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  نصر كاسح للحرس الشاب في االنتخابات التمهدية لحركة فتح .1
 نتائج االنتخابات الداخلية الختيار مرشحي حركة فتح الى االنتخابات هأظهرت ما 27/11/2005 الحياة نشرت

وحصل . التشريعية في خمس محافظات في الضفة الغربية أمس صعود الحرس الشاب وتراجع الحرس القديم
ات بلغ  البيرة، وذلك بمجموع اصو- في المئة من مجموع األصوات في دائرته رام اهللا 94البرغوثي على 

وكان الفرق بين البرغوثي والحاصل على الموقع الثاني في الالئحة  . ألفا35ً الف صوت من أصل 34حوالي 
أما المفاجأة الكبرى في هذه االنتخابات فكانت الهزيمة الساحقة التي مني بها عضو  . ألف صوت16حوالي 

مركزية التي تجنب اعضاؤها خوض اللجنة المركزية للحركة صخر حبش، والتي اعتبرت هزيمة للجنة ال
 الف صوت 35 صوت من مجموع 2300وحصل حبش على . االنتخابات خشية الحصول على نتيجة مماثلة
واعتبر كثير من المراقبين هزيمة حبش هزيمة للقيادة التاريخية  .في ذات الدائرة التي تنافس فيها البرغوثي

وجة مروان، هذا الفوز لزوجها وزمالئه بمثابة انتصار واعتبرت المحامية فدوى البرغوثي، ز .لحركة فتح
  .لمشروع الديموقراطية في حركة فتح الذي بناه مروان وجيله

لقد اثبتت االنتخابات لالسرائيليين ان مروان وزمالءه قادة شعب وليسوا ارهابيين، واذا ارادت التحدث : وقالت
  . مع هؤالء القادة الذين يحظون بثقة شعبهممع الشعب الفلسطيني وصنع السالم معه، فعليها التحدث

ونجح في االنتخابات نشطاء مطلوبون من كتائب شهداء األقصى، مثل ناصر جمعة من نابلس وجمال ابو 
ونجح عدد من األسرى ابرزهم جمال . الرب من جنين اللذين حصل كل منهما على الموقع األول في دائرته

 . سنة بتهمة تأسيس كتائب شهداء األقصى في مخيم جنينحويل المحكوم بالسجن سبع سنوات ونصف
وأظهرت النتائج وجهاً نسائياً جديداً لـ فتح، إذ فازت ربيحة ذياب السجينة السابقة في السجون اإلسرائيلية 

  ·   البيرة–بالموقع الثالث في دائرة رام اهللا 
يوسي بيلين قال في ندوة في تل ابيب  أن :برهوم جرايسي عن مراسلها 27/11/2005 الغد االردنية وجاء في

إن فوز الجيل الشاب في حركة فتح في االنتخابات التمهيدية في الحركة هو خطوة هامة في عملية الدمقرطة 
الجارية في السلطة الفلسطينية، ومروان البرغوثي حارب ضد اسرائيل، ولكن ما من شك انه اليوم هو قائد 

 .معسكر السالم الفلسطيني
إن  تقديم البرغوثي للمحاكمة كان خطأ كبيرا من جانب اسرائيل وهو اليوم عامل ايجابي، واستمرار واضاف 

احتجازه في المعتقل سيسبب ضررا لمن يسعى للتوصل الى حل مع الفلسطينيين، يجب منح عفو رئاسي 
  .اسرائيلي لمروان البرغوثي

  .لوم انه لن يتم اطالق سراح البرغوثي الى االبد سيلفان شاهقال ما 17/11/2005 اإلتحاد اإلماراتية وذكرت
ان اسرائيل قد تطلق سراح مروان ،  مصدر سياسي اسرائيلي رفيععن 27/11/2005 48العرب ونقل موقع 

وجاء تصريح المسؤول االسرائيلي هذا الذي نقلته .البرغوثي فقط في اطار اتفاق سالم دائم مع الفلسطينيين
اللكتروني، اثر الفوز الكبير الذي حققه البرغوثي في االنتخابات التمهيدية لحركة صحيفة هآرتس على موقعها ا

واضاف انه ال . وهاجم المصدر تصريح بيلين وكذلك تصريح شالوم، الذي وصفه بالمتسرع. فتح، في رام اهللا
  . تجري حاليا اي اتصاالت وحوار الطالق سراح البرغوثي

ابراهيم ابو النجا مسؤول اللجنة الحركية العليا لالنتخابات  أن 27/11/2005 السياسة الكويتية وأوردت
التمهيدية الداخلية لحركة فتح اكد انه تقرر تأجيل االنتخابات الداخلية للحركة في قطاع غزة حتى يوم االثنين 

 واشار سمير المشهراوي عضو مكتب التعبئة .المقبل مع العلم بأن تلك االنتخابات كانت مقررة الجمعة
والتنظيم في الحركة الى ان التأجيل جاء السباب عدة منها ظهور بعض االشكاليات الفنية واالدارية التي من 
الممكن ان تعيق اجراء االنتخابات ونفى المشهراوي ما تردد عن الغاء االنتخابات الداخلية التمهيدية للحركة 

 .وكان جرى تأجيل االنتخابات في خان يونس
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إبراهيم أبو النجا، قال إن حركة فتح  أن :حسن جبر عن مراسلها 27/11/2005فلسطينية االيام الوأضافت 
ستنشر اليوم سجل الناخبين من أبناء الحركة، الذين يحق لهم التصويت في االنتخابات التمهيدية، والبالغ عددهم 

مرشحاً في دوائر  326وقال إن عدد المرشحين يبلغ نحو  . ألف مواطن ، في كافة محافظات غزة200نحو 
 مرشحاً 65وقال إن . مقعداً مخصصة لحركة فتح في محافظات غزة49القطاع الخمس يتنافسون على 

 مقعداً، إلى 17 مرشحاً في محافظة غزة يتنافسون على 72 مقاعد في محافظة شمال غزة، و10يتنافسون على 
 مرشحاً يتنافسون على ستة مقاعد 54 مقاعد في محافظة خان يونس، و10 مرشحاً يتنافسون على 75جانب 

  . مرشحاً يتنافسون على ستة مقاعد في محافظة رفح45في محافظة الوسطى، و
 
  معبر رفح في اليوم االول من افتتاحه .2

 فلسطينياً مر من معبر رفح الحدودي مع 1587أن   ماهر إبراهيم عن مراسلها 27/11/2005 البيان  نشرت
وأبدى عدد من المواطنين في معبر ومدينة رفح أمس مخاوف كبيرة   .سمياًمصر في اليوم األول الفتتاحه ر

وقلقاً من اإلجراءات اإلسرائيلية على المعبر الحدودي وتوقعوا أال يستمر فتح المعبر طويالً مع بروز وتجدد 
لعام إن الجو ا) عاما35(وقال صالح  . المعاناة ومشكالت عبور المواطنين من وإلى القطاع التي لم تحل

تشاؤمي والوضع في اليوم األول من العبور كان غير مريح ألن أربع ساعات ال تكفي كما نخشى من 
االعتقاالت ومشكالت اإلسرائيليين الذين يعتمدون على الكاميرات الموجودة في المعبر ويستطيعون بسهولة منع 

   . أي احد من العبور
يان ان عشرات الفلسطينيين ممن يحملون وثائق سفر  شهود ععن 27/11/2005 الخليج االماراتية ونقلت

صادرة من دول أخرى تجمهروا ساخطين على الجانب المصري من معبر رفح، ورددوا هتافات تندد باالتفاق 
  )رويترز. (الفلسطيني  اإلسرائيلي إلعادة تشغيل المعبر، والذي ال يسمح لهم بالعبور

 راجي الصوراني الذي كان متوجهاً الى أن: ي صباح فتحعن مراسلها 27/11/2005 الحياة وأوردت
العاصمة البريطانية لندن انتقد االتفاق الفلسطيني ـ االسرائيلي مشيراً إلى آالت التصوير والقوائم السوداء 
وغير ذلك من أشكال التدخل االسرائيلي في حياة الفلسطينيين اشاد روس االن من القنصلية البريطانية بقدرة 

وأبدى االن ارتياحه لحسن سير العمل في المعبر وتعاون األوروبيين  .ين على ادارة العمل في المعبرالفلسطيني
  .مع الفلسطينيين في هذا الشأن

ريك فاسكت الناطق باسم وزارة الخارجية األمريكية قال أن الواليات أن  27/11/2005 عكاظ وأضافت
س نحو إنجاز رؤية الرئيس بوش الخاصة بدولتين هما إسرائيل المتحدة ال تزال ملتزمة بثبات بتحقيق تقدم ملمو
وقال إن االتفاق األخير بين الفلسطينيين واإلسرائيليين برعاية . وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب بسالم وأمن

باإلضافة إلى ,  يشكل خطوة مهمة ستمنح الشعب الفلسطيني مزيداً من الحرية والكرامةرفحأمريكية لفتح معبر 
 . وتعالج في نفس الوقت احتياجات إسرائيل األمنية المشروعة, رص اقتصادية وتجارية موسعة ف

ما أتفق عليه بين الفلسطينيين واالسرائيليين ان محمد دحالن ما قاله  27/11/2005الرأي األردنية وجاء في 
ووصف . في االراضي الفلسطينية بل بروتوكوالً  تنفيذياً لفتح المعابر برعاية أمريكية ودولية لم يكن إتفاقا

كما  .دحالن ذلك بأنه خطوة جدية إلنهاء المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة
أوضح الوزير الفلسطيني أن رئيس الوزراء االسرائيلي سعى من خالل تبني فكرة االنسحاب وتنفيذها استعادة 

 )دب أ( .االقليمية، وأن ينقل نفسه من رجل قتل ودماء إلى رجل سالمزمام المبادرة على الساحة الدولية و
دحالن خالل ندوة في مدينة رام اهللا ، بثها  هقال الى ما 27/11/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم وأشار

 ما التلفزيون الفلسطيني إلى أنه لن تكون هناك قوائم سوداء لمنع السفر، إال من كان مطلوباً لجهة قضائية أو
أن جميع المسؤولين الفلسطينيين ستخضع حقائبهم للتفتيش على معبر رفح، باستثناء أربعة واكد . شابه
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مسؤولين، وحسب دحالن، فإن محمود عباس لن يخضع للتفتيش على المعبر، مضيفاً أن هناك ثالثة مسؤولين 
 التشريعي، وقاضي القضاة، رئيس الوزراء، ورئيس المجلس: آخرين سيتمتعون بالحصانة من التفتيش، وهم

  .لمكانته
  
  شارون خرج من غزة بدوافع استراتيجية : محمد دحالن .3

إن قرار خروج قوات االحتالل الصهيوني من قطاع غزة، هو قرار شخصي اتخذه ارئيل شارون، : قال دحالن
المقاومة في للذين يتحدثون عن دور : من طرف واحد لدوافع استراتيجية باعتباره رجل استراتيجي، وقال

 بالمائة من العمليات في 25من غزة أقول العمليات التي نفذت في قطاع غزة ال تشكل سوى ) إسرائيل(خروج 
بالمائة من مجموع القتلى، لهذا أترك لكم 15في القطاع أقل من ) اإلسرائيليين(الضفة الغربية، ونسبة القتلى 

  !!!.تقدير األسباب التي دعت شارون لالنسحاب
27/11/2005كز الفلسطيني لإلعالم المر  

 
  العصابات نشأت في حضن السلطة الفلسطينية: وزير العدل السابق .4

أكد عضو المجلس التشريعي المستشار ناهض الريس أن العصابات التي تنتهك حقوق المواطنين نشأت في 
فون باالسم ويتهامس حضن السلطة الفلسطينية وال يجرؤ أحد على توجيه إصبع االتهام لهم رغم أنهم معرو

) أركان(جاءت تصريحات الريس خالل ندوة في غزة نظمها مشروع تعزيز سيادة القانون  .الناس بأسمائهم
 تشكيل -ضمان استقالل وفاعلية القضاء الفلسطيني: والمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بعنوان
إن السلطة التنفيذية ممثلة في بعض : وقال الريس.ائيودور المجلس القضائي االنتقالي وتفعيل التفتيش القض

ضباط األجهزة األمنية قد سلكت سلوكاً فاسداً على صعيد القانون وعلى صعيد المسلكية األخالقية معا، حيث 
أدخلوا أنفسهم واستخدموا صالحياتهم الشرطية في تحصيل كمبياالت الديون لجيب المدينين لصالح بعض 

 نسبة من قيمة الكمبيالة لجيب الضابط، مضيفاً أن الوجه اآلخر للعدوان على سيادة القانون الدائنين مقابل خصم
تمثل في أن هذا االقتحام داخل مجال عمل القضاء قد وجه ضربة لمبدأ الفصل بين السلطات وهو مبدأ مقترن 

  .ومرتبط تماما بمبدأ سيادة القانون
27/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  وض الفلسطيني في لندن يدعو الى التزام دولي بتنفيذ خريطة الطريقالمف .5

اكد المفوض العام الفلسطيني الجديد في المملكة المتحدة البروفيسور مانويل حساسيان امس ان ال أمل ألي 
لث الحداث تغيير ملموس ودعا الى تدخل طرف ثا. عملية سالم من دون خريطة الطريق والتزام دولي بتنفيذها

وحذر من ان حل الدولتين، الفلسطينية واالسرائيلية، تهدده السياسات االسرائيلية الخاصة بتوسيع . لى االرضع
وقال ان قيادة رئيس الحكومة االسرائيلية تبدي اهتماما أقل بالمفاوضات  .االستيطان وبناء الجدار الفاصل

الحل العسكري : تبراً ان لدى شارون وهمينوتعمل من اجل الهيمنة على الفلسطينيين بمواقفها وافعالها، مع
من الواضح اآلن انه ال يوجد حل عسكري، ولن يكون، : لكنه اضاف. وفرض حل سياسي أحادي الجانب

واعتبر ان خريطة الطريق هي العملية الوحيدة  .موضحاً ان التسوية السلمية المتفاوض عليها تبقى أفضل حل
ماسية الشرق االوسط، وتمثل فرصة ذهبية لكسر الجمود في عملية المطروحة التي يجري نقاشها في ديبلو

وتطرق حساسيان الى اسباب فشل مسيرة اوسلو، والنتائج المأسوية التي ترتبت عن ذلك من جنوح . السالم
وختم . الطرفين الى التطرف والشك المتبادل وضعف السلطة والتشكيك في شرعيتها والخسارة االقتصادية

الم الدائم سيكون ممكنا فقط من خالل تأسيس دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، بالقول ان الس
  .واسرائيل آمنة ومعترف بها في الشرق االوسط
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27/11/2005الحياة   
  
 

  شخصيات وقادة أجهزة أمنية وسياسيون يبدأون الدعاية االنتخابية  .6
 سابقون في أجهزة أمن السلطة وأكاديميون وفصائل بدأت شخصيات بينهم أعضاء في المجلس التشريعي وقادة

   .بتنظيم زيارات لدواوين العائالت والمؤسسات الشبابية وغيرها من أجل كسب ودهم وإقناعهم بالتصويت لهم
عقد اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني اشد فرع رفح ندوة سياسية حول االنتخابات التشريعية حملت حيث 

تشريعية بين الطموح واآلمال تحدث فيها كالً من زياد جرغون عضو اللجنة المركزية للجبهة اسم االنتخابات ال
الديمقراطية لتحرير فلسطين ومرشحها لالنتخابات التشريعية عن دائرة رفح، ومحمد شاهين منسق لجنة 

ت وجمع غفير االنتخابات المركزية في محافظة رفح، وحضرها العشرات من الشباب والشابات وطلبة الجامعا
  .من المواطنين

27/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
 
 عرقل استخدام الرمز الدولي لفلسطينتإسرائيل : وزارة االتصاالت .7

اتهمت السلطة الفلسطينية حكومة اسرائيل بعرقلة جهودها القامة شبكة هواتف مستقلة، كما نصت على ذلك 
عن وزارة االتصاالت الفلسطينية انه بموجب تلك االتفاقات وقال بيان صادر . 1993اتفاقات اوسلو عام 

لكن اسرائيل حالت دون تطبيق االتفاق بهذا الشأن كما فعلت في ). 00970(حصلت السلطة على الرمز الدولي 
وقال ناطق بلسان وزارة االتصاالت فيها انها تطلب ان يكون االنتقال الى استقاللية . الكثير من بنود االتفاقات

 .تصاالت الفلسطينية بالتدريج، فتبدأ حاليا في قطاع غزة ثم توسع الحلقة في ما بعد الى الضفة الغربيةاال
27/11/2005الشرق االوسط    

 
   اعداد معامالت جمع شمل العائالت:وزارة الشؤون المدنية .8

رين في قطاع غزة،    أعلنت وزارة الشؤون المدنية أنها انتهت من اعداد معامالت جمع شمل العائالت، والمتأخ            
وقال مسؤول أن لدى    . لتقديمها قريبا إلى الجانب اإلسرائيلي بناء على االتفاق الذي تم التوصل إليه بهذا الشأن             

 ألف طلب جمع شـمل       120 ألف طلب ومعاملة جمع شمل وتسوية أوضاع متأخرين، إضافة إلى            54الوزارة  
  .لمواطنين يعيشون خارج الوطن

  27/11/2005الدستور  
  

 حماس تعتزم ترشيح ثالثة من أسراها لالنتخابات التشريعية   .9
أعلن مصدر مسؤول في حركة حماس امس أن الحركة قررت ترشـيح              :كامل ابراهيم وسمر خالد ووكاالت    

وأشار المصدر إلـى   .ثالثة من قياداتها المعتقلين في السجون اإلسرائيلية لخوض االنتخابات التشريعية القادمة     
ث يدور عن ترشيح الشيخين صالح العاروري ومحمد جمال النتشة ضمن قائمة حماس على مـستوى                أن الحدي 

وأكد الـشيخ محمـد      .المحافظات الفلسطينية، وكذلك األسير القائد جمال أبو الهيجاء عن دائرة جنين االنتخابية           
 فـي حـين سـيحمل       17جمال النتشة أنه سيخوض االنتخابات التشريعية ضمن نظام القوائم وسيحمل الـرقم             

 مرشحا ومرشحة على مـستوى      60، ضمن قائمة الحركة على مستوى الوطن والتي تضم          5العاروري الرقم   
  .الوطن

  27/11/2005الرأي األردنية 
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   تنفي انضمام عناصر منها الجهزة السلطةحماس   .10

وقـال إن    .ر أمنيةنفى سامي أبو زهري انضمام أعضاء من حماس الجهزة االمن الفلسطينية كما ادعت مصاد          
 تقوم أجهـزة االمـن بممارسـة        ، على العكس من ذلك     أنه  وأضاف ،  هذه االدعاءات ال أساس لها من الصحة      

 .إجراءاٍت تعسفية لفصل العديد من المنتمين إلى حماس من وظائفهم في إطار ما سماه سياسة اإلقصاء الوظيفي                
ياسة حيث صدر مرسوم رئاسي بإنهاء هذه الـسياسة  وأوضح أن قيادة حماس بذلت جهودا كبيرة لوقف هذه الس      

  .ولكن بكل أسف لم تحترم االجهزة االمنية المرسوم
  27/11/2005الرأي األردنية 

  
  مرة19180تنتهك التهدئة منذ فبراير  اسرائيل   .11

يستدل من معطيات فلسطينية رسمية أن قوات االحتالل قتلت خالل فترة التهدئة التي التزمت بها فصائل 
 3381 اخرين، واعتقلت 956 فلسطينياً وجرحت 140 فبراير الماضي أكثر من 8المقاومة الفلسطينية منذ 

 19180وقال تقرير نشره مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، إن قوات االحتالل انتهكت التهدئة أكثر من .
 حاجز، 3700مت قوات االحتالل  عملية، في حين أقا1930وبلغ عدد عمليات إطالق النار . مرة، خالل الفترة

  . اعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية524كما ارتكب المستوطنون 
27/11/2005الشرق االوسط   

  
   لتكثيف عملية هدم المنازل الفلسطينية في القدس  اسرائيليةنية   .12

 عمليـة هـدم المنـازل       كشفت مصادر حقوقية فلسطينية ان لدى بلدية القدس المحتلة نية لتكثيف            :فرح سمير 
الفلسطينية في القدس الشرقية وخاصة في الفترة القليلة القادمة في محاولة لردع عملية البناء غيـر المـرخص                  

 منزال إضافة الى توزيـع      116التي تشهدها المدينة وقدرت المصادر الحقوقية عدد المنازل المهددة بالهدم بـ            
 على العشرات من أصحاب المنازل خاصة في سلوان وراس العمود           مفتشي البلدية مئات المخالفات واإلنذارات    

  .والعيساوية وشعفاط وبيت حنينا
 27/11/2005عكاظ 

  
  توسيع مستوطنة في الخليل    .13

وقالت مصادر فلسطينية   . أقدم مستوطنون شرق مدينة الخليل أمس على تقطيع واجتثاث مئات األشجار المثمرة           
 قوات االحتالل استأنفوا خالل األيام الثالثة الماضية عمليات تقطيع أشـجار            إن المستعمرين المتطرفين بحراسة   

وأوضح خبير األراضي عبد الهادي حنتش أن االراضي المستهدفة تقدر بنحـو              .الكرمة واللوزيات والزيتون  
  . دونم300

  27/11/2005البيان  
  

  تأسيس مجموعة فلسطينية للدفاع عن حق العودة    .14
تأسيس المجموعة الفلسطينية للدفاع عن حق العودة وقضايا الالجئين بادر وذلك في بيـان              أعلن في دمشق عن     
وأكد البيان على أن شعار حق العودة يضرب المشروع الصهيوني فـي أهـم مكوناتـه                  .تأسيسي صدر أمس  

 وتسعى المجموعة ألن تكون إحدى إمكانيات المـساهمة فـي بنـاء حركـة وطنيـة               . العنصرية واالستيطانية 
  .ديمقراطية واسعة تقوم بواجبها في خدمة أهداف الشعب الفلسطيني
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  26/11/2005 48عرب
  
 دعوى قضائية ضد بوش وشارون في المحاكم الفلسطينية   .15

 امس السلطة الفلسطينية إلى دعم دعوى  في غزةجمعية المحامين العرب من أجل حقوق االنسان دعا رئيس
وقال إن هذه القضية تعتبر قضية الشعب الفلسطيني  .بوشود شارون قضائية رفعها أمام محكمة بداية غزة ض

وأوضح أنه  .وأنه آن األوان الستخدام السالح القانوني كما تقوم إسرائيل باستخدام األسلحة غير الشرعية ضدنا
، وعن توقعاته لمصير هذه القضية. قضية اللزامهما بدفع مليون دوالر لكل مواطن يعيش في قطاع غزةالرفع 

  . أعرب اعن أمله في نجاحها
  27/11/2005الغد االردنية 

  
 أسرى سجن الدامون يعانون ظروفا غير إنسانية     .16

 ناشد االسرى في سجن الدامون المنظمات الحقوقية االنسانية التدخل النقاذهم من جحيم األسـر  : وديع عواودة
الى مذيعة فلسطينية، طلبوا كشف مأسـاتهم       الذي يهدد بموت مرضى منهم وكانوا قد كشفوا في رسالة سربوها            

 وشكا األسرى من حالة االزدحام وتساقط األتربة من جدران السجن، وتحدثوا عـن الحـشرات        ،  داخل السجن 
  . وأشارت الرسالة الى سوء الشروط الصحية وانقطاع شبه دائم للمياه. الزاحفة بكل أنواعها

  27/11/2005الخليج االماراتية 
  

   من الحصول على شهادة جامعيةأسير يتمكن   .17
تمكن اسير من قلقيلية يقضي ثالثة مؤبدات بتهمة مقاومة االحتالل، من الحصول على شهادة البكالوريوس في                

  .تخصص علم اجتماع
  27/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  شمعون بيرس سيعلن قريبا ما اذا سينضم لحزب شارون    .18

ل االسرائيلي بانه سيتخذ في غضون ايام قليلة ما اذا كان سينضم لحزب كديما قال الزعيم السابق لحزب العم
ونقلت االذاعة االسرائيلية العامة عن بيرس قوله ان عددا من المقربين من . الجديد الذي اقامه ارييل شارون

س واعتبر بير .شارون توجهوا اليه بخصوص االنضمام لحزب كديما أو الحصول على منصب حكومي رفيع
ان قراره بخصوص االنضمام لحزب شارون لن يكون مبنيا على اعتبارات شخصية وانما على ما هو افضل 

من جهة ثانية نقلت االذاعة االسرائيلية عن مقربين من شارون قولهم انه في . لدولة اسرائيل وتسريع السالم
ياسية التي ينوي شارون اتخاذها حال انضمام بيرس لحزب شارون فان مكانه محفوظ فيما يتعلق بالخطوات الس

  .في حال انتخابه رئيسا للحكومة القادمة
26/11/2005 48عرب  

  
 

 قطار بين القدس ورام اهللا  لتسيير  إسرائيل تخطط    .19
في محاولة لمنع رفع دعوى دولية ضد مخطط مصادرة األراضي الفلسطينية والقامة سكة حديد تربط بين 

اسرائيل الرضاء الفلسطينيين الذين ستصادر اراضيهم لتنفيذ خطتها بربط القدس المحتلة وتل ابيب، تخطط 
  .القدس المحتلة ورام اهللا بسكة حديد، لتسيير قطار سريع قد يخفف معاناة السفر والتنقل على الفلسطينيين
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 وقررت االدارة المدنية الخطة، بعد أن عارض فلسطينيون تعرضت اراضيهم لمصادرة اسرائيلية عند اقامة
وهدد . سكة حديد تربط بين تل ابيب والقدس، مع االدراك االسرائيلي ان هذه المصادرة مخالفة للقانون الدولي

وتتجاوز ميزانية القطار السريع  .الفلسطينيون برفع شكوى الى االمم المتحدة، فجاء الرد االسرائيلي الرضائهم
  .2010ثالثة مليارات شيكل ومن المتوقع انجازه حتى العام 

27/11/2005الخليج االماراتية   
  

 كتساف ينفي نيته المنافسة على رئاسة الليكود    .20
نشر ديوان الرئيس االسرائيلي، بيانا نفى فيه ان يكون كتساف ينوي العودة الى صفوف حزب الليكود 

شارت فيه الى ظهور جاء ذلك ردا على نبأ بثته القناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي، ا. والمنافسة على رئاسته
وفي هذا االطار يفتتح بنيامين نتنياهو المنافس على رئاسة . مبادرة في الليكود لترشيح كتساف لرئاسة الحزب

على صعيد عضوية الليكود في الحكومة االنتقالية التي  .الليكود، غدا االحد، مقره االنتخابي بمشاركة انصاره
 قال وزير الخارجية، سيلفان شالوم، اليوم، ان الرئيس الذي سينتخب سيقودها شارون حتى االنتخابات المقبلة،

لحزب الليكود في االنتخابات الداخلية هو الذي سيقرر ما اذا كان وزراء الليكود سيواصلون شغل مناصبهم في 
البقاء في وطالب شالوم بنيامين نتنياهو وشاؤول موفاز االلتزام منذ اليوم ب. حكومة شارون او يقدمون استقالتهم

 . الحزب مهما اسفرت عنه نتائج االنتخابات الداخلية
26/11/2005 48عرب  

  
 شالوم يقرر عدم المشاركة في مؤتمر برشلونة    .21

اعلن وزير الخارجية االسرائيلي، مساء اليوم السبت، قراره االمتناع عن السفر الى برشلونة، للمشاركة في 
سيعقد بمشاركة قادة االتحاد االوروبي والشرق االوسط بمناسبة المتوسطي الذي -اعمال المؤتمر االوروبي

 .الذكرى العاشرة النعقاد مؤتمر برشلونة الذي قاد الى اتفاقيات اوسلو بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية
تبه، وتذرع شالوم بأن قراره هذا يرجع الى األوضاع السياسية السائدة في البالد، زاعما في بيان صدر عن مك

انه ال عالقة لقراره بالتقرير البريطاني المتعلق باالنتهاكات االسرائيلية للقانون الدولي ولخارطة الطريق في 
القدس الشرقية المحتلة، وسعيها الى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني لمنع الفلسطينيين من اقامة عاصمة 

 .لهم فيها
26/11/2005 48عرب  

 
  مبكرة استفتاء على مستقبل الضفة االنتخابات ال: كاتساف   .22

اعتبر الرئيس االسرائيلي امس ان مستقبل الضفة الغربية يشكل الرهان االساسي في االنتخابات االسرائيلية 
وصرح لالذاعة االسرائيلية العامة قائال اآلن يتعين البت في هذه المسالة   اذار28المبكرة التي ستجري في 

واضاف ان هذه . عركة االنتخابية ان تعرض على الناخبين موقفا واضحاوعلى االحزاب التي ستخوض الم
 لكن لم يتم البت فيها ابدا ولم يقدم االسرائيليون ابدا ردا 1967المسألة تصدرت كافة الحمالت االنتخابية منذ 

   وكاالت .واضحا حول الحل الذي سيختارونه
27/11/2005الدستور    

 
  ريتس بخطة سياسية واضحة السالم االسرائيلية تطالب بي   .23

حذرت كتلة السالم اإلسرائيليةعمير بيريتس من التلعثم وعدم الوضوح، في : جمال جمال - القدس المحتلة 
وأشارت الكتلة في بيانها األسبوعي إلى أن زعيم حزب العمل األسبق عمرام متسناع، . طرحه للحلول السياسية
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، غير أن المختصين واالستراتيجيين على اختالف مشاربهم، عرض في الماضي، خطة سياسية واضحة المعالم
وخاطبت الكتلة بيريتس . اقترحوا عليه أن يتمهل، إال أن النتيجة جاءت واضحة وهي أن متسناع تلعثم وهزم

قائلةً،ها أنت أيضاً تشرع في خطة سالم واضحة، لها ارتباطاتها المباشرة بالمجتمع في إسرائيل، وها هم 
  .جال االستراتيجية يقترحون عليك التركز والتمهل، بالضبط مثلما فعلوا مع متسناعالمختصون ور

27/11/2005الدستور    
  

   ممثليات للكيان الصهيوني في الخارج 7أنباء عن إغالق    .24
أفادت مصادر إعالمية صهيونية أن حكومة الكيان الصهيوني ستقوم بإغالق سبٍع من ممثلياتها في الساحتين 

نُِقل عن مصادر أمنية صهيونية قولها إن حكومة والشرق أوسطية، واحدة منها في دولة عربية، الدولية و
شارون أجرت اتصاالٍت سرية مع قيادات هذه الدول، وأطلعتهم على معلومات استخبارية، قالت إنها خطيرة، 

وأشارت  . زعمهامفادها أن هذه السفارات قد تتعرض إلى هجمات انتحارية على يد مجموعات مسلحة، حسب
إلى أن عملية إغالق الممثليات الصهيونية المعنية ستكون مؤقتة، وسيعاد فتحها بعد زوال تحذيرات الخطر، 

  .موضحة أن الحكومة الصهيونية طلبت من دبلوماسييها في الدول السبع العودة إلى الكيان الصهيوني سريعاً
27/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  قطاع ال يطلب من آافة الصهاينة مغادرة لاالحتال   .25

ى إشعار                              ه حت ودة إلي ادرة قطاع غزة وعدم الع صهاينة مغ ة ال وم آاف طالب الناطق باسم جيش االحتالل صباح الي
  .آخر، مشيرًا إلى أن هذه القرار جاء ألسباب أمنية دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل 

  27/11/2005المرآز الفلسطيني لإلعالم 
  

   في زيارة لإلماراتهيئة سوق رأس المال الفلسطينية    .26
اجرى الوفد مباحثـات مـع      و.  في أبوظبي  قام وفد اقتصادي فلسطيني بزيارة إلى هيئة األوراق المالية والسلع         

المدير التنفيذي للهيئة تناولت سبل تطوير مجاالت التعاون بين الجانبين وكذلك القوانين واألنظمة واللوائح التي               
وقد استهدفت الزيارة كذلك دعم وتطوير العالقات االقتـصادية واالسـتثمارية بـين             .  عمل هذه األسواق   تنظم

  . الجانبين
  27/11/2005البيان   

  
  مؤشر القدس يحقق اعلى ارتفاع في المنطقة    .27

منطقة حيث حقق أعلى نسبة ارتفاع في ال      . واصل سوق فلسطين لألوراق المالية ارتفاعه ونشاطه لهذا األسبوع        
وسيطر سهم شركة بـاديكوعلى مجريـات التـداول          . لألسبوع الماضي مقارنة بست أسواق عربية مجاورة      

. األسبوع الماضي، وكانت باديكو تعمل مؤخرا على جذب اهتمام المستثمرين األجانب واإلقليميين والمحليـين             
   .وكان قطاع البنوك من أنشط قطاعات السوق لألسبوع الماضي

  27/11/2005الدستور  
  

  الفلسطينيون يحولون وقود سياراتهم إلى الغاز    .28
هو تحويل الوقـود    في غزة   في إطار مواجهة الغالء الحاد في أسعار الوقود كان الحل لدى كثير من السائقين               

يؤكد العديـد مـن      و . أصبحت السيارات التي تعمل بالغاز كثيرة جدا       حتىمن بنزيٍن إلى وقود الغاز المنزلي،       
من جهته أكـد مـدير هندسـة        . بإتقانت  ين أن عملية التحويل هي مسألة أمينة وليس فيها مخاطر إذا تم           السائق
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المركبات في وزارة المواصالت  أن السيارات التي تعمل بالغاز حاليا في قطاع غزة هي مخالفة للقانون، وقال                  
  .لبياتهموضوع واإلطالع على إيجابياته وسالإن الطواقم الفنية تعكف على دراسة 

  27/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  كتاب يكشف خبايا التمزق الكبير في المجتمع الصهيوني   .29
-1948صدر حديثا عن المركز الفلسطيني للدراسات الصهيونية مدار، كتاب النضال الشرقي فـي إسـرائيل                

 دراسات عديدة نـشرت     ويعد كتاب شطريت، الكتاب األنضج واألشمل ضمن       .، لسامي شالوم شطريت   2003
خالل السنوات األخيرة، تحاول تقديم رواية اليهود الشرقيين، أو اليهود العرب الذين جـيء بهـم إلـى أرض                   

  .السمن والعسل
  27/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  طرابلس تجدد نفي أي اتصاالت مع إسرائيل    .30

تصاالت سرية مـع إسـرائيل مـشيرا إليهـا بالكيـان             مجددا أن تكون لبالده أي ا       الليبي نفى وزير الخارجية  
وقال إن أيا من المسؤولين األميركان الذين التقاهم حديثا لم يثيرا ملف إسرائيل خالل المحادثات مع                .الصهيوني

  . كما نفى أن تكون المؤتمرات الشعبية األساسية المنعقدة حاليا ستناقش ملف التطبيع مع إسرائيل. ليبيا
  27/11/2005البيان  

  
  صحافيون موريتانيون إلى إسرائيل    .31

ذكرت مصادر إعالمية في نواكشوط أن وفدا صحافيا موريتانيا سيتوجه خالل يـومين إلـى               :  بشير ولد ببانه  
  . إسرائيل بناء على دعوة تلقوها من الخارجية اإلسرائيلية

  27/11/2005البيان  
  

  ي إلعادة اإلعمار في فلسطينوزير يوناني يقترح تأسيس بنك دول   .32
وقـال ان   . اقترح وزير الدفاع اليوناني تأسيس بنك دولي العادة اإلعمار فـي فلـسطين            :  ماهر عثمان ،لندن

االنطباع الذي خرج به من زيارته للمنطقة هو ان الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي ينظران حاليـا فـي ثالثـة      
وضات الوضع النهائي أو ايجاد دولة فلسطينية ذات حدود موقتـة أو            سيناريوهات مستقبلية هي العودة الى مفا     
  . انسحابات اسرائيلية أخرى أحادية الجانب

  27/11/2005الحياة 
  

 بي بي سي تؤيد شكوى ضد صحافية بكت على عرفات     .33
 أيدت بي بي سي شكوى ضد صحافية قالت في تقرير إذاعي إنها بدأت تبكي لدى نقل ياسر عرفات بمروحية

وقال موقع الهيئة على اإلنترنت إن باربرة بليت أدلت بهذه المالحظة في  .من رام اهللا إلى فرنسا العام الماضي
وكانت لجنة الشكاوى قد برأت في بادئ األمر بليت، لكنها أيدت جزءا من . رسالة لها لبرنامج من مراسلينا

 .طعن، وقالت إنها انتهكت شروط الحياد المطلوب
  27/11/2005اراتية الخليج االم

  
   اإلسرائيلي–الرأي العام مهمة صعبة في النزاع الفلسطيني    .34
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  حازم صاغية
 ، يتذكر الواحد منا ما كان يقوله فلسطينيون، أو تنقله عنهم الصحف ووكاالت األنباء، بعد توقيع اتفاقية أوسـلو                 

سرائيلي واليهودي تتغير، فيما تراجع     فقد ساد جو من التفاؤل قبل أن يقطعه انتخاب نتانياهو، وبدأت صورة اال            
على نحو ملحوظ وزن حماس وباقي قوى الرفض، وصارت األسئلة التي يكرس المراقبون جهـدهم لإلجابـة                 

  الخـارج؟  - الداخل وحمـاس     -هل تنخرط حماس في العمل السياسي؟ هل تنشق الى حماس           : عنها من نوع  
، لبنـان، وكيـف ان      1982ن تظاهروا بعد غزو جيشهم، عام       كذلك يتذكر واحدنا مئات آالف اإلسرائيليين الذي      

هؤالء ألفوا المظاهرة الضخمة الوحيدة تضامنا مع اللبنانيين والفلسطينيين وإلحاحـا علـى وقـف االحـتالل                 
وباقي فصول القصة معروفة اذ عزل أرييل شارون وأرخى مناحيم بيغن لحيته حزينا على زوجتـه                . والحرب

ويمكن ان نتذكر أحداثا واتجاهات أخرى، بعضها فلسطيني وبعضها اسرائيلي، للقول            .ياسةالراحلة ومعتزال الس  
إن أكثر ما يحرك الرأي العام ويدفعه الى طلب السالم شعوره بضرر الحرب وبأن لالستقرار والتعاون عوائد                 

النبيلـة وظهـور    فالحس النفعي هذا هو دائما الشرط الضروري والبيئة الصالحة الشتغال المـشاعر             . مجزية
ونعرف ان فكرة التسامح نفسها ما كان لها أن تولد أصال لوال اتضاح األكالف التي كانـت        . األفكار المتسامحة 

ونعرف، كذلك، في العصر الحديث جدا، ان التـدخل الحاسـم           . ترتبها الحروب الدينية على األوروبيين جميعا     
ومنطقة الشرق   .ة انما تطور في موازاة تكاثُر جثث القتلى       للرأي العام األميركي من أجل وقف الحرب الفيتنامي       

بيد أن ما   . األوسط بإسرائيلييها وفلسطينييها وعربها عانت ما يكفي لكي تتعرف إلى حجم ما تتكبده من خسائر              
يخشى اآلن هو ان تكون المنطقة المذكورة قد تجاوزت األلم والخسارة بوصـفهما عنـصرين يحتـسبان فـي                

ومن ينظر الى   .  األلم والخسارة بوصفهما جزءا ال يتجزأ من طبيعة األمور في منطقة لعينة الحظ             السياسة الى 
وعـساي  (فإذا كانت الحال قد باتت على هذه السوية البائـسة        .العراق، كمصدر استلهام، تتضاعف خشيته حقا     

  .بل الرأي العام في الطرفين، غدا من الصعب توقع التدخل اإليجابي والفاعل من ق)أكون مخطئا في تقدير كهذا
فما يحصل في أوضاع كهذه هو التالحم القومي أو الديني، إما تماهيا مع سلطة تـزعم انهـا تمثـل مـصالح                      

وهنا يتغلـب األكثـر تزمتـا وتخلفـا         . الشعب، أو حراسة ألرثوذكسية المعتقدات الجماعية وصفائها المزعوم       
، وقراءة المستقبل بوصفه مجـرد امتـداد حتمـي للعـيش            فيفرض على اآلخرين قراءة التاريخ بعيون سوداء      

علما أن الماضي نفسه لم يكن، هو اآلخر، في مثل هذه الرداءة التي يخترعها              (بالسيف، تماما كما كان الماضي      
  ).له القوميون واألصوليون

فهناك، .  منها وتسود، في وضع كالذي نصفه، ثالث ديناميات تتساند كي تجر عقولنا الى الحفرة التي ال خروج               
أوال، تعزية النفس بالخطى الصغيرة التي تتحقق، أو يقال انها تتحقق، قبل أن تحصل غارة إسرائيلية أو عملية                  

وهذا، مثال، ما سمعناه كثيرا بعد االنسحاب األحادي من غزة من           . انتحارية فلسطينية فنعود الى النقطة الصفر     
وجود ما يلزم اسرائيل بعدم العودة، وفي ظل استمرار االستيطان          غير تنسيق مع السلطة الفلسطينية، ومن دون        
  .في الضفة الغربية وطي صفحة خريطة الطريق

وكيف وأن ما راكمه    . ويسود، ثانيا، تهليل ساذج مرة خبيث مرات بما سوف يحققه لنا الرئيس األميركي بوش             
 لكن الواقع ان ذاك الرئيس الـذي وعـد          من انتصارات ما بين العراق ونيو أورلينز يفيض عنه الى اآلخرين؟          

، عاد هو نفسه فردد، أمام محمود عباس، ان تلك الدولة لن تنـشأ فـي                2005برؤية دولة فلسطينية قبل انتهاء      
  في المرة األولى أم في الثانية؟: ونحن، في هذا كله، ال نعرف تماما متى تكلم بوش مع اهللا! عهده

ة شائعة فمفادها ان األمور تبقى محتملة ما دام انها ال تنفجـر علـى نطـاق                 أما الفلسفة التي تغدو، ثالثا، حكم     
ذاك ان الجميع يقرون، في صورة أو اخرى، بأن الوعي االحصائي الذي يبرع في تسجيل أعداد القتلى                 . أوسع

  .والجرحى هو ما ينبغي ان يحل محل الوعي السياسي المتجه الى إقامة السالم
وعلينا، لهذا، أن نراجع فرويد والياس كـانيتي وغيرهمـا          . حول الرأي العام الى قطيع    ان ما نشهده اليوم هو ت     

  .لنرى كيف تنحل السياسة الى مرض وكيف تصير المجتمعات حاالت عيادية ضخمة
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والحال ان مفهوم الرأي العام، مثله مثل مفهوم المجتمع المدني، يفترض ان مساءلة الـنفس وتـصويبها همـا                   
فالفارق بين األخالقي وبين مدعي األخالقية ان األول يعرف واجباته فيما الثاني يعرف             . رمصدر كل نشاط آخ   

ولهذا نرى ان األول يعمل بموجب األخالق وال يعظ، بينما الثاني يعـظ بـاألخالق وال يعمـل         . واجبات غيره 
ألعلى، اليوم، هو الذي    وباستثناء نخبة من الكتاب والصحافيين والناشطين، فإن الصوت االسرائيلي ا          .بموجبها

وباستثناء الرئيس محمود عباس والمحيطـين بـه، فـإن    . يقول للفلسطينيين ما الذي ينبغي عليهم ان يقوموا به    
لكننا، هنـا ايـضا،     . الصوت الفلسطيني األعلى هو الذي يقول لالسرائيليين ما الذي ينبغي عليهم أن يقوموا به             

ففي اسرائيل يبدو ان ما يحصل هو تبديـد         . ملية تنتهي الى مكان واحد    نلحظ فارقا مهما، ولو كانت النتائج الع      
رأي عام قائم يستند الى وجود طبقة وسطى ومؤسسات مدنية وصلة وثيقة بالغرب، فضال عن خبرة التجـارب        

أما بين الفلسطينيين فما يحصل هو منع الرأي العام من أن يتشكل أصـال              . الديموقراطية التي خيضت من قبل    
وحين تتدخل العناصر العربية للدفع في هذا االتجاه يـزداد          . ن يتغلب على روابط الدين والقرابة الدموية      ومن أ 

كل ما هو بشع بشاعة، ألننا نعرف أن معظم مشاريع بناء الرأي العام أجهضتها الدعوات النـضالية لمقارعـة              
  .العدو القومي والديني

: مين بالسالم، وللسبب هذا فإنهم سيحملون طويال تسميتهم هـذه         إن الزمن، على ما يبدو، ال يعمل لصالح الحال        
  .حالمين

  27/11/2005الحياة 
 

  هل تتحول فتح من حركة إلى حزب   .35
  أحمد خليل 
تشهد حركة فتح تحوالت داخلية هي االولى من نوعها نحو التحول الى حزب سياسي فالعضوية تثبتت بموجب                 

ولم يعد بعد اآلن ممارسة     ‚ ية سيتم انتخابهم اوال من قبل اعضاء فتح       استمارات والمرشحون لالنتخابات التشريع   
االساليب السابقة حيث كانت العضوية في فتح تمنح او تنزع حسب المزاج الفردي سواء من قبل العضو نفسه                  

  .او من قبل المسؤول في كافة الميادين والمستويات باستثناء الكوادر العسكرية واالمنية
وبـالطبع العـسكري    ‚ رارا بأن يكون باب الترشيح لالنتخابات مفتوحا للعسكريين والمـدنيين         لقد اتخذت فتح ق   

‚ وينبغي ان يتخلى عن موقعه العـسكري او االمنـي         ‚ نتخب سينتقل لممارسة دوره كمدني اذا ما تم انتخابه        الم
فلن ‚ سي والقائد العسكري  فالمرحلة القادمة ستكون مختلفة عما سبقها من حيث عدم الخلط بين مهمة القائد السيا             

كماان المناصب العسكرية ستكون تبعا للمسؤوليات والمهمات المطلوبة        ‚ يكون هناك من يجمع بين المهمتين معا      
  .على مستوى الوطن وليس تنفيذا لتعليمات عبر الخط المباشر من القمة الممسكة بكل الخيوط الخفية

ومن خلفه  ‚ فتلك اآلليات انتهت برحيل ياسر عرفات     ‚ الية والقادمة كل االليات السابقة لم تعد صالحة للمرحلة الح       
ال يعمل بموجبها النه غير راغب بالعمل بها واجندته تعتمد على آلية االختيار الديمقراطي لمواقع المـسؤولية                 

لقد عانت قيادة فتح منذ رحيل ياسر عرفات من تناقضات وصراعات وصلت الى حـد اسـتعمال                 ‚ الجماهيرية
ح وتعددت العناوين الفتحاوية وكل ذلك كان متاحا الن فتح ظلت حركة فضفاضة تجمع بين الـوالء لهـا                   السال

فقد كان بامكان اي فلسطيني ان ينشط في اي مكان باسمها وكان ذلك كافيـا الن يكـون                  ‚ وحرية العمل باسمها  
 في اية لحظة وكانت فتح      كما كان بامكان اي عضو معروف في فتح ان يجمد نشاطه          ‚ عضوا ومسؤوال في فتح   

وهذه العادة هي التـي     ‚ تعتبر ذلك حقا من حقوقه وتترك الباب له مفتوحا للعودة متى شاء دون ان تسأله لماذا               
ولكن سر قوة فتح هذا ينطوي ايضا       ‚ جعلت فتح حركة جماهيرية واسعة انخرطت فيها طاقات ومواهب متعددة         

رغم ان الجسم الرئيسي ظـل يقـوده   ‚  عند المنعطفات المختلفةعلى نقطة ضعفها التي سهلت عمليات االنشفاق   
  .الراحل ياسر عرفات
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المطلوب اليوم ان تتحول فتح الى حزب يقود حركة فتح ويحولها الى تيار سياسي عام واعتماد المؤسسات هي                  
فلن ‚ مة الفلسطينية ويجب ان يتم الفصل بين المؤسسات الحزبية والمؤسسات العا        ‚ اآللية التي تختبر فيها القيادات    

صـحيح ان    ‚يكون هناك مؤسسات عامة لكل الفلسطينيين اذا كانت المؤسسات الفتحاوية ستنتحل ذلك العنـوان             
اسلوب ديمقراطي ولكـن  ‚ اجراء االنتخابات التمهيدية داخل فتح الختيار مرشحيها لالنتخابات التشريعية القادمة    

وقد يترشح الكثيرون كمستقلين عن فتح      ‚ ون عن هذه اآللية   موروث عشرات السنين سوف يجعل الكثيرين يقفز      
اذا لم يفوزوا في االنتخابات التمهيدية ولكن هوالء لن يكون بامكانهم العودة الى صفوف فتح التي رفض قبول                  
حكم كوادرها فاالنتخابت التشريعية القادمة ستكون واضحة فيها االنتماءات الحزبية ومـا عـداها سـيكونون                

وسيتم التعامل معهم على هذا االساس وليس كما كان سابقا كل من اراد ان يرتدي طاقية فتح يرتـديها         مستقلين  
  .خالل مرحلة ليست بقصيرة ستكون حركة فتح حائرة بين صبغة حزبية وصبغة توافقية بين اجنحتها وقياداتها

 27/1/2005الوطن القطرية 
  

  غربيةإسرائيل تقضي على أي أمل للسالم في الضفة ال   .36
  ستيفاني كوري

  خدمة لوس انجلوس تايمز ـ واشنطن بوست 
يعد توسط كوندوليزا رايس في ابرام اتفاق بشأن معبر رفح خطوة جيدة تجاه تنمية اقتصادية لغـزة واشـارة                   

غير ان االختبار الحقيقي اللتـزام االدارة االميركيـة بعمليـة           . ايجابية على انخراط اميركي في عملية السالم      
  .م ليس في قطاع غزة بل انه في التوسع االستعماري السرائيل وخطتها لفصل الضفة الغربيةالسال

بعد هجوم على مستعمرين باطالق النار في الضفة الغربية الشهر الماضـي ردت اسـرائيل بحظـر تحـرك                   
ه القيـود   وطالبت الواليات المتحدة برفع هـذ     . الفلسطينيين في سيارات خاصة على الطرق الرئيسية في الضفة        

لكنها عجزت عن ادراك مضامينها باعتبارها اشارة لكيف تخطط اسرائيل لفصل نفسها عن الدولة الفلـسطينية                
  .وكيف سيؤثر هذا الفصل على جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في االصالحات االمنية

 الفلـسطينيين عـن     ويظهر تقييد استخدام الفلسطينيين لطرق الضفة الغربية كيف تخطـط اسـرائيل لفـصل             
المستعمرات االسرائيلية في الوقت الذي تحتفظ فيه بكثير من المستعمرات مبعثرة في ارجاء الـضفة الغربيـة                 

 طريقا  56 نفقا و  24 دشنت اسرائيل خطة الطرق واالنفاق التي تتكون من حوالي           2004وفي سبتمبر   . المحتلة
  .عن المستعمرات وعن طرق المستعمرينوالتي سوف تنقل الحركة المرورية الفلسطينية بعيدا 

 آالف مستعمر باستخدام الطرق الرئيسية والجسور الجيدة في حـين ان            410وبموجب هذه الخطة سوف يتمتع      
ـ       مليون فلسطيني ستكون ضيقة وغير مباشرة وتعبر مناطق جبليـة           2.2كثيرا من الطرق واالنفاق المقترحة ل
وتمكـن الخطـة    . لة فلسطينية قادرة على البقاء من الناحية االقتـصادية        مما يجعلها غير مناسبة تماما لبناء دو      

اسرائيل من ازالة نقاط التفتيش ومن ثم االدعاء انها تحسن معيشة الفلسطينيين في الوقت الذي تحكم فيه الخناق                  
  .حول المناطق الفلسطينية وتستولي على االراضي الباقية للدولة المستقبلية

محدد لهذه االنفاق والطرق اضافة الى التوسع االستعماري عن دولة فلـسطينية مقـسمة              وسوف يسفر الموقع ال   
من الضفة الغربية مع حرمان المواطنين من الوصول الى اراضي وموارد ميـاه             % 54الى ثالثة اجزاء على     

  .كافية لمستوى معيشة مناسب
لبة الواليات المتحدة بضمان تنفيـذ      التقى عباس بالرئيس بوش الشهر الماضي وانصب جزء من لقائه على مطا           

واكد بوش على هذه االلتزامات االسرائيلية لكنه لم يقـدم          . اسرائيل اللتزاماتها بموجب خارطة الطريق بتجميد     
وتعهد بمساعدة الـسلطة    ) االرهاب(كما عبر ايضا عن دعمه لرفض عباس        . جدوال زمنيا للتأكيد على تنفيذها    

ولـسوء  . فكيك البنية االساسية لما يصفه باالرهاب والحفاظ على القانون والنظام         الفلسطينية وانهاء الهجمات وت   
  .الحظ فان عدم رغبة ادارة بوش في تعقب االستعمار وبناء الطرق من قبل اسرائيل يقوض هذه الجهود



 

 15

 يتعين  كما. ولوقف العنف يتعين على الرئيس الفلسطيني ان يستمر في االصالح االمني والتأكيد على المحاسبة             
ايضا ان يتمتع بالشرعية وثقة شعبه في قدرته على انهاء االحتالل االسرائيلي واقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة                 
بعيدا عن العنف والتوسع االستيطاني االسرائيلي وبناء الطرق ودروس التاريخ الحـديث تـشير الـى عكـس         

دت فترة الهدوء النسبي، وزادت اسرائيل عـدد        ، سا )2000ـ  1993(خالل عملية سالم اوسلو     . محاوالته هذه 
وحسب التقارير االسرائيلية فـان انخفـاض       %. 52والوحدات االستعمارية بنسبة    % 72مستعمريها باكثر من    

في السنوات القليلة الماضية يرجع في      % 5 الى   4في التسعينات الى    % 9 الى   7معدل التوسع االستعماري من     
مـاهي  . االخالء االحادي، الذي يتناقض مع ما تم التفاوض عليه، هذه الرسالة          وقد عزز   . جزء منه الى العنف   

اذا الرسالة بشأن حكم القانون والعنف؟ انها الرسالة التي ال السلطة الفلـسطينية أو الواليـات المتحـدة تريـد                    
  .تحقيقها

 ان االلتزامـات  وبعد يومين من لقاء بوش ـ عباس اشار مسئول في الخارجية االميركية لـم يحـدد هويتـه    
االسرائيلية والفلسطينية بموجب خارطة الطريق ليست بذات االهميـة المتـساوية، حيـث ان تعهـد الـسلطة                 

وهذا النهج االميركـي فـي      . اهم بكثير من التزام اسرائيل بتجميد المستعمرات      ) االرهاب(الفلسطينية بمحاربة   
يني يدمر فرص عباس في ان يثبـت لـشعبه ان عـدم     اشتراط تجميد االستعمار االسرائيلي على االداء الفلسط      

  .2003وقد اسهم نفس هذا النهج في انهيار حكومة عباس في اغسطس . العنف والتفاوض يعمالن
ان عباس يحتاج الى اقناع شعبه في اطار االستعداد لالنتخابات التشريعية في يناير القادم ان وقف العنف بمـا                   

حدث في الشهر الماضي سوف يضع نهاية لالستعمار االسرائيلي ويؤدي          في ذلك العنف ضد المستعمرين كما       
وبوش محق في انه يتعين على السلطة الفلسطينية ان تكسب ثقة الـشعب مـن               . الى دولة فلسطينية قابلة للحياة    

بيد انه كي ينجح عبـاس      ). االرهاب(خالل اجراء انتخابات وان تكسب ثقة اسرائيل من خالل رفض ومحاربة            
. يتعين عليه ان يكون قادرا على تحقيق نتائج ايجابية وليس مزيدا من االجراءات االسـرائيلية االحاديـة                فانه  

  .والواليات المتحدة وحدها هي التي لها القدرة على اقناع اسرائيل بوقف بناء الطرق والمستعمرات
 27/1/2005الوطن العمانية 

 
 األمن اإلسرائيلي حاضر في معبر رفح    .37

الستار قاسمعبد .  د  
كان يعني المفاوض أنه .  شرح مفاوض فلسطيني حول اتفاق معبر رفح البري قائال إن القرار في النهاية لنا

على الرغم من وجود طرف ثالث في االتفاق الخاص بمعبر رفح إال أن القرار النهائي فيما يتعلق بعبور 
 . األشخاص من وإلى قطاع غزة هو بيد السلطة الفلسطينية

. ا كالم ربما يكون مقبوال لدى شخص ال يعرف نظرية األمن اإلسرائيلي وما يترتب عليها من إجراءاتهذ
كمتخصص في العلوم السياسية، ودارس للشؤون اإلسرائيلية والتفكير األمني اإلسرائيلي وما يترتب عليه من 

موصوف والذي يعطي الفلسطينيين إجراءات، لم أكن أتصور أن إسرائيل يمكن أن توقع اتفاقا من هذا النوع ال
وأظن بأن استنتاجات المفاوض حول االتفاق كان من . الكلمة العليا في قضايا تعتبرها إسرائيل في صلب األمن

في كثير من . المحتمل أن تستقيم لو أن الفلسطينيين حققوا إنجازات كبيرة جعلت يد إسرائيل هي السفلى
 . العلميةاألحيان، تقضي التمنيات على القراءة

نظرية األمن اإلسرائيلي ال يمكن أن تسمح بتولي طرف ثالث حتى لو كان الواليات المتحدة مسؤولية أمنية تهم 
إسرائيل ال تثق بأحد من الناحية األمنية، وال حتى بأصدقائها المقربين المدافعين عنها . إسرائيل واإلسرائيليين

أهم محركات تبلور الحركة الصهيونية، والهروب من الشعوب االضطهاد هو . بشراسة مثل هولندا وأستراليا
. األخرى هو الهدف األسمى للحركة الصهيونية، والقرار اإلسرائيلي المستقل ال تهاون فيه وال مساومة عليه

لم تستطع الواليات المتحدة ثني إسرائيل عن إقامة المستوطنات أو تشييد : األدلة على ذلك وفيرة أذكر منها
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إسرائيل تتجسس على . الفاصل، ولم تستطع منعها من تطوير قدراتها التسليحية بما فيها القنبلة النوويةالجدار
الواليات المتحدة، وسبق أن سرقت معلومات عسكرية حيوية، وسرقت من فرنسا التي كانت تزودها باألسلحة 

 .في الخمسينات عددا من الزوارق الحربية، الخ
. يوي يمكن أن يستغله الفلسطينيون، حسب وجهة نظرها، لتهريب األفراد واألشياءمعبر رفح عبارة عن منفذ ح

إنها تقول إن الفلسطينيين سيعملون على إدخال الالجئين إلى غزة، أو على األقل، ستكون لهم ضوابط قليلة 
ولهذا ال . على دخول األشخاص، وسيعملون على إدخال السالح وما يتعلق بتقنية المتفجرات والمواد الالزمة

أمنيا، إسرائيل تتخذ قرارها األمني وفق احتماالت مليونية . يمكن أن تتخلى عن اإلشراف المباشر على المعبر
صحيح أنه لدى الفلسطينيين مشكلة متعلقة بماء الوجه، إذ كيف يقولون إنهم يسيطرون . وليس عشرية أو مئوية

كان ال بد من حل يحافظ على هيبة السلطة . ب ويقررعلى المعبر في حين أن اإلسرائيلي خلف الزجاج يراق
وافقت . طرح األوروبيون أنفسهم كطرف ثالث. ولو أمام العامة من الناس ويضمن ل إسرائيل الرقابة المباشرة

: هنا اآللية مفهومة كالتالي. إسرائيل على ذلك مقابل مراقبتها المباشرة غير المرئية متنازلة بذلك عن المرئي
معلومات الخاصة بحركة الفلسطينيين على المعبر إلى األوروبيين الذين يقومون بتحويلها إلى تنساب ال

يفحص اإلسرائيليون المعلومات ويعملون على مقارنتها مع ما تقدمه آالت التصوير المنتشرة في . اإلسرائيليين
األجهزة اإللكترونية ستنقل هذا فضال عن أن فحص األمتعة سيكون في الظاهر فلسطينيا، لكن . أنحاء المعبر

الموقف األوروبي . أما االحتكاك المباشر فسيقوم به األوروبيون. المعلومات مباشرة إلى مركز المراقبة البعيد
لم يتطوع . مرتبط بالمصالح األمنية اإلسرائيلية وليس بحركة الفلسطينيين ألنهم لم يأتوا إال لهذا الغرض

تسهيل حركة الفلسطينيين، ولو كان األمر كذلك لتطوعوا منذ زمن بعيد األوروبيون لهذه المهمة من أجل 
ستكشف األيام المقبلة مستور . لتسهيل الحركة على الحواجز ونقاط التفتيش المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية

 .األمور
لين إنه يصر على قال أحد المسؤو. الالفت أيضا هو أن المفاوض الفلسطيني  يربط الحرية على المعبر بالسيادة

السلطة الفلسطينية ليست ذات . سيادة فلسطينية على المعبر، وعلى هذا تم التوقيع على االتفاق الخاص بالمعبر
فهل يمكن أن تتحقق سيادة . سيادة على أي جزء من فلسطين، وهي سلطة حكم ذاتي تحت السيادة اإلسرائيلية

 موجودة أصال؟فلسطينية على معبر رفح في حين أن السيادة غير 
  27/11/2005الخليج االماراتية 

 
  خريطة طريق فلسطينية في مواجهة خريطة شارون   .38

  خيراهللا خيراهللا
امتلك محمود عباس الشجاعة الكافية للتصدي لشارون وما يسعى اليه وذلك في الخطاب الذي القاه يوم الجمعة 

وتصدى أبو مازن لشارون معتمداً الواقعية . ينيةالفلسط-الماضي لدى افتتاح معبر رفح على الحدود المصرية 
قال لهم صراحة ان معبر رفح انجاز كبير نظراً الى أنه . ومحذراً الفلسطينيين من السقوط في فخ األوهام

لكنه قال لهم أيضاً إن السيادة الفلسطينية على المعبر ليست كاملة وإن . يحول دون تحول غزة سجناً كبيراً
 . جزأالسيادة كل ال يت

فاذا كان . ولعل أبرز ما قاله عباس في خطابه أن األمن واألمان يفتحان باب المستقبل أمام الشعب الفلسطيني
وإذا . هناك أمن وأمان، يمكن الحديث عن استثمارات ومشاريع عربية وغير عربية في األراضي الفلسطينية

ت في الضفة الغربية تتمثل في انسحابات كان هناك أمن وأمان، يستطيع الجانب الفلسطيني تحقيق انجازا
وإذا كان هناك امن وامان يصبح ممكنا الحديث عن إقامة دولة . إسرائيلية أخرى فال تكون غزة أوال وأخيراً

فلسطينية في الضفة الغربية وغزة، دولة تعيش جنباً الى جنب مع دولة اسرائيل، دولة فلسطينية قابلة للحياة 
وهذا يعني أن . لم ينس أبو مازن تأكيد أن االنتخابات الفلسطينية ستجري في موعدهاو. ومتصلة ببعضها بعضا
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الشعب الفلسطيني متمسك بالديمقراطية التي تسعى إسرائيل الى إقناع العالم بأنها حكر عليها في منطقة الشرق 
 .   األوسط

 .  مازنهذه هي الخطوط العريضة لخريطة الطريق الفلسطينية كما وردت في خطاب أبو
 إنها خريطة ذكية وخبيثة تركز على خطوة أخرى يقوم ،في مقابل ذلك هناك ما يمكن تسميته خريطة شارون

بها مستقبالً في الضفة ذراً للرماد في العيون بهدف التوصل الى حل نهائي تضم اسرائيل بموجبه القدس 
 . الشرقية إضافة الى أجزاء من الضفة الغربية

ي، أجريت حديثاً، أن شارون سيعود الى موقع رئيس الوزراء بعد االنتخابات المقبلة تدل استطالعات للرأ
مستفيداً من عوامل عدة في مقدمها أن حزب العمل لم يعد ذلك الالعب األساسي في الساحة السياسية 

رى غير اإلسرائيلية بعدما اختار زعيماً جديداً من مواليد المغرب يدعى عمير بيريتس ال يتقن أي لغة أخ
يدل على حال الضياع التي يعيشها بيريتس . العبرية من جهة وتنقصه الخبرة السياسية من جهة أخرى

اضطراره المفاجئ الى تغيير خطابه السياسي لجهة تأكيد رفضه أي تخل عن القدس الشرقية وأي عودة 
لعمل، وهو حزب النخبة فعل الزعيم الجديد لحزب ا. لالجئين الفلسطينيين الى األرض التي طردوا منها

األشكنازية ذات األصول األوروبية، ذلك بعدما نبهه مستشاروه الى أن خطابه السياسي الذي يدعو فيه الى 
تفكيك المستعمرات المقامة في الضفة الغربية والى التفاوض مع السلطة الوطنية وحتى مع حماس، في حال 

إنما سيؤدي هذا الخطاب الى . ئج جيدة في األنتخابات المقبلةاعترافها بدولة أسرائيل، لن يؤدي الى تحقيق نتا
تهميش حزب العمل الذي سيتحول الى مجرد حزب يساري صغير لديه بضعة نواب فقط في الكنيست التي 

 .ستنبثق عن االنتخابات المقبلة
 لبيريتس اجتراح بالطبع، يمكن أن تتغير أمور كثيرة في إسرائيل في الفترة الفاصلة عن االنتخابات، ويمكن

معجزة تعيد الحياة لحزب العمل، لكن كل الدالئل تشير، أقله حتى اآلن، الى أن شارون يتقن اللعبة السياسية 
 . أفضل من غيره داخلياً  ويتجه بثبات نحو العودة الى موقع رئيس الوزراء

الى ذلك، .  قوة لدى شارونوما يدعم هذا التوجه، تحول حال الضياع التي يعاني منها حزب العمل الى عنصر
استفاد رئيس الوزراء األسرائيلي من عامل آخر مهم يتمثل في أن المعترضين على سياسته من الليكود ال 

 يمتلكون أي برنامج سياسي باستثناء تكريس األمر الواقع 
بانهاء وجد شارون أن امامه فرصة ال تعوض لتحقيق اختراق سياسي على الصعيد االسرائيلي أوال وذلك 

انه بالفعل رجل خطير جداً نظراً الى . حياته بطالً قومياً استطاع أن يحقق السرائيل ما عجز غيره عن تحقيقه
أنه قادر لألسف الشديد على الظهور في مظهر رجل سالم أمام العالم في حين أنه ينفذ مشروعاً استعمارياً على 

 . قرارات الشرعية الدوليةحساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وعلى حساب 
والدعم اللذين تقدمهما في ظل االنصراف العربي عن التعاطي المباشر بالموضوع الفلسطيني، باستثناء التشجيع 

بعض األطراف العربية وغير العربية المعروفة  الى المنظمات الفلسطينية التي تؤمن بالعمليات األنتحارية، 
 يبدو أن السلطة الوطنية الفلسطينية أخذت علماً بأنها تواجه ير شارون،وهي عمليات  تخدم شارون وال أحد غ

تقوم هذه األستراتيجية أول ما تقوم على أن الديبلوماسة الهادئة . وضعاً جديداً يحتاج الى استراتيجية جديدة
 . نالمواجهة مع المشروع االستعماري لشارو والواعية هي التي يمكن أن تؤدي الى نتائج أيجابية في

لكن السؤال . نعم، باتت هناك خريطة طريق فلسطينية في مواجهة خريطة الطريق التي تتمثل في خطة شارون
األساسي الذي يظل مطروحاً هل تسمح التنظيمات الفلسطينية التي تؤمن بالعمليات االنتحارية والقوى اإلقليمية 

كبيله كما فعلت في الماضي مع ياسر عرفات، التي تقف خلفها في جعل أبو مازن طليق اليدين أم تسعى الى ت
رحمه اهللا، في كل مرة سار في الطريق الصحيح رافضاً التصعيد؟ هل من يريد أن يتذكر أن هذه القوى 
اإلقليمية لم تدعم أبو عمار اال عندما سقط في فخ عسكرة االنتفاضة التي جرت الويالت على الشعب 

 الفلسطيني؟ 
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  ؟ماذا بعد انسحاب شارون من الليكود    .39
 ديفيد ماكوفسكي 

 يكون قد 1973بإقدام رئيس الوزراء اإلسرائيلي أرييل شارون على مغادرة الحزب الذي ساهم في تشكيله سنة 
ولم يعد · ألقى قنبلة سياسية زعزعت الوضع القائم وأحدثت أثرا بالغا في مجمل المشهد السياسي داخل إسرائيل

فياً أن شارون، من وراء مغادرته الليكود، كان يسعى إلى تخليد اسمه في التاريخ على أنه الزعيم اإلسرائيلي خا
الذي رسم حدود الدولة العبرية في إطار حل الدولتين، إال أن ذلك لن يكون سهالً بالنسبة لشارون الذي بات 

شدد داخل حزب الليكود مازال الكثير من يدرك جيداً حجم الصعوبات التي تتربص به في ظل وجود تيار مت
ومادام يسيطر على اللجنة المركزية للحزب · أعضائه يتجرعون مرارة الغضب إثر خطة االنسحاب من غزة

نشطاء من صقور إسرائيل، فإن شارون يتوقع أن يقوم هؤالء بإعاقة خططه المستقبلية ويحبطوا أية مبادرات 
 ذلك أن اللجنة المركزية لحزب الليكود ستسهر على وضع القوائم المشاركة واألكثر من· سالم نحو الفلسطينيين

في البرلمان اإلسرائيلي، ما سيفقد شارون القدرة على تأمين األغلبية البرلمانية الضرورية لتمرير سياساته 
  ·وتطبيق خططه

نسحب رئيس وزراء من  حيث لم يحدث أبدا في إسرائيل أن ا-وقد تؤدي خطوة شارون الفريدة وغير المسبوقة
وفي هذا اإلطار من المرجح أن يقود االنقسام ·  إلى إعادة صياغة المشهد السياسي في إسرائيل-الحزب الحاكم

الذي طال حزب الليكود إلى إيجاد نوع من االستقطاب في الشارع اإلسرائيلي يعكس بدقة أكثر آراء المواطنين 
يذكر أن ثلثي اإلسرائيليين يساندون حل الدولتين ينتمي جزء · سطينيينتجاه القضايا المرتبطة بالعالقات مع الفل

وإلى حد اآلن تشير استطالعات الرأي التي · منهم إلى حزب الليكود بما في ذلك شارون وبعض القادة األمنيين
أجريت داخل الكنيست أن حزب الليكود سيتقلص عدد أعضائه إلى النصف مفضياً إلى تهميش أحد أهم 

لكن بالمقابل سوف ينعش حزب · اب القوية الذي هيمن على السياسة اإلسرائيلية طوال العقدين السابقيناألحز
  ·شارون الجديد تيار الوسط اإلسرائيلي الذي غُيب طيلة فترة العنف التي سادت خالل السنوات األربع السابقة

 واسعة قد تضم أطرافا من اليسار وبالطبع سيسعى شارون بعد انتخابات مارس المقبلة إلى تشكيل تحالفات
ومن جانبه سيتبنى رئيس الوزراء السابق بنيامين · واليمين يؤيدون مقاربته السياسية في التعامل مع الفلسطينيين

نتانياهو خطا متشددا إذا ما نجح في قيادة حزب الليكود رغم عدم تأكد ذلك بالنظر إلى وجود مرشحين آخرين 
ومع كل الجرأة · ب مثل وزير الدفاع شاؤول موفاز ووزير الخارجية سيلفان شالوميتنافسون على زعامة الحز

السياسية التي يتمتع بها شارون، إال أن إقدامه على مغادرة الليكود يعد مغامرة حقيقية يصعب التكهن بنتائجها 
وأياً · االنتخابات في إسرائيلالنهائية، ذلك أنه لم يسبق أبداً في الحياة السياسية اإلسرائيلية أن فاز حزب ثالث ب

كانت النتائج فاألكيد أن قرار شارون الدراماتيكي سيؤدي إلى تفعيل الجهود الدبلوماسية األميركية في المنطقة، 
لكن إذا ما جاءت · حيث ستشجع االنتخابات اإلسرائيلية والفلسطينية على إطالق النقاش السياسي في المجتمعين

ة على الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني وغير متوائمة فيما بينها، فإن ذلك سيقوض نتائج االنتخابات متباين
  ·الجهود األميركية في الوصول إلى اتفاق بين الطرفين

وإلى حد اآلن أتت المساعي األميركية في المنطقة أكلها حيث ساهمت في إحداث انفراج إزاء بعض القضايا 
 نوفمبر حول معابر غزة برعاية أميركية، وهو االتفاق 15صل إليه في العالقة، خصوصا االتفاق التي تم التو

كما ساهمت · الذي سيدعم موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في انتخابات شهر يناير المقبل
الواليات المتحدة خالل الفترة السابقة في إقناع إسرائيل بالموافقة على إشراك مصر في اتفاق معابر غزة 

ومع ذلك فإنه مازال أمام واشنطن الكثير · اح للقاهرة بتزويد األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية بالذخيرةوبالسم



 

 19

وفي هذا الصدد يتعين عليها · لتقوم به من أجل ترطيب األجواء والتدخل كلما الحت بوادر أزمة بين الطرفين
سابق بالتعاون مع مصر وذلك للحيلولة دون مناقشة مسألة تمديد اتفاق وقف إطالق النار الذي رعته في وقت 

باإلضافة إلى ذلك يمكن أن تضغط · وقوع عمليات عنف قد تؤثر على مجرى ونتيجة االنتخابات اإلسرائيلية
الواليات المتحدة في تجاه التزام الدول الكبرى بوعودها، حيث يبدو أن دول مجموعة الثماني الكبار لم تِف 

فالمعلوم أن قطاع ·  مليارات دوالر3 المالية الموجهة للفلسطينيين والتي تصل إلى بتعهداتها بشأن المساعدات
غزة في حاجة ماسة إلى استثمارات مهمة في مجاالت البنية التحتية لمساعدة السلطة الفلسطينية على تأمين 

 االنتخابات وإذا كان يتعين على واشنطن الوقوف بعيدا عن· الخدمات األساسية وفرص العمل للفلسطينيين
الفلسطينية أو اإلسرائيلية دون تدخل في هذه المرحلة، إال أن عليها البقاء متيقظة حتى ال تنزلق العملية 

وفي هذا السياق قامت الواليات المتحدة بترشيح اسم الجنرال كيث · السياسية الجارية حاليا إلى آتون العنف
عة لوزارة الدفاع ليحل كبديل لوليام وورد مبعوث واشنطن دايتون، المدير السابق لوكالة االستخبارات التاب

وبالنظر إلى رغبة الرئيس بوش في توسيع اختصاصات المبعوث األمني وعدم حصرها · األمني في المنطقة
في تقديم المشورة لألجهزة األمنية الفلسطينية، فإنه يمكن أن يلعب دوراً أكثر أهمية في التقريب بين وجهات 

لفة ونزع فتيل األزمات المستعصية التي قد تظهر في المستقبل بما في ذلك مسألة نزع سالح النظر المخت
  .·الجماعات الفلسطينية المسلحة وضرورة إدراجها كنقطة أساسية في برنامج الحملة االنتخابية المقبلة
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