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  التشريعي يرد مشروعا لتعديل قانون االنتخابات بعد تحذيرات حماس   .1
رد المجلس التشريعي الفلسطيني أمس مـشروع        : طاهر النونو  ،غزة،  24/11/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  

امة، العتماد نظام التمثيل النسبي الكامل في االنتخابات التـشريعية،          قانون قدم إليه لتعديل قانون االنتخابات الع      
وذلك بعد ساعات فقط من تحذير حماس من إقراره، وهو التعديل الذي اعتبرته مخالفا لإلجماع الوطني واتفاق                 
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لى فتح،  القاهرة، وقالت أن التوجه إلى إقراره يأتي خدمة لقوى سياسية ولحل مشكالت داخلية فيها، في إشارة إ                
  .ويحرم المستقلين من المنافسة في االنتخابات

موسى الزعموط إن أغلبية أعضاء المجلس ضد مـشروع القـانون           .وقال عضو اللجنة القانونية في المجلس د      
وأفاد أن ثالثة عشر نائبا قدموا طلبا لرئاسـة المجلـس بـإدراج             . المعدل، ورفضوا مناقشته خالل جلسة أمس     

عدل على جدول أعمال المجلس، موضحا أن المشروع قُبل على جدول األعمال علـى أن               المشروع القانون الم  
يناقش حينما يأتي دوره في أثناء الجلسة، وحينما جاء موعد مناقشته قدم خمسة وثالثون عضوا من المجلـس                   

ل وقـا  .ورقة ضده، وحينها طلب رئيس المجلس من اثنين ممن مع المشروع وآخرين ضده أن يتحدثوا حولـه      
الزعبوط أنه من معارضي طرح المشروع، وقد أوضحت للمجلس أسبابه، مشيرا إلى أن مشروع القانون يأتي                
في وقت حرج قبل موعد االنتخابات بقليل، وبعد صدور مراسيم رئاسية تحدد موعد االنتخابات وكل األمـور                 

من المناصفة بـين القـوائم والـدوائر،        ، بدال   %100وأكد أنه لو تم اعتماد التمثيل النسبي الكامل        .المتعلقة بها 
والمتوافق عليه حاليا، فلن يستطيع المستقلون تشكيل قوائم خاصة بهم في هذا الوقت الضيق، وأضاف إذا كـان           

 .االخوة في فتح، يصعب عليهم تشكيل قوائم منذ فترة، فكيف سيستطيع المستقلون خالل فترة حرجة عمل ذلك                
صدير ألزمة يعانيها الذين طلبوا إدخال المشروع للمناقشة، موضحا أنهـم           ورأى أن طرح المشروع يعبر عن ت      

  .ال يستطيعون تشكيل قوائم
 احمد قريع فـي مـؤتمر   هأعلنإلى ما  24/11/2005البيـان   أشارت رام اهللا محمد ابراهيم وعن مراسلها في    

  . ظروفان االنتخابات ستجري في موعدها وان ال تأجيل لها تحت أي ظرف من المن صحافي 
أعلنـت عـدم قبولهـا لتعـديل قـانون          كانت حماس قد    : 23/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم    وأضاف  

 .االنتخابات التشريعية، وحملت المجلس التشريعي مسؤولية كّل التداعيات واآلثار التي ستنجم عن هذا التعـديل     
 فوجئـت   ،لواضح بخوض االنتخابـات   إنّه في الوقت الذي أعلنت فيه حماس موقفها ا         وقال سامي أبو زهري،   

مراراً بالعديد من اإلجراءات والقرارات المفصلة لمصلحة جهٍة معينـة بطريقـة تتعـارض مـع المـصلحة                  
  .الفلسطينية العليا والتفاهمات الوطنية

 حنان عشراوي في هقالت ما رام اهللا وليد عوض نقالً عن مراسلها في 24/11/2005القدس العربي وذكرت 
وقالت  .انه ال أحد يستطيع أن يملي علي المجلس التشريعي ماذا يفعلحيث قالت ل موقف حماس ردها حو

نحن نقول المجلس التشريعي هوسيد نفسه وبالتالي بإمكانه إجراء التعديالت التي يراها مناسبة وال يمكن ألي 
 .. فصيل ان يعرض علي التشريعي ماذا يفعل

  
  عن األرض مقابل السالمتخليه ا حول شارون ينفي ما نشر عنه في بريطاني .2

قالـت  : )الترجمـة (جوزيف حـرب  ) القدس(فرح سمير ) غزة(عبدالقادر فارس  ،24/11/2005عكاظ  نشرت  
يديعوت أحرونوت على موقعها ان مستشار شارون اإلعالمي واالستراتيجي أراد أعلن في لقاء مع الصحافيين               

ولـيس  , مقولة األمن مقابـل االسـتقالل     سياسي يستند إلى    األجانب في إسرائيل أن شعار شارون وبرنامجه ال       
وقال في لقاءات مع صحافيين بريطانيين إن شارون يعتزم اعتماد مبـدأ األمـن              . الشعار األرض مقابل السالم   

 أن الفلسطينيين ال يبحثون     زاعما, مقابل االستقالل كنقطة انطالق وأساس للمفاوضات المستقبلية مع الفلسطينيين        
  !  الحال عن أراض وإنما يريدون االستقاللفي واقع

ـ :  وكاالت األنبـاء   ، عالء المشهراوي، القدس المحتلة    ،غزة،  24/11/2005االتحاد االماراتية   وأضافت    الوق
 واعتبـر أن    .إن شارون لن يبدأ مفاوضات إلنهاء الصراع مع الفلسطينيين قبل تفكيك قواعد اإلرهـاب             : أراد

ريق حطمت حلم الليكود بالحفاظ على أرض إسـرائيل الكبـرى وأوضـح أن              موافقة شارون على خريطة الط    
 .المرحلة القادمة من خريطة الطريق تشمل إجراء مفاوضات حول الحدود الدائمة وإقامة الدولـة الفلـسطينية               

   .وشدد على أن شارون لن يحدد المستوطنات في الضفة الغربية التى سيتم إخالؤها قبل االنتخابات المبكرة
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تل أبيب نظير مجلي نفى مكتب شارون مـا نـشر فـي              في 24/11/2005الشرق األوسط   وردت مراسل   وأ
الصحف البريطانية، أمس، على لسان مستشاره اإلعالمي أراد، من انه تخلى عن مبدأ األرض مقابل الـسالم                 

  .وقال انه متمسك بمشروع خريطة الطريق. لتسوية القضية الفلسطينية
  
   لتشغيل معبر رفح على مدار الساعة اتفاق فلسطيني مصري .3

 دحالن أن الجانبين الفلسطيني والمصري توصال الى اتفاق تضمن اتخاذ العديـد              محمد أعلن  :كتب حامد جاد  
وأوضح دحالن في تصريحات صحافية، أمس،       .من االجراءات التنفيذية الكفيلة بضمان سير العمل في المعبر        

 عاماً من الحـصول علـى   40 عاماً أو تزيد على  18ن تقل أعمارهم عن     ان االتفاق شمل اعفاء المواطنين مم     
وتوصـل  . تأشيرة دخول الى مصر اضافة الى االستثناءات التي اعتمدها الجانب المصري في وقـت سـابق               

 ساعة ولمدة عام، واالستفادة من مطار العـريش         24الجانبان الى فتح معبر رفح أمام حركة العبور على مدار           
كة التجار، وانهاء اجراءات عبور البضائع على الجانب المصري في معبر رفح، وتفعيل االتفاقية              في خدمة حر  

واتفق الجانبان على تبادل المعلومـات      . المصرية الفلسطينية الخاصة بتيسير االجراءات الجمركية بين الجانبين       
ابها، واقامـة مكاتـب ارتبـاط       الجمركية فيما يتعلق باألصناف الممنوعة غير المصرح بها للمسافرين باصطح         

وتنسيق بين الجانبين في المجاالت األمنية والمدنية لمواجهة أية مشاكل قد تطرأ خالل التنفيذ اضافة الى االتفاق                 
  .على مكافحة التهريب

  24/11/2005األيام الفلسطينية 
  
  السلطة فشلت في إدارة األراضي المحّررة في غزة: رئيس هيئة األراضي .4

ئيس هيئة األراضي في السلطة الفلسطينية، الوزير فريح أبو مدين، عن أن الحكومة الفلـسطينية                كشف ر  :غزة
غزة، والحفاظ على ممتلكات األراضي المحـررة األساسـية كـشبكة           في  فشلت في إدارة األراضي المحررة      

 لمـساعدة قـوى األمـن       الكهرباء والمياه التي دمرتْ بشكٍل عبثي أمام أعين القوة الشعبية التي تـم تـشكيلها              
وصرح أبو مدين أن الفلسطينيين فشلوا في التعـاطي          .الفلسطينية للحفاظ على األمن داخل األراضي المحررة      

مع انسحاب قوات االحتالل والمستوطنين من غزة، وهذا ما تبعه من فشل اللجان الفلـسطينية التـي تـشكلت                   
في غزة بددت الـسلطة نحـو       : د في تصريحاٍت صحافية أنّه    وأكّ .إلدارة األراضي المحررة في القيام بمهامها     

  .مليون دوالر في المستوطنات السابقة، ولم تعد بأي فائدة، وقد ذهبت كّل هذه األموال أدراج الرياح12
  24/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  االتفاقيات االحادية والمرحلية هدر للوقت : قريع .5

حمد قريع أن السالم لن يتحقق إالّ عبر المفاوضات والتوصل إلى اتفاق سالم دائـم               أكّد ا :  جمال جمال  ،القدس
وليس عبر السياسات أحادية الجانب التي لن تجلب األمن والسالم بل على العكس فإنها سـتؤدي إلـى إدامـة                    

 إلـى أن    وقال خالل استقباله محافظ برلين على ضرورة التوجه إلى مفاوضات الوضع الدائم مشيراً            . الصراع
أية اتفاقية مرحلية ستكون هدراً للوقت، ومشدداً على أن السالم يتطلّب إرادة ونوايا واعترافاً متبـادالً بحقـوق                  

  .شق طريق السالم'الطرف اآلخر، مستذكراً عرفات الذي 
  24/11/2005الدستور  

  
  بدء الحملة األمنية لمالحقة الخارجين عن القانون : الخليل .6

 قيادة منطقة محافظة الخليل ألجهزة السلطة الوطنية االمنية، امس، عن شروعها في حملة شاملة               اعلنت: الخليل
وقالت قيادة منطقة الخليل ان الحملة الشاملة        .لمالحقة الخارجين عن النظام والقانون، اعتبارا من السبت المقبل        
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عليمات الصادرة مـن وزارة الداخليـة       والمستمرة تأتي تنفيذا للقرار الصادر عن محمود عباس  وبناء على الت           
واالمن الوطني، مشيرة الى ان الحملة ستشمل تنفيذ االحكام الصادرة عن المحاكم المدنيـة والـشرعية وفقـاً                  
للقانون وحسب االصول، اضافة الى مالحقة ومحاربة حاالت تهريب الممنوعـات واللـصوص واالشـخاص               

  .م المختصةمرتكبي المخالفات الجنائية وتقديمهم للمحاك
  24/11/2005األيام الفلسطينية 

  
  آالف دوالر راتب رئيس السلطة الشهري عشرة  .7

. اقر المجلس التشريعي الفلسطيني مشروع قانون مخصصات وتعويضات رئيس السلطة الفلسطينية باإلجمـاع            
عادلها وتدفع لـه    ويحدد القانون ان يتقاضى رئيس السلطة راتبا شهريا قدره عشرة االف دوالر أميركي أو ما ي               

 . عن الفترة ما بين اليوم التالي لحلف اليمين الدستوري وحتى انتهاء فترة رئاسته أو شغور مركزه أيهما اقرب                 
 من المبلـغ اإلجمـالي      % 80ويؤكد القانون أن رئيس السلطة يستحق بعد تركه لمنصبه مكافأة شهرية تساوي             

شة، وفي حال وفاته يصرف كمعاش ألسرته وفقا لقانون         المحدد للمخصص الشهري مربوطا بجدول غالء المعي      
ويبين القانون انه ال يجوز لرئيس السلطة أن يجمع بين المخصص الشهري وأي راتب أو مكافأة                 . التقاعد العام 

  . أو مخصص تقاعدي أخر
  24/11/2005البيان   

  
  كتائب األقصى تحبط توغالً لالحتالل في جنين  .8

ت كتائب شهداء األقصى عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ثالثة آخـرين خـالل              أعلن  24/11/2005البيان  
وتبنـت سـرية الـشهيد      . عملية اقتحام حاولت القوات الخاصة اإلسرائيلية  تنفيذها في مخيم جنين فجر أمس            

وقالت مصادر طبيـة     . إحباط محاولة االقتحام التي أسفرت أيضا عن إصابة ستة من مقاتلي الكتائب            السعدي
  .فلسطينية ان تسعة شبان أصيبوا بجروح إصابة احدهم خطيرة

وقالت . استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات االحتالل في مدينة جنين        : جمال جمال  24/11/2005الدستور  
مصادر طبية وشهود عيان إن الشهيد الفقها أصيب إصابة قاتلة في ظهره، حين فتح جنود إسـرائيليون النـار                   

وقالت مصادر إن قوات االحتالل هدمت مبنى مكونا من أربعة طوابق            .  يقذفونهم بالحجارة  لتفريق شبان كانوا  
  .العتقادها بأنه يخص مقاتلين فلسطينيين مطلوبين لديها

  
  حماس ال تعتزم تجديد اتفاق التهدئة .9

ها رفـضت أن     أعلنت حركة حماس أنها ال تعتزم تجديد اتفاق التهدئة بحلول نهاية العام لكن             : عالء المشهراوي 
واكتفى سـامي أبـو     · تقول ما إذا كان ذلك يعني استئنافها شن هجمات على إسرائيل فور انقضاء مدة االتفاق              

  .زهري بالقول إن حركته تفضل عدم مناقشة أمر الهدنة الجديدة قبل االنتخابات البرلمانية الفلسطينية
24/11/2005االتحاد االماراتية   

  
  بات التشريعية سعدات يترشح لخوض االنتخا .10

أكدت الجبهة الشعبية انها قررت ترشيح امينها العام احمد سعدات لخوض االنتخابات التشريعية ممـثال عـن                 
 وأوضحت خالدة جرار الناطق باسم الجبهة ان ترشيح سعدات واألسير عاهد أبوغلمة جاء              . اليسار الفلسطيني 

تأكيد على عدة رسائل وهي ان االنتخابات جـزء مـن           بعد مشاورات ديمقراطية وانتخابية داخل اطر الجبهة لل       
  .الكفاح والنضال الوطني، وان األسرى والمعتقلين لهم حق االقتراع والترشيح

  24/11/2005البيان  
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  في سجن اريحا يجددون االضراب عن الطعامونمعتقلمقاومون  .11

 السلطة جددوا ى لدىقص معتقال من كتائب شهداء اال21اكدت مصادر فلسطينية امس ان   :وليد عوض
كتائب المعتقلين عدنا من جديد الي الوقال أحد نشطاء  .اضرابهم عن الطعام مطالبين باطالق سراحهم

االضراب في اعقاب تنكر السلطة لقرار صدر عن لجنة تحقيق امنية قررت ان يفرج عنا من السجن وأن 
وأضاف عساف في تصريحات .  مدينة اريحا يكون مكاننا في المقاطعة ـ مقر الرئاسة ـ ونكون احرارا في

صحافية لوكالة انباء محلية أنه التقي في وقت سابق بالعميد كمال القدومي قائد منطقة اريحا والذي ابلغه أنه 
 . هذا االساس يقول عساف تم تعليق االضرابىسيتم االفراج عنهم بموجب توصية من اللجنة االمنية، وعل

  24/11/2005القدس العربي 
  

  حكم إسرائيلي بسجن الناطق باسم الجهاد .12
حكمت محكمة عسكرية اسرائيلية في عوفر امس على الناطق باسم حركة الجهاد في الضفة الغربية بالـسجن                 

  . وغرامة مالية تصل الى خمسة آالف شيكل لمدة سنة ونصفالفعلي
 24/1/2005الوطن القطرية 

  
  ب رام اهللا ألف دونم من أراضي غر12مخطط استيطاني يلتهم  .13

كشفت مصادر فلسطينية في الضفة الغربية النقاب عن مخطٍط استيطاني تعتزم سلطات االحتالل تنفيذه غـرب                
وبموجب هذا المخطط تقوم سلطة االحتالل بشق شـوارع اسـتيطانية           . رام اهللا وأطلقت عليه اسم نسيج الحياة      

وحسب المصادر، فمن شـأن هـذا        . رام اهللا   ألف دونم من أراضي القرى الواقعة غرب مدينة        12جديدة تلتهم   
المخطط أن يخنق قرى بيت لقيا، بيت عنان، بيت عور التحتا، خربثا المصباح، بيت سيرا، وغيرها من قـرى                   

  .المنطقة
  24/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 تكاليف الاالحتالل يسبب الشلل لطفل فلسطيني ويطالب عائلته بدفع  .14

 موفاز، حول قيام جنود االحتالل، يوم الثالثاء الماضي ىعث احمد الطيبي، برسالة عاجلة الب  :زهير اندراوس
، دون اي مبرر، معربا عن استنكاره لوقاحة الجهات ) عاما14( نبيل عمر حامد ىباطالق النار علي الفت

لضفة، ال تتوفر فيه االسرائيلية التي تطالب ذوي الفتي بدفع تكاليف عالجه، وتهدد بنقله الي مستشفي في ا
واشار الطيبي الي ان سلطات االحتالل منعت اهل الفتي  .شروط العالج اذا لم تدفع اسرة الفتي هذه التكاليف
 .من زيارته، وان الجيش وضع حراسة عند غرفته

  24/11/2005القدس العربي 
  

  تلميذ فلسطيني يتلقون تعليمهم أمام حاجز اسرائيلي  مائتان  .15
 تلميذ فلسطيني أمس دروسهم في العراء على قارعة الطريق أمام حاجز عـسكري لالحـتالل                 تلقى نحو مائتي  

في الخليل، وذلك تحدياً الجراءات جيش الكيان، واحتجاجاً على إجراءات التفتيش االستفزازية التي فرضـتها               
الفلسطيني القواسمة إن   وقال وزير التعليم     .قوات االحتالل على طلبة المدارس  في أثناء توجههم الى مدارسهم          

التالميذ يصلون الى مدارسهم متأخرين، وأصبح هذا يتكرر يوميا بسبب اضطرارهم لالنتظـار فـي طـوابير                 
  .طويلة لوقت طويل أمام الحواجز العسكرية لالحتالل في أحوال جوية سيئة
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  24/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

  ! يصلون إلى المعاهد العلياال  عرب النقب وخريج .16
البـدوي، يتـضح أنـه ينهـي        -في معطيات مقلقة بخصوص التعليم العالي في المجتمع العربي        :  ياسر العقبي 

فقـط،  % 10 طالب وطالبة في جهاز التعليم البدوي، ولكن أقل من           2000الدراسة الثانوية كل عام، ما يقارب       
البدو -الطالب األكاديميين العرب  كما يستدل ان ما يقارب ثلثي       . من هؤالء يصلون إلى مؤسسات التعليم العالي      

. يقومون بتبديل موضوع التعليم خالل دراستهم، وما يقارب ربع البنات الجامعيات ال ينهين دراسة اللقب األول               
كما أن الطالب األكـاديمي  . وما يقارب ثلثي الطالب األكاديميين البدو ال ينجحون في موضوع اللغة اإلنجليزية       

  .العليا ما يقارب سنة أكثر من الطالب اليهوديالبدوي يمكث في المعاهد 
  23/11/2005 48عرب

  
  األسرىاالستخبارات الصهيونية تحاول بث الفتنة والخالفات بين  .17

اشتكى األسرى في سجن الدامون، من سوء أوضاعهم الصحية والمعيشية، ومن محاولة االستخبارات الختراق              
وقال األسرى في بيـان إن أوضـاعنا داخـل     .فصائل المختلفة األسرى وبث الفتنة والخالفات بين األسرى وال      

السجن سيئة للغاية، ويعاني األسرى كذلك من التفتيش العاري لكل من يخرج من الغرفة، كما يعاني األسـرى                  
وأخطر ما يعاني منه األسرى؛ وفق ما أكـده األسـرى، هـو نـشاط                .،!التفتيش العاري بشكٍل جماعي أحياناً    

   .السجن لمحاولة بث الفتنة بين األسرى وإسقاط البعض منهمالمخابرات داخل 
  23/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  أسيرات في سجن هشارون يتعرضن للمعاملة السيئة  .18

أفادت محامية جمعية أنصار السجين، سناء الدويك، لوسائل اإلعالم، أن األسـيرات فـي سـجن  هـشارون                   
 ِقبل السجانين الصهاينة، وحسب إفادة األسرى فإن معاملـة إدارة المعتقـل             يتعرضن لمعاملة قاسية ومهينة من    

والسجانين سيئة وتمس بالكرامة اإلنسانية لألسيرات، ويتمثل ذلك بالصراخ والضرب والسب والـشتم حيـث               
 أسيرات، ومن بين األسيرات أسيرتان تقبعـان فـي العـزل            108يقبعن في قسمين من السجن، ويبلغ عددهن        

  .رادي دون أدنى الحقوق اإلنسانيةاالنف
  24/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  المعركة االنتخابية في إسرائيل تبدأ بحرب طاحنة في الليكود الممزق .19

 انطلقت المعركة االنتخابية في اسرائيل، أمـس، بهجمـات متبادلـة بـين المرشـحين             : نظير مجلي  ،تل أبيب 
وبدا ان الصراع داخل الليكود سيكون أقسى منه ما بين األحزاب المنافسة            . دالمتنافسين على مقعد رئاسة الليكو    

فقد انضم الى التنـافس علـى رئاسـة         . وتبين في الليكود، ان المعركة ستكون طاحنة      . له في المرحلة القادمة   
  .الحزب كل من نتنياهو، وشالوم، وموفاز، والنداو

  24/11/2005الشرق األوسط 
  

   تكتال برلمانيا االعتراف بحزب شارون .20
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الذي أسسه شارون أصبح أمس معترفا بـه   قال مسؤولون من البرلمان اإلسرائيلي ان حزب المسؤولية الوطنية      
ولم يعلن من قبل عن اسـم       . واالعتراف الرسمي بالحزب جاء من جانب لجنة برلمانية       . رسميا ككتلة برلمانية  

  . الحاكمالحزب الذي أسسه شارون بعد انشقاقه على حزب ليكود 
  24/11/2005البيان 

  
  المراحل األساسية المؤدية لالنتخابات في إسرائيل .21

انتظار االنتخابات التشريعية المبكرة إثر اتفاق الثالثاء       بتبدو الحياة السياسية في اسرائيل معلقة       : ا ف ب  ،  القدس
  .على حل الكنيست

لتـسهيل   كانون االول  ديمـسبر  21اعتبارا من   ووفق االجندة الرسمية سيكون البرلمان في اجازة لثالثة اشهر          
وفي هذا الوقت سيواصل شارون ترؤس الحكومة وتعيـين وزراء          . تنظيم الحمالت االنتخابية وعملية االنتخاب    

  .اذا شاء من دون الحاجة الى نيل موافقة البرلمان
وفي ما يأتي المراحـل     . دالليكود والعمل وحزب شارون الجدي    : والمواجهة المقبلة ستكون بين ثالث كتل كبيرة      
  :الرئيسية للعملية التي ستفضي الى االنتخابات

 ديسمبر يجري تكتل الليكود انتخاباته التمهيدية الختيار من سيترأس الئحته الى االنتخابات التشريعية              19ـ في   
  .وليخوض تاليا معركة رئاسة الوزراء

  .الالئحة وتحدد تراتبيتها يناير تختار اللجنة المركزية لليكود اعضاء هذه 3ـ في 
  . يناير يضع العمل بدوره برئاسة بيرتس الئحة مرشحيه لخوض االنتخابات التشريعية17ـ في 

 9ـ ينبغي على كل االحزاب المتنافسة ان تسلم اللجنة االنتخابية رسميا لوائح مرشحيها فـي موعـد اقـصاه                    
  ).كانون الثاني(يناير

  .رس موافقتها على الترشيحات او رفضها اياها ما5ـ تعلن اللجنة االنتخابية في 
  . مارس تطلق الحمالت االنتخابية رسميا في وسائل االعالم7ـ في 
 مارس تجري عملية التصويت لدى طواقم البـواخر االسـرائيلية وفـي الـسفارات والقنـصليات                 17ـ في   

  .االسرائيلية في الخارج
  .خارج الى اسرائيل مارس تصل صناديق اقتراع الناخبين في ال26ـ في 
  . بالتوقيت المحلي عملية التصويت لالنتخابات التشريعية8.00 مارس تبدأ في الساعة 28ـ في 
  . ابريل تعلن النتائج الرسمية لالنتخابات6ـ في 

  24/11/2005الشرق األوسط 
  

  مزوز يطالب موفاز بالفصل بين مهامه الوزارية ونشاطه السياسي  .22
رشيح نفسه لرئاسة الليكود، طلب المستشار القضائي مزوز، منه الفصل بين اداء            في ضوء اعالن موفاز عن ت     

وقالت االذاعة االسرائيلية ان توجـه مـزوز الـى          . مهامه كوزير لالمن وبين نشاطه السياسي كمرشح حزبي       
موفاز جاء في اعقاب قيام انصاره بتوزيع رسالة على اعضاء مركز الليكود تضمنت اسماء وارقـام هواتـف                  
الموظفين في مكتب موفاز كأشخاص يمكن االستعانة بهم في كل ما يتعلق بدعم موفاز في المنافسة على رئاسة                  

وادعى مكتب موفـاز     .وقد وصلت هذه الرسالة الى المستشار القضائي في اطار شكوى قدمها مجهول           . الليكود
مـر وشـطب اسـماء وهواتـف     انه ال يعرف عن الرسالة وانه حال معرفة وزير االمن بها طلب تصحيح اال   

  .الموظفين منها
  23/11/2005 48عرب
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  رفض مشاركة األسرى في االنتخابات التشريعيةتاسرائيل  .23
 قال المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الـصهيونية،           :نابلس،  23/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم    نشر

ينية فيما يتعلق بسير االنتخابات، ومن ثم فلن        ريجيف، إن إسرائيل لن تسمح بتغيير االتفاقات مع السلطة الفلسط         
   .تسمح للمعتقلين بالمشاركة ولن تغير اإلجراءات االنتخابية بالقدس

أدانت منظمة أنصار األسرى تصريحات وزارة الخارجية اإلسرائيلية        : 23/11/2005 48عربوأضاف موقع   
واعتبـرت المنظمـة فـي بيـان صـحفي           .انية بالمشاركة في االنتخابات التشريعية الث     ىرسأللبعدم السماح   

التصريحات والقرارات االسرائيلية، وسائل استفزازية جديدة لزيادة حجم االنتهاكات اإلنسانية بحق األسـرى،             
وأشار البيان، الى أن     .والضغط عليهم والحجر على إرادتهم السياسية باختيار مرشحيهم وتحديد رؤيتهم الوطنية          

جراءات، مشاركة األسرى في تجسيد روح الديمقراطية الوطنية، حيث تـستبعد شـريحة             إسرائيل تقتل بهذه اإل   
وطالب البيان، القيادة الوطنية، بالضغط على الحكومة اإلسرائيلية، من          .األسرى من تركيبة المجتمع الفلسطيني    

دفعوا ضـريبة   أجل مشاركة األسرى والعمل على تحديد رؤية واضحة بإتجاه اإلفراج عنهم باعتبارهم أسرى              
  .الحرية لغزة والوطن

  
  كتلة السالم تهاجم دعم بيرتس لتوسيع االستيطان   .24

هاجمت كتلة السالم االسرائيلية، في بيان اصدرته قرار وزير االسكان يتسحاق هرتسوغ، من العمل، توسـيع                
ار بيرتس دعم البنـاء     واعتبر البيان قر   .البناء في معاليه ادوميم وقرار رئيس العمل، بيرتس، دعم هذا القرار          

.  وحدة اسكان في معاليه ادوميم يعتبر خطأ مخجـالً         350ان قرار بناء    : وقالت. في معاليه ادويمم خطأ مخجال    
لقد احيا انتخاب بيرتس اماال كبيرة في البالد والعالم، لكن تحمل المسؤولية عن البناء المكثـف فـي                  : وأضافت

ل خرق التزام دولة اسرائيل باالمتناع عن البناء في المستوطنات،          المستوطنات داخل االراضي المحتلة من خال     
  .ليس الطريق لبناء وعرض بديل حقيقي على الجمهور

  23/11/2005 48عرب
  

  انت اكثر من مس بالفقراء : الجوعى لشالوم .25
تصدى عشرات المشاركين في مؤتمر سديروت، لشالوم، وقاطعوا خطابه عشرات المرات الى حد جعل الوزير               
يقرر مغادرة المنصة لوال تدخل عمير بيرتس الذي طلب من الحضور تمكين شالوم من القـاء خطابـه فـي                    

وكان عشرات الحضور قد اطلقوا هتافات غاضبة ضد سياسة الحكومة خاصة عندما             .الجلسة الختامية للمؤتمر  
وبـرز بـين المتـصدين      . اليةاخذ شالوم يتغنى بالسياسة االجتماعية التي زعم انه ادارها حين كان وزيرا للم            

  . لشالوم نشطاء مجموعة قطعة الخبز
  23/11/2005 48عرب

  
 الكنيست يطالب بوش باالفراج عن الجاسوس بوالرد  .26

وأوضحت .  نائبا في الكنيست وقعوا عريضة تطالب باإلفراج عن بوالرد112أعلنت اإلذاعة اإلسرائيلية ان 
 ) ف بأ. (اإلذاعة ان هذه العريضة ستسلم إلى بوش

  24/11/2005السفير 
 

 سيسهم في انعاش االقتصادمعبر رفح  .27
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 اكد صبري صيدم ومسؤول ان من المفروض ان ينعكس فـتح            : يسري محمد وجيهان الحسيني   ): مصر(رفح  
 وقال صيدم ان فتح المعبـر      . المعبر ايجابيا على وضع االقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من حالة ترد وجمود           

% 38 سيسهم في انعاش االقتصاد وخفض نسبة البطالة التي زادت بعد االنسحاب بنـسبة               ه غدا والمتوقع افتتاح 
واوضح ان عدد الشاحنات المحملة بالصادرات الفلسطينية من غزة الى الخارج سيزيد بنـسبة              . في قطاع غزة  

  . حيث كانت في السابق فقط اربعين شاحنة% 75
  24/11/2005الشرق األوسط 

  
   تكون فلسطين عضواً مراقباً في منظمة التجارة الدولية بامية يتوقع أن .28

توقع صائب بامية، وكيل مساعد وزارة االقتصاد الوطني، أن تكون فلسطين عضواً مراقبـاً               : سائد أبو فرحة  
في منظمة التجارة الدولية خالل العام الـمقبل، مشيراً الى ان وفداً فلسطينياً سيشارك في اجتماع على مستوى                 

 سيعقد بمبادرة من الـمنظمة الدولية في هونغ كونغ قريبا، بصفة مراقب، وأضاف سنبدأ بالتفاوض مع                وزاري
  .الجانب األميركي بعيد االجتماع، حول وضعية فلسطين في الـمنظمة الدولية

  24/11/2005األيام الفلسطينية 
  

   في مؤتمر باألردن 2015العرب وإسرائيل عام  .29
السيناريوهات المحتملة تلتقي نخبـة مـن       .. 2015 عنوان العرب وإسرائيل عام      تحت  :طارق ديلواني ،  عمان

 أيام في مؤتمر ينظمه مركز دراسات الشرق األوسـط بالعاصـمة      3المسئولين واألكاديميين العرب على مدار      
 األردنية األسبوع المقبل بهدف وضع تصورات مستقبلية لطبيعة الصراع العربي اإلسرائيلي خـالل األعـوام              

إن هذا المؤتمر سيضع التصورات المستقبلية للصراع العربي        : قال جواد الحمد مدير المركز     و .العشرة المقبلة 
؛ لتوفير األولويات لمخططات األمة المستقبلية، وبلـورة مـنهج جديـد إلدارة             2015 اإلسرائيلي حتى عام     -

  .يةالصراع مع االحتالل اإلسرائيلي في المستقبل ودعم القضية الفلسطين
  23/11/2005اسالم اون الين 

  
  لغاز الطبيعي ااجتماع مصري صهيوني لبحث مشروع أنبوٍب  .30

 في وزارة البنى التحتيـة      أمسذكرت اإلذاعة الصهيونية الرسمية أن طواقم عمٍل صهيونية ومصرية اجتمعت           
 العريش إلـى مدينـة      الصهيونية في القدس المحتلة، للبحث في الخطوات العملية لمد أنبوب الغاز الطبيعي من            

 المـصرية محمـد     ENGوأفادت اإلذاعة أن الطاقم المصري برئاسة رئيس شركة          .عسقالن الساحلية المحتلة  
طويلة، طرح برنامج العمل لهذا المشروع، مشيرةً إلى أن االنتهاء من مد األنبوب سيكون فـي نهايـة عـام                    

وحدد طويلة   .2007ابيب داخل الكيان في مطلع عام       ، بينما سيبدأ العمل لتوصيل هذا األنبوب بشبكة األن        2006
  .2007 سبتمبر من عام 30موعداً لبدء ضخ الغاز المصري عبر األنبوب، في تاريخ 

  24/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   والسالح غير الشرعي؟عشية انتهاء زيارته لواشنطن عون .31
الخليج عشية انتهاء زيارته لواشنطن انه ناقش مـع         أكد ميشال عون في لقاء خاص مع         :حنان البدري ،واشنطن

انه يعتقـد بـشدة     والمسؤولين االمريكيين الذين التقاهم في واشنطن مسألة نزع السالح غير الشرعي في لبنان              
بضرورة نزع األسلحة غير الشرعية كافة سواء داخل المخيمات الفلسطينية أو خارجها فهي  على حـد قولـه                    



 

 11

انية ينبغي أن تكون خاضعة فقط لحماية وسالح الدولة اللبنانية أسوة بالحال فـي سـوريا                في النهاية أرض لبن   
  .ومصر واألردن

  24/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

  االتحاد األوروبي يمتنع عن نشر تقرير يتناول ممارسات االحتالل القمعية .32
م نشر تقريـٍر خطيـٍر يتعلـق         النقاب عن أن االتحاد األوروبي قرر عد       أمسكشفت صحيفة جروزالم بوست     

بالنشاط الصهيوني في مدينة القدس المحتلة، وذلك في ظل التحسن الكبير الذي طرأ مؤخراً على العالقات بين                 
وبحسب الصحيفة فإن التقرير الذي تم إعداده من ِقبل ممثلـين دبلوماسـيين لـدول االتحـاد                  .الكيان وأوروبا 

ت قوات االحتالل، مـن ضـمنها الفـصل واالسـتيطان وهـدم بيـوت               األوروبي، يوجه نقداً شديداً لممارسا    
وأضافت أن الفقرة المتعلقة بالقدس تِرد كبنٍد أخير في الوثيقة، بعد كيل المديح لعملية التوصل إلى                 .الفلسطينيين

  .اتفاق على معبر رفح، وبعد التطرق إلى االنتخابات الفلسطينية
  23/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  !ماذا بعد.. المتغيرات الحزبية والسياسية في إسرائيل  .33

  عبد الرحيم ملوح 
تمر دولة إسرائيل في هذه المرحلة بحالة سياسية غير مسبوقة، مظهرهـا األبـرز إعـادة تفكيـك وتركيـب                    

، االئتالفات السياسية على أكثر من مستوى، لكن أهمها أوالً انتخابات حزب العمل، التي جاءت بعمير بيـرتس                
ومثلت بنتائجها احتجاجاً من جمهور الحزب على تذيل قيادة الحزب لشارون ونتنياهو في القضايا االجتماعيـة                
بخاصة، والسياسة بعامة، وثانيها قرار شارون االستقالة من موقعه في رئاسة حزب الليكود والحكومـة معـاً                 

ـما يقرب من ثالثين عاماً، وتشكيل حزب       واالنفصال عن حزبه الذي لعب دوراً بارزاً فـي تأسيسه وقيادته ل          
جديد برئاسته، وما يفتحه هذا القرار من تفكيك حزب الليكود من جهة، واجتذاب شخـصيات أخـرى لحـزب                   
شارون من داخل وخارج الليكود من جهة ثانية، وثالثها ما أفرزته هذه التطورات السياسية الحزبية الداخلية من                 

  .سرائيلية، بحيث يتم إجراؤها في الثلث األول من العام القادمتقديـم لـموعد االنتخابات اإل
إن مجمل هذه الـمتغيرات سيعيد تشكيل التراكيب الحزبية وتموضع االئتالفات السياسية الداخلية في إسـرائيل               

                السياسة اإلسرائيلية في السنوات األربع األخيرة، ولربمـا سـي عيد بعامة، وفي حزب الليكود بخاصة، الذي قاد
لحزب العمل دوره في الدفاع عن بعض مطالب الفقراء من يهود وعرب الذين سحقتهم سياسة نتنياهو وشارون                 

دة التوازن السياسي النسبي لدوره السياسي بعد أن كان متذيالً لسياسة الليكود طوال             الليبرالية االقتصادية، وإعا  
السنوات األربع الـماضية، وبخاصة لسياسة االستيطان والعدوان وبناء الجـدار واالغتيـاالت واالعتقـاالت،              

ار عـدم   ومحاوالت فرض الـمشاريع والخطط اإلسرائيلية من طرف واحد على الشعب الفلسطيني، تحت شع            
وجود شريك فلسطيني أو ال حاجة لشريك فلسطيني، ولسياسة الخصخصة والليبرالية االقتصادية التي فرضـها               
نتنياهو وتبناها شارون وأضرت بقطاعات اجتماعية كبيرة، في مقدمتها الفلسطينيون العرب واليهود الفقـراء،              

مور السياسية والحزبية بهذا االتجاه فإننا سـنجد        وإذا ما سارت األ    .وذوو الدخول الـمحدودة والعائالت الكبيرة    
أمامنا ائتالفاً ألحزاب اليمين الصهيوني الـمتطرف والـمتدين، مشكالً من اليمين الــمتطرف فـي الليكـود                
بزعامـة نتنياهو وعوزي النداو، ومعهما من االتحاد الوطني ليبرمان وبني ايلون، والـمفدال بزعامة ايلـي               

ب يميني وسط بزعامة شارون وايهود اولـمرت وآخرون، وربما بينهم شمعون بيـريس             ايتان وآخرون، وحز  
واتجاه يمين الوسط الـمؤيد لشارون فـي   .وحاييم رامون او كالهما، أي االتجاه األكثر يمينية في حزب العمل      

اليـسار  حزب الليكود مع آخرين من شخصيات أمنية وعسكرية وأكاديمية وغيرها، وحزب العمل الذي سيمثل               
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الوسط بعد تخلصه من االتجاهات األكثر يمينية بقيادته، وتبقى حركة ميرتس على اليسار الصهيوني اذا لــم                 
  .تندمج هي او بعض أطرافها في حزب العمل، كما دعا إلى ذلك زعيمها السابق يوسي سريد

الكتل العربيـة أمـام     في حين تحافظ األحزاب الدينية كـ شاس وديغل هتوراه على وضعها وتقف األحزاب و             
، وتحديد الـموعد الـمبكر لالنتخابات، ما يفـرض        %2ر5تحدي رفع نسبة الحسم في االنتخابات القادمة الى         

  .عليها إعادة تنظيم صفوفها، وتوحيد قواها للـمحافظة على وزنها ودورها وتعزيزه في الكنيست القادم
تغيرات السياسية والحزبية على األوضاع الفلـسطينية       ما يهمنا أكثر من غيره هو رؤية مدى انعكاس هذه الـم          

وعملية التسوية السياسية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، اننا إما سنكون أمام فترة زمنية سـتدوم ألكثـر مـن                  
نصف عام تحكمها الـمزايدات االنتخابية على أكثر من مستوى وصعيد بين مختلف الكتل السياسية وبخاصـة                

كون شعبنا وحقوقه الوطنية حقل وميدان هذه الـمزايدات، وسوف يتم تجميد أي حديث عـن               الصهيونية، وسي 
عملية التسوية، يترافق مع هذا تشديد الخناق على شعبنا وعلى قواه وقيادته باستعمال مختلـف وسـائل القـوة                   

  .العسكرية الغاشمة
ة للقـوى الـسياسية اإلسـرائيلية بعـد     ومع أنه من الـممكن الحديث عن نتائج االنتخابات والتوجهات السياسي  

انتهائها؛ ألنه ليس من الـمغامرة في شيء القول إن اليمين الـمتطرف بزعامة صقور الليكـود واألحـزاب                 
الدينية ويمين الوسط بزعامة شارون وائتالفه، سيشكلون القوة الـسياسية األبـرز فـي الـمـشهد الـسياسي                  

ن الوسط، الذي يقوده شارون، االئتالف مع حزب العمـل الـذي            اإلسرائيلي الـمقبل، وسيكون على حزب يمي     
  .يمثل يسار الوسـط أو اليمين الـمتطرف لتشكيل الحكومة الـمقبلة او كليهما

هذا الوضع وإن أخرج شارون من مشاكله التي أوصلته لالستقالة اال أنه يكرس السياسة اإلسرائيلية كما مثلهـا                  
أو التسوية مع الشعب الفلسطيني وقيادتـه،       / األخيرة، وبخاصة تجاه العالقة   شارون وتياره السياسي في الفترة      

األول خروج حزب العمل من االئـتالف، مـا         : وااليجابي بالـمعنى النسبي في كل ما يحدث يكمن في شيئين         
سياً يفرض عليه التعبير عن مواقف معارضة لسياسة االئتـالف الـمقبل الحاكم، وانقسام الليكود وإضعافه، سيا             

  .وجماهيرياً
نخلص من هذا إلى أننا أمام فترة جمود سياسي ومزايدات انتخابية، سيكون وقودها شـعبنا وقـضيته، ولــم                   
تركب متغيرات جوهرية على مواقف القوى السياسية اإلسرائيلية، وما سيتغير سيكون بالشكل وبحدود جزئيـة               

  .فيما يتعلق بحزب العمل ومواقفه وسياسته
  23/11/2005طينية األيام الفلس

  
  وال تصفية حسابات.. تغييرات األردن، ال هي انقالب أبيض .34

  صالح القالب
التقديرات التي سادت لدى معظم المراقبين، وبخاصة الذين يتابعون من الخارج، هي ان التغييرات األخيرة في                

سية، قد جاءت في هيئـة      االردن، والتي شملت الديوان الملكي ومجلس االمة ومعظم مراكز صنع القرار االسا           
انقالب أبيض أطاح مجموعة سابقة وأحل محلها مجموعة جديدة بخط جديد وبمفاهيم غير مفاهيم الطاقم الـذي                 

  . جرت تنحيته عن مواقع المسؤولية
والحقيقة أنه غير مستغرب ان يصل الى هذا االستنتاج أولئك الذين ال يعرفون االردن من الـداخل والـذين ال                    

هناك فروقاً كبيرة بين إدارة الحكم في هذا البلد وإدارة الحكم في دول عربية أخرى عاشت تجربة                 يدركون ان   
االنقالبات العسكرية البيضاء والدامية، ولم تتمتع باالستقرار الذي تمتعت به المملكة االردنية الهاشمية رغم انها               

  . منطقة المتوترة والملتهبةومنذ إنشائها كدولة بقيت تعيش في منتصف بؤرة التوتر في هذه ال
وبداية فإنه ال بد من اإلشارة الى مسألة معروفة جداً لدى المراقبين من الداخل والمراقبين من الخارج وهي ان                   

 1957تاريخ االردن لم يعرف تعدد مراكز القوى في أي يوم من االيام إال مرتين هما، المرة األولى في العام                    
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الى هذا البلد، واستطاعت المعارضة القومية واليسارية بإسناد من مصر الناصرية           عندما انتقلت عدوى المنطقة     
والثانية في نهايات عقـد سـتينات وبدايـة         . ان تصل الى الحكم وتدفع سليمان النابلسي ليصبح رئيساً للوزراء         

  . سبعينات القرن الماضي عندما تحولت المقاومة الفلسطينية الى دولة داخل الدولة االردنية
ـُحكم بطريقة مؤسساتية حيث االحتكام للدسـتور                باستثناء هاتين التجربتين القصيرتي العمر فإن األردن بقي ي
واعتباره المرجع األول وحيث الحدود واضحة بين صالحيات الملك الذي هو رأس الدولة وصالحيات رئـيس                

  . نوابالوزراء وصالحيات الهيئة التشريعية بجناحيها، مجلس االعيان ومجلس ال
لقد جرى إبراز دور المجموعة االقتصادية، التي تتكون من عدد من الشبان المتخرجين من الجامعات الغربيـة                 
التكنوقراطي، خالل االعوام االربعة الماضية وذلك الى حد ان االنطباع الذي ساد خالل هذه األعوام هـو ان                  

 شؤون الدولة غدا قرارها وان حرساً جديداً قد حـل  هذه المجموعة غدت اآلمرة الناهية وان القرار بالنسبة لكل    
  . ومحل رجاالت النظام الذين خاضوا كل معارك الدفاع عن وجود الدولة االردنية!! محل الحرس القديم

وهنا فإنه ال بد من اإلشارة الى ان دور هؤالء الشبان قد تضخم كثيراً في بعض االحيان حتى طغى على دور                     
ولعل ما شكل خطراً على طبيعة الحكم وأساليبه، ان بعض هؤالء الـشبان             . ة االردنية رئيس الوزراء والحكوم  

  . قد أخذتهم العزة باإلثم وأنهم أخذوا يسعون لتحويل الدولة الى شركة مساهمة كبيرة
لقد حاول هؤالء الشبان نتيجة قلة الخبرة وعدم معرفة حقيقة المجتمع األردني الذي ال يزال، ورغم تطـورات                  

قود االربعة األخيرة، مجتمعاً رعوياً وزراعياً وقبائلياً الى مجتمع غربي فحاولوا فرز االردنيين وتقـسيمهم               الع
الى فئتين فئة محافظة ال تزال تنغرس في الماضي وقيمه وفئة ليبرالية هدفها استبدال القيم والعادات الـشرقية                  

  . بقيم جديدة قريبة الشبه من عادات الغرب وقيمه
د ان يؤدي الى حالة كالحالة التي مرت بها إيران في بدايات عقد ستينات القرن عندما حاول عدد مـن                    وهذا كا 

المتأثرين بالغرب والذين تخرجوا في جامعاته تحويل هذا البلد الشرقي ـ المـسلم الـى جـزء مـن الغـرب       
الشاه السابق مفروضة مـن     األوروبي األمر الذي جعل الشعب اإليراني يعتبر عملية االصالح هذه التي قادها             

قبل الواليات المتحدة فناصبها العداء ووقف ضدها لنحو عقدين من الـزمن وكانـت النتيجـة ان انتـصرت                   
  . االصولية والمحافظة على اإلصالح والتحديث

  . ربما، بل المؤكد، ان االردن لم يصل الى ما وصلت إليه إيران من تصادم بين تيارين ازداد التباعد بينهما
ان من الممكن ان تتسع الهوة في االردن ويبرز تياران متناحران لو ان العاهل االردني عبد اهللا الثـاني لـم                     ك

يتدخل في اللحظة المناسبة والحرجة ويعيد وقوف هذا البلد على قدميه بدل ان كاد يقف على رأسه ويعلـن ان                    
 باألحداث الخطيـرة المرتقبـة وان       الدستور خط أحمر غير مسموح المس به وبخاصة ان المنطقة غدت تغلي           

  . المملكة االردنية الهاشمية باتت محاصرة باألزمات والعنف من كل جانب وكافة االتجاهات
لقد جرى التركيز خالل السنوات االربع الماضية على االقتصاد، وأعطيت األولوية له فتراجعت االهتمامـات               

تغريبيون في الواجهة وتحت االضواء المكثفة، لكـن وقـد          السياسية، مقارنة بسنوات ماضية، وأصبح الشبان ال      
تطورت أزمات المنطقة وأصبحت بهذه الخطورة وأحاطت باألردن من كل جانب فقد بادر الملك عبد اهللا الثاني                 
الى إعادة ترتيب صفوف األردنيين، وبدون ان يشعر فريق بأنه المنتصر ويشعر فريق آخر بأنه انهزم وخسر                 

  . مواقعه السابقة
لقد تحققت بعض اإلنجازات االقتصادية خالل السنوات األربع الماضية وقد ارتفع معدل النمو حتـى تجـاوز                 
الخمس نقاط وذلك رغم ان األردن عاش وال يزال يعيش مع المنطقة كلها ظروفاً استثنائية، ازدادت تعقيداً بعد                  

  .  جدار مسدوداحتالل العراق وبعدما وصلت عملية السالم في الشرق االوسط الى
لكن وبعد أن ازداد التهاب المنطقة وغدت األزمات تطوق االردن من كل اتجاه وبخاصة بعد ان دخلت سوريا                  
دائرة التوتر الشديد وبعد ان بدأت حتى إسرائيل تندفع نحو االنهيار السياسي كان ال بد من وقفة مراجعة وال بد                    

واجهة أي طارئ ولسد النوافذ التي قد تهب منهـا الريـاح            من إعادة تنظيم الصفوف وبسرعة وبدون إبطاء لم       
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الباردة على المملكة االردنية الهاشمية التي يعتبر صمودها في هذا الموقع الجغرافي الخطر أحد المـستحيالت                
  . وأعجوبة من األعاجيب

اسمة ال يعني وعلـى     وهنا فإنه ال بد من التأكيد على ان إعطاء األولوية للشؤون السياسية في هذه المرحلة الح               
فاألردن يعتبر بلداً فقيراً بالمصادر الطبيعية وإن       . اإلطالق ان االهتمام باالقتصاد وبالتنمية واالستثمار قد تراجع       

ولهذا فإن األردنيين يعرفون ان الصمود السياسي يحتاج دائماً وأبـداً الـى             . هو غني بكفاءات ومؤهالت أبنائه    
  . ت الجميع في معركة مصيرية ستترتب عليها نتائج كثيرةمتانة اقتصادية والى زج طاقا

إن التغييرات األردنية األخيرة جاءت في إطار إعادة تنظيم الـصفوف، لمواجهـة مرحلـة خطـرة سـتكون                   
وهي بالتأكيد ليست انقالبا أبيض وال حركة إقصائية قام بها مركز قوى ضد مركـز قـوى                 . استحقاقاتها كثيرة 

  .  يعرفها األردن الذي هو دولة مؤسسات رأسمالها االستقرار والوسطيةآخر ، فهذه األمور ال
  24/11/2005الشرق األوسط 

  
  التالعب بالنظام االنتخابي في اللحظات األخيرة  .35

  محمد ياغي
علي أن أوضح من البداية أنني قد دافعت عن مقترح الرئيس عباس عندما طالب بتحويـل الـضفة والقطـاع                    

ائرة انتخابية واحدة، وقد كانت دوافعي، وما زالت، أن الشعب الفلسطيني بحاجة للتعامل             والقدس الشرقية الى د   
مع قيادات حقيقية تمثل الوطن وال تمثل الحارات التي خرجت منها، ملزمة أمام الشعب كافة وليـست ملزمـة                   

يوضح حجم كـل فـصيل      أمام جمهور العائلة الذي أوصلها إلى البرلـمان، وألن التمثيل النيابي بهذه الطريقة             
سياسي فلسطيني على مستوى الوطن، وبالتالي قدرته الحقيقية في التأثير على النظـام الـسياسي الفلـسطيني                 
واتجاهاته بطريقة ديمقراطية، وأضيف أيضا أن هذا النوع من التمثيل سيجبر التنظيمات الفلسطينية الـصغيرة               

ندثار، وفي كلتا الحالتين هنالك مصلحة فلسطينية في حـدوث          إما على االتحاد بما يعزز من قوتها وإما على اال         
ذلك؛ ألن وجودها بشكلها الحالي هو عامل إعاقة لتطور النظام السياسي الفلسطيني، وهنـا ال أنـسى أن هـذا                
النوع من التمثيل سيجبر أولئك الذين يريدون الحفاظ على استقالليتهم على الدخول في تحالفات حقيقية لتعزيـز              

م بالنجاح في االنتخابات، أو على تشكيل أحزاب سياسية تمكنهم من االستمرار فـي ممارسـة العمـل                  فرصه
  . السياسي

هنالك من األسباب ما يكفي لكتابة بحث كامل حول أهمية تحويل الوطن الى دائرة واحدة، لكنني اليوم سـأتخذ                   
س التشريعي من دعـوات لتغييـر النظـام    موقفاً ال يتفق مع قناعاتي ورؤيتي، ألن ما يجري اليوم في الـمجل           

االنتخابي أبعد من أن يكون هدفها خدمة الشعب الفلسطيني، وإنما خدمة مجموعة محددة من النواب ال يحتملون                 
العودة الى بيوتهم بعد أن تبين أن مراهناتهم على إعطاء الدوائر حصة النصف أو أكثر من مقاعد التشريعي ال                   

  .تخدم هدف عودتهم إليه
حاولنا أن نخدمكم مـا     : ان من الـمقرر أن يودعنا نواب التشريعي يوم الثالثاء الـماضي، بأن يقولوا لشعبنا            ك

استطعنا، لكننا نجحنا هنا وفشلنا هناك، ونطلب منكم أن تسامحونا على تمثيلنا لكم رغماً عنكم بعد أن انتهـت                   
 ألن االنتخابات القادمة قريبة وستسمح لنا بنسيان        كان بإمكانكم أن تقولوا أي شيء ولـم نكن لنكترث        .. واليتنا  

لكن الجلسة الوداعية التي تحدث عنها نائب رئيس الـمجلس، تحولت إلى جلسة لـمناقشة قوانين،              .. أخطائكم  
ولوضع تعديل قانوني االنتخابات التشريعية والبلدية على جدول األعمـال، وإحالتهمـا للنقـاش فـي اللجنـة                  

  .ينج من ذلك القانون األساسي الذي سيخضع لـمحاوالت التعديل اليومالقانونـية، ولـم 
.. البعض من النواب قال إن الشعب الفلسطيني يتهمنا بأننا نحاول تأجيل االنتخابات بتغيير القانون االنتخـابي                 

اسـتمرار  حسناً نحن نتهمكم بأكثر من ذلك، انتم أكثر مؤسسات السلطة عبئاً على عملية اإلصالح السياسي، و               
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وجودكم دون انتخابات قد عزز من الفوضى السياسية واألمنية التي تعاني منها البلد، أنتم باختصار جزء مـن                  
  . أزمة البلد ومشاكلها، ولستم جزءاً من مشروع حلها

حماس كبرت لقصوركم عـن تأديـة       .. ال تعرضوا علينا خوفكم من أن تنتصر حماس في االنتخابات القادمة            
 منع الفساد ولقصوركم عن التصدي لغياب الرؤية السياسية لدى القيادة السياسية لسنوات عديـدة،               وظيفتكم في 

وألنكم حاولتم أن تكونوا جزءاً من السلطة التنفيذية بدالً من أن تكونوا رقيباً عليهـا، وألنكـم لــم تكترثـوا                     
عد قليالً عن رام اهللا، وألنكـم بكـل    بالـمناطق الـمنكوبة بفعل االحتالل في قطاع غزة، وفي الـمدن التي تبت          

، 1999بساطة لـم تقدمـوا مثاالً يحتذى به للجمهور، فأنتم لـم تستقيلوا عندما انتهت واليتكــم فـي أيـار             
، ولـم تسعوا لخلق تكافل اجتماعي يعزز مـن         2000ولـم تستقيلوا عندما انفجرت االنتفاضة الفلسطينية العام        

ادته الى طريق آخر يقربه من نيل حقوقه دون أن ينحني لقوة البطش االسرائيلية              صمود شعبنا، ولـم تحاولوا قي    
وأنتم رفضتم االستقالة احتجاجاً على حصار رئيس السلطة الوطنية التي تمثلون جسمها التـشريعي، ولــم                .. 

يتم، ومـا   انتم باختصار سـع    .. 2006 إلى كانون الثاني     2005تفعلوا ذلك عندما أجلت االنتخابات من أيلول        
  .زلتم، للحفاظ على الوضع القائم وهو وضع مريح بالنسبة لكم، لكنه غير مريح بالنسبة لنا

جوابي هو نعم، ألن استمرار وجودكم تحت قبة البرلـمان دون انتخابات هو عملية قتل              .. هل سئمناكم؟ حسناً    
خابي، مهما كانت دوافعه، هو في أسوأ       السعي لتغيير القانون االنت   .. للحراك السياسي في الـمجتمع الفلسطيني      

األحوال محاولة لتأجيل االنتخابات التشريعية القادمة، وفي أفضلها محاولة لتأمين عـودة شـرعية الـى قبـة                  
وال تحاولوا  .. ال تحاولوا إيهامنا بأن الـمقصود بذلك خطوة استباقية لتقليص مساحة فوز حماس             .. البرلـمان  

  .  الداخلية ستفرز قادة غير مؤهلين لقيادة شعبنااالدعاء بأن انتخابات فتح
انتخابات فتح الداخلية ستجري غداً، رغم الـمشاكل التي رافقتها، وما يمكن ان ينتج عنها، اال أنها قد وحـدت                   
الحركة اكثر، وعززت الـمناخ الديمقراطي فيها، وسمحت لها بحراك سياسي داخلي سيقوي من فرصها فـي                

.. ال تقولوا إنكم حريصون على فتح كون أغلـبكم جـزءاً منهـا              .. ي االنتخابات القادمة    تحقيق نتائج جيدة ف   
  .اضمنوا فوزكم اوالً في انتخاباتها الداخلية ثم تحدثوا باسمها

ما يخيفني حقاً في سلوككم هو استسهال حل الـمشاكل الكبيرة بتعديل القوانين، مع اإلبقاء عليها كما هي دون                  
 لصعود نجم حماس السياسي دون عملية جراحية تستهدف االقتصاص من الفاسـدين أيـاً               ال يوجد حل  .. حل  

كانوا، وتستهدف ضبط االمن بدال من استمرار الفوضى مهما كان الثمن، وتستهدف زرع االمل فـي قلـوب                  
اسة ردود  الشعب الفلسطيني بأن قيادته وحركته السياسية القائدة تدرك الى أين تتجه، بديال لحالة اليـأس ولـسي                

  . الفعل، ولغياب االستراتيجية
تغيير القوانين لتالئم حالة سياسية فلسطينية مؤقتة أصبحت نهجاً نخاف منه، أصبحت فناً للتهرب من معالجـة                 

في شهر آب وحده من هذا العام غير قانون االنتخابـات الــمحلية ثـالث               .. جذر الـمشاكل التي نعاني منها    
أيها السادة األفاضل اذا كنتم ال تحسنون صياغة القوانين         .. يير للـمرة الرابعة    مرات، وهو معروض اآلن للتغ    

بعد عشر سنوات من وجودكم في الـمجلس التشريعي، إذا كنتم ال تريدون نسخ قوانين لدولة متقدمة ومالءمتها                 
لها متى اكتشفتم ثغرات    وحالتنا الفلسطينية، اذا كنتم ال تؤمنون بالخبراء في صياغة القوانين حتى ال يجري تعدي             

  !فكيف لنا أن نثق بكـم ونعيدكم الى حيث ترغبون يوم الخامس والعشرين من العام القادم؟!! فيها
اذا كنتم تصرون على خدمة شعبكم ولهذا ارتأيتم أن تستمر جلساتكم في انعقاد دائم حتى الثاني من                .. لكن مهالً   

قية أخيرة للشعب الفلسطيني وهي أن تعلنوا أن واليتكم قد انتهـت،            كانون األول، فإن بإمكانكم القيام بخدمة حقي      
وأن ليس لكم الحق في التعامل مع أي من القوانين الـتي بين أيديكم مهما كانت أهميتها، وأن تخرجـوا فـي                     

  0إجازة لترتاحوا وتريحوا حتى تسلـموا عهدتكم للـمجلس القادم
  24/11/2005األيام الفلسطينية 
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  ! في اتفاق المعابرقراءة مبسطة .36
  بدر الدين حمدي مدوخ

بداية ال بد لنا من التذكير أن أي اتفاق بين أي طرفين في عالم السياسة يخضع لعـدة عوامـل وذلـك علـى                        
المستوى الوطني واإلقليمي والدولي، كما أنه يخضع من جانب آخر لعوامل ذاتية يمتلكهـا أفـراد أي فريـق                   

ترجع إلى المهارات الذاتية التي يتمتع بها المفاوض كالذكاء وسرعة البديهة           مفاوض، وهذه العوامل كثير منها      
وحسن المراوغة والقدرة على اإلقناع والقدرة على قياس إمكانيات الطرف المقابل والتمـسك ألبعـد الحـدود                 

 العديد مـن    الممكنة في بالثوابت وكذلك االبتعاد عن المجامالت واستخدام العقل والمنطق ال العاطفة إلى جانب             
وكذلك فإن أي اتفاق ال بد من وجود آراء عديدة ومختلفة حوله، كل علـى حـسب مفاهيمـه           . األمور األخرى 

وقناعاته ورؤيته، كما أنه من الطبيعي أن يدافع كل إنسان عن إنجازاته ويحاول إقناع اآلحرين بها وقد يستخدم                  
ذي يحكم على هذا في النهاية اآلثار والحقـائق التـي           عبارات رنانة أو هادئة وكذلك أهل الرأي اآلخر، لكن ال         

ستنتج على األرض، إال أن هذا ال يعني بأي حال من األحوال اإلنتظار لحين وقوع الكارثة أو المصلحة لنبـدأ                    
بالنقد أو التأييد ألننا نتحدث عن مصير وسيادة شعب ضحى منذ أكثر من نصف قرن وما زال كل يـوم يقـدم      

 مجاالت الحياة، إال أن األدب في جميع الحاالت يجب أن يكون هو سيد الموقـف ألننـا                  التضحيات في جميع  
  .جميعا ننتقد أو نؤيد من أجل الوطن والمواطن

في الرابع عشر من الشهر الحالي قام الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي بالتوقيع على ما يسمى باتفاقية المعـابر                 
رجية األمريكية كونداليزا رايـس، ولقـد مورسـت الكثيـر مـن             بعد تدخل شخصي ومباشر من وزيرة الخا      

الضغوطات إلنجاح التوقيع ألن وزيرة الخارجية األمريكية كانت بحاجة ألي انجاز أثناء جولتها في المنطقـة                
بعد الفشل التي منيت به في البحرين والتي اتهمت فيه مصر بإفشال مشروع إنشاء صندوق مـن أجـل دعـم                     

قة، وكذلك بعد الهزائم المتالحقة للجيش األمريكي في العراق التي يبدو أنها تالحـق اإلدارة               الحريات في المنط  
  .األمريكية ومما زاد الطين بلة تفجيرات العاصمة األردنية في التاسع من الشهر الجاري

ذالل لينهـو   أما فلسطينيا فقد كاد صبر الناس ينفذ وهم ينتظرون بفارغ الصبر إمكانية سفرهم دون رقابة وال إ                
أربعة عقود من الوصاية الصهيونية والحرمان لمتعة السفر، واستئناف التواصل بين األقارب، ناهيك عن مئات               

ودوليا فالعالم ما فتـأ أن      . بل آالف الفلسطينيين الذين ينتظرون الرجوع ألوطانهم بعد غياب قصري امتد لعقود           
وأجزاء من الضفة وهو ليس معنياً بتفجير الوضـع مـن           يتنفس الصعداء بعد االنسحاب الصهيوني من القطاع        

. جديد وخصوصا أن المنطقة تشهد هدوءا مشوبا بالحذر منذ موافقة الفصائل الفلسطينية على التهدئة المشروطة              
ومن الناحية اإلقليمية فإن دول المنطقة عندها من المشاكل ما تنوء بحمله الجمال، وإن كنا معنيون بمصر أكثر                  

 ألنها طرف مباشر في هذا اإلتفاق وألنها استفادة كثيرا من إنجازات المقاومة الفلـسطينية، حيـث                 من غيرها 
بدأت قيود اتفاقية كامب ديفيد تصبح أقل ضراوة، وتفتحت آفاقا جديدة في المنطقة، مما يعني أنه كـان ينبغـي                    

  .لسطينيين ال مع العدو الغاشمعلينا التنسيق الكامل مع الجانب المصري ألنه معني بحدود ومعابر معنا كف
رغم كل هذا فإنه ال يجوز بأي حال من األحوال أن يجعلنا ننسى أو نتناسى أننا أمام موضوع يمس قلب ولـب      
السيادة الفلسطينية وأحد األركان الرئيسة في استقالل أي دولة أو كيان، بل إن السيادة على المعـابر والحـدود             

  . في استقالل ونمو وتطور أي بلد في هذا العالمهي من أهم المعايير التي تتحكم
  :دراسة تفاصيل االتفاق والتساؤالت

لقد نص االتفاق على وضع كاميرات تصور الحركة على المعبر لتنقلها للجانب الصهيوني، كمـا أن االتفاقيـة         
لهويـات الفلـسطينية     فقط على حاملي ا    -والمحكوم ببنود هذه االتفاقية   –تسمح بسيادة قانون السلطة الفلسطينية      

: والمسجلين في سجل األحوال المدنية الفلسطينية والتي تشرف عليه دولة العدو، حيث يـنص اإلتفـاق علـى                 
إستخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع إستثناء لغيرهم ضـمن الـشرائح المتفـق           

لجهات العليا في السلطة الفلسطينية، بمعنى أن ما نطلق         ومع اشعار مسبق للحكومة االسرائيلية وموافقة ا      . عليها
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عليهم النازحين أو المهجرين ال بد لهم من الحصول على موافقة مسبقة من دولة العدو قبـل الـدخول لغـزة                     
وخطورة هذا أن الكثير من هؤالء لهم تاريخ نضالي ومنهم قيادات في المنظمات الفلسطينية مما يشكل إهانـة                  

مبدأ السيادة الصهيونية وجعلهم تحت رحمة العدو، وليس هذا فقط بل كل الراغبين في الـدخول                لهم وتكريسا ل  
أن : للقطاع ولو كان معهم هوية فلسطينية ال بد من إعالم الطرف الصهيوني بهم، حيث ينص االتفـاق علـى                  

كومـة اإلسـرائيلية،    تأخذ السلطة الفلسطينية بعين االعتبار أي معلومات حول أشخاص معينين تزودها بهم الح            
وتتشاور السلطة مع الحكومة اإلسرائيلية والطرف الثالث قبل أخذها القرار لمنع هؤالء األشخاص أو الـسماح                

 ساعات لن يسمح للشخص محل السؤال بالـسفر،         6وأثناء تلك المشاورات التي لن تأخذ أكثر من         . لهم بالسفر 
ية الفلسطينية مرهون عبورهم بالموافقة الـصهيونية، ممـا      وبحكم هذا النص فإن العائدين حتى من حاملي الهو        

يعني أن أي شخص تشعر دولة اليهود بأنه يشكل خطراً عليها تستطيع منعه من العودة، وبذلك تبقي إسـرائيل                   
أمن المجاهدين والمناضلين في يدها كورقة للمساومة أو لتحجيم نشاطهم أو بإبعادهم وإبقـائهم فـي الخـارج،                  

نشاط الكثير من الفلسطينيين وهؤالء هم أولى الناس بالحرية لما قدموه وبذلوه من أجل هذا الوطن،               فتحجم بذلك   
ومن جانب آخر فإن الست ساعات المذكورة قد تستخدم لعرقلة المعبر والتـشويش علـى راحـة المـسافرين                   

  . وتعطيل مصالحهم وكذلك هو وقت كاف لعملية استجواب للمسافر ولو من الطرف اآلخر
وينص االتفاق كذلك على أن يكون تفتيش األمتعة للقادمين ليس في معبر رفح بل في معبر كرم سـالم كيـرم                     

يمكن للمسافرين بمن فيهم العائـدين      : شالوم بأيدي خدم فلسطينيين وأسياد صهيونيين، حيث ينص االتفاق على         
 للملحق الخاص   7من الفصل   ) ه(ول  استخدام نقطة العبور الحضار أي ممتلكات خاصة والتي يحددها البند األ          

ويجب أن تخضع أي ممتلكات شخصية أو بضائع أخرى للفحص في نقطة عبور كيرم شالوم               . بتعرفة الجمارك 
تفرغ موظفو الجمارك لدى السلطة الفلسطينية الشاحنات القادمة في معبر كيرم شالوم بإشـراف              : وينص أيضا 

  .موظفي الجمارك اإلسرائيليين
عن غير الفلسطينيين الراغبين في دخول فلسطين عبر رفح، فنجـد أن الـشك حـول الـسيادة                  وعند الحديث   

تقوم السلطة الفلسطينية بإعالم الحكومة االسـرائيلية       : الفلسطينية يصبح أكثر قوة ، حيث ينص االتفاق على أن         
هيئـات دوليـة     دبلوماسيين، مستثمرين أجانب، ممثليين أجانـب ل       –حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة       
 ساعة من عبورهم ثم تنتظر السلطة الفلسطينية لكي تقوم الحكومة           48معترف بها، وحاالت إنسانية وذلك قبل       

 ساعة في حالة وجود أي إعتراضات مع ذكر أسباب االعتراض ثم تقـوم الـسلطة     24االسرائيلية بالرد خالل    
 ساعة متضمنة األسباب المتعلقة بالقرار ويبقى       24الفلسطينية بإعالم الحكومة اإلسرائيلية بقرارها في غضون        

ويرى البعض أن هذا األمر يمثل مهانة       . الجميع تحت رحمة المفوض األوروبي أو المفوض األمني األمريكي        
للشعب الفلسطيني ويسلب منه الكثير من التأييد والتواصل ويعرقل التقدم العلمي، حيث أن الكثير من أصـدقاء                 

لذين ينتظرون بفارغ الصبر إمكانية دخولهم لزيارة فلسطين دون إذن صهيوني مسبق هـم              الشعب الفلسطيني ا  
من األحرار واإلسالميين الذين ال يمكن لهم بأي حال الموافقة على ذلك، كما أن هذا يفتح الطريـق المجـاني                    

ولة العدو ذلك   الختراق أمني صهيوني لمعظم مجاالت الحياة على المستوى العربي واإلسالمي حيث ستستغل د            
في ربط عالقات اقتصادية وربما أمنية وغيرها مع القادمين بطريقة أو بأخرى، وكذلك فإن الكثير من الكوادر                 
العلمية سيكون حضورها مرهون بموافقة اليهود والمفوض األوروبي وخصوصا أننـا شـعب أغلـب أبنائـه                 

وهناك نقطة أخرى مهمة وهي أن الجانب       . ريخي  وكوادره العلمية في الخارج وذلك بحكم الواقع السياسي والتا        
الفلسطيني ال يحق له تحديد العاملين في المعبر دون موافقة دولة اليهود علـيهم، تـزود الـسلطة الفلـسطينية                    
الطرف الثالث بقائمة بأسماء العاملين في معبر رفح والتي سيطلع عليها االسرائيليون أيضا، وتأخـذ الـسلطة                 

مات اإلسرائيلية بعين االعتبار، فأين السيادة هنا؟ ومن يضمن أن ال يجتهد العدو في تـشغيل                الفلسطينية االهتما 
  !بعض أذنابه بحجة هذا البند، واستخدام هذا البند أيضا كمسمار جحا بين الحين واآلخر لفتح أو إغالق المعبر
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ينة بـرأي الطـرف الثالـث أي        وكما سنرى فإن المفاوض الفلسطيني قبل بأن يكون تقييم أداء الفلسطينيين ره           
 شهرا يقيم مستوى أهلية     12األوروبي، حيث تجد بين الحين واآلخر كلمة تأهيل الفلسطينيين وتقديم تتقرير بعد             

 شهر إال إذا تقدما الطرف الثالث بتقييم سـلبي          12الطرف الفلسطيني تظل هذه اإلجراءات سارية المفعول لمدة         
يتم إنجاز هذا التقييم بتنسيق كامل مع الجانبيين وسـيعطي إعتبـاراً            . بر رفح حول إدارة السلطة الفلسطينية لمع    

يخول : كامالً لرأى كل من الطرفيين، ويتضح قوة وحقيقة السيادة الفلسطينية على المعبر بالنظر إلى هذا النص               
ر رفح وبشروط هذه    الطرف الثالث للتأكد من أن السلطة الفلسطينية تمتثل بكافة األحكام والقواعد الخاصة بمعب            

وفي حالة عدم االمتثال يحق للطرف الثالث أن يأمر بإعادة فحص وتفتيش أي مسافر أو حقائـب أو                  . االتفاقية
وبينما يتم استكمال االجراء لن يسمح للمسافر أو الحقائب أو وسيلة النقـل أو البـضائع                . وسائل نقل أو بضائع   

فالعجيب ! عال أمام خطوة جديدة على طريق االستقالل والسيادة؟       هل نحن ف  : وهنا يبرز التساؤل المهم   . بالعبور
أن السيناريو نفسه يتكرر في كل مرة يتم فيها التوقيع على أي اتفاقية مع العدو، حيث يماطل العدو ويتالعـب                    
في الوقت ليوهم المفاوض الفلسطيني أنه حشر في الزاوية فتأتي المطرقة األوروبية تـارة واألمريكيـة تـارة                  

  .خرى لتخرج اتفاقيات مجحفة يتصورها المفاوض ماءاً وإذا هي سراب بقيعةأ
هل أرادت السلطة الفلسطينية أن تحقق ولو نصراً زائفاً لتذر الرماد في العيـون مـن             : وهناك تساؤل مهم آخر   

 حرمـت   أجل مصلحة ما؟، ففتح المعبر والسفر والخروج واإلياب، كلها كلمات تعشقها نفوس الفلسطينيين ألنها             
  .متعتها ما يقارب أربعة عقود من الزمن

كذلك فإن اتفاقية المعابر هذه لم تملك ضمانات لتنفيذها ولم تتضمن أي التزام صهيوني بل اسـتخدمت أفعـال                   
ستسمح إسـرائيل بمـرور، بمـا يتماشـى         : فضفاضة تحمل أكثر من مدلول في حق الجانب الصهيوني مثل         

  .مح إسرائيل بتصدير، ستعمل إسرائيل على استمرارية فرص التصديرواحتياجات األمن اإلسرائيلي،  تس
–كما أن المالحظ في نصوص هذه االتفاقية أن الكثير من بنودها يحتاج لمفاوضات جديدة تجعل إمكانية تنفيذه                  

ا  محل تساؤل كبير تحكم عليه األيام ففي الجملة األولى منه نقرأ وستجري المساعدة في تنفيـذه                -برغم مساوئه 
أو منسق األمن األمريكي وموظفيه     /واإلضافة إليها من قبل مبعوث الرباعية الخاص بخطة الفصل وموظفيه و          

وسوف تطور لجنة ثنائية بمـشاركة  : ونالحظ هنا كلمة اإلضافة، ثم نقرأ بما يخص معبر كارني تنص االتفاقية   
ل في الممرات كلمـا اقتـضى األمـر         أو المنسق األمني األمريكي إجراءات العم     / مبعوث الرباعية الخاص و   

وضـع التفاصـيل    : والحظ هنا كلمة لجنة ثنائية وكلمة تطور، وفيما يتعلق بالربط بين غزة والضفة الغربيـة              
للترتيبات الخاصة بالتنفيذ من خالل لجنة ثنائية مشكلة من الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية وبمـشاركة               

وستشكل :  األمريكي كلما احتاج األمر ونالحظ هنا لجنة ثنائية، وبالنسبة للميناء          فريق الرباعية والمنسق األمني   
األطراف لجنة ثالثية تقودها الواليات المتحدة لتطوير األمن والترتيبات األخرى المتعلقة بالميناء قبل افتتاحـه،               

 المباحثات حول قـضايا     سوف تستأنف . تتفق األطراف على أهمية المطار    : واألمر أكثر سوءا بالنسبة للمطار    
الترتيبات األمنية والبناء والعمل أما بالنسبة لمعبر كيرم شالوم كرم أبو سالم فنأخذ هذه الجملة يناقش الجانبـان                  

  .إجراءات العمل في مرحلة الحقة
ثم إن هناك نقطة خطيرة جدا وهي تكريس الوجود األمني األمريكي وخصوصا أننا كفلسطينيين أكثر المعانين                

 الواليات المتحدة األمريكية، فنجد أن المنسق األمني األمريكي سيكون الالعب األبرز في الكثير من األمور                من
  .حتى أنه سيكون في اللجنة التي ستناقش موضوع الميناء بالرغم من عدم تمثيل للطرف الصهيوني

ـ      1956كذلك نجد أن هذه االتفاقية أحيت ما رفضه الفلسطينيون عام            ضيتهم حيـث أجبـرت      مـن تـدويل ق
المظاهرات التي قام بها أهل قطاع غزة آنذاك بإعادة اإلدارة المصرية للقطاع، فدور اللجنة الرباعية والـدور                 
األمريكي بارزان لدرجة أنها الحكم في معظم القضايا مما يجعل الجانب الفلسطيني تحت الرحمة الدولية والتي                

 أي تصلب فلسطيني في أي ظرف، وخصوصا أن الـدور األممـي             قد تستخدم ورقة للتلويح بها دائما في وجه       
هـل كـان    : لكـن ولإلنـصاف   . أصبح سيفا مسلطا على رقاب استقاللية الدول بدال من مساعدتها في التحرر           
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باإلمكان أحسن مما كان؟ وهذا السؤال من حق المؤيدين لهذه األتفاقية ومن حولهم طرحه أمام المعارضين من                 
فلسطينية لتخرج البديل للناس، فالمعارضة من أجل المعارضة نفسها مرفوضة بل وتدل على             القوى والفصائل ال  

  .ضعف في الطرح السياسي
طبعا لن يعجز الطرف المعارض لهذه اإلتفاقية من إعطاء البدائل والتي ستنبني على المراهنة بقـدرة الـشعب                

كير باستخدام ورقة الحج لفرض واقع جديـد        على الصمود وبعامل الوقت وبالقدرة على خلط األوراق، مع التذ         
وخصوصا أنه على األبواب، فالشعب ما زال يشعر بنشوة وحالوة التحرير واالندحار الصهيوني الجزئي مـن                
األراضي الفلسطينية وهو مستعد لتقديم المزيد في قضية مصيرية كهذه، كما أن العالم اليوم غير معني بإحداث                 

صوصا إذا كان الطابع اإلنساني جزء منها، وكان يمكن التنسيق أكثر مع الجانب             أزمات جديدة في المنطقة وخ    
  .المصري واستخدام نقاط مقنعة تعزز مكانة الدور المصري في المنطقة

في النهاية، فإن الواقع على األرض والتصرفات من قبل العدو هي التي ستوضح مدى داللة وخدمة هذا االتفاق                  
ه، وخصوصا أننا ما زلنا في طريق التحرير والهدوء األمني والعـسكري محكـوم              للشعب الفلسطيني ولسيادت  

  .بعوامل عديدة مما يؤهل المنطقة لإلنفجار في أي لحظة، وعندها ال نعرف كيف سيكون حال المعابر؟
  24/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
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