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  جراء انتخاباتها الداخلية في غالبية الدوائرإفتح تخفق في  .1
 هاما فشلت في اجراء انتخابات     فتح واجهت أمس اختباراً صعباً عند      أن: رام اهللا  من   26/11/2005 الحياة   نشرت

 مـستعدة إلجـراء هـذه       16ووجدت ان منظماتها في سبع دوائر فقط من أصـل            .داخلية في غالبية الدوائر   ال
مصادر عدة في الحركة انها ستعمل على اجراء االنتخابات في معظم الـدوائر             وقالت  . االنتخابات في موعدها  

ان من فشل في اجراء االنتخابات فـي        :  االنتخابات قائال  ه مقرر لجنة  المتبقية في األيام المقبلة، وهو ما استبعد      
وثمة شبه اجمـاع علـى تـولي        . الموعد بعد ثالثة اشهر من التحضير، لن ينجح في اجرائها في غضون ايام            

وشـملت   .لـرأي ا استطالعات   ه أظهرت مامروان البرغوثي قيادة كتلة الحركة على مستوى الوطن، وذلك بعد           
عدداً من األسرى بعضهم محكوم بالـسجن       و, رشحين عدداً من المطلوبين من ناشطي كتائب األقصى       قوائم الم 
 . في اي مفاوضات مستقبليةتهم من اجل اثارة قضي,المؤبد

 فـي   ء االنتخابـات   لم يحدد أي موعد جديد الجـرا       أنه: غزة والوكاالت  من   26/11/2005 البيان     وأضافت
يشار إلى أنه    .لمشهراوي قال انه سيتم اإلعالن عن الموعد الجديد في وقت الحق          سمير ا إال أن   .  الباقية الدوائر

حركـة وأنـصارها فـي األراضـي        القد تم تسجيل اكثر من نصف مليون استمارة انتساب من قبل اعـضاء              
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 اضافة إلى عدد من الوزراء منهم القدوة ودحالن         ,ابرز المرشحين هو مروان البرغوثي     حيث أن    . الفلسطينية
   . عريقات وجبريل الرجوبو

 سجل نسبة  على االنتخاباتقبالأن اإل: ا ف ب، أب، رويترزنقال عن  26/11/2005 السفير وذكرت
 دخلت مركز اقتراع في بلدة تامون في الضفة وأحرقت عدداً من اويةضعيفة، كما ان عناصر مسلحة فتح

ن محمود عباس وفريقا من اللجنة المركزية، أع، وقال رئيس اللجنة المكلفة تنظيم االقترا. صناديق االقتراع
اضاف ان الفشل في اجراء االنتخابات في  و.التي لم يجري فيها انتخاباتسيختارون المرشحين في الدوائر 

وتابع ان هذا النمط من الديموقراطية . جميع الدوائر يعود الى النزاعات والتناقضات والخالفات حول اللوائح
ن هيكلية الحركة ال تزال رخوة وال يمكنها أن تتشرب او تتعامل مع ديموقراطية واسعة وأ ,هو جديد على فتح

كذلك رأى . عاقةإلعضاء الذين يشعرون بانهم لن ينجحوا، يحاولون ااالوقال مسؤول بارز، ان . كهذه
بين باالصالح مسؤولون آخرون ان اجراء االنتخابات في اماكن دون غيرها، يعود الى االنقسامات بين المطال

 . واعضاء الحرس القديم
 النتائج األولية تـشير إلـى تقـدم         أن: رام اهللا  من   جعفر صدقة  26/11/2005 األيام الفلسطينية    ونوه مراسل 

  .مروان البرغوثي على جميع المتنافسين في محافظة رام اهللا والبيرة
  
   عاما38سيادة فلسطينية على معبر رفح ألول مرة بعد  .2

 فـي    أكد أمس   عباس أن  محمود   :غزة من   طاهر النونو عن مراسلها    26/11/2005اإلماراتية   الخليج   نشرت
 ضرورة إجراء المفاوضات مع إسرائيل واالنسحاب من كل األراضـي           , افتتاح معبر رفح   كلمة ألقاها في حفل   

أن فتح المعبر ال    الفلسطينية، وحذر من خطورة الجمود في عملية السالم الذي يقود إلى انفجار األوضاع، وأكد               
  .يعني أن سيادتنا على غزة كاملة

 ليس هو المفتاح للتقـدم       المعبر د عباس أن تنفيذ اتفاق    يأك ت :غزة والوكاالت من   26/11/2005 البيان     وذكرت
والتطور االقتصادي والسياسي بل إن األمن واألمان في األراضي الفلسطينية همـا المفتـاح لحيـاة أفـضل                  

 يجب أن نجلس ونعود إلى طاولة المفاوضات لننهي مسألة األسرى           ,الجانب اإلسرائيلي قائال  ودعا  . للفلسطينيين
  . واالنسحابات والمطاردين والمبعدين

 عبـاس     إلـى قـول     : وكـاالت   نقال عن      26/11/2005 األيام البحرينية    مراسل ولفت عبد الرزاق ابوجزر   
نريد أرضنا وأنتم بأرضكم نعيش بأمن وسـالم كمـا           واضاف  .  بهيجل   إذا أردنا السالم فالحائط ال    , لإلسرائيليين

   .خارطة الطريق وخطاب بوش   جاء في
 ان  , صبري صيدم  قول: غزةمن  عبدالقادر فارس    و جدةمن  فهيم الحامد    26/11/2005 عكاظ    مراسلي وتناول

مـدير  واألردنـي  شـارك وزيـر الخارجيـة       حيث   .افتتاح المعبر اقتصر امس على مراسم االفتتاح الرسمية       
إلى جانب عدد من السفراء والقناصل في غزة ورام اهللا          , المخابرات المصرية والبعوث األوروبي لعملية السالم     

اال انه  , معبر يعد خطوة مهمة نحو تسهيل حركة الفلسطينيين       الاعتبر نافذ عزام ان افتتاح      ومن ناحيته    .والقدس
 رفض استخدام المعبر للتسلل     مشيرا إلى .  يتعلق بوجود الكاميرات   السيما فيما , تفاقيةالتحفظ على بعض بنود ا    

  .او التهريب
 محمود الزهار حضر مراسم إلى أن:  رويترزح نقال عنرف من 26/11/2005 القدس العربي وأشارت
ات  تحسن العالقى انه مؤشر علىتفاق علال اىوينظر ال. تفاقيةال وان كان قال انه لديه تحفظات بشأن ا,االفتتاح

 بجولة في المعبر للتحضير ون االوروربينمراقبوالقام  ومن جهة أخرى .بين اسرائيل واالتحاد االوروبي
 . للسماح الول مسافرين بالعبور اليوم
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 قاطعت الحفل ألنها ترفض تهل خالد البطش ان حركوقإلى : نقال عن وكاالت 26/11/2005 السفير ونوهت
رأى المبعوث االوروبي الى الشرق االوسط، في افتتاح ن جهة أخرى وم. تفاقالأن تكون شاهد زور على ا

وقال نريد أن نحول حدودكم الى جسور . المعبر إنجازاً تاريخياً وخطوة عظيمة نحو الحرية للشعب الفلسطيني
  . سرائيل جارتكم ايضافإ. مع جيرانكم العرب، ولكن ايضا مع اسرائيل

نه للمرة األولى يتولى أل سوالنا، وق: وفانقال عن غزة من  26/11/2005 القدس الفلسطينية وأوردت
  .الفلسطينيون مسؤولية إدارة حدودهم الخارجية، وبالتالي فإن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو قيام الدولة

 سامي ابـو    قول:  وكاالت نقال عن رفح   من   نادر القصير عن مراسلها    26/11/2005 الحياة الجديدة    وجاء في 
 حريته الكاملة مشيرا الى     ىمعبر هو إستكمال إلنتصار الشعب الفلسطيني وحصوله عل       الاح  زهري أمس أن إفتت   

وعبر عـن إرتيـاح      .أن الحركة ستتابع بكل جهدها لضمان حرية الحركة والتنقل لكل أبناء الشعب الفلسطيني            
حركـة  ال قادة   وبخصوص عودة  . على إجراء االنتخابات التشريعية في موعدها       في خطابه  تأكيد عباس لالحركة  

  . ضرورة عودة كل أبناء الشعب الفلسطينيىالى أن هذا الموضوع سابق ألوانه مؤكدا عل قطاع أشارالالى 
لوحظ غياب احمد قريع الذي كان مقرراً ان        إلى أنه   : غزةمن   26/11/2005 الحياة    مراسل صباح  فتحي ونوه

فسير لغيابه، اذ قيل انه قد يكون ألسباب صحية او           وولفنسن من دون أي ت     أيضاوكان ابرز الغائبين     .يلقي كلمة 
لسفره، علما ان هناك من يقول انه غاضب من السلطة وقاطع االحتفاالت التـي يفتـرض ان تكـون انجـازا                   

داخـل صـاالت المعبـر        جال عدد من قيادي حمـاس       من ناحية أخرى   .شخصيا له، في حين حسب لرايس     
  .واروقته

 
  الفصائل المختلفة لألجهزة االمنية عنصر من مقاتلي 2500انضمام  .3

 رفيع المستوى افاد بأن الفـين وخمـسمائة        ا أمني امصدرأن  : رام اهللا  من   25/11/2005 الحياة الجديدة    نشرت
مقاتل ينتمون لكتائب شهداء األقصى وكتائب أحمد أبو الريش، ولجان المقاومة الشعبية، أصبحوا فعلياً عناصر               

بعد موافقة عباس عليهـا      أن أوامر إدارية ومالية، وقعت من قبل نصر يوسف،        وأضاف ب  .في األجهزة األمنية  
أيـضا  وذكر ان عدداً من عناصر حركتي حماس والجهـاد أصـبحوا             . بعد ان ظلت عالقة منذ شهور      ملتثبيته

  . عناصر في السلطة، بعد ان طلبوا انضمامهم
حركة الجهاد نفت امس ان يكون إلى أن  :رام اهللا من 26/11/2005 القدس العربي  مراسل وليد عوضونوه

يسود االعتقاد ان االعتمادات المالية , وفي السياق نفسه. من بين المنضمين لألجهزة االمنية اي من عناصرها
 تقديم استقالته من ىلهؤالء المنضمين لالجهزة االمنية كانت السبب المباشر وراء اقدام سالم فياض عل

  .حكومةال
  
  األمن الوطني بعد رحيل قائدهى ال الفلسطينيةاتضم جهاز االستخبار .4

في اطار مساع السلطة لتوحيد االجهزة االمنية لزيادة فاعليتها وعدم التضارب في مهامها قررت دمج جهاز 
واوضحت مصادر فلسطينية ان .  جهاز االمن الوطني الذي يعتبر الجيش الفلسطينيىال االستخبارات العسكرية
وقالت ان القيادة الفلسطينية والداخلية اعطتا . تفجيرات عمان ساهم في اتخاذ ذلك القرارمقتل بشير نافع في 
 . خطوةال ىموافقتهما المبدئية عل

  26/11/2005القدس العربي 
  
  لن نقبل بتهدئة من جانب واحد: الشيخ منصور .5
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دئة من جانـب واحـد،       أكد الشيخ ياسر منصور، أن حركته لن تقبَل بأن تكون الته           : رومل شحرور السويطي  
وقال منصور إن أي تهدئـة       .مشدداً على ضرورة وجود ضمانات دولية إللزام الجانب االسرائيلي بهذه التهدئة          
  .يجب أن تكون تبادلية حتى يكتب لها النجاح، وإال فإنها ستكون في مهب الريح

  26/11/2005الحياة الجديدة 
  
  ة  الفقر وراتب األسير يدفعان األطفال للمجازف .6
 فلـسطينيا   49قال مصدر عسكري إسرائيلي إنه منذ بدايـة العـام، اعتقـل نحـو                 : تقرير إخباري  ،ب.ف.ا

وفلسطينية في محاوالت لتنفيذ عمليات أو طعن أو يحملون مسدسات محلية الصنع، وأضاف إن معظم هـؤالء                 
  . مشكالت مع أهلهم أو دراستهمالفتية يأتون من عائالت فقيرة، وال سند لهم في المجتمع الفلسطيني، ولديهم 

لكـن قائـد    . وأضاف ان المنظمات تعد هؤالء بالمال، وتغريهم بأنهم سيصبحون أبطاال، أو شهداء في الجنـة              
كتائب شهداء األقصى في نابلس عالء سناكرة أكد إن معظم الشبان في المخيمات يعيشون حاالت فقر قاسـية،                  

وأضاف عندما نريد تنفيذ عملية استـشهادية، ال نرسـل    وموا بعملياتولم يعد يهمهم شيء، لكننا ال نرسلهم ليق  
والحـظ   .األشخاص عبر الحواجز، ومعظم من تعتقلهم إسرائيل أوالد، ويعيدونهم إلى بيوتهم بعد التحقيق معهم    

مسؤولون في جهازي األمن الوقائي والمخابرات الفلسطينية الفقر والجوع في المدينة، وقال أحـدهم إن هنـاك                 
فقرا مدقعا في المخيمات الفلسطينية، ولشدة الفقر والبطالة باتت عائالت تتفق مع أبنائها علـى إرسـالهم إلـى                   

وقال مصدر أمني آخر إن طالب مدارس ثانوية يتوجهون إلى الحاجز ليتم اعتقالهم قبل عام من                . حاجز حوارة 
وقـال   .أن سجناء متعلمين يساعدون الطالب    امتحان الثانوية العامة، ألن تقديمه في السجن أسهل، إضافة إلى           

 من كتائب األقصى طلبنا من الرئيس محمود عباس أن تكون شروط الثانوية العامة في الـسجون لمـن                   ناشط
  .قضى عاما وما فوق، حتى ال تتفشى ظاهرة ذهاب الفتيان إلى الحواجز لتقديم التوجيهي

  26/11/2005الخليج اإلماراتية 
  
  دن في الضفة  م3االحتالل يجتاح  .7

 مـدن،   3واصلت قوات االحتالل حمالت التمشيط والمداهمة في أنحاء الضفة الغربية واجتاحت            : ماهرابراهيم
وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية ان أربعة اعتقلوا فـي         .  واعتقلت ستة فلسطينيين بتهمة العضوية في حماس      

حتالل اإلسرائيلي بنسف ثالثة مخازن تجاريـة فـي         كما قامت قوات اال   . نابلس فيما اعتقل اآلخران في الخليل     
  .مدينة جنين

  26/11/2005البيان  
  
  عابود وأخرى داعمة لها في برلين  والجدار في بلعين ات ضد مسير .8

بالتزامن مع تظاهرة بلعين األسبوعية المنددة بالجدار انطلقت مـسيرة          وأنه   25/11/2005 48 عرب ذكر موقع 
انية تطالب العالم بالعمل من أجل هدم جدار الفصل العنصري كما عمل على هـدم               أخرى في مدينة برلين األلم    

  .وشارك في التظاهرة العشرات من المتضامنين الدوليين .جدار برلين مطلع التسعينيات من القرن الماضي
مسيل  جراء اختناقهم بالغاز ال   واعشرات المواطنين أصيب  أن   26/11/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم     وأضاف

    .للدموع واعتداء جنود االحتالل على بعضهم بالضرب المبرح خالل المسيرة
  
   انقذوا األقصى: الفلسطينيون يستغيثون .9
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ناشد الشيخ رائد صالح األمتين العربية واإلسالمية بحماية المسجد األقصى من المخـاطر             :  أنس عبد الرحمن  
عة يهودية تخطط الستخدام عدد من المباني تحت المـسجد          محذرا من أن جما   ‚ المتواصلة والمتجددة التي تهدده   

من جانبـه اتهـم     . األقصى كمعابد لها وإقامة مدينة تاريخية يجرى ربطها بواسطة االنفاق التي يجرى حفرها            
بهدف التدخل فـي    ‚ السلطات اإلسرائيلية باختالق األعذار فيما يتعلق بالمسجد األقصى       ‚ الشيخ عكرمة صبري  

  .مالحقة حراس المسجد من أجل الهيمنة ووضع اليد على المسجدوخصوصا ‚ شؤونه
 26/1/2005الوطن القطرية 

  
  االحتالل يبعد ناشطاً بريطانياً   .10

قالت حركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني أن سلطات االحتالل قررت إبعاد ناشط بريطاني من مراقبي                
وأفـادت  . ته طالب المدينة في شارع الشهداء وسط المدينة       حقوق اإلنسان، بعد اعتقاله في الخليل خالل مساعد       

الحركة أن البريطاني كان يعمل خالل األشهر الماضية على تأمين سالمة أطفال مدرسة قرطبة االبتدائية مـن                 
  .اعتداءات المستوطنين في البلدة القديمة من الخليل

  26/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

  في إعتداء متطرفين يهود  شفاعمريين على األقل 8إصابة  .11
 جراء إعتداء متطرفين يهود بالقرب مـن مـستوطنة          أمس شفاعمريين بجروح جدية،     8أصيب ما ال يقل عن      

  .كفار حباد الدينية المتطرفة على الحافلة التي كانت تقلهم من مدينة القدس إلى مدينة شفاعمرو
  25/11/2005 48عرب

 
  تنافس على الصوت العربيط وسترجيح حكومة وحدة بين كديما والعمل  .12

أظهرت سلسلة استطالعات للرأي نشرت في الصحافة اإلسرائيلية، أمس، ان : 26/11/2005السفير نشرت 
. حزب كديما يتجه لتحقيق فوز كبير في االنتخابات التشريعية، مرجحة تشكيل حكومة ائتالفية مع العمل

يروزالم بوست باالضافة الى القناة العاشرة في واظهرت استطالعات نشرتها يديعوت احرونوت ومعاريف وج
 مقعدا بينما ستتراجع حصة 26لعمل ا مقعدا فيما سيشغل 34 و32التلفزيون االسرائيلي، ان كديما سينال بين 

ويقول المحللون إنه في مثل هذه الحالة، فإن اي حزب لن ينال الغالبية الالزمة لتشكيل .  مقعدا13الليكود الى 
 .  ان تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حزب شارون والعماليين األكثر ترجيحاًحكومة ويبدو

استقبلت أوساط شارون وبيرتس بارتياح كبير نتـائج        :  أسعد تلحمي  ،الناصرة،  26/11/2005الحياة  وأضافت  
وتدفع هذه النتائج بكـل مـن شـارون          .استطالعات الرأي الجديدة التي نشرتها كبرى الصحف العبرية أمس        

وعادت مصادر قريبة من شـارون تتحـدث عـن          . رتس الى مواصلة البحث عن شخصيات المعة لضمها       وبي
ومـا زال شـارون     . محاوالت إلقناع بيريز باالنتقال الى حزبه، لكنها استبعدت أن يقدم اقتراحاً مماثالً لباراك            

  .ينتظر اعالن ديختر االنضمام الى حزبه ليعينه رئيساً للطاقم التنظيمي
ت مصادر قريبة من بيرتس انه يبحث عن شخصية أكاديمية لترشيحها للمكان المحجوز لنائب عربي في                وسرب

  . الئحة الحزب وأنه يعتزم أيضاً ترشيح نواف مصالحة في مكان متقدم على الالئحة االنتخابية
وامناء فـروع   وفي ليكود مخاوف حقيقية من أن يحاول وزراء ونواب انشقوا عن الحزب إقناع رؤساء بلديات                

وأعلن قـادة الحـزب اتخـاذ       . ليكود من الناشطين الميدانيين الكبار ذوي النفوذ باالنضمام الى حزب شارون          
  .خطوات طارئة للحيلولة دون حصول ذلك
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   تل ابيب غاضبة من تقرير أوروبي حول القدس .13
تأمل اال تسوء العالقـات      انها   ، الجمعة ، قالت اسرائيل  : رويترز ،القدس،  26/1/2005الوطن القطرية   نشرت  

بينها وبين االتحاد االوروبي بعد ان وجه دبلوماسيون في االتحاد انتقادا للسياسات االسـرائيلية فـي القـدس                  
 شيء مؤسف ان يتوقف هذا الزخم االيجابي ونشهد         :الشرقية وقال المتحدث باسم الخارجية االسرائيلية ريجيف      

وأوصى واضـعو التقريـر بـان       . جانب الذي كان قائما في الماضي     تراجعا الى الموقف االوروبي االحادي ال     
يطلب االتحاد االوروبي من اسرائيل وقف المعاملة القائمة على التفرقة ضد الفلسطينيين في القـدس الـشرقية                 

  . خاصة فيما يتعلق بتصاريح العمل وتصاريح البناء وازالة المنازل والضرائب والنفقات
هدد مصدر اسرائيلي رفيع المستوى بـالعودة الـى         :  لندن ،تل أبيب ،  26/11/2005الشرق األوسط   وأضافت  

مقاطعة االتحاد األوروبي، واستبعاده من عملية السالم في الشرق األوسط، إذا ما تبنى التقرير الذي أصـدرته                 
ف العودة  وقال المصدر نفسه ان اسرائيل لن تمر بهدوء على محاولة بعض األطرا           . وزارة الخارجية البريطانية  

  . الى المواقف األوروبية القديمة
  

  المنظمة الصهيونية األمريكية تمنح بولتون جائزة المدافع عن اسرائيل   .14
اعلنت المنظمة الصهيونية االمريكية اختيارها للسفير االمريكي لدى االمـم المتحـدة             :حنان البدري ،  واشنطن

وصيفها الختيارها هذا قالت المنظمة إنه كان الالعب        وفي ت  .بولتون للحصول على جائزة المدافع عن اسرائيل      
 كان قد عمل نائباً لـوزير       هاالساسي في إلغاء قرار االمم المتحدة الداعي الى اعتبار الصهيونية عنصرية، وان           

الخارجية للحد من التسلح واألمن الدولي، وايضاً مساعداً للوزير للمنظمـات والعالقـات الدوليـة، ومـساعداً            
  .لعام بوزارة العدلللمدعي ا

  26/11/2005الخليج اإلماراتية 
 

 شارون سيضطر إلى تغيير اسم حزبه  .15
قبل أن يمضي يوم واحد على اطالق اسم كديما على الحزب الجديد، الـذي أسـسه شـارون، بـدأ                    : تل أبيب 

ما، هو شـعار  فقد تبين ان امس كدي. مستشاروه يفتشون عن اسم جديد خال من االشكاليات السياسية والتاريخية 
  . كان أطلقه موسوليني

  26/11/2005الشرق األوسط 
  

  في أعقاب أزمة الليكود ريفلين يدعو إلى الغاء البرايميرز   .16
لحـزب ليكـود وطالـب      ) برايميرز( دعا رئيس الكنيست، ريفلين إلى التنازل عن فكرة اإلنتخابات التمهيدية         

ندو االتفاق فيما بينهم لحل القضية واختيار مرشح مـن          نتنياهو وشالوم وموفاز وال   : المرشحين لرئاسة الحزب  
. الليكود موجود فـي فتـرة صـعبة للغايـة      : وقال في مقابلة منحها لإلذاعة اإلسرائيلية الجمعة       .بينهم للرئاسة 

  .عندما تكون السفينة في خطر يجب انقاذها: وأضاف
  25/11/2005 48عرب

  
 تقدم في المفاوضات بين إسرائيل والفاتيكان  .17

سجلت المفاوضات بين اسرائيل والفاتيكان حول تطبيق االتفاقات التي تخص وضع الكنيسة الكاثوليكية 
وممتلكاتها في فلسطين المحتلة تقدما، وذلك بحسب بيان اصدرته في روما أمس لجنة العمل الدائمة حول هذه 

أمس األول وسجل خالله تقدما في وأوضح البيان، أن اجتماعا للجنة العمل الثنائية الدائمة عقد . المسألة
 )ا ف ب.(1993المفاوضات حول االتفاق الشامل الوارد في االتفاق االساسي المبرم في العام 
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  26/11/2005السفير 
  

  إدخال تعديالت على خطة التنمية متوسطة المدى  .18
ـ              أعلن غسان الخطيب   ة التنميـة   أمس، عن أن وزارته بصدد االنتهاء من تحديث وإدخال تعديالت علـى خط

، لتشمل مستوى التخطيط والتنفيذ وثالثة عوامل أساسـية جديـدة، وقـال إن    2007 ـ  2005متوسطة المدى 
الوزارة عملت جاهدة خالل فترة الحكومة الحالية في عدة مجاالت أبرزها كان خطة التنمية وإنجاز المخطـط                 

دول المانحة فيما يتعلق بتقـديم مـساعداتها        اإلقليمي لقطاع غزة، وتوحيدها وقيادتها لمختلف المشاورات مع ال        
  .لشتى القطاعات

  26/11/2005األيام الفلسطينية 
  

   احسن انتاج ادبي لالطفال  فيتحوز على الجائزة االولىطفلة فلسطينية  .19
 احـسن    فـي  هبة سامر اشتية من مدينة سلفيت على المرتبة االولى في العالم االسالمي           حصلت   : خالد معالي 
لالطفال، وجاء االعالن عن الجائزة خالل افتتاح الجلـسة االفتتاحيـة للمـؤتمر االسـالمي االول                انتاج ادبي   

  .للوزراء المكلفين بالطفولة في الرباط
  26/11/2005الحياة الجديدة 

  
 سويسرا ترعى اتفاق تعاون واعتراف بين الهالل الفلسطيني ونجمة داود  .20

عية الهالل االحمر الفلسطيني وجمعية نجمة داود االسرائيلية أعلنت وزارة الخارجية السويسرية امس، ان جم
لالسعاف، ستوقعان االثنين المقبل في جنيف اتفاقا للتعاون، اثر وساطة سويسرية، مما سيؤدي الى اعتراف 

واوضح رئيس الجمعية االسرائيلية ايفتاح،  . متبادل، وسيسهل انضمام جمعية نجمة داود الى الصليب االحمر
تفاق ينص على ان تتمكن سيارات االسعاف التابعة للهالل االحمر من دخول اسرائيل، وعلى ان ان اال

كما ينص االتفاق على السماح لسيارات جمعية نجمة داود . يخصص لها ممر سريع على الحواجز االسرائيلية
  .على اسعاف الجرحى، في المناطق التي ال تستطيع سيارات الهالل االحمر الوصول اليها

  26/11/2005السفير 
  

  جدار الفصل مرعب ومشين: وزير بريطاني .21
وزير البريطاني كيم هاولز المكلف ملف الشرق االوسط، جدار الفصل بــالكريه والمرعـب              الوصف  : لندن

وجاء هذا  . والمشين، معرباً عن أمله في ان يمارس الجميع ضغوطاً على تل ابيب كي تعيد رسم مسار الجدار                
معهود من الوزير المعروف بتعاطفه القديم مع اسرائيل، في مداخلة برلمانية حول عملية السالم              الهجوم غير ال  

  . في الشرق االوسط بمجلس العموم في لندن مساء اول من امس
  26/11/2005األيام الفلسطينية 

  
  أبو زيد تكشف زيادة موازنة اونروا الى بليون دوالر  .22

 والمفوض العام لوكالة اونروا كارين ابو زيد نشاطات الوكالة في           بحث فاروق الشرع  :  محمد الخضر ،  دمشق
ونقل مصدر رسمي عن الشرع تقدير       .سورية والجهود التي تبذلها في التخفيف من معاناة الالجئين الفلسطينيين         

لسورية بالده للجهود التي تبذلها الوكالة للتخفيف عن الالجئين، فيما قدمت ابو زيد شكرها لـ تعاون السلطات ا                
 مليون دوالر العام الحالي الـى نحـو بليـون           400وكشفت ان موازنة اونروا ستزداد من        .في المجاالت كافة  
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 مليون دوالر موازنة طوارئ، مضيفة انه على رغم ازدياد الموازنـة            100دوالر للعامين المقبلين، اضافة الى      
وقالت ان اونروا سـتوقع االسـبوع        .ارئاال ان الوكالة لم تحصل سوى على نصف ما طلبته عبر نداء الطو            

  . منزل جديد للفلسطينيين في خان يونس600المقبل اتفاقاً مع دولة االمارات لبناء نحو 
  25/11/2005الحياة 

  
  

  
  االتحاد االوروبي يرحب بميثاق الشرف لألحزاب الفلسطينية  .23

اب السياسية الفلسطينية، ودعا كافـة      رحب المجلس الوزاري لالتحاد االوروبي بميثاق الشرف االنتخابي لألحز        
  .االطراف لاللتزام به، جاء ذلك في االجتماع الوزاري لالتحاد االوروبي المنعقد ببروكسل

  26/11/2005الحياة الجديدة 
  

  شيراك يشيد ب العالقات الفريدة مع إسرائيل  .24
ذلك لمناسبة اطالق مؤسسة فرنسا      أشاد جاك شيراك بالعالقات الفريدة من نوعها القائمة بين فرنسا واسرائيل و           

وكان شيراك قـرر     .اسرائيل التي تهدف الى تقريب المجتمعين األهليين في الدولتين وتبديد سوء التفاهم بينهما            
 اثناء الزيارة التي قام بها شارون الى باريس فـي           2006انشاء هذه المؤسسة التي ستستهل نشاطاتها في ربيع         

  .تموز الماضي
  26/11/2005اتية الخليج اإلمار

  
  إرهاب أم مقاومة؟  .25

  عبد الوهاب المسيري    . د
بما في ذلك بعض أعـضاء      (نجحت الواليات المتحدة في أن تفرض رؤيتها على العالم بحيث أصبح الكثيرون             

يتصورون أن المقاومة الفلسطينية هي شكل من أشكال اإلرهـاب، مـع أن             ) النخب السياسية والثقافية العربية   
ومن واجب  · في مقاومة المحتلين  ) بل وواجبها ( الدولي واألعراف اإلنسانية أكدت حق الشعوب المحتلة         القانون

ويمكن أن نـستخدم    · اإلعالم العربي أال يكف عن تذكير العالم بهذه الحقيقة، وأن الدولة الصهيونية دولة محتلة             
  ·بعض الكتابات اإلسرائيلية والصهيونية لتأييد وجهة نظرنا وتوثيقها

مقاال بقلم الكاتـب اإلسـرائيلي      ) 2005 أكتوبر   20في عددها الصادر    (وقد نشرت جريدة يديعوت أحرونوت      
اليساري يهودا ليطاني أشار فيه إلى محاضرة ألقاها إسحاق إبشتاين، أحد كبار المـسؤولين عـن االسـتيطان                  

ثـم  · أمام المؤتمر الصهيوني السابع في بازل بسويسرا      ) أي منذ مئة عام    (1905الصهيوني في فلسطين، عام     
وهي نفس العبارة التـي اختارهـا      ( المحاضرة في مجلة هاشيلواح بعد عامين تحت عنوان سؤال غائب            نُشرت

بين إبشتاين أن رؤية المستوطنين الصهاينة للواقع في فلسطين تتسم بالسطحية، إذ أنهـم              · )ليطاني عنوانا لمقاله  
ع أنه ال توجد حقول مقفرة، بـل        يدعون أن فلسطين غير مفلوحة بسبب نقص األيدي العاملة أو كسل السكان م            

وإذا كـان   · على العكس، يحاول كل فالح فلسطيني أن يضيف إلى أرضه من األرض البور المجـاورة لهـا                
المستوطنون الصهاينة قد نجحوا في شراء بعض األراضي من بعض المالك الغائبين، فإن هذا قد يعطيهم الحق                 

فالصهاينة حينما  · المسألة أكثر تعقيدا، ولها أبعاد أخالقية وإنسانية      من الناحية القانونية السطحية الشكلية، ولكن       
ثم رسم · يشترون قطعة أرض فإنهم يقومون بطرد سكانها وحرمانهم من ممتلكاتهم الضئيلة، وسلب لقمة عيشهم        

ما ال يزال حتى اليوم يرن في أذني نحيب النساء العربيات عنـد           : إبشتاين صورة متعينة إلحدى عمليات الطرد     
فقد ركب الرجال على الحمير ومشت النساء وراءهم باكيات،         · تركت عائالتهن األراضي التي كانوا يزرعونها     
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على هذا الشكل يترك في     ) أراضيهم(إن شراء   ··· وللحظات وقفوا وقبلوا الحجارة والتراب    · يمأل السهل نحيبهن  
ألنـه  ·· ي انتقلت فيه أمالكهم إلى أيدي الغرباء      وسيذكرون دائما ذلك اليوم الملعون الذ     · قلوبهم جرحا ال يندمل   

وفي النهاية سيعملون على استرجاع مـا       ·· إذا كان هناك فالحون يروون حقولهم بعرقهم وحليبهم، فهم العرب         
ثم يحذر إبشتاين المستوطنين الصهاينة من هذا الشعب، الذي لم تستنفد المدنية حتـى              ··· سلبته منهم قوة الذهب   

ال ·· فه، وهو ليس إال جزءا صغيراً من الشعب الكبير الذي يسيطر على كل المناطق المجاورة              اآلن قواه وتضع  
والتي (وال تأمنوا جانب الرماد الذي يغطي الجمر، فقد تنطلق شرارة تسبب حريقا ال يطفأ،               ! تتحرشوا بأسد نائم  

الشك شجاعا فهـو لـم يحـاول        ويالحظ أن إدراك إبشتاين للموقف كان إدراكا و       · )نسميها نحن اآلن المقاومة   
تهميش العربي أو تغييبه ولم يختبئ وراء أية مقوالت ضبابية كاذبة، إذ اعترف بحقيقة القومية العربية والطابع                 

ولذا فقد رفض المفهوم الصهيوني الـذي       · السياسي القومي للنضال الفلسطيني، وبين غباء مقولة شراء فلسطين        
ة معروضة للبيع لمن يدفع أعلى سعر، وأشار إلى أن ما يفعله الـصهاينة              يرى فلسطين باعتبارها أرضا عقاري    

  ·هو عملية نزع الصبغة القومية عن أرض فلسطين
ابتداء أحب أن أبدد كل األوهام التي       :  كتب يقول  1938وحتى بن جوريون ذاته أدرك حقيقة الموقف، ففي عام          

نحـن هنـا ال     ··  من العصابات ممولة من الخارج     هو مسألة مجموعة  ) العربي(سادت بين الرفاق أن اإلرهاب      
ومـا  · )أي مقاومـة فـي مـصطلحنا      (نجابه إرهابا وإنما نجابه حربا، وهي حرب قومية أعلنها العرب علينا            

هذه مقاومة فعالة من جانب الفلسطينيين لما يعتبرونه اغتصابا لـوطنهم           · اإلرهاب سوى إحدى وسائل الحرب    
ووراء اإلرهابيين توجد حركة قد تكون بدائية ولكنها ليست خالية من المثالية            · ون ولهذا يحارب  -من قبل اليهود    
  ·والتضحية بالذات

نحن نقلل من أهمية المعارضة العربية في       · نحن اليوم ال نواجه المئات بل اآلالف ووراءهم كل الشعب العربي          
ويجب أال نبني اآلمال علـى أن       ·  فيما بيننا  أحاديثنا السياسية في الخارج، ولكن ينبغي علينا أال نتجاهل الحقيقة         

فالـشعب الـذي    · العصابات اإلرهابية سينال منها التعب، إذ أنه إذا ما نال أحدهم التعب، سيحل آخرون محله              
والعرب الفلسطينيون ليسوا بمفـردهم، فالـسوريون       ·· يحارب ضد اغتصاب أرضه لن ينال منه التعب سريعا        

··  وجهة نظرنا هم غرباء، ولكن بالنسبة للعرب هم ليسوا أجانب على اإلطـالق             فمن· سيمدون لهم يد المساعدة   
وحينما نقول إن العرب هم البادئون بالعدوان     · إن مركز الحرب هو فلسطين، ولكن أبعادها أوسع من ذلك بكثير          

اع عـن أنفـسنا،    فإننا نذكر نصف الحقيقة وحسب، فبالنسبة ألمتنا وحياتنا، نحن نقوم بالدف    -وندافع عن أنفسنا    
إن األرض أرضهم ألنهم قاطنون     · ولكن من الناحية السياسية نحن البادئون بالعدوان وهم المدافعون عن أنفسهم          

  ·فيها بينما نحن نريد أن نأتي ونستوطن، ونأخذها منهم، حسب تصورهم
ـ               ففـي  · ة للموقـف  وقد عبر موشيه شاريت هو اآلخر في أحاديثه ويومياته وخطبه عن إدراك األبعاد الحقيقي

 أمام اللجنة السياسية لحزب الماباي عرف الثورة العربية بأنهـا ليـست ثـورة               1936 يوليو   9خطاب له في    
الذين يدافعون عن مصالحهم الشخصية إنما هـي        ) صغار مالك األراضي، وأعضاء الطبقة المتوسطة     (األفندية  

 أن الفلسطينيين يشعرون أنهم جـزء مـن األمـة           وأضاف· ثورة الجماهير التي تمليها المصالح القومية الحقة      
العربية التي تضم دوال عديدة، ففلسطين بالنسبة لهم هي وحدة مستقلة لها وجه عربي، وهذا الوجه آخـذ فـي                    

ورد الفعل ال يمكن أن يكون      · التغير، فحيفا من وجهة نظرهم كانت بلدة عربية، وها هي ذي قد أضحت يهودية             
بتمبر من نفس العام، كان شاريت قاطعا في تشخيصه للحركة العربية علـى أنهـا                س 28وفي  · سوى المقاومة 

ثورة ومقاومة قومية، وأن القيادة الجديدة تختلف عن القيادات القديمة، كما الحظ وجود عناصـر جديـدة فـي                   
ف اشتراك المسيحيين العرب بل والنساء المسيحيات في حركة المقاومة، كمـا الحـظ تعـاط              : حركة المقاومة 

المثقفين العرب مع هذه الحركة، وبين أن من أهم دوافع الثورة هو الرغبة في إنقاذ الطابع العربي الفلـسطيني                   
  ·وليس مجرد معارضة اليهود
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 في هاشـيلواح أثـار      1907وقد ذكر يهودا ليطاني في مقاله الذي أشرنا إليه أنه حينما نشر مقال إبشتاين عام                
عقل الصهيوني قرر أن ينكر وضعه كجسم استيطاني غريب فيسمي المقاومـة            ردود فعل غاضبة إذ يبدو أن ال      

بعد مئة عام لم يغب السؤال الغائب، على العكس، اآلن بالذات يحسن أن             : ثم أضاف كاتب المقال قائال    · إرهابا
يجـب  وأنا أرى أنه    · نقرأ السؤال الغائب، وأن نستيقن من مبلغ صحة تشخيصات إسحق إبشتاين في أيامنا هذه             

على اإلعالم العربي والدبلوماسية العربية أن تستفيد من هذه الوثائق وتنشرها على العالم، حتى تعـرف كـل                  
الشعوب حقيقة ما يجري في فلسطين، وأن جانبا من الحرب ضد ما سموه هم اإلرهاب هو في واقـع األمـر                     

  ·ضد محتل مغتصبحرب ضد الحقوق المشروعة لشعب احتلت أرضه في أن يدافع عنها وعن نفسه 
26/11/2005االتحاد االماراتية   

  
  فتح هل هي بالفعل أم الجماهير؟؟ .26

  فتحي النجار
 سباق البرايمرز هي خطوة جريئة ومهمة جدا والى          إن لجوء حركة فتح، وألول مرة في تاريخها، إلى إتباع          

اختيار وفـرز المرشـحين     األمام على طريق الديمقراطية وسلوك طريق المجتمعات المتحضرة والمتقدمة في           
لقيادة أهم وابرز مؤسسة رسمية للشعب الفلسطيني في األراضي الفلسطينية، انه مؤسسة المجلـس التـشريعي                

  .الفلسطيني
تأتي االنتخابات التمهيدية الفتحاوية بعد مضي أربعة عقود على نهج التعيين، هذا إن دل على شيء إنما يـدل                   

القة، وعلى توافق مبادئها وقدرتها الهائلة على التكيف مع كل الظروف على            على أصالة ونقاء هذه الحركة العم     
  . الرغم من كل المصاعب، التحديات واالنقسامات التي مرت وما زالت تمر بها هذه الحركة

إن سلوك النهج الديمقراطي هو وحده الذي يكفل تماسك وقوة ومتانة هذه الحركة وإعادتهـا بكـل قـوة إلـى                     
لمقدمة وبغالبية كبيرة، وكذلك ستؤدي حتما إلى تفاعل الحركة بشكل جيد وايجابي وبنـاء مـع                الواجهة وفي ا  

أبنائها و مع أفراد مجتمعنا الفلسطيني، وهذا بالطبع يجعلها أكثر قدرة من غيرها علـى مواجهـة التحـديات                   
نا والتـي ال يمكـن التغلـب        السياسية، االقتصادية، االجتماعية والثقافية، الضخمة والمعقدة التي يواجها مجتمع        
 أي إمكانية للنجاح إال بإتبـاع        واالنتصار عليها إال بانتقاء الرجل المناسب ووضعه بالمكان المناسب، ال يوجد          

  ..العملية االنتخابية حيث أنها أكثر الطرق علمية وموضوعية وواقعية واقصرها للوصول إلى الهدف
ة تتالءم بشكل واسع مع متطلبات الحياة والمجتمع المعاصـر          إن إعادة إنعاش حركة فتح على أسس ديمقراطي       

  . ويجعلها الحركة السباقة فلسطينيا بإتباعها القائم على التعددية والديمقراطية والشراكة في تحمل القرار
تؤكد حركة فتح مرة أخرى مثلما تعودنا عليها على مر األربعة عقود، على احترام ذات، قـدرات، إمكانـات                   

إلنسان الفلسطيني بلجوئها إلى االنتخابات التمهيدية البرايمرز الختيار مرشحيها، هذا بطبيعة الحـال             وطاقات ا 
يعزز ويقوي مكانة الحركة بين أبناء الشعب الفلسطيني ويجعل منها الحركة األكثر قدرة على قيـادة المجتمـع                  

وض والقضاء على المظاهر السلبية التي      الفلسطيني إلى بر األمن واألمان، ويشكل محاولة جديدة منها على النه          
اقترنت باسم الحركة على مدى العشر سنوات الماضية على األقل، إنها محاولة من قبل حركة فتح للقضاء على                  
هذه المظاهر السلبية المتمثلة باالعتماد على مراكز القوى، الشللية، العائلية، العشيرة، الحمولة، والـصراعات              

  .الشخصية بين قادتها
إن ما نشاهده اليوم من خالفات داخل اطر الحركة ومؤسساتها وتأجيل البرايمرز في محافظات غزة وبعـض                 
محافظات الضفة الغربية المحتلة، ال يمكن بأي شكل من األشكال أن ينتقص من قيمة وأهميـة وعلميـة هـذه                    

 ويعزز هـذا التحليـل إن        ارالخطوة ولن يعيق الحركة من المضي قدما بإتباع نهج الديمقراطية وشراكة القر           
 في خمس محافظات بالضفة الغربية، هذه الخالفات        25/11/2005االنتخابات التمهيدية ستمضي قدما هذا اليوم       
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ال تعدو عن كونها مشاكل فنية وإجرائية وهذا وضع طبيعي الن تلك الخطوة الجديدة يمكن أن ينتج عنها بعض                   
  .حركة فتح قادرة على تجاوز تلك العقباتالمشاكل السابقة الذكر، ولكن حركة مثل 

  .بناء على ما تقدم يمكننا القول أن حركة فتح مؤهلة بان توصف بأنها أم الجماهير
  25/11/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي

 
  قراءة في واقع الخارطة السياسية اإلسرائيلية .27

  شارميال ديفي وهارفي موريس
د طلب من رئيس الدولة موشيه كاتساف حل البرلمان، معبداً الطريق إلجراء            في األيام األخيرة، كان شارون ق     

وفي الوقـت    .انتخابات عامة في آذار المقبل، وفي إحداث إعادة تشكيل دراماتيكي لخارطة السياسة اإلسرائيلية            
اً دعم ثالثة   الذي أعلن فيه رسميا تشكيل ما وصفه بـ الحركة الليبرالية اإلسرائيلية كان شارون قد ضمن مسبق               

وأوردت وسائل االعالم االسرائيلية    . عشر عضوا على االقل من أصل تسع وثالثين هم البرلمانيون الليكوديون          
أن عددا من االكاديميين ومسؤوال استخباراتيا سابقا هم في عداد الذين يخططون لالنـضمام لحـزب شـارون              

  .الجديد
.  قادر على ان يقود اسرائيل الى تحقيـق اهـدافها الوطنيـة            وقال شارون ان الليكود في تشكيلته الحالية غير       

واضاف انه كان على ثقة من انه كان باستطاعته ان يقود الليكود الى نصر انتخابي ثالث، لكنه قرر ان يـؤثر                     
وقال شارون انه سيسعى من اجل تسوية سلمية تتضمن          .وضع صالح الدولة فوق المصالح الشخصية المريحة      

ت االرهابية وتثبيت حدود اسرائيل الدائمة تمشيا مع خارطة الطريق المتبناة على مستوى دولي              تفكيك التنظيما 
واعترف بأن بعض مستوطنات الضفة الغربية ستتم إزالتها في اطار اتفاق           . باتجاه حل يقوم على وجود دولتين     

  .سالم نهائي
ابق لحزب العمل، والذي نحـي عـن        وكان شارون يحاول ان يعلن وقف العمل مع شمعون بيريز، الزعيم الس           

وقال شارون البالغ من العمر     . زعامة الحزب بعد ان خسر أخيراً أمام الزعيم النقابي االسرائيلي عامير بيرتيز           
سبعا وسبعين عاماً أنه والسيد بيريز الذي سيبلغ الثانية والثمانين خالل عطلة نهاية االسبوع سيعمالن سوية في                 

ون بمنصب رئيس الوزراء حتى اجراء االنتخابات التي ستشهد منافسة شـديدة بـين              وسيحتفظ شار . المستقبل
  الحزب الجديد وحزب العمل والليكود اللذين سيكونان تحت قيادتين جديدتين

من خالل تركه الليكود، سعى شارون إلى تجنب تحديه على زعامة الحزب من قبـل نتنيـاهو قبـل موعـد                     
ضة الجناح اليمني من الحزب قد تركزت على انتقاد شارون بـسبب إخالئـه              وكانت معار . االنتخابات المقبلة 

مستوطنات يهودية من قطاع غزة في وقت سابق هذا العام، لكنه لم يعط بعد انشقاقه اي اشارة الى انتهاج خط                    
 إلجراء  وقال ناطق بلسانه انه ال يوجد هناك اي مبادرات او خطط سالم جديدة أو             . أكثر ليونة تجاه الفلسطينيين   

مزيد من االنسحابات من اراض فلسطينية محتلة، وهي خطوات من شأنها أن تساعد في جلب حزب العمل او                  
  .اي احزاب اخرى ذات ميول يسارية الى اي ائتالف مستقبلي قد يسعى شارون إلى تشكيله
موعد اجراء االنتخابات   من جهتها، تواجه السلطة الفلسطينية ايضا فترة من عدم االستقرار السياسي مع اقتراب              

وقال نبيل شعث ان الفلسطينيين يراقبون عن كثب التطورات السياسية          . يناير المقبل -التشريعية في كانون الثاني   
  .التي تتكشف في إسرائيل بغية معرفة تداعياتها الممكنة على العملية السلمية

التسونامي، باتـت الطبقـات الـسياسية       بعد ان استنفذت الخوض في  االنفجارات الكبرى والهزات األرضية و          
اإلسرائيلة تخرج سراعاً من اإلغراق في تلك الشؤون لتركز على وصف االحداث االكثر اسـتثنائية، والتـي                 

وكان اخر هذه التطورات قرار ارئيل شارون رئيس الوزراء ترك          . خبرتها إسرائيل في األيام العشرة الماضية     
د من الحكم وتشكيل حزب منافس، وهو ما يعتبر اكثر التطورات دراماتيكية            حزب الليكود الحاكم بعد ثالثة عقو     

إن  .في اطار سلسلة من احداث تشير في مجملها إلى تغيير كبير وملفت في توجهات الـسياسة االسـرائيلية                   
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ئيلي تشبيه ما يجري بالزلزال ليس تشبيهاً يجانب الحقيقة، اذ طالما حث محللون سياسيون أفراد الشعب اإلسـرا            
وكان بن  . على تحضير أنفسهم الستيعاب الخطوة الكبيرة، لكنهم لم يستطيعوا التكهن بزمن أو حجم تلك الخطوة              

لم يحـدث لـدينا     : كاسبيت وهو معلق بارز في صحيفة معاريف االسرائيلية اليومية قد كتب معلقاً على الحدث             
هو على رأس منصبه حزبا امنا في السلطة        ان يترك رئيس وزراء يحظى بالشعبية و      . مثل هذا الشيء من قبل    

  .ويغادر بناء على مبادرة شخصية منه وأن يضع نفسه في غمار واقع سياسي وحشي الطابع
قبل شهر من اآلن، بدا وكأن هناك فرصة على االقل ألن يستمر ائتالف شارون في البقاء، ولو مترنحاً، حتـى                   

القائمة على إمكانية تمكنه من البقاء حتـى نهايـة واليتـه    وعلى كل حال فان حسابات شارون  . نوفمبر المقبل 
  .الثانية قد انقلبت رأسا على عقب بفعل االنتصار المفاجئ الذي تمخضت عنه انتخابات رئاسة حزب العمل

ينتمي بيرتيز الى ذلك الجناح من الحزب الذي اعتقد انه اسدى لشارون الكثير مـن المعـروف مـن خـالل                     
طته لالنسحاب من غزة، والذي يعتقد بان الوقت قد حان للعودة الـى سياسـات الحـزب                 المساعدة في تأييد خ   

وقد عمد زعيم الحزب الجديد الى مداهنة وزراء في الحزب مترددين بعض الشيء من اجل الموافقة                . االصيلة
اللجنـة  وعندما صـادقت  . على االنسحاب من حكومة الوحدة الوطنية التي لم يمض عليها أكثر من سنة واحدة  

  .المركزية للحزب على القرار اخيرا، فإن ذلك كان بمثابة تقرير لمصير حكومة شارون
وكما قدر محللون في االيام الماضية التبعات االنتخابية النشقاق شارون عن الليكود، فقد كان واضحا مسبقاً ان                 

علق بالموضعات الثالثة التي تقلـق      الكنيست المقبل سيكون شيئا مختلفا جدا، مع توجه نحو اهتمام عميق فيما يت            
  .الناخبين االسرائيليين اكثر ما يكون، وهي االمن واالقتصاد والسالم 

وبعد ان تخلى عن الحزب المهيمن في نصف العقد الماضي، وبالرغم من حقيقة ان معظم الدعم الشعبي لليكود                  
اجل خلق حزب جديـد قـادر علـى         ينبع من قيادته هو لذلك الحزب، فان شارون سيواجه معركة مريرة من             

ولعل أكثر األسئلة تردداً في اآلونة األخيرة تتعلق فيما إذا كان قـراره يعنـي    . الحلول محل الليكود في السلطة    
  . تهاوضع نهاية لحزب الليكود او نهاية لشارون ذ

بات المقبلة، فما الذي    اذا ما قيض لمقامرة السيد شارون أن تؤتي ثمارها ونجح في االحتفاظ بالسلطة في االنتخا              
سيفعله بتلك السلطة؟ من خالل تبني خارطة الطريق وما تنص عليه من قيام دولة فلسطينية، فإنه قـد اسـتبعد                    

ومـع ذلـك، وكمـا يالحـظ منتقـدوه          . مزيداً من االنسحابات االسرائيلية األحادية الجانب في الضفة الغربية        
وقد أثبـت   . القدام على أي انسحاب احادي الجانب من غزة       ومؤيدون، فإنه قد ظل حتى سنتين خلتا يعارض ا        

شارون خالل اضطالعه بالمنصب انه مقتصد فيما يتعلق بالتصريح باسـتراتيجيته طويلـة االجـل، موصـياً                 
الجميع، وخاصة المقربين منه من الساسة، بانه يترتب عليهم ان ينتظروا ليروا، وهو ما قـد يعنـي ان لديـه                     

  .ية اخرى ال تزال في جعبتهخططاً لتحركات اقليم
وكـان  . ال يبدو المسؤولون الفلسطينيون متأثرين كثيراً بتحول شارون الظاهري الى حمامة بعد ان كان صقراً              

 وحتى االن كانـت     2000منذ عام   : احد وزراء السلطة الفلسطينية، وهو السيد سفيان ابو زايدة قد صرح بقوله           
إنه ال يرغب فـي     .. ينية واظهار انه ال يوجد امامه شريك فلسطيني       سياسته تقوم على اضعاف السلطة الفلسط     

  .رؤية شريك فلسطيني قوي الن ذلك يعني الذهاب مباشرة الى مفاوضات الوضع النهائي
. في انتخابات آذار المقبلة، من المرجح ان تلعب االمور االقتصادية دوراً ال يقل أهمية عـن قـضايا الـسالم                   

ة بيريتز، فإن شارون سيواجه خصما تعهد بوضع القضايا االجتماعية واالقتـصادية            وبوجود حزب العمل بقياد   
  .على رأس سلم اجندته االنتخابية

خالل رئاسة شارون، كانت الحكومة االسرائيلية قد خرجت من حالة ركود مزمن، وتمكنـت مـن التأسـيس                  
نظر اليسار في زيادة مـستويات      إلصالحات مالية وأجرت خفضاً في مستوى الرفاه، وهو ما تسبب من وجهة             

ومن المرجح ان يتم تحويل معظم ذلك اللوم الى بنيامين نتنياهو الذي كان وزير المالية السابق لـشارون            . الفقر
  .ومنافسه على زعامة حزب الليكود
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  شارون يقامر بإنشاء حزبه الجديد
 مـن هـذا الجنـرال الـسابق         ما من شك في ان خطوة شارون هي خطوة شجاعة كما ينبغي للمرء أن يتوقع              

 فحسب، وإنما عمد ايضا إلى عـصيان االوامـر          1973المخضرم، والذي لم يجهض الغزو المصري في عام         
وقد تعرضت واليته كرئيس للوزراء الى تحديات متزايدة عند تراكم المعارضـة داخـل              . وعبور قناة السويس  

ع غزة، مع ان التغيير الذي طرأ على زعامة حزب          الليكود بسبب االنسحاب احادي الجانب الذي قام به من قطا         
لكن االحتماالت تظل مفتوحة على أن يتمكن       . العمل كان العامل الحاسم الذي أفضى إلى اجراء انتخابات جديدة         

اآلن من االعتماد على االنقسام في الليكود، وذلك من خالل خلق انقسام مماثل في حزب العمل وجذب وسطيين                  
في السياسة االسرائيلية وضمهم في حزب جديد يستمر في انتهاج اسلوب خلق سالم احـادي               من كال الجناحين    

لكنه ال يبدو    .واذا ما كان االمر كذلك فإن من المؤكد ان يحظى بتأييد اولي خاصة من جانب واشنطن               . الجانب
 من الواضح من او كـم       كما انه ليس  . معروفاً عن الناخبين االسرائيليين توجههم السريع نحو االحزاب الجديدة        

وقد يتم اغراء شمعون بيريز الذي عمـل        . سيكون عدد مؤيدي حزب العمل الذين سيتمكن شارون من اجتذابهم         
كما ان بيريتـز يتوقـع ان       . العمل باالنضمام االن بعد أن اقصي من زعامة حزب        -نائباً له في ائتالف الليكود    

يضا في خطب ود بعض مؤيدي الليكود التقليـديين         يكون فعاال، ليس في رص صفوف العمل وحسب، ولكن ا         
ومن الواضح أن كامل السياسة االسرائيلية هي سياسة ائتالف النه لم يـسبق الي              . من بين العمال االسرائيليين   

لذلك، ومهما كان مدى نجاح شارون في انتخابات الـسنة المقبلـة،            . حزب اسرائيلي ان فاز بأغلبية مطلقة ابداً      
  . التوقع بأن يفوز بأكثر من لعب دور محوري في ائتالف او آخرفإنه ال يستطيع

وبالتساوي مع عدم اليقين السائد في الجانب االسرائيلي، ثمة النزاع على السلطة في الجانب الفلسطيني، حيـث                 
ة وتظل األسئلة الحاسمة تدور حول درج     .  يناير المقبل  -ستجري انتخابات البرلمان الفلسطيني في كانون الثاني      

استعداد حماس للتخلي عن سياسة اإلرهاب لصالح صناديق االقتراع والدرجة التي سـتكون عليهـا إسـرائيل                 
وحتى اآلن، داوم شارون على رفض العودة الى خارطة الطريق الدوليـة مـن اجـل                . مستعدة لقبول النتائج  

على انه يترتـب علـى      انسحاب متفاوض عليه من مستوطنات يهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مصرا             
  .الفلسطينيين ان يوقفوا االرهاب اوال وان يفككوا الجماعات المسلحة مثل حماس

. لكن السؤال االكبر يظل يدور حول ما اذا كان السيد شارون سيدخل ثانية في مفاوضات فعلية مع الفلسطينيين                 
شروط التي يستطيع الفلـسطينيون ان  ذلك الن مفهومه إزاء تحقيق االمن السرائيل يبدو غير متوافق مع نوع ال            

  .وال يبدو أن شيئاً مما قام به شارون مؤخراً يمكن ان يجيب على ذلك السؤال. يتعايشوا معها
  القيادة السياسية االسرائيلية

صدم اإلسرائيليين مؤخراً باعالنه االنشقاق عن الليكود وعزمـه تـشكيل           .  سنة 77العمر  :  ارييل شارون  -1
االنسحاب االسرائيلي من غزة في وقت سابق هذه السنة قد ولد تمردا قويا داخـل حـزب                 وكان  . حزب جديد 

  .الليكود، والذي قال شارون انه قد منعه من الحكم بفعالية
وهو يعتبر زعيم   . لم يخف أبداً رغبته في ان يتولى زعامة الليكود        . رئيس الوزراء السابق  :  بنيامين نتنياهو  -2

وكان قد ترك حقيبته الوزاريـة فـي   . ى باالحترام على الصعيد الدولي كوزير للماليةوهو يحظ. الليكود المقبل 
  .وقت سابق من هذه السنة لقيادة المعارضة ضد السيد شارون فيما يتعلق باالنسحاب من غزة

وتعهد بخوض الحملة من أجل الفوز بمنـصب        . زعيم اتحاد العمال االسرائيلي الهستدروت    :  عامير بيريتز  -3
  . الوزراء على اجندة السالم مع الفلسطينيين والتخفيف من الفوارق االجتماعية داخل اسرائيلرئيس

عضو سابق في اقصى اليمين في حزب الليكود والذي انتقل الى الوسط مع السيد شارون               :  ايهود اولميرت  -4
ق، وكان ساعد شـارون     وكان يحتل منصب رئيس بلدية القدس الساب      . ويتوقع ان يساعده في قيادة حزبه الجديد      

  .االيمن في الحكومة
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ادت خسارة هذا السياسي االسرائيلي المخضرم لزعامة حزب العمل االسرائيلي الى تكهن            :  شمعون بيريز  -5
وكان بيريز نائباً لشارون قبل ان يفوز بيريتز بزعامة حـزب           . العديد من المعلقين بتقاعده من العمل السياسي      

  .ئتالف الحاكمالعمل ويقوم بسحبه من اال
استمر بوصفه وزيراً للدفاع في تبني الموقف العسكري المتشدد ضد الفلسطينيين الذين كان             :  شاؤول موفاز  -6

ومع أنه يعتبر مقربا من شارون إال أنه يعتقد بـأن لديـه             . قد خبرهم كرئيس سابق الركان الجيش االسرائيلي      
  .طموحات سياسية رفيعة

  26/11/2005الغد األردنية 
 

 
  اتفاق معبر رفح نموذج للتسويات القادمة  .28

  عيدة المطلق قناة  . د
في أعقاب اندحارها من غزة في الثاني عشر من سبتمبر أيلول الماضي أغلقت إسرائيل معبر رفح، واستمرت                 

لقـد فـشلت    . باالستعصاء واختالق  كل ما يمكنها من صعوبات وتعقيدات لتعطيل االتفاق على إدارة المعبـر              
الجتماعات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في التوصل الى اتفاق إلعادة تشغيله، كما تعثرت الوسـاطة              معظم ا 

الدولية المتمثلة باللجنة الرباعية وممثلها جيمس وولفنسون  الذي عبر عن  إحباطه في األيـام األخيـرة مـن                    
  . االتفاق إلى درجة التلويح باستقالته

ائيلية رغم فزعة األصدقاء والمحبين األمريكيين واألوروبيين الذين تعاونوا على          فلماذا هذه االستعصاءات اإلسر   
  محاصرة المفاوضين الفلسطينيين وتكبيلهم؟

اإلدارة األمريكية في ظل حاجتها الى اختراق ما على الساحة وجدت في رفح معبراً لها نحو هـذا اإلنجـاز،                    
  . متعثرة وفق االشتراطات اإلسرائيليةفجاءت وزيرة خارجيتها لوضع خاتمة لهذه المهمة ال

 وهي التي  تدرك أكثر من غيرها حجم المأزق األمريكي في المنطقة مـضت فـي                 - من جانبها    - إسرائيل  
التصعيد وارتكاب مجازر فظيعة ضد الفلسطينيين  في غزة والضفة الغربية، إضافة إلى تنفيذ حملة اعتقـاالت                 

شاؤول موفاز في   (ال واالعتقال سيد الموقف اإلسرائيلي في فلسطين، كان         وفي الوقت الذي كان االغتي    . بالضفة
يروج أكذوبة الدولة الـسلمية الملتزمـة بـالمواثيق واالتفاقيـات،            ) 2005 نوفمبر تشرين الثاني     -واشنطن  

فإسرائيل سوف تفتح معابر كارني، وإيرز، رغم الخطر، كي تخفف على الفلـسطينيين فـأي تخفيـف عـن                   
  ين في ظل واقع الحال المعاش؟ الفلسطيني

لقد جاءت رسالة رفح واضحة فإسرائيل تريدها نموذجاً لمفاوضات قادمة في إضاعة الوقت وإنهاك الخـصوم                
  . وتحقيق االشتراطات وجني اإلمالءات

ـ                 ة، ولم ال؟ فالمعادلة مختلة على طرفها األول شريك أمريكي بترساناته االستراتيجية التقليديـة وغيـر التقليدي
وانفراده بالقطبية العالمية، وما  يمنحه هذا االنفراد من سلطة وعجرفة، تمكّنانه من الهروب من جراحاته عبر                 
أوامر وإمالءات قابلة للتنفيذ من قبل مفاوض عربي اختار الخروج من التاريخ والجغرافيا معاً، وعلى الطرف                

  . له إال دور خيال المآتةاآلخر من المعادلة شريك أوروبي باحث عن  دور، فما وجد 
في ظل هكذا مناخ فقد جاء اتفاق معبر رفح نموذجاً التفاقيات أخرى، كما جاء تعبيراً عن حالة عربية اختلطت                   

  . فيها أوراق واحترقت أوراق واستبعدت أوراق من أهمها ورقتا المقاومة والتضامن العربي واإلسالمي
قى المعابر الفلسطينية شواهد علـى ظلـم االحـتالل وقـسوته وال             وإلى أن يلمس العابرون نتائج االتفاق ستب      

  ..إنسانيته، وسيستمر السفر بالنسبة للفلسطيني تأشيرة إذالل وقهر يمكن رؤيتها بالعين المجردة
إن معبر رفح شاهد على ظلم االحتالل وقسوته وال إنسانيته حيث عقوبات جماعية ، ضد المدنيين واألبريـاء،                  

  .نع عبور دون مأوى وال غذاء وال مال تساعد هؤالء المحتجزين في البقاء على قيد الحياةهناك احتجاز وم
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