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   ارتفاع وتيرة االستعدادات الفلسطينية لإلنتخابات .1
المرسوم الرئاسي الذي أكد ان االنتخابات ستجرى في موعـدها          أن  : رام اهللا  من   22/11/2005الحياة  نشرت  

 فتح لإلسراع فـي اجـراء انتخاباتهـا الداخليـة واختيـار             ةشكل ضاغطاً جديداً على القوى، خصوصاً حرك      
حركة تلكؤاً ملحوظاً في اجراء انتخاباتها الداخلية بسبب حجم التناقضات التي تفجـرت             الهرت  واظ .مرشحيها

وقالت مصادر عليمة ان غالبية أعضاء اللجنة المركزيـة انـسحبوا مـن الـسباق               . فيها اثناء عملية التسجيل   
ـ    هماالنتخابي خشية تعرضهم للخسارة او الحصول على مواقع متأخرة تضعف           .واقعهم الـسياسية  ، وربما تهدد م
وقالت مصادر في قيادة الحركـة ان       . وكانت المفاجأة في ذلك اعالن احمد قريع قراره عدم خوض االنتخابات          

 على مستوى الوطن، وهـو الموقـع الـذي          الحركيةقائمة  ال جاء بعد فشله في ضمان الموقع األول في          هقرار
 .وية لحماس قد يتزعمها الزهار او اسماعيل هنية        قائمة ق  ةواجه في م  سيحتله من دون منازع مروان البرغوثي     
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يشير بعضهم الى انهم يتوقعون الحصول      حيث  .  مما تعطيه االستطالعات    تنبؤات أكثر تفاؤالً    حماس قادةويقدم  
  .على نسب ستشكل، في حال تحققها، زلزاالً في المشهد السياسي الفلسطيني

مصادر برلمانية، عليمة االطالع، استبعدت أن       أن   : 22/11/2005 األيام الفلسطينية     في كتب حسام عزالدين  و
وتم، أمس، تداول معلومات مفادها بأن التشريعي        .يبحث المجلس إدخال أي تغيير على قانون االنتخابات العامة        

يتم اعتمـاد القـوائم      قد يبحث اليوم تغيير طريقة االنتخابات بحيث يصبح الوطن دائرة انتخابية واحدة، أو أن             
  .بية في الدوائروالنس
 رئيس لجنة   أن: وكاالت نقال عن    القدس المحتلة من   22/11/2005 الرأي األردنية     مراسل  كامل ابراهيم  وذكر

االنتخابات المركزية طالب اسرائيل امس بالسماح الالف المعتقلين الفلـسطينيين فـي الـسجون االسـرائيلية                
ر اجواء انتخابية في القدس الـشرقية العربيـة لتـسهيل           كما طالب بتوفي   .بالمشاركة في االنتخابات التشريعية   

 إال أن   .ودعا الى رفع الحواجز العسكرية لتمكين الناخبين والمراقبين المحليين والدوليين مـن التنقـل              .عمليةال
المتحدث باسم الخارجية االسرائيلية قال ان اسرائيل لن تسمح بتغيير االتفاقات مع السلطة فيما يتعلـق بـسير                  

  .تخابات ومن ثم فلن تسمح للمعتقلين بالمشاركة ولن تغير االجراءات االنتخابية بالقدساالن
 خبـراء    عليـه  أجمـع إلى ما   : غزة من   21/11/2005اسالم اون الين      مراسلة موقع   عال عطا اهللا   وأشارت

ن إلـى    أن حماس هي الفصيل األكثر استعدادا حتى اآلن لخوض االنتخابات، مـشيري            منسياسيون فلسطينيون   
صعوبات كبيرة تواجه باقي الفصائل وتمنعها من الظهور بمظهر المنافس القوي خاصـة فـتح التـي تمـوج                   

أن ما زاد من قوة حماس أنها تحتكم إلى آليـات           : قال المحلل السياسي أشرف العجرمي     حيث   .بخالفات داخلية 
واتفـق المحلـل الـسياسي     . مركزيةداخلية تؤمن فرز مرشحيها بطريقة ديمقراطية، كما أنها تلتف حول قيادة 

 المبكر إلى وجود ماكينة انتخابية تخطـط بنـاء          الحركةعدنان أبو عامر مع العجرمي، وأرجع أسباب استعداد         
  .على دراسة وتنظيم، فضال عن امتالكها للكوادر المتخصصة والمهنية بصورة تجعلها تتكيف مع أي طارئ

  
  مع الفلسطينيينعالن سياسته حاول االستقطاب لحزبه الجديد باشارون ي .2
شارون ترأس أمـس أول اجتمـاع للحـزب          أن   :القدس المحتلة والوكاالت  من   22/11/2005 البيان     نشرت

إضـافة  . الجديد، الذي شارك فيه عشرة نواب من الليكود بينهم وزراء المالية واالمن الداخلي والعدل والسياحة              
  .عومريالبنه 

د شـارون فـي اول      يكتأ: القدس المحتلة من  جوزيف حرب   وفرح سمير    22/11/2005 عكاظ   وذكر مراسلي 
غيـر  .  ان حزبه الجديد سيعمل على رسم حدود دائمة بين اسرائيل والفلسطينيين           ,تصريحات له عقب االستقالة   

واضـاف انـه    . انه اكد انه ليس لديه مزيد من الخطط لالنسحاب من أي اراضي فلسطينية من جانب واحـد                
ة المطاف التخلي عن بعض مستوطنات الضفة الغربية بمجرد االنتهاء مـن تطبيـق خارطـة                سيتعين في نهاي  

وجدد تأكيده علـى تفكيـك مـا وصـفه          . الطريق مؤكداً ان المواقع االستيطانية غير المرخصة ستزال ايضاً        
  .قرةبالجماعات االرهابية معتبراً ان حزبه سيخدم شعب اسرائيل لسنوات عدة من خالل تشكيل حكومة مست

 أن من المتوقع أن ينضم آفي ديختر إلى         ,مصادراليه  أشارت  إلى ما   : 22/11/2005-21 48 عرب ونوه موقع 
.  أبلغ سكرتير عام حزب العمل بأنه ينوي اإلستقالة واإلنضمام إلـى شـارون              أيضا ومن جهته  .الحزب الجديد 

 . الجديد حزبالإلى األمام على  أي سيتم إطالق إسم كديماوعلم أنه 
مساعي شارون تواصلت امس    أن  : الناصرة من   أسعد تلحمي نقال عن مراسلها     22/11/2005الحياة   أوردتو

 نائباً من ليكود حتى يضمن تمويالً انتخابياً لحزبه، كما ركز على استقطاب شخصيات المعة بحيـث                 14لضم  
قاءه في ليكود ومنافـسته      واعلن ب  ,، وضع موفاز حدا لالشاعات    ومن ناحية أخرى  . يكون حزبه منتخب االحالم   

أبرزها غياب جهاز تنظيمـي يـضاهي       , إلى أن ثمة عراقيل تنتظر الحزب الجديد      ويشار   .على زعامة الحزب  
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بقوته جهازي ليكود والعمل ثم تردد شخصيات كبيرة مثل موفاز في االنضمام اليه خوفا مـن اختفائـه بعـد                    
  .اعتزال شارون الحياة السياسية

راضـي  أشخصيات فلسطينية في من قوى الب يرحإلى الت: رام اهللامن  22/11/2005اتية  الخليج اإلمار  ولفتت
وصف عزمي بشارة التطورات    حيث   بقرار شارون، واعتبر عدد منها الخطوة اضعافاً لليمين االسرائيلي،           48

  .بأنها انفجار كبير في الخريطة السياسية
 تعليقا على   محمد بركة حذر  أن  إلى  : الناصرةمن   22/11/2005 الغد االردنية     مراسل  برهوم جرايسي  واشار

 غير جلده، او انه بات اليوم اكثر اعتداال، فبرنامجه السياسي ليس اقل             ه، من الغرق في اوهام ان     خطوة شارون 
  .يمينية من الليكود

ي ن استقالة شارون ه   أل الجبهة الشعبية امس     وق:  د ب ا   نقال عن غزة  من   22/11/2005 الدستور     وجاء في 
 هـي   ته إن استقال  ,وقال مصدر مسؤول  . تعبير عن فشل السياسات القمعية االسرائيلية في إخضاع الفلسطينيين        
  .موجة ثانية تهز الخريطة السياسية في إسرائيل بعد زلزال االنسحاب

  
  أبومازن يفتتح معبر رفح .3
ومـن  . معبر رفـح رسـميا  محمود عباس يفتتح الجمعة المقبل أن  :رام اهللا من   22/11/2005 البيان     نشرت

 سيكون مفتوحا لكل من يحمـل الهويـة         هوقالت مصادر ان  . المتوقع ان يشهد احتفاالت شعبية لمناسبة افتتاحه      
 ان السلطة لن تتمكن في المرحلة األولى من استقبال قادة الفصائل المقيمين في دمشق إال مـن     علما ,الفلسطينية

 .  بعدينكان يحمل منهم هوية قطاع غزة وبخاصة الم
 ان مـسؤولين    , مصادر مطلعـة   هقالتما  : غزة من   فتحي صّباح عن مراسلها    22/11/2005 الحياة   وأضافت

ن أوقال المدير العام ألمن المعابر أمس        .عرباً واوروبيين واميركيين رفيعي المستوى سيشاركون في االحتفال       
يلقي كلمة خالله، وكذلك محمـد      واضاف ان عباس س   .  شخصية عامة ورسمية   1200الدعوة وجهت الى نحو     

  .تشغيلالالى ذلك، قال مدير أمن المعبر امس ان الجانب الفلسطيني اتم كل استعداداته العادة  .دحالن
 سـيكون اول    عباس مصادر فلسطينية ان     هعلنتما أ : 21/11/2005 48 عرب مراسلة موقع  الفت حداد    وذكرت

  .معبرالالمغادرين عبر 
  

  في مدينة بيت لحمضبط قوة من المستعربين  .4
ة من المستعربين التابعين لجـيش      وقالت مصادر إسرائيلية أن الفلسطينيين تمكنوا يوم أمس، من الكشف عن ق           

وجاء ان الطرفين قد أشـهرا الـسالح فـي         . حاجز للشرطة واألمن الوقائي    على, اإلحتالل في مدينة بيت لحم    
ورفض الجـيش اإلسـرائيلي      . من المدينة  همم إخراج الوقت الذي تدخل فيه ضباط إسرائيليون وفلسطينيون وت       

  !التعليق على الحادث
  22/11/2005 48عرب

 
  الفصائل تبحث مشروع تفعيل المنظمة .5

اكدت مصادر فلسطينية امس ان الفصائل الفلسطينية تبحث مشروع تفعيل منظمة التحرير بمـا                :وليد عوض 
ر غوشة تفاصيل مشروع تفعيل المنظمة وفقـا        وكشف سمي  .يضمن انضمام حركتي حماس والجهاد االسالمي     

واوضح ان مشروع تفعيل المنظمة منقـسم        .التفاق القاهرة بين الفصائل الفلسطينية بشأن ترتيب البيت الداخلي        
اما الشق الثاني فانه     .واكد ان الشق االول يتعلق بتفعيل مؤسسات ودوائر المنظمة حاليا واصالحها          : الي شقين 

  شكيل المجلس الوطني بما يشمل انتخاب اعضائه داخل التجمعات الفلسطينية في الخارج يحدد آلية اعادة ت
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  . واعتبار النواب الجدد في المجلس التشريعي القادم اعضاء فيه

  22/11/2005القدس العربي 
  

  االحتالل يواصل تدمير المنازل المقدسية  .6
منازل الفلسطينية شرق القدس بحجة البنـاء مـن         أقدمت قوات االحتالل على تدمير عدد من ال         :ماهر إبراهيم 
وقالت مصادر فلسطينية ان المبررات التي يستخدمها االحتالل واهية، وهدفها استمرار تهويـد             . دون ترخيص 

  . المدينة عن طريق تصفية الوجود العربي فيها
  22/11/2005البيان  

  
   ساعة 35مختل يستنفر الشرطة اإلسرائيلية  .7

مختل عقلياً من نزالء مستشفى األمراض العقلية في مدينة بيت لحم أول من أمـس إلـى                 أدى تصرف قام به     
وقالت مصادر أمنية فلسطينية فـي       .  ساعة 35استنفار الشرطة االسرائيلية في مدينة القدس لفترة زادت على          

ودار في  « ورقمن لفافات ال  »بيت لحم ان المختل كان غادر المستشفى ووضع على وسطه حزاما ناسفاً وهمياً              
الشوارع معلنا انه سيقوم بعملية انتحارية في القدس األمر الذي بلغ السلطات االسـرائيلية فاسـتنفرت قواتهـا                  

وقال مسؤول أمني في بيت لحم       . ودفعت بقوات احتياط من الشرطة الى المدينة للتصدي لالنتحاري المفترض         
وقـد ابلغـت الـسلطة    .  الناسف الذي تبين انه مـن ورق ان أفراد األمن أوقفوه وحاولوا ابطال مفعول الحزام    

 36الفلسطينية اسرائيل بذلك غير ان الحكومة االسرائيلية لم تقرر وقف حالة االستنفار سوى بعد مرور حوالي                 
  . ساعة

  22/11/2005البيان  
  

   بمقاومة العمالء 48لجنة شعبية تطالب فلسطيني  .8
الء في قرية أم القطف، في وادي عارة، وسط فلسطين المحتلة أهالي            دعت اللجنة الشعبية لمقاومة توطين العم     

القرية إلى التكاتف، والوقوف صفا واحدا، أمام خطة بيع قسائم بناء معدة للقرية للعمالء، وذلك من خالل بيان                  
التوقيـع  وحث البيان السكان على المشاركة في كل الفعاليات، التي تقوم بها اللجنة، ومنها               .عمم على األهالي  

على وثيقة ترفض توطين العمالء في القرية، مؤكداً أن مصير هؤالء، سيكون كما كان مصيرهم فـي المـدن                   
  .والقرى األخرى، وهو طردهم من المدينة

  22/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  الكنيسة اليونانية تكرس البطريارك الجديد، اليوم  .9
لكنيسة اليونانية االورثوذوكسية في القدس اليوم، رسـميا عـن تكـريس             من المتوقع أن تعلن ا     : ياسر العقبي 

البطريرك ثيوفيلوس الثالث خلفا للبطريارك ايرينياوس األول وذلك بعد أن يئـست مـن مماطلـة الحكومـة                  
  .اإلسرائيلية بصدد الموافقة على البطريارك الجديد

  22/11/2005 48عرب
  

  حام مزرعة شاروناعتقال ثالثة فلسطينيين تمكنوا من اقت .10
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كشفت صحيفة معاريف امس ان جهاز الشاباك اعتقل في الثامن من الشهر الجـاري ثالثـة                  :زهير اندراوس 
شبان فلسطينيين من قطاع غزة تمكنوا علي الرغم من الحراسة المشددة، من الوصول الي مزرعة شارون في                 

وقالت مصادر امنية اسرائيلية رفيعة المـستوي ان        . واضافت ان الثالثة اعتقلوا وما زالوا رهن التحقيق       . النقب
ووفـق اقـوال مراسـل      . تمكن الثالثة من اقتحام المزرعة هو بمثابة فشل ذريع لألجهزة االمنية االسـرائيلية            

الصحيفة للشؤون العسكرية، فان الثالثة استطاعوا الدخول الي داخل ما يسمي الخط االخضر خالل عيد الفطر،                
  .ل لعرب من الداخل الفلسطيني بالدخول الي قطاع غزةعندما سمحت اسرائي

  22/11/2005القدس العربي 
  

  قوات االحتالل تدهم نابلس وتواصل حملة االعتقاالت المبرمجة   .11
اخترقت الدوريات العسكرية االسرائيلية سكون نابلس منذ ساعات الفجر االولـى بـشاحنات               :أمين أبو وردة  

منزل الشيخ ماهر الخراز ليتم بعد دقائق اعتقاله واعتقال نجله، كمـا اعتقـل              حاصرت قوة   و. معدة لالعتقاالت 
من كتائب  شخصان آخران   وافيد ان قوات االحتالل اعتقلت ايضا       . حماس ، وثالثتهم محسوبون على حركة    آخر

  .حركة الجهادواألقصى، 
  22/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ة األسرى مزيداً من االهتماممئات المتظاهرين في غزة يطالبون بإيالء قضي .12

وطالـب   .تظاهر مئات الفلسطينيين في مدينة غزة امس من اجل تسليط الضوء واالهتمام على قضية االسرى              
وطالبت منظمة انصار     .اهالي االسرى اثناء مسيرة محمود عباس بايالء قــضية االسرى مزيداً من االهتمام           

  .غط على اسرائيل الطالق جميع االسرىاالسرى في بيان وزعته اثناء المسيرة بالض
  22/11/2005الحياة 

  
  الكنيست تحل نفسها استباقا لفرض أجندات عليها  .13

، وليس استجابة لطلب شارون، وذلك فـي خطـوة   ا بنفسها الكنيست حل نفسهتقرر: الناصرة ـ  أسعد تلحمي
ليكود غير مستعد لـه، كمـا       الن   في ان يحدد بنفسه موعدا لالنتخابات بحيث يكو        يهتهدف الى قطع الطريق عل    

قررت سن قانون الجراء االنتخابات     و. ها في تكليف حكومة انتقالية من دون تصديق       كاتسافتقطع الطريق على    
  . منه كما كان يتوقع6 آذار المقبل، وليس في 28في 

  22/11/2005الحياة 
  

  حزب العمل يقرر تمكين حكومة شارون من اداء مهامها حتى االنتخابات  .14
قال عمير بيرتس، ان حزب العمل سيمكن شارون من مواصلة ادارة الحكومة، حتى تشكيل حكومة جديدة بعد                  

وقال ان حزبه سيدعم، انطالقا من المسؤولية القومية، على حد تعبيره، تعيين وزراء جدد               .االنتخابات المرتقبة 
  . النتخابية شارون الى مقر للدعاية اهاكي تواصل اداء مهامها، شريطة اال يحول

  21/11/2005 48عرب
  

  نجاح بيرتس اجبر الجميع على خوض انتخابات مبكرة  : الطيبيأحمد  .15
قال احمد الطيبي ان نجاح بيرتس في قيادة حزب العمل ادخل نوعا من الديناميكية في               :  كمال زكارنة  -عمان  

ت داخل الليكود مبكرا رغم انهـا       اسرائيل واجبر الجميع على خوض انتخابات مبكرة، ما ادى الى هذه التداعيا           
وهذا يتسبب بحراك سياسي سـوف يرفـع        .  ال احد يعلم من سيكون رئيس الوزراء القادم        ,وقال. كانت متوقعة 
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االمر الذي يفرض علينا نحن العرب مضاعفة الجهود المشتركة          نسبة المشاركين اليهود في االنتخابات المقبلة،     
  انه لن يكون خالل الفترة المقبلة اي تحرك سياسي ال على الصعيد وقال . لرفع نسبة المشاركة العربية

  
  .خارجي-االسرائيلي وال على اي صعيد اسرائيلي -الفلسطيني 

  22/11/2005الدستور  
  

  ليكود يهاجمون شارون  نواب في .16
عدد من  ، شن   لليكود من ا  شارون فيما التزم نتانياهو الصمت ولم يعقب على انسحاب          : اسعد تلحمي  -الناصرة  

  . سيخرج بسرعة من األزمة الحاليةحزبهم معربين عن ثقتهم بأن يه هجوماً علالحزبنواب 
  22/11/2005الحياة 

  
  ةلحكومة القادمل اشارون رئيسالغالبية تؤيد : إستطالع .17

استطالعات الرأي التي نشرتها الـصحف االسـرائيلية، اليـوم،          أن  : 22/11/2005-21 48 عرب ذكر موقع 
تكهن بان خطوة االنشقاق التي اقدم عليها شارون، امس، ستؤدي الى انهيـار حـزب الليكـود                 اجمعت على ال  

وتعرضه الى هزيمة ماحقة في االنتخابات البرلمانية المقبلة، كما ستؤدي الى اضعاف كافـة احـزاب اليمـين                  
 33 و 30 وتوقعت فوز شارون برئاسة الحكومة القادمة وحصوله على ما يتـراوح بـين            . والوسط الصهيوني 

ويستدل من   . مقعدا 26اما حزب العمل فتوقعت له االستطالعات الحصول على         .  لليكود 15-12مقعدا، مقابل   
النتائج ان حزب شارون سيضاعف قوته الحالية على حساب احزاب اليمين والوسـط الـصهيوني، اذ تـشير                  

وحسب االستطالعات يمكن    .لية، تقريبا التكهنات الى ان غالبية هذه االحزاب ستفقد نصف قوتها البرلمانية الحا          
واذا ما قرر التنازل عن شينوي،       .لشارون تشكيل حكومة علمانية تعتمد اضافة الى حزبه على العمل وشينوي          

 الى حكومة تضم حزب شارون      هاما اذا انهار الليكود فعال، فال يستبعد محللون انضمام        . فيمكنه استبدالها بشاس  
 بـان    المـستطلعون  سؤال عمن يرغب  اللدى  , بين إستطالع ديالوغ هآرتس   رى  ومن ناحية أخ  . وحزب العمل 

شارون، فـي حـين     % 37 يديكون رئيساً للحكومة القادمة، بدون أي عالقة مع الحزب الذي سيصوتون له، أ            
فضلوا أن يكون رئيس الليكود الذي سـينتخب فـي اإلنتخابـات التمهيديـة              % 15بيرتس، وفقط   % 22 فضل
   .اإلجابة أو لم يعرفوا كيف يجيبون% 26إلستطالع، فقد رفض وبحسب ا .للحزب
 ,لرأيل استطالعات   هقالتما  : الناصرةمن   برهوم جرايسي عن مراسلها    22/11/2005 الغد االردنية    وأضافت

 مقعـدا   40 مقعدا، في حين ان الليكود قد يهبط من          28ان حزب شارون والعمل سيحصل كل منهما على         من  
  .18، وهناك من توقع هبوطه الى 25 حاليا الى اقل من

  
   وحدة اسكان في معاليه ادوميم310بيرتس صادق على بناء  .18

 العمـالي    االسـكان  حكومة صادق وزير  الافادت يديعوت احرونوت اليوم بانه عشية انسحاب حزب العمل من           
لها ان القـرار    حزب قو الونقلت عن مصادر في      . وحدات سكنية في مستوطنات بالضفة الغربية      310على بناء   

بهذا الخصوص اتخذ بالتنسيق مع بيرتس وغايته تخفيف حدة االنطباع الذي اثاره المواقـف اليـسارية الـذي                  
وينوي هرتسوغ االعالن اليوم عن مناقصة جديدة لبيع اراضي للبناء فـي            . صرح بها بعد انتخابه رئيسا للعمل     

  .مستوطنة معاليه ادوميم
  22/11/2005 48عرب
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  دد باالنسحاب من الجمعية البرلمانية اليورو متوسطيةاسرائيل ته .19
ـ الرباط هددت اسرائيل امس في الرباط باالنسحاب من الجمعية البرلمانية اليورو متوسطية، مؤكدة :  ا ف ب 

 على كل برلماني حاضر ان ينظر فـي         ,وقال مجلي وهبي   .انها سئمت من التهجم عليها من البرلمانيين العرب       
 يجب ان يكون البرلمـانيون      ,وقال .هل دعمنا عملية السالم الشاملة ام احد اطرافها فقط؟        : فسهالمرآة ويسال ن  

واضاف لقد سئمنا من تلقي الضربات       .موضوعيين، واال ساقول لحكومتي وبرلماني ان علينا ان ننسحب منها         
  .من قبل البرلمانيين العرب، في وقت يحضر البرلمانيون االوروبيون كمتفرجين

  22/11/2005االردنية الغد 
  

   مليون شيكل لألحزاب الدينية44الكنيست تصادق على تحويل  .20
 مليون شيكل من خزينة الدولة إلى مؤسسات التربيـة          44صادقت لجنة المالية في الكنيست، على تحويل مبلغ         

 يـأتي   هذا وصرحت ممثلة شعبة الميزانيات في وزارة المالية أن       . المقربة من شاس والمفدال ويهدوت هتوراه     
 إلى أن ميزانية التربية اليهودية قد إرتفعت في هـذه            بعضهم أشارحيث   ,نواب هذه العملية  إنتقد   و .تنفيذاً إلتفاق 
  . مليون شيكل23السنة بقيمة 

  21/11/2005 48عرب
  

  إسرائيليون يبنون نموذجا للهيكل المزعوم قرب الحدود اللبنانية .21
يون الخطط لبناء نموذج كبير لما يسمى بالهيكل في منطقة مـستوطنة   يعد إسرائيل:رام اهللا ـ   يوسف الشايب

 مترا ليكـون الـشكل      25 ماليين دوالر، وبطول     8كريات شمونة على الحدود اللبنانية، بتكلفة تصل إلى نحو          
ويتوقع القائمون علـى المـشروع أن    .الذي تأمل جماعات يهودية متطرفة إقامته على أنقاض المسجد األقصى   

 ألف زائر بشكل دوري بزيارة هذا الموقع الجديد وبخاصة الجيل الشاب اليهـودي مـن إسـرائيل                  400يقوم  
والشتات، وأكدوا أن العديد من األثرياء اليهود من أوروبا والواليات المتحدة أعلنـوا عـن دعمهـم المـادي                   

  .والمعنوي للمشروع
  22/11/2005الغد االردنية 

  
  اد يتغلغل في السلطة االسرائيلية الفس: من الجمهور االسرائيلي% 69 .22

يستدل من معطيات اسفر عنها استطالع تم اعداده تمهيدا لمؤتمر سديروت للقضايا االجتماعية، الـذي سـيبدأ                 
اعماله اليوم، ان نسبة كبيرة من الجمهور االسرائيلي تؤمن بأن الفساد يتغلغل في السلطة االسرائيلية ووصـل                 

انهم يعتقدون بـأن االمـر      % 64من المستطلعين، قال    % 69ما ايد هذه النظرة     وفي . الى مستويات عالية جدا   
انهم يعتبرون استخدام اموال الجمهور لمصالح شخصية مسألة بالغة الفساد، كما قال            % 91وقال   .سيزداد تفاقما 

الحـصول علـى    % 86واعتبـر   . ان تعيين المقربين غير المالئمين لمناصب رسمية هو مسألة فاسدة         % 88
ان الكذب على الجمهور يعتبر     % 85كما يعتقد   . شاوى من جهات معينة مقابل دفع مصالحها يعد عمال فاسدا         ر

وفيما يتعلق  . تعتبر الحصول على تبرعات مالية كبيرة من رجال األعمال، عمال فاسدا          % 66لكن نسبة   . فسادا
لجهاز الصحي هو جهاز فاسد، بينما      ان ا % 18بنظرة الجمهور الى نسبة الفساد في المؤسسات الرسمية، يعتقد          

اما نسبة الذين يعتقدون ان الفساد يتغلغـل        . انهم يعتقدون ان مؤسسة التأمين الوطني هي جهاز فاسد        % 19قال  
وقال عوزي ديان، انه سيعرض امام المؤتمر، غدا، قائمـة باسـماء            %. 23في الجهاز القضائي فوصلت الى      

  .هاولم يستبعد ان يتواجد بين الحضور بعض اصحاب. ةالشخصيات التي يعتبرها الجمهور فاسد
  22/11/2005 48عرب
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   صناعية دفعة واحدة مناطقالعمل جاٍر لفتح عشر : سنقرط  .23

أعلن مازن سنقرط، أن برنامج عمل هيئة المدن والمناطق الصناعية سيشهد تطوراً نوعيـاً فـي                  :حامد جاد 
وضحاً أن عشر مناطق صناعية، في الضفة الغربية وقطـاع          مستوى أدائه وخدماته المقدمة للقطاع الخاص، م      

وبين أن هذه المناطق سيتم      .غزة، سيجري العمل على إنشائها، وتطوير القائم منها خالل الفترة القريبة المقبلة           
افتتاحها دفعة واحدة، ومنها منطقة فلسطين الصناعية إيريز سابقاً، التي ستكون من خالل شـراكة فلـسطينية                 

 300 ماليين دوالر، ومنطقة األوقاف الصناعية، التي ستقام علـى مـساحة             3 وبتمويل أميركي، قيمته     تركية،
 .دونم، شرق مدينة غزة، ومنطقة خان يونس الصناعية، وعدد من المناطق الصناعية فـي الـضفة الغربيـة                 

القطـاع الخـاص    وكشف عن جملة من االستعدادات والبرامج التي تقوم بها الوزارة في مجال دعم قـدرات                
  .الفلسطيني

  22/11/2005األيام الفلسطينية 
  

   بورصات مرتفعة 3فلسطين تتصدر  .24
 بورصـات تـصدرتها فلـسطين بنـسبة     3شهدت اسواق المال العربية امس ارتفاع مؤشرات  :حسين حمادنه 

2.53 %.  
  22/11/2005البيان  

  
  االسهم الفلسطينية تحقق مكاسب جديدة .25

 مليون دينار، وتجاوزت    22واصلت االسهم الفلسطينية تحقيق المكاسب في تعامالت قوية تجاوزت قيمتها الـ            
 13 شركة، واغلقت اسعار اسـهم       22وشمل التداول اسهم    .  تقريبا 1:2االسهم الرابحة االسهم الخاسرة بمقدار      

شركتين عند مستوياتها الـسابقة      شركات، وإستقرت اسعار اسهم      7شركة على إرتفاع، وإنخفض إغالق اسهم       
  .دون تغيير

  22/11/2005الدستور  
  

  اتفاق فلسطيني إسرائيلي على إعداد مشروع مشترك  .26
شهد اليوم األخير من أعمال قمة المجالس االقتصادية واالجتماعية االورومتوسطية في سلوفانيا            :  فرح عطيات 

المجتمع المدني من ترويج السالم، فضال عـن تأسـيس          اتفاقا فلسطينيا اسرائيليا على اعداد مشترك لـتمكين        
  .تعاون متبادل دائم يعود بالفائدة على رفاهية المجتمعين اإلسرائيلي والفلسطيني

  22/11/2005الغد االردنية 
  

  فلسطين تشارك في جاكرتا لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا .27
قاء التشاوري الذي سيعقد على مدى يومي غد وبعـد          تشارك السلطة الفلسطينية ممثلة بسلطة جودة البيئة في الل        

غد في جاكرتا حول خطة بالي االستراتيجية لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، وذلك تلبية لدعوة برنامج األمـم                 
  ).UNEP(المتحدة للبيئة 

  22/11/2005األيام الفلسطينية 
  

   دول عربية تغيب عن مقاطعة اسرائيلسبعة .28
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 دول عربية هـي     7 لمكتب المقاطعة العربية اسرائيل في دمشق امس وسط غياب           75الـبدأت اعمال المؤتمر    
ويبحـث  . فيما شاركت باقي الدول العربية    ) مصر واالردن وموريتانيا وجيبوتي والصومال والبحرين واليمن      (

  .المؤتمر محاوالت التغلغل االسرائيلي في الوطن العربي واقامة عالقات مع الدول العربية
  22/11/2005عكاظ 

 
  

  نائب كويتي ينسحب من مؤتمرلوجود مندوب إسرائيلي   .29
انسحب عضو مجلس األمة الكويتي الدكتور وليد الطبطبائي مع رؤساء الوفود البرلمانية لكـل             : محمد العجمي 

أن من حفل استقبال في المؤتمر السادس لبرلمانات آسيا للسالم، عندما تبين لهم              من سوريا ولبنان وإيران أمس    
  .كان قد حضر إلى المؤتمر بصفة مراقب كان مدعوا على الغداء أيضا مندوبا عن الكنيست 

  22/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

  حماس وتسريبات العودة إلى األردن .30
   ياسر الزعاترة 
قبل االنشغال بتفجيرات عمان رددت بعض وسائل اإلعالم مقوالت حول عودة محتملة لقادة حماس إلى األردن                
أو فتح مكاتب للحركة في عمان، وهي مقوالت ال يجد المراقب في خلفياتها سوى مطالب دأب على عرضـها                   

  .بعض نواب الحركة اإلسالمية في لقاء ما مع هذا المستوى السياسي أو األمني أو ذاك
 مردها  من المؤكد أن ما جرى ويجري حيال سوريا بعد تقرير ميليس قد أضاف معطيات جديدة إلى هذا الملف                 

أن جزءا من الضغوط على سوريا يستهدف إبعاد قادة الفصائل الفلسطينية من أراضـيها، وبخاصـة حمـاس                  
والجهاد، األمر الذي يجعل من المنطق أن تبحث تلك الفصائل عن مأوى آخر لها، أقله تحسباً لتحوالت األيـام                   

  .القادمة
خاصة بالضفة الغربية وما يقال عن دور أردني خالل         هناك معطى آخر يشير إليه البعض ويتعلق بالترتيبات ال        

المرحلة المقبلة يشبه الدور المصري في قطاع غزة، األمر الذي يستدعي من األردن فتح نوافذ للحـوار مـع                   
فرقاء الساحة الفلسطينية، السيما حركة حماس التي تشكل فرس الرهان الثاني في الساحة إلى جانـب حركـة                  

  .وائر الرسمية األردنية قد نفت ذلك مراراًفتح، مع العلم أن الد
من الضروري القول ابتداء أن األزمة الصهيونية مع حماس والجهاد ال تتصل باألشخاص وال بـالرموز، بـل           
وال حتى باألفكار، بقدر ما تتصل بالمواقف السياسية، وحين تغير الحركتان مواقفهما حيال المقاومة والتسوية،               

ودة قياداتهما إلى قطاع غزة، بل وحتى إلى الضفة الغربية، وقـد عـاد أبـو علـي                  فإن شارون لن يرفض ع    
مصطفى زعيم الجبهة الشعبية إلى الضفة الغربية عندما وافق على مسار أوسلو، ثم اغتيل بصاروخ أطلق نحو                 

  .مكتبه حين مال إلى لغة المقاومة بعد انتفاضة األقصى
 عمان فيما هي تصر على برنامج المقاومة، والسبب هو أن الوضع            نقول ذلك ألن حماس ال يمكنها العودة إلى       

الرسمي األردني ال يحتمل ذلك، واألمريكان لن يقبلوا طرد حماس من دمشق لكي تستقر في عمان، اللهـم إال                   
إذا غيرت مسارها، وعندها لن يكون هناك مانع من عودة قادتها إلى الضفة الغربية لكي يرشحوا أنفسهم فـي                   

إن تسريبات من هذا النوع هي      . ابات كما أشرنا، فضالً عن عودتهم إلى عمان، بل حتى البقاء في دمشق            االنتخ
في جوهرها خدمة للهجمة األمريكية على سوريا، حيث تبشر بالتراجع المحتمل من قبلها، مع أننـا نـدرك أن                   

امل، وهو ذاته الخيار الطبيعي لقـادة       خيار الصمود هو الوحيد المتاح أمام قيادتها إذا أرادت تجنب االنهيار الش           
المقاومة، وإذا كان قادتها في الداخل قد تعرضوا للموت واالعتقال دفاعاً عن خيار المقاومة والصمود، فإن قادة                 

خالـد  . الخارج لن يشتروا راحتهم ببيع ثوابت دفع الشعب الفلسطيني وما زال يدفع ثمنها الكثير من التضحيات               
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سوا أفضل من أحمد ياسين والرنتيسي، ولنتذكر أن فتحي الشقاقي قد اغتيل في الخارج              مشعل ورمضان شلح لي   
ونجا مشعل بأعجوبة، فيما اغتيل عز الدين الشيخ خليل في قلب دمشق، وكل ذلك من أجل أن تبقـى الرايـة                     

  .مرفوعة والقضية حية في أرواح الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية
خارج في قوى المقاومة، وعلى رأسها حماس والجهاد، غير الصمود، وإذا ما فتحت لهم أبواب               ليس لدى قادة ال   

العواصم العربية وهم على خياراتهم فبها ونعمت، وإال فليموتوا أو يسجنوا كما وقع لخيرة الرجال في الـشعب                  
طوي على تنازل عـن     الفلسطيني، ونحن واثقون أنهم جاهزون لذلك ويفضلونه ألف مرة على أي خيار آخر ين             

  .الثوابت بصرف النظر عن تكتيكات المراحل المختلفة تبعاً للظروف المحلية والعربية والدولية
بقي أن نبشر باندحار الهجمة األمريكية الصهيونية ولنتذكر أن مثل هذا الكالم قد سمعناه عشية أوسـلو ومـا                   

قصى هواجس التهديد الوجودي كما لم تعشه مـن         بعده، فانتهى كل ذلك وعاشت الدولة العبرية في انتفاضة األ         
  . قبل، وتحررت غزة لوال أن أفسد البعض عرس تحريرها بتراجعهم المؤسف

  22/11/2005الدستور  
  

  هل تنسينا المعابر االحتالل؟  .31
  عوني صادق  

 قطـاع   قامت كوندوليزا رايس، بزيارة فلسطين المحتلة، وكان موضوع فتح معبري المنطار وبيت حانون، في             
غزة، والقيود المفروضة على عبور البضائع وتحركات المواطنين الفلسطينيين إلى ومن الضفة الغربية علـى               

وقد وافقت السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية على  ان يشرف  طـرف ثالـث علـى                  . رأس مناقشاتها 
ي البداية، وأن الحكومـة اإلسـرائيلية       المعابر، علما بأن السلطة الفلسطينية كانت قد رفضت أي وجود دولي ف           

وكان ممثل البنك الدولي فـي األراضـي الفلـسطينية، نيغـل             .كانت ترفض أي دور أمني لالتحاد األوروبي      
إن عدم التوصل إلى حل فوري لموضوع المعابر سيؤدي إلى إضـعاف            ): هآرتس(روبرتس، قد قال لصحيفة     

رة إلى الشعب الفلسطيني مفادها أن المفاوضات ليست الوسـيلة          السلطة الفلسطينية، وسيكون بمثابة رسالة خطي     
أما المبعوث الخاص للجنة الرباعية، جيمس ولفنسون، فكان، في الفترة نفسها، قـد             . لتحسين وضع الفلسطينيين  

ومة بعث رسالة، أرفقها بتقرير، إلى األمين العام لألمم المتحدة ووزراء خارجية اللجنة الرباعية، انتقد فيه الحك               
ولفت ولفنسون األنظار إلى أن الحكومـة       ). تتصرف وكأنها لم تنسحب من غزة     (اإلسرائيلية، مشددا على أنها     

اإلسرائيلية تعرقل التوصل إلى اتفاقات لفتح المعابر في القطاع وتسهيل حركة المواطنين والبضائع في الـضفة            
  .الغربية

 روبرتس، أن كليهما يعتقدان أن فتح المعابر وتـسهيل          الملفت في رسالة وتقرير ولفنسون، وكذلك في مالحظة       
حركة المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ستنسيهم واقع االحتالل بل ستحل الصراع التاريخي مع الغاصـب               

خريطـة  (و) العمليـة الـسياسية   (الصهيوني، بينما يزعم األمريكيون أن ذلك سيفتح الطريق أمام العودة إلـى             
 بأن شارون مشغول بهذه العودة بالرغم من شرطه المسبق وشرطهم أيضا المتعلـق              ، موحين للجميع  )الطريق

، وهو ما ال يمل شارون وموفاز وبوش ورايس من ترديده على            )تدمير اإلرهاب وتفكيك منظماته   (بما يسمونه   
  .مدار األسابيع واأليام

 12 -7فلسطينية في الفتـرة مـن       يقول ولفنسون في تقريره المشار إليه، والذي وضعه بعد زيارة لألراضي ال           
إنه خاب أمله عندما اكتشف أنه لم يتم حل أي مـن المواضـيع األساسـية المتعلقـة بتنقـل                    : أكتوبر الماضي 

الفلسطينيين، وأنه من دون إجراء تحسين ملموس على حرية حركة الفلسطينيين في إطار ترتيبات أمنية تناسب                
  !ني الضروري لحل الصراعإسرائيل ال يمكن إنعاش االقتصاد الفلسطي

يعني بضعة إجراءات لتسهيل حركة الفلسطينيين؟ وهل اختزلت الحقـوق الوطنيـة            ) حل الصراع (هل أصبح   
ومـاذا عـن    ! وتسمح بـذلك؟  ) تناسب إسرائيل (الفلسطينية في فتح المعابر؟ وما هي اإلجراءات األمنية التي          
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اضي الدولة الفلسطينية التي كان وعد بها وتنصل منها         االستيطان الذي يتسع كل يوم وينهش ما يفترض أنها أر         
  !الرئيس األمريكي جورج بوش؟

ال شك أن االعتماد على أمريكا والبنك الدولي واللجنة الرباعية ومبعوثيهم لن يوصل إلى غير ما تتطلع إليـه                   
طيني والقـضية   القيادات الصهيونية، والحكومات اإلسرائيلية، وهو تصفية الحقـوق الوطنيـة للـشعب الفلـس             

بما يناسب إسـرائيل    (الممارسات اإلسرائيلية، يريدون األمور أن تتم       ) ينتقدون(فحتى أولئك الذين    . الفلسطينية
تفعله باسم األمن وذريعته، بل إنهـا تـرفض         ) إسرائيل(وهم يعلمون جيدا أن كل ما تفعله        ) من ترتيبات أمنية  

إن . حتلة، ومن الجوالن السوري المحتل أيضا، بهذه الذريعـة        حتى اآلن االنسحاب من األراضي الفلسطينية الم      
  .من لديه قدرا ولو بسيطا من الموضوعية، ومن اإلسرائيليين أنفسهم، يرى ذلك بوضوح

إن حشر الفلسطينيين في قراهم ومدنهم ومخيماتهم، ومنعهم من الحركة والتنقـل، وقتـل واعتقـال أبنـائهم،                  
طيع أوصال الضفة وتوسيع االستيطان في أراضيها، وتحويل غزة إلى سـجن  وحرمانهم من اللقمة واألمن، وتق   

كل ذلك ما هو إال إحدى نتائج وجود المستوطنات وتوسـيعها باسـتمرار، ممـا يـستدعي، بحـسب                   ... كبير
اإلسرائيليين، وجود الطرق االلتفافية والجدران العازلة والحواجز الكثيرة بحجة حماية أمن المستوطنات وحياة             

وكل ذلك يتفق تماما مع مخططات شارون وحكومته، ومخططات كل حكومة إسرائيلية، ذهبت أو              . مستوطنينال
قائمة أو ستجيء، هذه المخططات التي ال مكان فيها إال لحل سياسي واحد هو في الجوهر حل أمني يفرضـه                    

 الحد األدنى من العـدل      األمنيون الصهاينة أيا كان على رأس الحكومة، ولكن ليس لحل سياسي عادل ولو في             
لذلك، فإن فتح المعابر لن ينـسي الفلـسطينيين االحـتالل           ). الشرعية الدولية (كالذي رسمته قرارات ما تسمى      

  .فتحت المعابر أم لم تفتح... وجرائمه وأهدافه، ولن يجعلهم يتخلون عن مقاومته، بمعابر ومن دونها
  22/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
 والتوقعات... ريعيةاالنتخابات التش .32

  عماد الفالوجي 
عند الحديث عن االنتخابات التشريعية القادمة يشعر كل مراقب اننا امام منعطف سياسي هام وكبير ال نبالغ اذا                  
قلنا بداية مرحلة جديدة في حياة الشعب الفلسطيني وترتيب اوضاعه الداخلية وفرصة كبيـرة لوضـع خطـط                  

  . على ضرورتها احداالصالح الشاملة التي ال يختلف
وبالرغم من تأكيدات الرئيس ابو مازن حول ضرورة اجرائها في موعدها اال ان هناك الكثيرين الذين يشككون                 
بامكانية قدرتنا على تنفيذ ذلك بسبب الوضع األمني الذي ال زلنا نعاني من عدم انضباطه واالختالفـات التـي                   

 نية حماس العمل على تأجيل االنتخابات حتى يتم اطالق          تعصف بحركة فتح ويذهب البعض الى تحليالت حول       
سراح الكثير من معتقليها في الضفة الغربية خاصة وانه لم تصدر بحقهم احكام حتى اآلن واغلبهم من مرشحي                  
الحركة وكوادرها اضافة الى كل ذلك التهديدات االسرائيلية بعدم تقديم اي تسهيالت خالل اجراء االنتخابات اذا                

  . فيها حماسشاركت
امام كل ذلك تشهد الساحة الداخلية الفلسطينية حركة نشطة ومتسارعة بين الفصائل وفـي داخلهـا لالسـتعداد                  
لالنتخابات وتحديد مرشحيها سواء على مستوى الدوائر او القوائم ولم تنجح حتى اآلن الجهود لصنع تحالفـات                 

  .ل االتجاه نحو المشاركة المنفردة لكل فصيلجديدة بين الفصائل يمكن ان تشكل مفاجأة قادمة وال زا
ولكن المهم ان هناك تحرك جاد من قبل الكثير من الشخصيات المستقلة القوية لتشكيل قائمة موحدة لتكون القوة                  
الوسط بين التيارات المتصارعة ونجاح هؤالء قد يشكل المفاجأة القادمة الن السيناريو االرجح لصورة المجلس               

دم هو فقدان اي قوة لالغلبية المطلقة التي تميز بها المجلس الحالي وبالتالي سـيكون للمـستقلين                 التشريعي القا 
دورهم المباشر والحاسم في القرار القادم سواء على مستوى التشريعات والقـوانين أو علـى آداء الحكومـات                  
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ستقلين ألنها ستشكل بالتأكيـد     المقبلة في المراقبة والمحاسبة ،، ومن هنا تأتي ضرورة وأهمية نجاح حركة الم            
  .صمام األمان للمجلس القادم وأنا اشعر بالتفاؤل تجاه ذلك 

القضية األخرى المهمة التي البد من التركيز عليها خالل االنتخابات القادمة هي ضرورة وجود برامج سياسية                
 النهـوض بمجتمعنـا     واجتماعية واقتصادية واضحة وصريحة وتستجيب لمتطلبات المرحلة وتكون قادرة على         

وقادرة على حل مشاكله والتزيده تعقيدا فوق تعقيداته ، فالبد من التفريق بين البرنامج السياسي الداخلي للحزب                 
الذي يسعى من خالله الى كسب عناصر ومؤيدين وبين البرنامج السياسي العام القابل للتطبيق والتنفيـذ بعيـدا                  

تحدي الكبير الذي ستواجهه الكثير من الفصائل واختبار لمدى قدرتها          عن لغة الشعارات والخطابات وهذا هو ال      
  .على التمييز بين العام والخاص والممكن والمستحيل بكل موضوعية وانسحاب 

وواقعنا يحتم على الكثيرين عدم استغالل العاطفة لكسب األصوات أو التغنـي بالماضـي أو ضـعف وفـشل                   
درة على تقديم الحلول الجوهرية للخروج من الحالة الراهنة واألزمـات           اآلخرين بل الواقعية والموضوعية القا    

المتالحقة لشعبنها ، وكل المخلصين من ابناء شعبنا يترقبون كل ذلك معتمدين على أن االنتخابات قـد تكـون                   
  . المنقذ للكثير من أزماتنا 

ضـرورة احتـرام الديمقراطيـة      ولعل الذي يدفعنا للتفاؤل هو موقف كافة الفصائل والقوى في مجتمعنا مـن              
الفلسطينية واإلصرار على المشاركة في بناء المؤسسات وحماية المجتمع الفلسطيني من المؤامرات التي تحاك              
ضده في ظل أسوأ حملة إسرائيلية إلجهاض القضية الفلسطينية سواء ضـد األرض أو األنـسان واستـشعار                  

 تكون بقرار جماعي ولم يعد باإلمكان تفرد جهة بالقرار سواء           الجميع للمسؤولية وان المواجهة القادمة يجب أن      
كان سياسي أو نضالي فالمرحلة القادمة يجب أن تشهد والدة العمل الجماعي والقرار الجماعي علـى أسـاس                  

  . احترام األقلية لرأي األغلبية ، مع عدم تجاهل الرأي األخر في كافة القضايا 
طبيعية للحالة الفلسطينية الجديدة التي ستقضي علـى سياسـة االحتكـار ألي             إن المرحلة المقبلة ستشهد والدة      

طرف وظهور التيار الوسطي المركزي سيحقق ما يطمح أن يراه الكثيرون من قدرة علـى قيـادة المجتمـع                   
الفلسطيني نحو الحرية والحق واالستقالل وشعور المواطن باألمان واالطمئنان على نفسه وأهله وفكـره دون               

  . أو إكراه في ، مجتمع يحكمه القانون واحترام الحقوق للمجتمع ضغط 
  22/11/2005القدس الفلسطينية 

  
  هزة سياسية في اسرائيل .33

  ماجد عزام 
االنفجار هو المصطلح الذي أطلقته الصحافة االسرائيلية على انسحاب شارون من حزب الليكود وتشكيله اطاراً               

ت في الصحافة االسرائيلية أخيراً دارت حول ما اذا كان االنفجار سـيبقى  وعلى رغم ان التساؤال    .حزبياً جديداً 
محدوداً ويقتصر على الخروج من الليكود وتشكيل حزب آخر، أم انه سيتعدى ذلك الى تشكيل حـزب وسـط                   

 .كبير يضم شارون ومن معه من حزب الليكود وحزبي شينوي والعمل، وفي هذه الحال سيكون االنفجار مدوياً                
اال ان هذا ال    . ح حتى اآلن ان ال فرصة لالتحاد مع حزب العمل بعد وصول بيرتس الى رئاسة الحزب               الواض

يغير من حقيقة ان خروج شارون من الليكود ستكون له تداعيات سياسية كبيرة على الساحة االسـرائيلية كمـا       
  :ت األساسية اآلتيةويمكن تسجيل المالحظا. على عملية التسوية والمفاوضات مع السلطة الفلسطينية

وال . يمثل خروج شارون نهاية لهيمنة الليكود على الحياة السياسية في اسرائيل في العقود الثالثة الماضية              : أوالً
فقد وصل الليكود الـى الـسلطة       . يمكن فهم هذا األمر خارج سياق الصراع مع الفلسطينيين وانتفاضة األقصى          

ووعد شخصياً بإنهاء االنتفاضـة وإخـضاع       .  دعوا الجيش ينتصر   بزعامة شارون على أجنحة الشعار الشهير     
الفلسطينيين خالل مئة يوم، وعندما عجز عن ذلك اضطر للخطوات األحادية التي ال يحبهـا اليمـين، وأبـرز        
مظاهرها االنسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية وبناء الجدار الفاصل، والذي نظرت اليـه شـريحة                 
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وهذا األمر يـذكر    .  االسرائيلي كتقسيم ألرض اسرائيل وخروج عن االيديولوجية الصهيونية        واسعة من اليمين  
بما حصل مع حزب العمل منذ خمس سنوات تقريباً عندما فشل في فرض ارادته التفاوضية على الفلسطينيين،                 

فاتجهوا الى شارون على    وبالتالي تبنى الخيارات والخطوات األحادية التي لم يستسغها االسرائيليون في البداية            
  .أمل اخضاع الفلسطينيين من دون تقديم تنازالت تذكر ولو بشكل أحادي

يمثل انقسام الليكود وتشكيل شارون حزباً جديداً نهاية للمنظومة الحزبية التقليدية التي اعتمدت على ثنائية               : ثانياً
ن ان اسرائيل تتجه نحو منظومة حزبية تعتمد        ويبدو اآل . العمل والليكود مع ائتالفات وتشكيالت حكومية مختلفة      

على ثالثة تكتالت رئيسة شبه متساوية أو متوازنة، تشمل الحزب الجديد كحزب وسط أو يمين الوسط، وعلـى      
يمينه بقايا الليكود واألحزاب الدينية والقومية، وغالباً سيكون هذا التكتل بزعامة نتانياهو، وعلى اليسار حـزب                

  . ميريتس وبعض األحزاب العربية-ع حزب احد العمل متحالفاً م
يدرك شارون ان تجربة احزاب الوسط أو تشكيل القادة ألحزاب وسط تجربة محكومة بالفـشل بحـسب                 : ثالثاً

لكن شارون النرجسي المتغطرس الذي يعتبر نفسه من آباء وملوك اسرائيل يعتقد            . التاريخ السياسي االسرائيلي  
وهذا األمر   .في الحكم من أجل تجسيد وفرض رؤيته للحل النهائي على الفلسطينيين          انه يحتاج الى سنوات فقط      

يلحظ إغراقهم بالقضايا المرحلية أو ما يعرف باختبار غزة، وفي المضي قدماً في بناء الجدار الفاصل وتوسيع                 
 تكريس هذا األمر    ويعتقد شارون انه بحاجة لسنوات فقط من أجل       . الكتل االستيطانية الكبرى وربطها بإسرائيل    

  .وال بأس لو ضعف أو انشق أو حتى تالشى حزب الوسط بعد ذلك
فشارون سيتوجه لالنتخابات على أرضـية      . خطوة شارون األخيرة تزيد من عبء المهمة على بيريتس        : رابعاً

ـ                ر برنامج يتحدث عن خريطة الطريق كإطار للتسوية، ولكنه يعتمد بشكل رئيس على الخطوات األحادية وينك
وجود شريك تفاوضي في الجانب اآلخر، فيما يتحدث بيريتس عن اعتراف بوجود السلطة الفلسطينية كـشريك                

لذلك يمكن االعتقاد بأن بيريتس سيغير من خطابـه الـسياسي           . تفاوضي يمكن التوصل معه الى حل للصراع      
يل ورفض عودة الالجئـين     وسيتبنى ما توصف بالثوابت االسرائيلية التي تشمل القدس موحدة عاصمة السرائ          

وهـو  . الفلسطينيين واالصرار على بناء الجدار العازل وفق االحتياجات االمنية االسرائيلية، وليس الـسياسية            
  .سيحاول بلورة برنامج اقتصادي اجتماعي متمايز عن شارون، باعتبار ان الشق السياسي قد يكون متشابهاًُ

 القائلة ان اسرائيل تتجه الى االنتخابات هرباً من المـشكالت المعقـدة             ال يمكن انكار الحقيقة التاريخية    : خامساً
وهذه االنتخابات قد تكون حاسمة ألنها ستجبر اسرائيل علـى حـسم طبيعـة              . التي تواجهها، داخلياً وخارجياً   

 والتـصرفات   العالقة مع الفلسطينيين، وما اذا كانت ستعتمد االتفاقات والتفاهمات الثنائية أم ستتجه الى القطيعة             
  .االحادية والتقوقع خلف الجدار

كما هي العادة فان عملية التسوية واالتصاالت الخجولة مع السلطة الفلسطينية ستكون الضحية األبـرز               : سادساً
وكالعادة سيحاول شارون خوض االنتخابات بأكبر عدد ممكـن مـن الـضحايا             . لقرار الذهاب الى االنتخابات   

وهذا عائد أساساً الى    . جاراً واسعاً غير متوقع في هذه الفترة الفاصلة عن موعد االقتراع          اال ان انف  . الفلسطينيين
ارتباط شارون بالسياسة االميركية التي ال ترغب في تدهور كبير يؤثر سلباً على سياستها في المنطقة، وفـي                  

النشغال االسرائيلي لكـسب    كما انه عائد الى ان السلطة وبعض الفصائل ستحاول استغالل ا          . حركتها االقليمية 
الوقت وفرض مزيد من االنضباط في الشارع الفلسطيني والحفاظ على التهدئة أقله حتى منتصف العام المقبل،                

  .للتأكد من سياسة الحكومة االسرائيلية المقبلة وبرنامجها
  22/11/2005الحياة 
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رحب العديد من قادة السلطة الفلسطينية بالتطورات الدرامية على الـساحة الحزبيـة اإلسـرائيلية الداخليـة،                 
خصوصا بعد أن أطلق بيرتس، تصريحات سالمية ايجابية، عن ضرورة تسوية الصراع بما يـضمن األمـن                 

 صائب عريقات، ان اسرائيل تشهد زلزاال كبيرا        ورأى. لإلسرائيليين، والكرامة واالحترام للفلسطينيين وحقوقهم    
، إال انه من الصعب الجزم، بأن زلـزاال         هومع أن هناك أساسا من الصحة لتوصيفات      . بسبب القضية الفلسطينية  

  . كهذا سيصب بالضرورة في صالح القضية الفلسطينية، وذلك لعدة أسباب
ومنذ أيـام دل اسـتطالع      . ي ما زال يميل الى اليمين     تشير استطالعات الرأي إلى أن المجتمع اإلسرائيل      : فأوال

 من األصوات، نصفها مـن اليمـين        70%يديعوت أحرونوت على أن اليمين، سيحصد في االنتخابات القادمة          
أي من الناحية العملية، فإن الفرز الذي أحدثه شارون، بقدر ما حطم نظرية أرض إسرائيل الكاملة،                . المتطرف

متطرف، وبالتالي فإن أية خطوة سياسية تبادر اليها أية حكومة اسـرائيلية قادمـة، بأيـة                زاد من قوة اليمين ال    
   .تركيبة كانت، ستواجه بمعارضة شديدة

الزعيم الجديد لحزب العمل، جاء بعاصفة قوية الى الحلبة الحزبية االسرائيلية، تنسف الكثير من المفاهيم               : ثانيا
حركة السالم، وفتح الباب أمام اليهود الشرقيين ان يتركوا الليكود بال أسـف،             فأعاد األمل الى    . والتقاليد القديمة 

إذ ربط ما بين قضية السالم      . وينتقلوا باعتزاز الى حزب العمل، وراح يطرح خطابا جديدا في الساحة السياسية           
بأن المزيد من القوة    ويعلن ان أساس البالء في السياسة االسرائيلية، هو االحتالل والوهم           . واألزمة االقتصادية 

 يواجه اليوم حملة معارضة شرسة، من قوى عديدة متنفذة          هولكن. العسكرية والبطش بالفلسطينيين يحل المشكلة    
فهناك الجنـراالت الكبـار الـسابقون     . في المجتمع االسرائيلي، وليس فقط من اليمين ومن الخصوم السياسيين         

 وهناك كبار أصحاب الرساميل والمؤسسات االقتصادية الكبيـرة،         .والحاليون، الذين يرون فيه تهديدا لمكانتهم     
وهنـاك النخبـة اليهوديـة      . الذين يرون فيه اشتراكيا يحاول اعادة اسرائيل الى األنظمة االشـتراكية الباليـة            

ـ                ، هاالشكنازية، التي ترتعب من تخيل اسرائيل بقيادة يهودي شرقي، وحتى األحزاب العربية الوطنيـة تحارب
  .  عربية منهااا يسببه خطابه السياسي من تأثير على الناخبين العرب، ويخشون أن يجرف أصواتبسبب م

وقد نجح، بنيامين بن اليعـزر،      . يادةالقحتى داخل حزب العمل، فإن هناك حربا ضد بيرتس واسلوبه في            : ثالثا
يبدو يساريا أكثر من الـالزم      فقال له ان خطابه     . في التأثير عليه ليحدث بعض التغييرات في الخطاب السياسي        

فـأطلق بيـرتس علـى الفـور        . وانه يحتاج الى بعض التصريحات التي تعيده الى مركز الخارطة السياسية          
تصريحات أخرى، قال فيها انه يرفض تقسيم القدس بين اسرائيل وفلسطين في التسوية النهائية، وانه لن يسمح                 

بكلمات أخرى، فإن االستمرار    . 1967في حدود ما قبل حرب      بعودة الجئ فلسطيني واحد الى تخوم اسرائيل،        
   .في هذا الخطاب الذي يبدو معتدال ليس مضمونا

فيكفي ان يـتم تنفيـذ      . المعارك االنتخابية االسرائيلية، تتأثر كثيرا بما يدور فيها ومن حولها من أحداث           : رابعا
يكفـي أن يطلـق     . صويت لدى ألوف النـاخبين    عملية تفجير واحدة في مدينة اسرائيلية، حتى تتغير صورة الت         

حزب اهللا صاروخا باتجاه مدينة اسرائيلية في الشمال، وتطلق حماس صاروخا آخر من الجنوب، حتى يـزداد                 
بل إن تصريحا مثل تصريح عريقات المذكور آنفا، يمكـن أن           . اليمين قوة، وتضعف قوى السالم في اسرائيل      

بية في اسرائيل لصالح اليمين، الذي سيستغله للقول بأن انتخاب بيرتس هو            يؤثر على الخريطة السياسية االنتخا    
وعليه فإنه، وعلى الرغم من السمات االيجابية جدا للتطـورات الدراميـة فـي              . هدية للفلسطينيين وغير ذلك   

اذا جاءت  وعلينا أال نفاجأ    . الخريطة الحزبية في اسرائيل، وطابعها السياسي السلمي، فإن النتائج غير مضمونة          
  .بعكس التوقعات
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