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   الحرس القديم يخسر مواقعه واتهامات بحصول تزوير :فتح .1

 مصادر فلـسطينية    هكشفت ما   :هللا والوكاالت رام ا  من   محمد إبراهيم  عن مراسلها    28/11/2005 البيان     نشرت
, فاروق قدومي فـى الـداخل      في حركة فتح نالت كثيراً من مواقع         عن ان نتائج االنتخابات الداخلية التي جرت        
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فاقد للقدرة على مواصلة الطريق وتحقيق اهـداف         فالجيل الشاب ينظر للجيل القديم بمختلف شخصياته على انه          
أثارت من ناحية أخرى       .منافسة حماس  تائج هذه االنتخابات تعزز من قدرة فتح على         واوضحت ان ن    .الحركة

نتائج خالفات واسعة في صفوف الحركة تراوحت بين اتهامات بالتزوير واستقالة عدد من قادتها، فيما رفض                ال
مراكـز ودوائـر    بعض الخاسرين النتائج وتقدموا بطعون، في حين قررت لجنة االنتخابات إلغاء االقتراع في              

  وتجميد إعالن النتائج في دوائر أخرى 
 د عائلة األسير حسام خضر حـصول تزويـر        يأكت: نابلسمن   28/11/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم     ونقل

من المرشحين الذين قـاموا بالتـسجيل غيـر         % 50ن أكثر من    أ: وقال غسان خضر  . وتالعب في االنتخابات  
مارسوا العملية االنتخابية ألكثر من مرة، منوهاً إلى وجود صناديق بها أوراق            مسجلين في الكشوفات الرسمية و    

وطالب اللجنة المشرفة بإلغاء االنتخابات في مدينة نابلس بسبب ما حدث،            .قبل يوم من عملية االقتراع     انتخاب
يكـون هنـاك    وأضاف أنه كان يجب أن       . حتى من قبل الفائزين    ,ذلكمدينة نحو   المشيرا إلى وجود توجه في      

  .تمثيل لألسرى بعيداً عن خوضهم االنتخابات الداخلية
  البرغـوثي  محامي مروان  أن   :القدس المحتلة  من   28/11/2005 الخليج اإلماراتية     مراسلة  آمال شحادة  ولفتت
 نه يعتبر أن النتائج ليست نصرا له، وإنما نصر للسالم الحقيقي، ولكل من قاوم من أجل السالم                أ , قوله  عنه نقل

في المنطقة، وهي انتصار لالنتفاضة واألسرى الذين قاوموا االحتالل، ونصر لما يمثله من رسـالة سياسـية                 
  .ومشروع وطني لدحر االحتالل

لجنة اإلشـراف والمتابعـة     أن  :  ورام اهللا ونقال عن وفا     القدسمن   28/11/2005 األيام الفلسطينية    وجاء في 
 . مرشـحاً  41 موقعاً حيث يتنـافس      40يوم غد، وذلك في     ئها  ت إجرا النتخابات في محافظة القدس قرر    لالعليا  

ن البرغوثي يحظى بدعم    أكد احمد قريع،    أ,  من ناحية أخرى   . ألف ناخب  23ويبلغ عدد أصحاب حق االقتراع      
وطالب الحكومة اإلسرائيلية التي تتحدث عن الديمقراطيـة والـسالم، بـأن             .واحترام قواعد الحركة التنظيمية   

وناشد المجتمع الدولي، خاصة الرباعية التدخل لضمان        .، وعن كافة األسرى   هذه الفرصة لالفراج عن   تستثمر ه 
  .ذلك

ل وزير االمن الداخلي االسرائيلي، صـباح اليـوم، ان الـشرطة            وق إلى 28/11/2005 48 عرب وأشار موقع 
صناديق الانه يمكن وضع    وقال   .ستمنع نشطاء فتح من وضع صناديق اقتراع في القدس الشرقية المحتلة، غدا           

  .في القرى المحيطة فقط
 عن لخليل مرشحو اهعلن أام: الخليلنقال عن مراسلها الخاص من  28/11/2005القدس الفلسطينية  وأوردت 

حركة في االنتخابات الداخلية التي المبايعتهم وتأييدهم ألن يكون االسير ابو علي يطا في مقدمة اسماء مرشحي 
قرار جاء للتعبير عن الوفاء للحركة الوقال جبريل الرجوب ان  .ي يوم الجمعة المقبلمن المقرر ان تجر

كما اشار الى ان مرشحي المحافظة قرروا ايضا مبايعة مروان البرغوثي على رأس قائمة فتح  .االسيرة
 .هاابو علي يطا ثانيعلى أن يكون لالنتخابات التشريعية 

قطاع إلى  اليس نادي األسير دعا كافة أبناء وكوادر فتح في الضفة و          رئإلى أن    28/11/2005 الدستور   ونوهت
جعل حرية األسرى وإطالق سراحهم عنواناً جدياً ورئيسياً في حمالتهم ولقاءاتهم االنتخابية كجزء من التوعية               

  .واالستنهاض لمناصرة األسرى والدفاع عن حريتهم وكرامتهم
  
  حملة أمنية في غزة استعدادا لإلنتخابات .2

األجهـزة   أن   :غـزة والوكـاالت    من   عالء المشهراوي عن مراسلها    28/11/2005 االتحاد االماراتية    نشرت
األمنية الفلسطينية باشرت امس، حملة أمنية في المحافظة الوسطى في قطاع غزة تستهدف حفظ القانون وانهاء                

 وأعلنـت الداخليـة ان      .ي اجواء طبيعية  مظاهر الفلتان االمني، استعدادا الجراء االنتخابات التشريعية القادمة ف        
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هدف الحملة، مصادرة السيارات المسروقة وغير المرخصة وكل ما يمكن أن يخل بالقانون والنظام، واشارت               
  . بدأته قوات األمن في المحافظات الشمالية منذ نحو أسبوعينلماالى أن هذه الحملة تأتي استكماال 

 , توفيق ابو خوصـة    هقالما  : ردينة فارس غزة  وعبدالقادر فارس    عن مراسليها    28/11/2005 عكاظ   وأضافت
واوضـح  . ان هذه الحملة انطلقت أمس وتقضي بانهاء كافة المظاهر السلبية والمخلة بالنظام العام والقانون             من  
  . ستكون في كافة مناطق القطاع خالل االسابيع القادمة وستنتهي في نهاية هذا العامهاان
  
   ى معبر الكرامة مع األردن خالل عامالسيطرة عل: دحالن .3

 رجح محمد دحالن، انتقال المسؤولية الكاملة عن معبر الكرامة إلـى الـسلطة الفلـسطينية             :والوكاالت –غزة  
لدينا إجراءاتنا األمنيـة    :  قائال وأضاف.  العزم على ذلك   ة عاقد هي في إدارة معبر رفح و     تإذا نجح , خالل عام 

وتم إعداد  .  من دون أن يكون لذلك أي عالقة بإسرائيل         رفح ى تطبيقها في معبر   الصارمة التي تصر السلطة عل    
 بكفاءة حيث سيتم إقرار تلك الترتيبات وتسليمها لموظفي الجمـارك خـالل             تهرزمة من الترتيبات لضمان إدار    

  . يومين
  
  دحالن يستقيل تمهيداً لالنتخابات التشريعية  .4

وقالـت مـصادر     .كومة أمس تمهيداً لخوض االنتخابات التـشريعية      قدم محمد دحالن استقالته من الح     : د ب أ  
  .للغرض نفسهفلسطينية مطلعة أن عدداً آخر من الوزراء سيعلنون في وقت الحق عن استقالتهم تمهيدا 

  28/11/2005البيان  
  

  المحكمة الدستورية الفلسطينية تحكم بإلغاء قانون السلطة القضائية .5
مة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون السلطة القضائية رداً علـى الطعـن              حكمت المحك  :غزة – حامد جاد 

 كما أنها   ,قرار بأنه سابقة قضائية   الواعتبر المركز الفلسطيني لحقوق االنسان       .المقدم من قبل مؤسسات حقوقية    
  .هتعد انتصاراً لمبدأ استقالل القضاء كونه يضع حدا للمحاوالت الهادفة لتقويض

  28/11/2005نية الغد األرد
  

  سنسمح بعودة اعداد كبيرة الى غزة: دحالن .6
لمح محمد دحالن الى ان السلطة ستسمح ألعداد كبيرة من الفلسطينيين في الخـارج              أ: رام اهللا من  فتحي صباح   

لقطـاع  الى ا دخول  الاالتفاق يسمح لنا منح تصاريح      : وقال. العودة الى قطاع غزة تحت بند الحاالت االنسانية       ب
 قال ان الـسلطة     هغير ان . الضيوف، والوفود الرسمية، ورجال االعمال، والحاالت االنسانية      : بع فئات هي  ألر

  .قررت تأجيل تطبيق حقها في منح تصاريح زيارة لثالثة أشهر تعمل خاللها على تنظيم هذه العملية
  28/11/2005الحياة 

  
  حماس تعلن جاهزيتها لخوض االنتخابات التشريعية  .7

  اعلنت حماس، استعدادها لخوض االنتخابات التشريعية وجاهزية قوائمهـا وانهـاء فـرز اسـماء               :دالفت حدا 
 ما تردد من انباء عن اجراء انتخابات تمهيدية، وقالت          الحركةونفت مصادر في     . حسب نظام الدوائر   هامرشحي

، مشيرة مع ذلـك     ها عن ان االنتخابات جرت منذ مدة وحددت اسماء المرشحين والقوائم اال انها رفضت الكشف            
  .الى ان القوائم تشمل مرشحات من النساء

  28/11/2005 48عرب
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  اشتباكات قرب عناتا احتجاجاً على الجدار الفاصل .8
 مواجهات عنيفة بين أهالي قرية عناتا، شمال القدس، كـانوا يحتجـون علـى قيـام الجرافـات                   ت أمس اندلع

وأفاد شهود عيـان أن      .ين أفراد ما يسمى بـحرس الحدود     الصهيونية بجرف أراضيهم لصالح بناء الجدار، وب      
جنود االحتالل أطلقوا العيارات المعدنية وقنابل الغاز باتجاه الشبان الفلسطينيين المتظاهرين مما أسـفر عـن                 

  .جنودهاواعترفت مصادر صهيونية بإصابة اثنين من  .إصابة عدد منهم بجراح
  28/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ! االحتالل يسقي البول لمعتقل فلسطيني .9

 كشفت الصحف اإلسرائيلية النقاب عن قيام جنود بسقي البول ألحد المعتقلين من القـدس بعـد                 : محمد إبراهيم 
ة أن الجنود أوهموا المعتقـل      يوذكرت إحدى الصحف نقالً عن مصادر أمن      . تكبيله على احد الحواجز العسكرية    

 قدموها له هو عصير التفاح وذلك بعد أن طلب ماء للشرب ليفاجأ بعد أن شرب                أن السائل الموجود في زجاجة    
  . انه بول

  28/11/2005البيان  
  

  البطريرك الجديد لألرثوذكس في القدس يقاضي إسرائيل   .10
هاجم البطريرك الجديد في األراضي المقدسة إسرائيل، لعدم اعترافها به والمصادقة حتى اآلن علـى تعيينـه،                 

موقفها يقوم على االبتزاز لحمله على التخلي عن معارضته تأجير أراض تابعة للكنيسة فـي القـدس                 وقال إن   
وقال مسؤول في الكنيسة ان البطريرك رفع دعوى أمام القضاء ضد إسرائيل لحملها              .الشرقية لجماعات يهودية  

  .رثوذكسية لجماعات يهوديةعلى االعتراف بتعيينه وسلطاته ولن يوافق على اتفاق بتأجير أراض للكنيسة اال
  28/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  السجن سبعة اعوام على حسام خضر  .11

 على حسام خضر بالسجن الفعلي لمدة سبعة أعوام يضاف          أمس حكمت المحكمة العليا اإلسرائيلية،      : الفت حداد 
ى انه سيتم االستئناف ضـد      واكد منسق اللجنة الشعبية للتضامن مع خضر واالسر       . اليها عاما مع وقف التنفيذ    

  .قرار الحكم
  27/11/2005 48عرب

  
  سجناء فلسطينيون يضربون عن الطعام يومين كل أسبوع   .12

قرر أسرى سجن نفحة امس اإلضراب عن الطعام لمدة يومين من كل أسبوع احتجاجـاً علـى سـوء                   :  بترا  
عـام اليـومين القـادمين امتـداداً      ان األسرى اعلنوا إضرابهم عـن الط وفاوذكرت وكالة . ظروفهم المعيشيه 

  .لالضراب الذي بدأ األسبوع الماضي
  28/11/2005الدستور  

  
   35الحكومة االسرائيلية تصادق على مخطط تاما  .13

بعد قرابة ثماني سنوات من المداوالت، صادقت حكومة شارون االحد، علـى الخارطـة الهيكليـة القطريـة                  
هدف الى تحديد سياسة البناء والحفاظ على المنـاطق المفتوحـة فـي      والتي ت  35السرائيل المعروفة باسم تاما     

اسرائيل خالل العقدين القادمين والوصول الى غايات المجتمع االسرائيلي بفئاتـه المختلفـة كدولـة يهوديـة                 
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وادعى رئيس مركز السلطات المحلية الدار انها سـتتيح اجـراء تخطـيط             . وكمجتمع يستوعب القادمين الجدد   
لكـن   .او من خالل التركيز على التخطيط للمدى البعيد وتطوير المجاالت المدنية في اسـرائيل             مدروس ومس 

المساواة التي يتحدث عنها الدار ستكون في صالح المواطنين اليهود فقط، خاصة سكان المدن االربع وتلك التي                 
درة المزيد من اراضيهم، وعد     ثمنا باهظا يتمثل في مصا     ستضم اليها، فيما سيدفع المواطنون العرب في الداخل       

ومن االهداف المركزية لهذا المخطط تـشجيع       . االعتراف بعشرات القرى غير المعترف بها، خاصة في النقب        
كما تهدف الخطة الى تشجيع     . االستيطان في الجليل والنقب والقدس والتحفظ على مناطق شاسعة من األراضي          

وسيكون المواطنون العرب فـي الجليـل والنقـب         . وير المدني المواصالت العامة كوسيلة حيوية لتعزيز التط     
والقدس من اكثر المناطق التي ستتضرر من هذا المخطط حيث ستتعرض مساحات شاسعة من مناطق نفوذهـا           

كما سيلحق المخطط ضررا بـالقرى      . واراضيها الى السلب والمصادرة وضمها الى مناطق نفوذ المدن الكبرى         
اال انه وحسب هآرتس من     . قعة في وسط البالد داخل مناطق ستشملها مخططات التوسيع        الزراعية اليهودية الوا  

 قرية زراعية كهذه الى منـاطق نفـوذ         44المتوقع ان تمتنع الحكومة، خالل السنوات االربع القادمة، عن ضم           
   .المدن الكبرى في سبيل المحافظة على طابعها القروي الزراعي

  27/11/2005 48عرب
  

   تنوي اخالء اي من البؤر االستيطانية قبل االنتخابات اسرائيل ال .14
هاجمت المحامية ساسون محاولة وزارة االمن والجيش االسرائيلي مقايضة المستوطنين علـى اخـالء بـؤرة                

وقالت في تصريحات ادلت بها لالذاعة االسـرائيلية         .عمونة مقابل السماح لهم بالبناء في بؤر استيطانية اخرى        
ان محاوالت وزارة االمن والجيش التوصل الى صفقة مع المستوطنين، مرفوضة، فمسألة البـؤر     صباح اليوم،   

االستيطانية ليست مسألة سياسية وانما مسألة تتعلق بفرض سلطة القانون، وال يمكن لشتى الـذرائع ان تؤجـل                  
، ان الحكومـة تنـوي      وافادت االذاعة نقال عن مصادر في الجيش ووزارة األمـن         . اخالء هذه البؤر الى األبد    

وافادت ساسون ان المـستوطنين     . يةسرائيلاالاالمتناع عن اخالء اي من البؤر قبل االنتخابات البرلمانية العامة           
  . بؤر استيطانية105اقاموا في الضفة الغربية ما ال يقل عن 

  28/11/2005 48عرب
  

  اسرائيل تقول انها كشفت تنظيما لتمويل نشاطات حماس العسكرية  .15
عى مسؤولون في جهاز الشاباك والشرطة االسرائيليين االحد انهم كشفوا مؤخرا تنظيما تابعا لحماس قامـت                اد

بجمع تبرعات في دول اوروبية امريكا الشمالية استخدمت لتمويل عمليات ارهابية في جنين بـشمال الـضفة                 
يلول احمد سلطانة من مدينـة جنـين        وافادت وسائل االعالم االسرائيلية بان الشاباك اعتقل في شهر ا         . الغربية

لكن المصادر االمنية االسرائيلية اعتبرت ان الجمعية الخيرية مولت         . لالشتباه بانه ترأس تنظيم جمع التبرعات     
نشاطا ارهابيا بعدما مولت عائالت شهداء فلسطينيين سقطوا بنيران الجيش االسرائيلي او انهم نفذوا عمليـات                

 .موال السرى فلسطينيين في السجون االسرائيلية ونشطاء عسكريين ينتمون لحماس         انتحارية اضافة الى رصد ا    
وبحسب وسائل االعالم االسرائيلية فان الجمعية تجمع تبرعات بواسطة جمعيات في بريطانيا وفرنسا وايطاليـا               

محكمـة  النة الى   وقدمت النيابة العسكرية الئحة اتهام ضد سلطا       .والنمسا وبلجيكا والدانمارك والسويد وغيرها    
 ووقف عمل الجمعية تشكل ضربة لقواعد حمـاس فـي           تهواعتبرت مصادر في الشرطة ان محاكم     . عسكريةال

وقالـت  . واضافت ان توجيه ضربة لمصادر تمويل حماس سيخفف من دوافع شبان فلسطينيين في جنين              .جنين
  . مية برئاسة الشيخ رائد صالحاالذاعة ان احد االطراف التي تعامل معها سلطانة كانت الحركة االسال

  27/11/2005 48عرب
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  اولمرت يكرر رفض اسرائيل السماح بمشاركة حماس في االنتخابات  .16

ئيل الى التخريب على االنتخابات التشريعية الفلسطينية، بقولـه         اكرر اولمرت، صباح اليوم االثنين، سعي اسر      
وادعى  .وقال انه طالب عباس بنزع اسلحة حماس      . تانها لن تسمح باي حال بمشاركة حماس في هذه االنتخابا         

ان حماس ال تؤيد السالم وتمثل تهديدا للسالم وللفلسطينيين أنفسهم مضيفا ان االرهاب هو العقبة الرئيسية فـي                  
  .سبيل تحسين العالقات بين اسرائيل والفلسطينيين

  28/11/2005 48عرب
 

  شارون يخطط لوضع نظام رئاسي جديد في الكيان   .17
في هذه االيام يشن معسكر شارون هجوما غير مسبوق على طريـق االنتخابـات               :خاص،  تب خليل العسلي  ك

 ان  :والحل كما اقتـرح شـطريت     .. الحالية في اسرائيل، والتي تعرقل اي تحرك، وتقيد حركة رئيس الوزراء          
نه يعطي ثقال اكبـر لالحـزاب       النظام االنتخابي في اسرائيل يعتبر من اسوأ النظم االنتخابية في العالم الحر أل            

الصغيرة على حساب الكبيرة مما يتيح الفرصة لالبتزاز السياسي والحزبي على حساب المصلحة العامة، وهذا               
والنظـام  . ولهذا اقترح ان يتم اتباع نظام االنتخابـات الرئاسـية          .يعني مزيد من الفساد والرشوة على انواعها      

ي، اي ان يقوم الشعب بانتخاب رئيس الوزراء مباشرة بينما يتم انتخاب            المقترح هو على غرار النظام االمريك     
هذا االقتراح يالقـي دعمـا       .اعضاء البرلمان بانتخابات حسب الدوائر بهدف القضاء على االحزاب الصغيرة         

  .متزايدا يوما بعد يوم في اوساط الخبراء واساتذه الجامعات
  27/11/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي

  
  شارون يؤجل التعيين المؤقت للوزراء  .18

ألقت التطورات السياسية على الحلبة الحزبية االسرائيلية بظاللها على جلسة المجلس الوزاري             :القدس المحتلة 
 علـى   ا بذلك وافقم أسماء وزراء جدد لحكومته بدل وزراء العمل،          شارون أمس، وفي حين كان مقرراً أن يعلن      

  . أجيل الموضوع حتى الثامن من الشهر المقبلاقتراح المستشار مزوز بت
  28/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  بيرس سينضم الى شارون : مصادر في العمل .19

قال بيرس، صباح اليوم الثالثاء، انه سيقرر، خالل يومين، بشأن مستقبله السياسي وما اذا كـان سـيبقى فـي                    
نه لم يطلب من بيرتس، خـالل محادثتهمـا الهاتفيـة،           وقال ا . العمل ويخوض االنتخابات المقبلة ضمن القائمة     

وعرض مقربو شارون على بيرس ترشيحه      . امس، ضمان اي موقع له في قائمة حزب العمل للكنيست المقبلة          
رئيس الكنيست ريفلين معني برئاسـة      : وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء لمعاريف األحد       . لرئاسة الدولة 

رئاسة الدولة من الممكن ان تكون حالً لبيـرس النهـاء           : وأضاف المصدر . الدولة أكثر من أي شخص يذكر     
وأضافت . وذكرت مصادر أن مقربي بيرس معنيون جًدا في الصفقة االنتخابية          .عمله السياسي بطريقة محترمة   

وفي حال قرر أن يمضي مع شارون فهذا سـيفتح الطريـق            . أن بيرس لم يتخذ قراراً حتى اآلن في هذا الشأن         
  . ام شالوم سمحون االنسحاب من العمل واالنضمام إلى كديماأم

  28/11/2005 48عرب
  

  ! بيلين ال يستبعد انضمام ميرتس الى ائتالف شارون .20
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واعتبر ان شارون حقق انعطافـا      . قال يوسي بيلين، ان حركته ال تستبعد االنضمام الى ائتالف برئاسة شارون           
وكانت . ك جاء بروح تفاهمات جنيف، التي وقعها، مع ياسر عبد ربة          عندما نفذ خطة فك االرتباط، مدعيا ان ذل       

ميرتس قد عقدت اجتماعا امس، ناقشت خالله استعداداتها لالنتخابات القادمة ومطالبة عدد من اعضاء المؤتمر               
. بتعديل الدستور الذي يمنع ترشيح عضو كنيست خدم لفترة ثماني سنوات، من ترشيح نفـسه مـرة اخـرى                  

  .ه المسألة في اجتماع سيعقد االسبوع القادموستحسم هذ
  28/11/2005 48عرب

 
  عصابات اإلجرام تساعد أحزاباً إسرائيلية في معاركها االنتخابية   .21

أفيد في األوساط األمنية في الكيان أن أحزابا سياسية ستدير معاركها لالنتخابات العامـة               : آمال شحادة  ،القدس
ث تزداد الشكوك لدى الشرطة حول تقارب بين عصابات الجريمة المنظمـة            بعيدا عن القانون المعمول به، حي     

وذكرت مصادر في الـشرطة أن معلومـات اسـتخباراتية تفيـد أن              .وبين األحزاب والمرشحين لالنتخابات   
عصابات إجرام منظم تدعم بمختلف الطرق أحزابا ومرشحين، ما قد يؤدي إلى تقارب بين هـذه العـصابات                  

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن الشرطة أن رجاالت من العـالم            .يات السياسية اإلسرائيلية  المنظمة والمستو 
السفلي ورؤساء لعصابات الجريمة المنظمة يعملون أيضا في السياسة، بحيث يدعمون سياسيين في األحـزاب               

وذهم، ويقومـون   عن طريق تمويل حملتهم االنتخابية ومراكز الحزب ومساعدتهم على السيطرة على منطقة نف            
أيضا بتحويل األموال، وفي المقابل يمنح السياسيون عصابات اإلجرام المـنظم أولويـة أولـى عنـد تـوليهم                 

  .المناصب، وتسهيالت في المناقصات والبناء والتجارة
  28/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  وكاتساف يرفض .. جدل في اسرائيل حول إطالق سراح البرغوثي .22

تساف أمس رفضه منح عفو رئاسي لمروان البرغوثي، وعزا ذلك الى أسباب سياسية، وقـال               أعلن ك : الناصرة
وردا على سؤال ان كـان سـيمنح        . ان فوز البرغوثي في االنتخابات التمهيدية لفتح ال يشكل مبررا للعفو عنه           

قانونية لمثل هـذا    العفو للبرغوثي في حال توصلت اسرائيل الى اتفاق سالم مع السلطة قال إنه ال توجد صبغة                 
وقال الوزير شيتريت إنه ال يرى في الوضع الراهن احتماال لإلفراج عن البرغوثي بعد أن أصـدرت                  .االتفاق

محكمة مدنية حكمها لكن في السياسة كل شيء جائز وال تقل ال ابدا، مضيفا أنه في حال التوصل الـى اتفـاق                      
 العفو، واصفا البرغوثي بااليجابي جدا قبل أن يرتكب         هنحسالم مع الفلسطينيين وساد الهدوء يمكن النظر في م        

من جهته، اعتبر بينيس الحديث الحالي عن االفراج عن البرغـوثي خطـًأ              .غلطة حياته ويتورط في االرهاب    
واضاف أنه من السابق ألوانه البحث في الموضـوع كمـا فعـل             . كبيرا ألننا بصدد أحد أشد االرهابيين قسوة      

ن الخطأ بمكان مساواة البرغوثي بمحمود عباس، فاألول كان ابرز االرهابيين في االنتفاضـة              بيلين، كما أنه م   
وقالت ليفني إن ملف البرغوثي ليس مطروحا أبدا على         . بينما لم يكن عباس ذات يوم جزًءا من جهاز االرهاب         

  .جدول األعمال اآلن، وان طرحه في وسائل االعالم ال لزوم له
  28/11/2005الحياة 

  
  حكومة شارون تمنح األولوية في الوظائف الحكومية للمستوطنين  .23

قررت الحكومة االسرائيلية باالجماع، األحد، منح اولوية شغل الوظائف الحكومية الخالية للمستوطنين الذين تم              
  .وجاء هذا القرار بناء على اقتراح قدمه اولمرت. اجالئهم عن مستوطنات غزة وشمال الضفة

  27/11/2005 48عرب
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  إدراج اتصاالت الفلسطينية في سوق أبوظبي لألوراق المالية    .24
مـن أسـهم    % 30وقعت شركة االتصاالت الفلسطينية وبورصة أبو ظبي، أمس، اتفاقية الدراج            :جعفر صدقة 

علـن  الشركة في البورصة الخليجية، لتكون بذلك أول شركة فلسطينية تدرج أسهمها خارج فلـسطين، فيمـا ا                
  .رئيس مجلس ادارة الشركة ان عملية التداول ستبدأ في غضون عشرة ايام

  28/11/2005األيام الفلسطينية 
  

  مؤتمر اقتصادي لحث المستثمرين على دعم اقتصاد القطاع  .25
أعلنت وزارة االقتصاد أن مؤتمرا اقتصاديا سيعقد في قطاع غزة في شهر ابريل من العام المقبل،                :  الفت حداد 

واشارت الوزارة الـى     .حث المستثمرين العرب واألجانب والفلسطينيين على االستثمار في قطاع غزة           بهدف  
ان اجتماعا سيعقد فى العشرين من الشهر المقبل مع المفوض االقتصادي اإلسرائيلي من اجل تطـوير اتفاقيـة               

  .باريس االقتصادية 
  27/11/2005 48عرب

  
  شروع ميناء غزة تحذير من التأثيرات الخطيرة لموقع م .26

حذر عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين من التأثير السلبي للميناء، في موقعه المقترح على مدينة غـزة مـن                   
واستعرض اآلثار البيئية المتمثلة في النحر البحري الذي سيهدد المنطقة المحيطـة             .النواحي البيئية والتخطيطية  

 بكامله، وكذلك فإن الميناء سيحرم مدينة غزة إمكانية التوسـع           بالشاطئ وتلوث المياه وتلوث شاطئ مدينة غزة      
لتلبية احتياجات السكان اآلنية والمستقبلية، وستقحم هذا المشروع الهام في منطقة مكتظة أصـال ممـا سـيهدد                  

  . المدينة بالكامل وسيؤثر على المستوى الصحي والبيئي بها
  28/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   السيناريوهات المحتملة للصراع مع إسرائيل مؤتمر عن .27

قال سليم الزعنون إن الشعب الفلسطيني استطاع الوقوف بوجه االحتالل بشتى الوسـائل             :  لقمان اسكندر  ،عمان
 أن الصراع العربي اإلسرائيلي يعد أطول       2015الشرعية وأضاف خالل فعاليات مؤتمر العرب وإسرائيل عام         

من ناحيته قال محمد صبيح لقد خرج العرب من عباءة الحكم العثمـاني             . الزمانصراع نواجهه منذ قرن من      
 . دون أن يكون لهم استراتيجيات واضحة وأهداف متفق عليها توضع في خدمة تحقيقها إمكانيات عربية جماعية               

ثـات  من جانبه دعا سليم الحص إلى ضرورة تالزم المسارات الفلسطينية واللبنانية والـسورية فـي أي محاد                
  .للتسوية قد تجري مستقبال

  28/11/2005البيان  
  

   لقاء مع عباس وتفاهم على قضايا السالح والسفارة والخدمات :السنيورة .28
السنيورة عن نتائج وقال .  السنيورة محمود عباس في مقر المؤتمرات في برشلونةفؤادالتقى : جورج علم

ذلك األخ أبو مازن على أن يكون مسارنا واحدا في محادثاته مع الرئيس عباس؟ نحن مصممون من طرفنا، وك
نحن موقفنا وموقف السلطة الفلسطينية واحد في  وما خص معالجة جميع القضايا، هناك قضايا نريد التدرج فيها

أوضح السنيورة ان مجلس و. نه ال نرى أن هناك أي حاجة لوجود السالح الفلسطيني خارج المخيماتأ
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مثيل الفلسطيني من منظار عربي، وقياسا الى ما هو معتمد من قبل الدول الوزراء سيدرس موضوع الت
السالح : ان المحادثات تناولت مسائل أساسية أربع ال ترتبط الواحدة باألخرى وهي: أضافو. العربية

 في ما يتعلقو. الفلسطيني خارج المخيمات، السالح داخل المخيمات، التمثيل، والقضايا المعيشية واالجتماعية
بالقضايا المعيشية واالجتماعية ال يمكن تحميل لبنان ما ال قدرة على احتماله، وهذه مسألة من مسؤولية 

وكشف النقاب عن وجود مسائل يمكن أن تسهل أمور الناس، منها . المجتمع الدولي، والدول الداعمة لألونروا
وقال ان السالح خارج المخيمات . يينلن نرفع سالحا ضد الفلسطينوقال . إدخال مواد البناء الى المخيمات

يعالج عن طريق الحوار مع سوريا، ومع الدول العربية الفاعلة والمؤثرة، ونحن بانتظار تشكيل وفد فلسطيني 
 . موحد للمباشرة بالحوار

  28/11/2005السفير 
  

  السفارة األمريكية في القدس تُدِخل ضمن نطاق صالحياتها القنصلية قطاع غزة .29
يرة نحو االعتراف األمريكي بمدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني، أعلنت القنـصلية             في خطوة خط  

وقال بيان قنـصلي     .سفارةالاألمريكية في القدس المحتلة أن قطاع غزة أصبح من المنطقة التابعة لصالحيات             
لية جميع الشؤون القنـصلية     ، ستتولى القنصلية األمريكية العامة في القدس مسؤو       2005إنه ابتداًء من ديسمبر     

  .المتعلقة بالمواطنين األمريكيين ومقدمي طلبات التأشيرة من قُطاع غزة
  28/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  المفوض األوروبي للتنمية يرصد الوضع اإلنساني في األراضي الفلسطينية .30

 بزيارة االراضي الفلسطينية اليوم بهـدف       يقوم لويس ميشيل المفوض االوروبي للتنمية والمساعدات االنسانية       
وتأتي زيارة ميشيل بعد أن حذرت المفوضية االوربية من تدهور الوضع االنساني             .تقييم األزمة اإلنسانية هناك   

 . مليون يورو للفلـسطينيين    3.8في المناطق الفلسطينية وقررت على ضوء ذلك تقديم مساعدات إنسانية بقيمة            
كمـا  .  إرييل شارون لمناقشة األوضاع على االرض من منظـور إنـساني           و قريع   وسيجتمع ميشيل مع أحمد   

  .وسيقوم بالسفر إلى مخيمات الالجئين وسيلتقي باالشخاص الذين تضرروا من النزاع
 28/11/2005الغد األردنية 

  
 اعتصام في يوم التضامن العالمي مع الفلسطينيين  .31

لسطيني اعتصاما لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب نظم اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني والف
الفلسطيني، كما عقدت منظمة لجان حق العودة الفلسطينية واتحاد الشباب والمنظمة النسائية الديموقراطية 
الفلسطينية مؤتمرا صحافيا في المركز الثقافي الفلسطيني في سعدنايل وقع خالله مئات الفلسطينيين واللبنانيين 

 . ى عريضة تطالب بالحقوق المدنية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيينعل
  28/11/2005السفير 

  
  فلسطينيين بدون تأشيرات ومصر تسمح بدخول سودانيين  .32

إجراءات جديدة لتـسهيل دخـول الركـاب         بدأت السلطات األمنية في الموانئ والمطارات المصرية في تنفيذ          
. على مواطني البلدين   بالد بدون تأشيرات، وذلك ألعمار محددة في إطار التيسير          إلى ال  السودانيين والفلسطينيين   

 عاماً بدخول البالد بـدون تأشـيرات        14من   ة بأنه تم السماح للركاب السودانيين أقل        ي وصرحت مصادر أمن    



 

 11

ه يتم السماح   والسودان وأن  شهور كخطوة أولى لتطبيق الحريات األربع لمواطني مصر          ومنحهم إقامة لمدة ستة     
  د ب أ .. عاماً بدخول مصر بدون تأشيرات أيضا40ً و18للركاب الفلسطينيين ما بين 

  28/11/2005البيان  
  
  

  إسرائيل تستنسخ األبارتهايد  :الجامعة العربية .33
 حذرت جامعة الدول العربية من أن إسرائيل شرعت في تنفيذ مخطط يستهدف تقطيع أوصال               : سباعي إبراهيم 

ونبـه  . غربية وتحويلها إلى ثالثة كنتونات تفصل بينها سالسل من المستوطنات والحواجز العـسكرية            الضفة ال 
ممثل األمانة العامة للجامعة ان إسرائيل بدأت في منتصف الشهر الماضي في تنفيذ المرحلة األولى مـن هـذا                   

  .المخطط
  28/11/2005البيان 

  
  لديمقراطية في فلسطيناالحتالل يؤثر سلباً على سير ا: خبيرة أميركية .34

أكدت إيملي هاردنج الخبيرة في إعـداد الحمـالت الـسياسية االنتخابيـة، أن االحـتالل              :كتب رائد أبو ستة   
وقالت إن الحواجز اإلسرائيلية، بـين مـدن         .اإلسرائيلي، يؤثر سلباً على سير العملية الديمقراطية في فلسطين        

وحول رؤيتها لـسير العمليـة       .طينيين وتنقلهم خالل االنتخابات   وقرى الضفة الغربية، تعيق حرية حركة الفلس      
  . أنها واعدة، ومشجعة، بالنظر إلى انتماء الناس الكبير هنا للديمقراطيةقالتالديمقراطية في فلسطين 

  28/11/2005األيام الفلسطينية 
  

  تساقط أوراق لعبة الهيمنة على الشرق األوسط  .35
  عبد الهادي بوطالب  . د

يمنة على منطقة الشرق األوسط الكبير مشروع أمريكي  إسرائيلي أعدته واشنطن وتل أبيب بعنايـة                مخطط اله 
  .بالغة ونظرتا له ليكون مخططا جاهزا للتنفيذ

استهدف المخطط استيالء الواليات المتحدة األمريكية بمساعدة إسرائيل على المنطقة، وإخـضاعها بـالحروب              
وشـكل االسـتيالء    . علها تابعة للواليات المتحدة وحليفتها االستراتيجية إسرائيل      االستباقية والغزو المباِغت، وج   

على المنطقة العربية المجاورة أولوية األولويات، لتقدم هدية إلى إسرائيل التي تلْحق بترابها وتدمج في كيانهـا                 
طط لهـذه المبـادرة     وأعطى المخ . بعضها كفلسطين، ولتسيطر عسكريا واقتصاديا وثقافيا على البعض اآلخر        

الشرعية القانونية االستعمارية، فادعى أن غزو الشرق األوسط إنما هو حرب علـى اإلرهـاب، وأن هدفـه                  
  . إصالح أوضاع المنطقة وتمدينها لتنخرط في منظومة الديمقراطية الليبيرالية

ة بأنها سـتكون مسلـسل      لمخطط الحروب والغزوات االستباقي   ) الواليات المتحدة وإسرائيل  (ونظرت الحليفتان   
حروب خاطفة ال يصاب فيها الغزاة بسوء، وال يسقط من بينهم قتيل أو جريح، وال يتحملون فيها خسارة، ألنها                   

وذهب . حرب أعالي األجواء، يعمل فيها السالح المتطور من آخر صيحة، وال يتعرض فيها الغازي ألي خطر               
ال الغزاة من لدن المـسحوقين بـالورود والريـاحين، ألنهـم     المنظرون األمريكيون إلى حد التأكيد على استقب    

يحملون إليهم رسالة التحرير ويغدقون من أفضالها ونعمها وخيراتها على شعوب األقطار المحرومة التي يراد               
  .تطويعها

ل لم  لكن تجربة حربي أفغانستان والعراق منيت بالفشل وغرقت الواليات المتحدة في المستنقع العراقي وما تزا              
وال يبدو في األفق المنظور ضوء منير لظلمات التيه العراقي الذي تسير فيـه الواليـات                . تهتد إلى مخرج منه   

  .المتحدة على غير هدى، ويرصده ويتابعه الشعب األمريكي بقلق متزايد
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بـة  ومفكـرون اسـتراتيجيون يجهـرون بالمطال      . انتفض الرأي العام األمريكي على بوش منددا بغزو العراق        
بالسحب الفوري للجيش الغازي، وعدد القتلى والمصابين من قوات االحتالل يتصاعد، وشعبية بوش تصل إلى               

  .وبذلك غدت الحرب األمريكية على العراق معضلة النظام األمريكي بامتياز. الحضيض
ـ      ة أوالخامـسة فـي   ولوكسبت الواليات المتحدة حرب العراق، لكان العالم يعيش اليوم الغزوة األمريكية الرابع

  . مسلسل حروب الشرق األوسط كما خُطط لها
هكذا سقطت من يد البيت األبيض األمريكي أوراق لعبة الهيمنة على الشرق األوسط ودخل المخطط في خبـر                  

  .كان
شارون شريك البيت األبيض في لعبة الهيمنة على الشرق األوسط لعب نفس األوراق األمريكية للهيمنة علـى                 

شن حرب جهنم على االنتفاضة، وعاث في األرض فسادا واغتال ودمر، وسمى حربه هـو أيـضا                 فلسطين، ف 
حرب اإلرهاب، وراهن على تركيع فلسطين، وعلى هرولة العرب إلى التطبيع، وقـاطع عرفـات اإلرهـابي                 

 على تنازالت أبو مازن وطمعا فـي ابتالعـه وتـسخيره لتنفيـذ            ) هو وبوش (وأحكم عليه الحصار، ثم راهن      
فـال  . المخطط الحربي بالضغط عليه لنزع سالح المقاومة وقتل رموزها، لكن جميع هـذه األوراق تـساقطت               

المقاومة استسلمت، وال أبو مازن فرط في الثوابت وال نزع السالح من المقاومة، وال حيلة تحرير غزة انطلتْ                  
  . على

على . يبرح مكانه أو يكسب أي رهان     وعندما نستعرض سنوات حكم شارون نجده ظل خاللها يتحرك دون أن            
العكس سقطت جميع أوراق اللعبة من يده، واستيقظ منذ أيام ليرى بأم عينيه أنه لم يجن إال خسارات ال حصر                    

  .لها، وأن األبواب موصدة في وجه مستقبله السياسي
إلسرائيلي انـسحب   فحزب الليكود تخلى عنه وتبرأ منه، وحزب العمال ا        : شارون اليوم يعاني من عزلة خانقة     

  . من حكومته، ومستقبله السياسي يكتنفه الغموض
 أحدا حين يراهن على مـستقبله الـسياسي         -وال يخدع -شارون المنتمي إلى رعيل الجيل الماضي يخدع نفسه         

  .وشارون القديم انتهى ولن يعود كما كان. ولكل عهد دولة ورجال. الذي ال يملك قدرة التحكم فيه
رتس اليهودي مغربي األصل داخل حزب العمال، وإعالنه عن عزمه على إقامة السالم مـع               انتفاضة عمير بي  

الفلسطينيين، وجهره بأن النزاع اإلسرائيلي  الفلسطيني ال يمكن أن يستمر أكثر، وهزيمة شيمون بيريـز فـي                  
ته مثلمـا سـقطت     المعركة االنتخابية، وتقديم االنتخابات من موعدها، كل ذلك أسقط من يد شارون أوراق لعب             

  .أوراق اللعبة من يد بوش
وفي آخر هذا ألسبوع طرح شارون على طاولة اللعبة ورقة طمع أن يجعل منها خشبة النجاة عندما أعلن عن                   
قيامه برحلة دون كيشوط بتأسيسه حزب المسؤولية الوطنية وتأكيده على أنه سيصل على رأس هذا الحزب مع                 

د الدائمة التي تقوم عليها دولة فلسطين المجاورة ل إسرائيل، لتتعايش الدولتان            الفلسطينيين إلى وفاق على الحدو    
إنه وعد جريء أعاد وكرر به مقولته عن استعداده إلعطاء تنازالت مؤلمة لـصالح القـضية                . جنبا إلى جنب  
  فمن يصدق هذا الوعد، حتى لو كان هو نفسه صادقا فيه؟. الفلسيطينية

. ية األمريكية على الشرق األوسط عامة والمنطقة العربية خاصة ولـى ولـن يعـود              فمخطط الهيمنة اإلسرائيل  
وتقلبات المواقف التي طرأت على المشهد السياسي في إسرائيل وجميعها تبحث عن مخرج، كل ذلك يؤذن بأن                 

  .الهيمنة على الشرق األوسط قد أجهضت، وأن مستقبل المنطقة سيعرف مخاضا جديدا لمولود جديد
  28/11/2005ج اإلماراتية الخلي

  
  المعارضة وانتخابات والمجلس التشريعي الفلسطيني .36

  يونس العموري
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ال يمكنني ان اتفهم او ان استوعب حقيقة ما يجري في إطار المعارضات الفلسطينية ازاء العمليـة اإلنتخابيـة                   
)  في الضفة الغربية وقطاع غزة     البرلمان الفلسطيني (التي تحاول هذه األيام الولوج الى قاعة المجلس التشريعي          

  .. وهي التي كانت رافضة له على اعتبار انه من افرازات اوسلو
اننا نرى ان كافة القوى الفلسطينية قد اعدت نفسها لخوض غمار التجربة الديمقراطية التي ال اثـق بجـدواها                   

مقراطي برأيي له ابعاده الخطيـرة      بل ان هذا الفعل الذي يسمى بالدي      ... وامكانياتها في ظل السيطرة اإلحتاللية    
والذي سيشرعن العملية السياسية التفاوضية بشكل او بآخر وبالتالي وعند ولوج كافة القوى الفلـسطينية الـى                 
معترك الفعل السياسي الرسمي ضمن اطار المجلس النيابي والذي حتما ستُمنح من خالله كافـة القـوى حـق                   

ويت على المشاريع السياسية التي بال شـك انهـا سـتأخذ الـصفة       اإلعتراض والنقاش والرفض ومن ثم التص     
كما سيصار الـى     ... وفقا ألصول وقواعد العملية الديمقراطية    ... القانونية والتي من خاللها ستلزم كافة القوى      

اصدار قرارات ومشاريع قرارات وقوانين وتحديدا فيما يخص العملية السياسية من الفعل القـانوني الواجـب                
نفيذ على اعتبار ان عملية تعطيل وشل المرجعية الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية قائمة بمعنى ان منظمة                الت

التحرير بمؤسساتها كافة عاجزة على كبح جماح توجهات السلطة الفلسطينية ومن خالل المجلـس التـشريعي                
من جانب المجلس الوزاري العتيـد ايـضا        العتيد ومشاريع القوانين السياسية او برامج الفعل السياسية المقدمة          

وذلك لسببين اولها ان المجلس التشريعي هذه المرة سيتمثل فيه كافة القوى والتنظيمات واطياف اللون السياسي                
الفلسطيني وسيتحول بالتالي الى الحاضن الفعلي والعملي للصوت الفلسطيني على مختلف توجهاته األمر الـذي      

ثانيا ان السلطة الوطنية الفلسطينية اضحت هي الوجه        .. فلسطينية على األقل حتى األن    تفتقده منظمة التحرير ال   
ل الدولية مما يعني ان منظمة التحرير قد افتقدت حـضورها           فاإلكثر تمثيال وقبوال لدى كافة المؤسسات والمحا      

طر الرسمية للسلطة الوطنية    الفعلي على الساحتين اإلقليمية والدولية وبالتالي سيتحول السجال الفلسطيني الى األ          
ومنها المجلس التشريعي الذي سيبدأ بنقاش كل متعلقات المسألة الفلسطينية وبكل ما يتصل بالفعل الفلـسطيني                 
الداخلي منها والخارجي وتحديدا فيما يتعلق بالمسألة التفاوضية وبرامج العملية التفاوضية التي كانت حتى اليوم               

ر التي اجزم انها في طريقها الى اإلضعاف وليس أدل على ذلك سـوى إلحـاق                شأنا من شؤون منظمة التحري    
المسألة الدبلوماسية والتمثيل الفلسطيني لوزارة الشؤون الخارجية في السلطة بل ان المجلس التشريعي الحـالي               

رير بل ان   كان قد ناقش وأقر القانون الدبلوماسي الفلسطيني الذي من المفترض انه شأنا من شؤون منظمة التح               
حل وانهاء جهاز الصندوق القومي الذي يتبع لمنظمة التحرير وجعل كافة التعامالت الماديـة والماليـة تتبـع                  

مؤشر اخر نحو تصفية منظمة التحرير وان بقيت كواجهة ضرورية لبقاء ما يـسمى بالمـسألة         لوازرة المالية   
لثقل السياسي والعملي الفعلي قد انتقل الى مؤسسات        مما يعني ان ا   ... التمثيلة للفلسطينين خارج اراضي السلطة    

السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي ومع دخول المعارضات الى ساحة المجلس التشريعي تكون السلطة وبحـق               
هي الجهة الفلسطينية الرسمية الممثل من خاللها كافة اطياف اللون السياسي وبالتالي يكون النجاح العملي فـي                 

ن المعارضات لتساهم بذات الوقت في ممارسة اللعبة الديمقراطيـة وفقـا ألصـولها القانونيـة                تدجين وتهجي 
وقواعدها المعلومة والمعروفة والقائمة على اساس ان األقلية تتبع األغلبية بكل ما يصدر من قرارات ومشاريع                

  .سياسية وقوانين عن الفعل الديمقراطي المشار اليه
ة اذا ما جاز التعبير المراد من خالل إشتراك كافة القوى الفلسطينية في اتون الفعـل                وبهذا الشكل يتحقق للمواال   

اإلنتخابي للمجلس التشريعي وهو األمر الذي ينذر بالكثير من التضييقات لحركة الفعل المقاوم علـى األرض،                
غربية وقطاع غـزة    والذي سيصبح محكوما بقرارات ومشاريع قوانين صادرة عن المؤسسة التشريعية للضفة ال           

وهنا البد من تقييم طبيعـة اداء المعارضـات حتـى اآلن فـي الفعـل                ... عندما تكون هذه القوى ممثلة فيه     
حيث يبدو ان حالة اإلصطفاف الثنائية اإلستقطاب ما بين فتح وحماس هي المسيطرة             ... الديمقراطي اإلنتخابي 

لمجلس التشريعي سيكون باألغلب موزع ما بـين هـاتين          على هذه اإلنتخابات، وبالتالي فإن المشهد التمثيلي ل       
ولكن المزعج اكثر حالة القوة الثالثـة والتـي ال          .. القوتين، وان كانت بنسب مختلفة فيها األكثرية وتلك األقلية        
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ترقى لتسميتها بقوة ثالثة على اعتبار انها غير موحدة او منسحمة في بوتقة تيار ثالـث يـشكل بـديال لحالـة                      
وهنا البد من اإلنتباه الى ان قوى اليسار الفلسطيني تخوض اإلنتخابات وهي متناحرة             .  سالفة الذكر  اإلصطفاف

ومتجادلة على الكثير من القضايا، مما يسهم في شل واضعاف اداء هذه القوة التي من المفروض انهـا تمثـل                    
مجتمع المدني والتي من المفروض     الغالبية العظمى من القوى اليسارية والديمقراطية وتحالفات قوى مؤسسات ال         

اال ان ازمة اليسار الفلسطيني زادت من تأزيم ما يسمى          ... ايضا ان تخترق الواقع اإلصطفافي لـحماس وفتح      
 حيث ال اتفاق على الحد األدنى من البرنامج السياسي من جهة،             بالفعل الديمقراطي من خالل العملية اإلنتخابية     

ية التنظيمية للتيار الثالث الذي ال بد له من ان يتبلور على الخارطـة الـسياسية                وال اتفاق على معطيات العمل    
وهذا يعكس برأيي مرة اخرى حجم األزمة لقوى الفعل اليمقراطي اليساري علـى             ... الفلسطينية بشكل او بأخر   

الفلسطيني من  واذا كان خروج اليسار     ... الساحة الفلسطينية كجزء من حالة ضياع هوية اليسار العربي عموما         
ازمته من خالل إشتراكه بالعملية اإلنتخابية للمجلس التشريعي هي من ستضعه على خارطة التواجد الـسياسي                
الرسمي فإن ذلك سيخدم بالدرجة األولى منظري الفعل اليمقراطي الذي ال بد ان يتوافر له ركـن المعارضـة                   

  .... حاسمةوالممانعة وان كانت شكلية او ان تأثيراتها ضعيفة وغير 
ان ازمة اليسار والقوة الثالثة التي من المفروض ان تتبلور تتلخص بكون هذه القوى انما تتعـاطى والمـسألة                   
اإلنتخابية على انها استحقاق ال بد منه للولوج الى ملعب التأثير والتأثر بمجريات العملية السياسية مع انها تعلم                  

ئيلة على كبح جماح الفعل السياسي التفاوضي وبالتالي سـتجد نفـسها            سلفا قدرتها على التأثير وامكانياتها الض     
بشكل او بآخر أمام حقيقة شرعنة القرارات والقوانين الصادرة عـن المؤسـسة التـشريعية ضـمن القـانون                   

  ...الديمقراطي والمتمثل بكون األقلية تتبع األغلبية
  26/11/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي

 
 إلسرائيلية بين استطالعات اللحظة الراهنة وتوقعات المستقبل االنتخابات ا .37

  حلمي موسى    
تهتز الحلبة اإلسرائيلية كل يوم ومع كل استطالع جديد في أعقاب الهزة التي تمثلت بانتخاب عمير بيرتس 

ت باتت ومع أن االنتخابا. زعيماً لحزب العمل واختيار شارون االنشقاق عن الليكود وتأسيس حزبه الجديد
إذ من الواضح . مقررة في الثامن والعشرين من آذار المقبل، فإن األمور لن تستقر ال قبل االنتخابات وال بعدها

أن الخريطة السياسية سوف تشهد انقالبات حادة إن لم يكن في توازنات المعسكرات األساسية فعلى األقل داخل 
 . كل حزب من األحزاب

ائج النهائية لالنتخابات على استطالعات الرأي التي تنشر بشكل أسبوعي أو ويخطئ كل من يحاول بناء النت
فعالوة على التطورات التي يمكن . شبه يومي والتي تظهر ميول اللحظة أكثر مما تظهر القرار النهائي للناخب

 . أن تحدث على الصعد السياسية واألمنية، هناك تطورات داخلية إسرائيلية تترك آثاراً هامة
العامل الخارجي يلعب اليوم دوراً بالغ األهمية لقدرته على تغيير الوجهة، ليس فقط عن الجانب السياسي إن 

ولذلك فإن مساعي عمير بيرتس للتركيز على البعد . الداخلي وإنما كذلك عن الجانبين االجتماعي واالقتصادي
إذا برزت تطورات سياسية أو أمنية الداخلي وخصوصاً االجتماعي، وهذه نقطة قوته، قد تواجه مصاعب جمة 

وبالمقابل فإن مساعي شارون للتركيز على الجانب السياسي، من خالل عرض نفسه وكأنه الشخص . هامة
، قد تصطدم بصدامات أمنية في المناطق المحتلة تجعل من خطة )السالم اآلمن(الوحيد القادر على تحقيق 

بزعامة كل من نتنياهو وسيلفان شالوم وشاؤول موفاز سوف يبنون ومن الطبيعي أن الليكود . الفصل عبئاً عليه
استراتيجيتهم اإلعالمية على أساس أن خطة الفصل التي اعترضوا عليها بأشكال مختلفة كانت خطأ من الناحية 

 . األمنية
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ثر مما وطبيعي القول بأن الحملة االنتخابية اإلسرائيلية تستهدف بشكل جوهري القوى واألصوات العائمة أك
ولكن ذلك ال يسري على الهوامش الواقعة بين هذه . تستهدف القوى واألنوية الصلبة للتيارات المختلفة

لذلك فإن االئتالفات االنتخابية التي سوف تتشكل في األيام واألسابيع المقبلة سوف تحمل في طياتها . األحزاب
 العديد من القوى اليمينية القائمة اآلن تفكر في بناء وفي هذا السياق يمكن القول إن. أبعاداً هامة على النتائج

 )ميرتس ياحد(وبالمقابل ليس هناك على يسار حزب العمل من قوى سوى . كتلة واحدة تقع على يمين الليكود
 مع حزب العمل وإلى اتحاد األحزاب )ميرتس ياحد(وهناك من يدعو منذ اآلن إلى توحد . واألحزاب العربية
وإذا حدث ذلك فإن نتائج الوحدة قد تكون عامل جذب للقوى التي تطمح إلى اإلطاحة . ة واحدةالعربية في كتل

ومن الوجهة العملية، يبدو أن الصراع الحقيقي يدور بشكل واسع وحاد داخل المعسكر . بالمعسكر اليميني
الليكود والكتلة ففي اليمين صراع سوف يكون حاداً بين . اليميني وبين اليمين والوسط على وجه الخصوص

كما أن الصراع سيحتدم بين الليكود وشاس، خاصة أن . )كديما(التي تقف على يمينه وبين الليكود وحزب 
ومن المنطقي االفتراض أن الصراع . كذلك سيحتدم الصراع بين كديما وشينوي. قواعدهما االنتخابية مشتركة

 . ول أيضا امتالك موطئ قدم في الوسطسيحتدم بين الحزبين األخيرين وحزب العمل الذي سوف يحا
وإجماالً يمكن القول إن معركة االنتخابات المقبلة سوف تكون أشد حدة من كل المعارك السابقة إن ظلت تدور 

فالوضع الداخلي ازداد حدة جراء اإلجراءات التي اتخذتها حكومات اليمين . بوجهها االجتماعي واالقتصادي
 . رق بين الشرائح االجتماعية وجعلت الفقر واحدة من أهم قضايا االنتخابات الراهنةالمتعاقبة والتي زادت الفوا

ومع ذلك ليس من المبالغة القول إن نتائج االنتخابات المقبلة لن تحسم النقاشات الجوهرية في إسرائيل، لذلك 
، وأن التغييرات إذا لم تبدأ ثمة من يؤمن بأن الغليان القائم في المنطقة عموماً ليس في وارد القفز عن إسرائيل

 .من هناك فإنها لن تتأخر في الوصول
  28/11/2005السفير 

  
  :صورة .38
  

  
  . شجرة500بعد أن قضى المستوطنون في الضفة على  بقيت امرأة تعانق شجرة زيتون

28/11/2005السفير   
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