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  وجهات نظر حول نتائج قمة عباس وبوش .1
ـ أكتواشنطن   من   حنان البدري  عن مراسلتها    22/10/2005الخليج اإلماراتية    نشرت د محمـود عبـاس أن      ي

أضـاف ال   و.حماس جزء من الشعب الفلسطيني، ويجب أن تشارك في االنتخابات، وأنه أبلغ بوش هذه القناعة             
وأكد أنه لم يناقش ما تردد عن الدعوة الـى           . بالحجة هم قد اقتنع، ولكنهم ساقوا حججهم وقابلنا      هأن أقولأن  أريد  

أكد ارتياحه للقاء، وقال إن مجرد تأكيد بوش له وعلناً على الكالم الـذي قالـه المـرة                  و. نزع سالح الفصائل  
 من سوريا حول مـزاعم قيامهـا بتـسهيل          ونفى ما تردد عن قيام السلطة بالشكوى       .الماضية شيء جيد للغاية   

وحول موضوع افتتاح سفارة فلسطينية فـي لبنـان، أكـد أ أن هـذه                .مرور أسلحة الى الفلسطينيين في لبنان     
وحول المساعدات األمريكية للفلسطينيين، قال أن بوش       . الموضوعات نناقشها مع اللبنانيين، وليس مع واشنطن      

  .ما تبقى منهاوعد بتوفير 
 السلطة قللت من اهمية      أن ب.ف. ا نقال عن رام اهللا    و القدس المحتلة من   21/10/2005الحياة الجديدة    وذكرت

 نأمل ان نتوصل خالل االعوام الثالثة الباقية الـى          :قائالوصرح شعث    .دولةالرفض بوش تحديد موعد لقيام      
الولى التزم استخدام نفوذه القامة      وللمرة ا  ,وقال عريقات ان بوش أكد التزامه خارطة الطريق       . اتفاق بدعم منه  
  .دولة فلسطينية
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حماس انتقدت تراجـع بـوش عـن    إلى أن  ا ف ب نقال عنغزة من  22/10/2005 القدس العربي    وأشارت
  . عدم الرضوخ للضغوط لتفكيك الفصائل المسلحةىتحديد موعد القامة دولة فلسطينية، ودعت السلطة ال

 مصادر صحافية اسرائيلية عن أوساط      هنقلتما  الناصرة   من   22/10/2005الحياة   مراسل    أسعد تلحمي  وتناول
 واختزلتها بأنها لن تسفر عن انطالقة في العمليـة الـسياسية بـين              ,رتياح من نتائج القمة   إلقريبة من شارون ا   

 دعم الموقف االسرائيلي القائل ان الخوض في مراحل خريطة الطريق لن            بوش ان   وأضافت. اسرائيل والسلطة 
ـ        . لإلرهابم قبل ان تفي السلطة بالتزامها تفكيك البنى التحتية          يت  ىوزادت ان واشنطن وتل أبيب متفقتـان عل

بعد تصريحات  ف.  انه بعد القمة ال يوجد اي سبب لدى الفلسطينيين ليشعروا بالتفاؤل           ,وكتب شمعون شيفر   .ذلك
وختم محذراً من عواقب الجمـود       .قامة دولة  لم يتقدموا ميلمتراً واحداً باتجاه تحقيق طموحهم إل        همبوش يبدو ان  

 في الواقع المعقد في الضفة وقد يكبـدها         ها ان الشعور االسرائيلي باالنتصار بعد القمة قد يغرق        قال و ,السياسي
  .خسائر في االرواح

 من رفـض    يةسرائيلاالمل  ألخيبة أ إلى  : تل أبيب من   22/10/2005الشرق األوسط    مراسل    نظير مجلي  ونوه
كمـا عبـروا عـن خيبـتهم ازاء         . نتخاباتالرة األميركية الموقف االسرائيلي حول مشاركة حماس في ا        االدا

 ال تدرك مصالح اسرائيل األمنية في       واشنطن ان   ,واسفأ حيثاالنتقادات العلنية إلجراءات االحتالل في الضفة،       
  .بعض األحيان

  عوزي بنزمان فـي هـآرتس      هقال عما   21/10/2005اإلنترنت لالعالم العربي    موقع  في   كتب خليل العسلي  و
 ان كل من سمع اقوال بوش يصل الى قناعة ان االدارة االمريكية رفعت يدها عـن الـصراع ولـن                     الذي قال 

تتدخل بصورة مباشرة وانما عبر بعض الالعبين العرب، وهو ما اعتبرة بانـه إعـالن عـن فـشل االدارة                    
  .االمريكية في وضع حد للصراع

خبراء في شؤون الـشرق االوسـط       أن   ا ف ب      نقال عن   واشنطن من 22/10/2005األردنية   الغد   وجاء في 
ويقـول مـدير     . ان عباس غادر واشنطن خالي الوفاض تقريبا على الرغم من تأكيد بوش دعمه لـه               وااعتبر

ويقـول   .لم يرتكب خطأ فادحا لكنه تجنب التعمق في المـسائل         بوش  مؤسسة السالم في الشرق االوسط ، ان        
ويالحظ المراقبـون    .خبراء ان التقدم االساسي الذي تم احرازه هو االعالن عن احتمال تمديد مهمة ولفنسون             ال

 مـدير مؤسـسة     يـشير و .ان الصراع االسرائيلي الفلسطيني لم يعد يحتل العناوين الكبرى للصحف االميركية          
كثر بمسائل اخـرى مثـل العـراق        ان ادارة بوش تبدو مهتمة ا     إلى  مشروع عملية السالم في الشرق االوسط       

 عندما تظهرون انكم تحرزون تقـدما،       , بذلك ارادوا القول للفلسطينيين    مويضيف اظن انه   .وكاترينا واالقتصاد 
 حتـى   ,ويضيف جفري ارونـسون    .يعتبر خبيران ان خارطة الطريق لم تعد موجودة فعليا         و .سنتحرك بدورنا 

وتتحدث الخبيرة في مؤسسة بروكينغز بلهجة اكثـر         .بنفسه لم يعد يشعر انه معني بجدول زمني وضعه          بوش
دالئل واضحة حول ما تطلبه واشنطن من اسرائيل للتوصـل     يحتوي على   بوش  ان خطاب  ,تلاقحيث  , ايجابية

  .يوما الى السالم
 

  مخاوف من تقسيم االقصى عقب السماح لمتطرفين يهود بالصالة فيه .2
التوتر في الحرم القدسي بعدما اصر العشرات من اليمـين اليهـودي             ارتفعت حدة    : سائدة حمد  ،القدس المحتلة 

المتطرف أنهم اقاموا االربعاء شعائر دينية وصالة داخل الحرم للمرة االولى، وذلك بناء على سـابقة قانونيـة                  
فـسر  و. اصدرتها المحكمة العليا االسرائيلية وتسمح لليهود بالصالة في الحرم من السابعة حتى التاسعة صباحاً             

او بالون اختبـار لـردود الفعـل العربيـة          ،  الفلسطينيون هذا القرار على انه اما خطوة تمهد لتقسيم االقصى         
  ) اب. (وفيما نفت الشرطة االسرائيلية في القدس اداء المستوطنين الصالة امس في االقصى .واالسالمية

 70مينية متطرفة اخرى التأكيد أن نحو       نقلت مصادر صحافية اسرائيلية امس عن قادة امناء الهيكل وجماعات ي          
 .يهودياً ادوا الصالة وتلو آيات للصالة االحتفالية بعيد العرش بعد ان سمحت لهـم الـشرطة بـدخول الحـرم                   
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وعندما رأى فلسطيني هذا المـشهد، بـدأ        . وذكرت المصادر انه تقرر منذ اشهر السماح لليهود بزيارة الحرم         
. طيا اسرائيليا بجروح طفيفة عندما حاول منعه من الوصول الى المنطقة          بالصراخ على المتطرفين واصاب شر    

  .واكدت الشرطة االسرائيلية، بحسب معاريف هذه الرواية، اال انها نفت ان تكون حدثت صالة
  22/10/2005الحياة 

  
  ال إعمار مع فوضى السالح  : شعث .3
إلعمار في ظـل تفـشي ظـاهرة فوضـى        أنه ال يمكن تحقيق عملية البناء وا       , صرح نبيل شعث أمس    :أ.ب.د

وأضاف أن عباس لن يقبل باستمرار حالة الفلتان والفوضى، ألن الشعب           . السالح، وخصوصا في جنوب غزة    
  .تهيدفع ثمنا باهظا نتيج

  22/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  الطيراوي يؤكد خضوع مسؤولين للتحقيق بتهم الفساد  .4
لطيراوي ان عدد من المسؤولين الفلسطينيين خضعوا للتحقيق بتهم فساد،          اكد توفيق ا   : من وليد عوض   ،رام اهللا 

 احد ممن تثبت علـيهم تهمـة        ى انه لن يستثن   ىوشدد عل  . القدس المحتلة  ى الخارج او ال   ىوان قسما منهم فر ال    
ـ  .  ان عملية االعتقال ال تتم اال بعد توفر األدلة الدامغـة           أشار إلى و .الفساد  ى رتبـة جـر  ىواوضـح ان اعل

انتقد الدائرة التي كانت محيطة     , وحول مالبسات وفاة عرفات    . االن كانت وكيل وزارة    ىاخضاعها للتحقيق حت  
ـ      هاخضاع بعض من كانوا حول    إلى  واشار   .به وكـشف عـن قيامـه       . االن ى لالستجواب نافيا اعتقال احد حت

 حمل قادة   ى اخر ناحيةن  وم . بذلككلف  أو لم ي   سواء كلف ,  عن القضية  ومجموعة متخصصة الزالة الغموض   
الـشهر  هم  وكشف عن اوامر اصدرها عباس ل     , االجهزة االمنية وقادة بعض التنظيمات مسؤولية الفلتان االمني       

  . حال دون السيطرةهمالماضي لضبط الفلتان اال ان تقاعس
  22/10/2005القدس العربي 

  
   اليومغزةدحالن يعود الى  .5

 دحالن سيعود اليوم عبر معبر رفح بعد رحلـة          هنأ ,مد دحالن قال مصدر مقرب من مح    :  فلسطين برس  ،غزة
  .وسيتوجه الى مدينة خان يونس حيث سيتم تنظيم مهرجان شعبي ورسمي له .عالج في يوغسالفيا

  22/10/2005الحياة الجديدة 
  

  حماس وفتح تتفقان على تهدئة األمور وإزالة مظاهر التوتر .6
ع فتح على تهدئة األمور وإزالة مظاهر االحتقان والتـوتر علـى            قال مشير المصري أن هناك توافقاً م      : غزة

وذكر أن االتصاالت المستمرة بين القياديين من الحركتين التي أعقبت االحداث االخيرة في قطاع غزة                .الساحة
 حمـاس ان    مـن من جانبه أعلن خليل الحيـة        .توصلت الى إنهاء الحمالت اإلعالمية والتشهير بين الجانبين       

ة بصدد التوصل الى ميثاق شرف مع فتح ينظم العالقة على الساحة بعد المحاوالت الجادة التي بدأت منذ                  األخير
كد على موقف الحركة في وجود سلطة تطبيق النظام والقانون على الجميع دون اسـتثناء واعتمـاد                 وأ, أسبوع

  .الشراكة السياسية ومحاسبة المفسدين
  22/10/2005القدس الفلسطينية 
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  اس والديمقراطية تشكالن مجلس قروي روجيبحم .7
وحسب االتفـاق    .اتفقت حركة حماس والجبهة الديمقراطية على تشكيل مجلس قروي روجيب بمحافظة نابلس           

الموقع تتسلم الجبهة الديمقراطية رئاسة المجلس في الفترة األولى فيما تتسلم حركة حماس رئاسة المجلس فـي                 
  .ت حركة فتح االجتماع الذي ُعِقد لتشكيل المجلس القروي دون سبب واضحهذا وقد قاطع. الفترة الثانية

 22/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  العشرات من كوادر فتح في طولكرم يهددون باالستقالة .8

 هدد العشرات من كوادر فتح باالستقالة احتجاجا على الطريقة المنوي إجراء االنتخابات التمهيدية              :وليد عوض 
وقال كوادر الحركة في بيان موجه إلى أعضاء اللجنة          .يار مرشحي الحركة لخوض االنتخابات التشريعية     الخت

إننا نعلن أننا سنقدم استقالتنا وبشكل جماعي إذا لم يتم التعاطي مع مطلبنا األساسي المتمثـل                : حركةلالمركزية ل 
ركة والتي هي ضـمانة أنجـاز المـشروع         بوضع آلية لالنتخابات التمهيدية في الحركة تحافظ على وحدة الح         

ووصف كوادر فتح الطريقة المزمع أجراء االنتخابات بها كـإطالق رصاصـة             .الوطني الفلسطيني الفتحاوي  
الرحمة على الحركة وسنوات نضالها الطويلة مشددين على أن هذه اآللية لن تحقق شيئا للحركة سوى االنقسام                 

  .التشريعية العامةوالدمار ونحن على أبواب االنتخابات 
   22/10/2005 القدس العربي

  
   وسيلة البتزاز الوظائف في غزةخطف األجانب .9

 الوسـيلتين األبـرز لـدى       تـا خطف األجانب إضافة إلى التهديد بقصف إسـرائيل بات         أن   :كتب محمد إبراهيم  
ئف ألفرادهـا   المجموعات المسلحة كثيرة العدد في قطاع غزة لتهديد السلطة وابتزازها للحصول علـى وظـا              

وقدم صورة بالغـة     .بهذا المعنى ويقول سمير حليلة إنه كثيراً ما يتلقى اتصاالت          .ومناصريها في أجهزة األمن   
السوداوية لكنها شديدة الواقعية عن الضغوط التي تتعرض لها السلطة في غزة مـن أجـل تـوفير وظـائف                    

لقد عودتنا السلطة أن الحق ينتزع انتزاعـاً وال         : بيةقال الناطق باسم لجان المقاومة الشع      من ناحيته    .لمحتاجيها
ويقول مكتب عباس بأنه أصدر مؤخراً تعليمات واضحة ألجهزة األمن بعدم التفاوض مع الخـاطفين أو                . يمنح

  .تلبية مطالبهم
  22/10/2005األيام الفلسطينية 

  
  اعتصام في غزة احتجاجاً على استمرار حالة الفلتان األمني .10
نظمت المبادرة الوطنية أمس اعتصاماً أمام دوار األمم المتحدة تخلله التوقيـع علـى              : الشاميمن غسان    غزة

جماهير إلـى  الودعا عضو الهيئة التنسيقية للمبادرة  .جدارية احتجاجاً على فوضى السالح وحالة الفلتان األمني     
  .تجاه إنهاء حالة الفلتانتنظيم الفعاليات إلسماع صوت األغلبية الصامتة وللضغط على صناع القرار با

  22/10/2005القدس الفلسطينية 
  

  إستشهاد فلسطينيين بنيران اإلحتالل قرب مدينة طولكرم .11
أفاد موقع هآرتس أن جنود اإلحتالل قتلوا ليلة أمس، فلسطينيين في قرية عنبتا الواقعة بـالقرب مـن مدينـة                    

 أن جنوده أطلقـوا النـار علـى فلـسطينيين           وزعم جيش اإلحتالل   .طولكرم وذلك نقالً عن مصادر فلسطينية     
وبحسب مـصادر   .مسلحين بادروا إلى إطالق النار على الجنود وأوقعوا أضراراً في مركبة عسكرية لإلحتالل      

في جيش اإلحتالل، فإن الجيش عثر في المكان على جثة واحدة، في حين أفاد الجنود أنهم أطلقوا النار علـى                    
جنود اإلحتالل كانوا قد نصبوا كميناً في المنطقة في أعقـاب تكـرار حـوادث               وجاء أن    .إثنين من المسلحين  
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ونقلت المصادر ذاتها في المقابل عن شهود عيان فلسطينيين أن جنود اإلحتالل             .إطالق النار في المكان مؤخراً    
  . أطلقوا النار على متظاهرين غير مسلحين قاموا برشق الحجارة على جيب إحتاللي شرق المدينة

  22/10/2005 48رب ع
  

  مواجهات عنيفة في حوسان ببيت لحم بين األهالي وجنود االحتالل .12
اندلعت الليلة الماضية مواجهات عنيفة بين أهالي بلدة حوسان غربي بيت لحم، وقوات االحتالل التي اقتحمـت                 

ان الفتى الشهيد، من    ناء استالم جثم  ثوكانت مظاهرات حاشدة انطلقت أ     . قتلت الفتى أكرم الزعول     أن البلدة بعد 
 اقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتالل البلدة، ووقعت صدامات مواجهات عنيفة أصـيب              فقد. جيش االحتالل 

فيها العشرات أبناء البلدة بالعيارات المطاطية، وتم نقل بعضهم إلى مركز طبي في البلدة، وأكدت مصادر طبية                 
مـصادر عـسكرية    وكانت .طبي واحتجزت عدداً من المصابينفي البلدة أن قوات االحتالل اقتحمت المركز ال    

  .صهيونية زعمت أن الجنود فتحوا النار على الطفل الزعول وقتلوه عندما ألقى زجاجة على سيارات إسرائيلية
 22/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   ألف يؤمون المسجد األقصى150،رغم الحصار .13

جد األقصى في الجمعة الثالثة من رمـضان وسـط إجـراءاٍت أمنيـة              أم نحو مائٍة وخمسين ألف مصل المس      
حيث منعت قـوات االحـتالل      , صهيونية مشددة حالت دون وصول المئات من المصلين إلى المسجد األقصى          

وانتقـد   . عاماً من أبناء الضفة الغربية من الدخول إلى القـدس المحتلـة            45المصلين ممن تقل أعمارهم عن      
  . األقصى اإلجراءات الصهيونيةخطيب ومدير المسجد

 22/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  االحتالل يزعم قيام الفلسطينيين بتهريب قذائف إلى داخل القدس .14
زعمت مصادر عسكرية صهيونية أن الفلسطينيين هربوا قذائف ومنصات إطالق لها إلى الضواحي الفلسطينية              

ومضت تلك المصادر في مزاعمها بأن الفلسطينيين استغلوا فترة ما           .اللقدس إلطالقها ضد األحياء اليهودية فيه     
   !!.سمته تخفيف الحواجز وحظر التجوال كي يقوموا بعمليات التهريب هذه

 22/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   فلسطينيين في نابلس ورام اهللا5االحتالل يعتقل  .15
فوف النشطاء الفلسطينيين خالل توغلهـا فـي منـاطق          واصلت قوات االحتالل امس حملة االعتقاالت في ص       

وقالت  . متفرقة من الضفة الغربية حيث اعتقلت خمسة فلسطينيين بدعوى أنهم من المطلوبين لسلطاتها األمنية             
مصادر فلسطينية ان جنود االحتالل اعتقلوا أربعة فلسطينيين من بلدة جبع القريبة من نابلس بدعوى انتمـائهم                 

وأشارت المـصادر إلـى أن قـوات         .  كما اعتقل فلسطينى خامس من بلدة بير زيت برام اهللا          ،لحركة الجهاد 
   .االحتالل داهمت العديد من منازل بلدة جبع وأجبرت من فيها على إخالئها تحت تهديد السالح بحجة التفتيش

 22/10/2005البيان 
  

  قيود الطرق في الضفة مؤقتة : موفاز .16
قال موفاز ان اسرائيل ال تنوي فرض       :  أ ف ب، رويترز    ،القدس المحتلة، لندن   22/10/2005 الدستورنشرت  

وصرح للصحفيين اثناء زيارة    . حظر دائم على استخدام الفلسطينيين الطرق البرية الرئيسية في الضفة الغربية          
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فـصل   ليس هناك    :واضاف. االجراء ليس قرارا استراتيجيا وانما لبعض الوقت فحسب       هذا  للندن الخميس ان    
عباس ان ينفذ تعهده بضمان انـه ال        واوضح ان اسرائيل تريد من      . لهذاوقال انه ال يرى مبررا أمنيا       . للطرق

واستدرك بقوله ان القيـادة     . يوجد سوى سلطة واحدة وحكم واحد وسالح واحد وان يشن حملة على المسلحين            
معبر رفح قائال انه يتوقـع ان تتوصـل         ولم يستبعد اشتراك دول اخرى في تأمين         .الفلسطينية في حالة تشوش   

   .اسرائيل الى اتفاق مع القاهرة في هذه المسألة في االسبوعين المقبلين
وقال موفاز انه يؤمن بخطة خريطة الطريق للـسالم          : البيان والوكاالت  ،غزة 22/10/2005البيان  وأضافت  

ر اي نوع مـن قـرار أو نـشاط معـاد            واضاف لم ن  .  دولة اسرائيل   مع النشاء دولة فلسطينية جنبا إلى جنب     
مشيرا إلى ان اسرائيل سوف تؤدي واجبها في خطة خارطة الطريق وذلـك              لالرهاب في الجانب الفلسطيني،   

ان الصراع بين القيـادة     : واضاف. بتفكيك مواقع المستوطنين غير المرخص بها في الضفة في الوقت المناسب          
 لم يردد طلب استبعاد حماس من       هغير ان . األمن الفلسطينية منقسمة  وباإلضافة إلى ان أجهزة     . الفلسطينية هائل 

  . االنتخابات وقال انه من مصلحة السلطة وكذلك اسرائيل ان تسجل حماس اداء سيئا في االنتخابات
  

   شخص يصلون الى يوم تسويق المستوطنات في النقب 800أكثر من  .17
لمستوطنات في النقب، غالبيتهم من األزواج الشابة        شخص إلى يوم تسويق ا     800 وصل أكثر من     :ياسر العقبي 

وقد استقبل األزواج أعضاء حركة أور، إلى جانـب ممثلـي            .والجنود المسرحين والقادمين الجدد من امريكا     
وقد عبر المهتمون باالستيطان في النقب عن تخوفهم مـن          . المستوطنات الجديدة والمجالس اإلقليمية في النقب     

كان عغمل في المستقبل، نظرا لكون المنطقة تعاني من شحة أماكن العمل، وتتربـع علـى                عدم العثور على م   
وقالت مصادر في شركة تسويقية لحركة أور ان العديد من الكيميائيين واألكاديميين            . عرش البطالة في إسرائيل   

من أجل تعريـف األزواج     ويتم في هذه األيام فتح أبواب البلدات        . عبروا عن اهتمامهم باالستيطان في المنطقة     
  .الشابة على معالم كل بلدة وتسويقها بصورة فردية

  21/10/2005 48عرب 
  

   من خوض االنتخابات 48عرب ليبرمان يحض على منع قيادات .18
دعا ليبرمان، أمس خالل لقاء مع اإلذاعة اإلسرائيلية، الى منع النائـب احمـد              :  حسن مواسي  ،القدس المحتلة 

  .ربية من خوض االنتخابات المقبلة، بحجة سعيها لالنتقاص من سيادة الدولةالطيبي والقيادات الع
 في المئة مـن المـساعدات التـي         20ووصف مطالبة الطيبي اعضاء السلك الدبيلوماسي في إسرائيلي برصد          

تقدمها الدول إلسرائيل، الحتياجات الوسط العربي في إسرائيل، بانها دليل على سعي الطيبي لاللتفـاف علـى                 
وأشار إلى أن حزبه يعتزم التوجه مجددا للجنة االنتخابات المركزيـة وسـيطلب   . سيادة الدولة واالنتقاص منها   

  .منع هذه األحزاب من خوض االنتخابات
  22/10/2005المستقبل اللبنانية 

 
  عائلة إسرائيلية تحصل على حق اللجوء بفرنسا  .19

صلت عائلة إسرائيلية من أصول يهودية روسية على        في سابقة هي األولى من نوعها، ح      : هادي يحمد ،  باريس
حق اللجوء السياسي في فرنسا بعد ما تعرضت إلى مضايقات وإلى معاملة تمييزية وعنصرية من قبل المجتمع                 

واعتبرت المنظمة هذه الواقعـة      .والسلطات اإلسرائيلية، بحسب منظمة أورو فلسطين الفرنسية غير الحكومية        
وكشفت المنظمة على نسخة منه عـن أن المـواطن اإلسـرائيلي     . تاريخ الدولة العبريةبمثابة نقطة سوداء في  

ووافقت لجنة شئون الالجئين الفرنـسية       .2005وعائلته المكونة من زوجته وابنته يوجدون في فرنسا منذ مايو           
   .الرسمية مؤخرا على منحهم حق اللجوء السياسي
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  21/10/2005اسالم اون الين 
  

   بترك الحياة السياسية نتنياهو يفكر .20
قالت معاريف أن نتنياهو يفكر بترك الحياة السياسية اإلسرائيلية والعودة إلى سوق األعمال الحرة والنـشاطات                

ليكود والتنحـي   الوأكدت معاريف أن مستشاري نتنياهو نصحوه بالتنازل عن ترشيح نفسه لرئاسة            . اإلقتصادية
ومن المتوقع أن يقبل نتنيـاهو هـذا        . عن الحياة السياسية، وفي حال استدعى االمر العودة فإنه يستطيع العودة          

. حتى في حال فاز نتنياهو على شارون، في االنتخابات التمهيدية لحزب ليكود           :  اقتراحهم أنه  واوبرر .االقتراح
وبهذا سـترافق    .جح وشعبي مثل شارون وسيخسر في االنتخابات      فإنهم سيعتبرونه بأنه أطاح برئيس وزراء نا      

  .نتنياهو صفة الخاسر اللوزير
  21/10/2005 48عرب 

 
  مقتل خمسة أشخاص في حوادث سير في إسرائيل .21

لقي خمسة أشخاص مصرعهم من جراء حوادث السير التي وقعت فـي أنحـاء إسـرائيل فـي                  : ياسر العقبي 
   . بجروح خطيرة شخصا11وأصيب  .األسبوع األخير

  21/10/2005 48عرب 
  

  يهود في الباكستان .22
تنفس اليهود القلة المقيمون في الباكستان      , الباكستانو  اسرائيل بعد اللقاء التاريخي بين وزيري خارجية كل من       

 مـن يهـودي     هذا ما عكسته رسالة الى صحيفة الجيروسالم بوسـت        . الصعداء وبدأوا في المجاهرة أنهم يهود     
ويعرف أن الجالية   . هناك عن وجود جالية يهودية صغيرة        فيها  يكشف النقاب  وتعد المرة االولى التي    .باكستاني

 شخص في القرن الماضي قد تتضاءل الى أن انتهى، إذ هاجر معظمهم             2000اليهودية التي كان عددها حوالي      
 المؤسسات اليهودية أن الكنـيس      وتدعي. الى الخارج نتيجة موقف الشعب الباكستاني المؤيد للقضية الفلسطينية        

 وقـد   ,وأثارت الرسالة ما تعرض له اليهود وكنيسهم في كراتشي         .الذي كان قائماً قد دمر قبل عشرات السنين       
تكون مقدمة لمطالبة الباكستان بدفع تعويضات عن ما خسره األلفا يهودي الذين تركوا الباكستان عبر العقـود                 

  .الماضية
  15/10/2005البيادر السياسي 

  
  توتر الوضع السياسي يحد من نشاط التداول فـي سوق فلسطين المالي .23

قال تقرير أن الوضع السياسي في الضفة الغربية حد من نشاط التداول في سوق فلسطين لألوراق المالية رغم                  
علـى  أن حجم التداول األسبوع الماضي كان اكبر من األسبوع الذي سبقه عازيا ذلك إلى تنفيذ بعض الصفقات  

 نقطة،بينما تم تداول    26,920ليقفل عند مستوى    % 56,0وأضاف أن مؤشر القدس ارتفع بنسبة        .بعض األسهم 
  . مليون دوالر5,50 مليون سهم بقيمة 59,5ما يقارب 

  22/10/2005الرأي األردنية 
  

  واشنطن لن تمنع مشاركة حماس في انتخابات التشريعي .24
مس الجمعة ان ادارة بوش لن تحاول ان تملي على الفلـسطينيين منـع              اعلن مسؤول كبير باالدارة االميركية ا     

حمـاس منظمـة    . وقال موقفنا تجاه حماس معـروف     . حماس من المشاركة في االنتخابات التشريعية القادمة      
ورغم ذلك نعتقد ان االمر يخص الفلسطينيين في تحديد من يشارك في            . لن نتعامل مع منظمة ارهابية    . ارهابية



 

 9

انهـم سـيقررون مـن الـذي     . وتابع هذه انتخاباتهم . وقال لن نكتب قوانين االنتخابات للفلسطينيين      .همانتخابات
فالخدمات االجتماعية  .. وقال مسؤولون ودبلوماسيون اميركيون ان اي تحول في السياسة يكون عمليا           .يشارك

المنافسات المحلية وقد تؤدي اداء     وهي تفوز في    ..التي تمولها حماس تلقى استحسانا لدى كثير من الفلسطينيين          
وينظر الى بعض السياسيين الذين تدعمهم حماس والتـابعين لهـا علـى انهـم        . قويا في االنتخابات التشريعية   

ويطالب حلفاء اوروبيون من بينهم بريطانيا وفرنسا من وراء الستار واشنطن بالتخلي عن دعوتهـا                .معتدلون
  .لتفكيك حماس بشكل تام

  22/10/2005ية الغد األردن
  

  بوش يبحث مع عبداهللا  دور أردني في الضفة .25
ـ   :  محمد المداح  أن جورج بوش بحث مع الملك األردني عبـد اهللا الثـاني            '' عكاظ''كشفت مصادر فلسطينية ل

. أثناء زيارته األخيرة للواليات المتحدة إمكانية أن تكون الضفة الغربية إقليما متحـدا كونفـدراليا مـع األردن                 
حت أن بوش يرغب بأن يكون هناك دور أردني مركزي في الضفة الغربية سواء على صعيد مـساعدة                  وأوض

وأشارت إلى أن بوش طلب من عبـد اهللا         . السلطة في ضبط األوضاع األمنية أو إنشاء اتحاد كونفدرالي معها         
  . تسويق تلك الرغبات األمريكية سواء على المستوى العربي أو الفلسطيني

  22/10/2005عكاظ 
  

  الخارطة اتصاالت سرية لتعديل .26
علم من مصادر دبلوماسية أن دوال أوروبية من بينها فرنسا تجري اتـصاالت  : ردينة فارس، عبد القادر فارس 

مما يساهم  , سرية مكثفة مع األطراف ذات العالقة بهدف إجراء تعديالت في بعض بنود خطة خارطة الطريق              
عارضـتها  ,  كـذلك  ، المصادر أن إسرائيل رفضت الخطـة األوروبيـة        وذكرت. في تطبيق وتنفيذ هذه البنود    

الواليات المتحدة وتطالب واشنطن وتل أبيب بأن تقوم السلطة الفلسطينية بتفكيك منظمـات المقاومـة وجمـع                 
تسبق الجولة التي ستقوم بها قريبا      , وقالت المصادر إن مسؤوال فرنسيا سيقوم قريبا بجولة في المنطقة         . سالحها

  . س التي قد تحضر لقاء قمة بين شارون وعباس يعقد في العقبة األردنية بحضور العاهل األردنيراي
  22/10/2005عكاظ 

  
 فرحة فقراء أم مبادرة أقوياء .27

  عطا القيمري
ففي الظرف الذي يلتقي فيه الرئيسان بوش وابو مازن يكـون إنعـدام             . على قدر االمل تكون الفرحة أو الخيبة      

فبعد فك االرتباط عن غزة، والتحول الظاهر لبـؤرة الـصراع الـى             .  يقل عن الموقف نفسه    الموقف انجاز ال  
الضفة، يكون امتناع بوش عن الضغط على أبو مازن لتفكيك المنظمات ونزع سـالحها، والمـصادقة علـى                  

المتحدة هذه هي خالصة زيارة الرئيس عباس الى الواليات .  مشاركة حماس في االنتخابات إنجازا رغم سلبيته
   .ولقائه الرئيس بوش

فاذا ما ضئل األمل، باتت كل نتيجة باعثة علـى الفرحـة داحـرة              . ولكن هذه فرحة ال تبتعد كثيرا عن الخيبة       
فلو أننا رفعنا مستوى التوقع من الواليات المتحدة إلى درجة تبني الموقف الفلـسطيني الرسـمي فـي                  . الخيبة

ول زمني دقيق وإلى المفاوضات على الوضع الدائم متجاوزين مراحل          العودة الفورية الى خريطة الطريق بجد     
أما وقد تواضـعنا    . خريطة الطريق األولية ومتطلباتها العصيبة منا، لكانت خيبة األمل هي النصيب األوفر لنا            

لنأمل بمجرد تكرار للخدمة الكالمية لخريطة الطريق والسطوانة المطالب المشروخة مـن اسـرائيل، كوقـف                



 

 10

تيطان وتفكيك البؤر االستيطانية العشوائية وتسيير الجدار العتبارات أمنية محضة وليس سياسـية، فإننـا               االس
  . وفرنا النفسنا فرحة الفقراء الذين يكتفون بكفاف خبزهم

ومع ذلك فإنه ال يحق لنا في حقيقة األمر أن نقسوا على أنفسنا وننزل بالالئمة عليها في واقع تكون فيه البدائل                     
فقد وضع أبو مازن لنفسه استراتيجية نقلها الى بوش ونال المصادقة عليهـا، فـي أن هـدف                  .  غاية الشر  في

وبالتالي فمن الطبيعي في هـذه  . السالح الواحد والسلطة الواحدة يأتي نتيجة للسياق الديمقراطي وليس مقدمة له          
يق والمفاوضات النهائية طالما لم ُينجز      الحالة أال يجري أي سعي لتحديد جداول زمنية للعودة الى خريطة الطر           

بمعنى أننا نقول للواليات المتحدة وللعالم انتظرونا حتى نرتب أنفسنا داخليـا وبعـد ذلـك نكـون             . هذا الهدف 
 . والعالم يقول لنا تفضلوا رافقتكم السالمة. جاهزين للمفاوضات وللتسوية

فهو يجد نفسه في دائرة مفرغة ال مخرج        . دام البديل غير أن هذه استراتيجية اضطرارية يتخذها أبو مازن النع        
وفي السؤال على أيهما يسبق اآلخر جمع السالح أم االجراء الديمقراطي مصرة المنظمات المسلحة على               . منها

. أنه يجب البدء باالجراء الديمقراطي مع بقاء السالح ودون التأكيد على أن هذا السالح سينزع بعد االنتخابات                
ا يؤخر الدخول مجددا في خريطة الطريق وفي المفاوضات للتسوية النهائية، ويعفي اسرائيل من كل               ومع أن هذ  

خطوة تالية في الضفة على تلك التي كانت في غزة حتى نثبت نحن جدارتنا، إال ان بديله فـي ظـل رفـض                       
 . جمع السالح، هو صراع داخلي كارثي المنظمات

فى مع منطق الديمقراطية والمسيرة السلمية اال أنه هو اآلخر منطق لـه             ومع ان منطق االبقاء على السالح يتنا      
فتسليم السالح أو نزعه مع إبقاء سالح واحد بيد سلطة هي الحزب المناويء فـي               . عقالنيته الداخلية المتماسكة  

 بـسالح   االنتخابات الديمقراطية، يعني تسليم الرقاب مسبقا للذبح دون ضمان األمان او المشاركة في الـتحكم              
ولهذا تأتي مواثيق الشرف كبـديل      . السلطة، الذي يفترض به أن يكون سالح الجميع، للجميع ومن أجل الجميع           

 . آني للقانون ولمنطق السلطة الواحدة والحياة الديمقراطية الداخلية
فتوازن القوى  . وحتى لو قبلنا هذا المنطق، فإننا سنقبل به اضطرارا، أوال النه محق، وثانيا النه مدخل لالمان               

العرضي في الساحة الداخلية هو ضمانة لعدم االشتباك او الحتواء كل اشتباك محتمل، كبـديل عـن التـوازن            
أي أننا نستبدل نظام الدولة القائم على أساس فـصل  . الطولي الذي توفره الحياة السياسية في الدول الديمقراطية     

اسية بنظام يقوم على أساس قوى سياسية وعـسكرية متوازيـة،        السلطات والحاق القوات العسكرية بالقيادة السي     
 . متوازنة وإن كانت متنافرة

فالدول، هذا إذا كنا نريد أن تكون لنا دولة ال يمكـن  . ولكننا بذلك نضحي بأمن المستقبل لقاء أمان راهن مؤقت  
، وأقـسمت أغلـظ     ان تقوم على أساس اتفاقات شرف بين قوى مسلحة متضاربة ومتنافرة، حتى وان اتفقـت              

األيمان على أن تكون في غاية الشرف عند خوضها معركة المنافسة الديمقراطية على ساحة وإطار ال يملـك                  
  .أي صالحيات حقيقية في الحكم

ولهذا فإننا ال يمكننا أن نطالب اآلخرين، الساحة الدولية أساسا، بأن تعطينا ما ال نريد نحن اصال أن نحـصل                    
فالدولة الفلسطينية ال يعيقها فقط وجود االحتالل، بل يعيقها ايضا عدم استعدادنا نحـن              . دولةعليه أنفسنا، أي ال   

 . القامتها، سياسيا، اجتماعيا، تنظيميا واقتصاديا
 الفلسطينية من احادية الجانب، وفقـدان       -في ظل ما يسود المستوى الذي بلغه الصراع في الساحة االسرائيلية            

ضات وصوال الى تسوية، ناهيك عن سالم، فإن علينا نحـن الفلـسطينيين أال نكتفـي        الطريق وعبثه في المفاو   
بفرحة الفقراء في تحقيق خدمة كالمية لخريطة تدلنا على هذه الطريق أو انجاز اعتراف باسـتراتيجية عقيمـة                  

الطريق بـل   اتخذناها كبديل عن عجزنا على اتخاذ االستراتيجية الحقيقية التي ستوصلنا ليس فقط الى خريطة               
 . والى مقصده النهائي في الحرية والكرامة والدولة المستقلة ذات السيادة

علينا أن نتخذ مبادرة داخلية تجد السبيل الذهبي الذي يجمع مصلحة ومنطق االطراف في مـصلحة ومنطـق                  
. نتخابـات فما ال نستطيع عمله قبل االنتخابات، من شبه المؤكد اننا لن نـستطيع عملـه بعـد اال                 . واحد موحد 
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وسنعود مرة اخرى الى موضوع األمان وضمان السالمة الذي يوفره توازن القوى في ظل انعدام الثقـة بـين                   
 . القوى المتباينة وفي إمكانية سلطة سياسية تضمن األمان للجميع بدون تمييز

وات المسلحة في جيش    مبادرة احادية الجانب أيضا، ولكن هذه المرة من الجانب الفلسطيني ممثلة بتوحيد كل الق             
وتشكيل حكومة طوارىء إنتقالية مقلصة جدا      . واحد موحد تحت قيادة واحدة بما في ذلك أجهزة السلطة األمنية          

مهمتـه   من خمسة وزراء، أحدهم وزير الدفاع من حركة حماس يشرف على هيئة أركان موحدة تقود جيـشا 
ق الشرف سالمة االنتخابات النتاج مجلس تـشريعي        حماية الوطن وقيادة أمنية داخلية تضمن هي وليست مواثي        

حقا يملك السيادة والسلطة الحقيقية ويفرز بعدها حكومة تكون حقا صاحبة السيادة والقادرة على اتخاذ القرارات                
 . السياسية التي تلزم الجيش وتلزم الجميع

 21/10/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

  تسييس حركات المقاومة .28
  ن بشارة مروا

في اللقاء الذي جمع بين الرئيسين األميركي جورج بوش والفلسطيني محمود عباس يوم الخميس في واشـنطن                 
راح بوش يردد المطالب اإلسرائيلية بأن على الفلسطينيين أن يبذلوا المزيد من الجهـود لمحاربـة اإلرهـاب،                  

لسطين ولإلنتخابات الحرة المقرر إجراؤهـا      وأعلن بوش عن دعم الواليات المتحدة لإلصالحات التي تنهجها ف         
  .2006في يناير 

والحقيقة فإن تعزيز العملية السياسية في فلسطين أمر جوهري لتقليل العنف وتمهيد الطريـق لوضـع نهايـة                  
بيد انه وفي الوقت الذي تبذل فيه اإلدارة األميركية كل ما فـي وسـعها لـضمان نجـاح        . لالحتالل العسكري 

شريعية القادمة في العراق بما في ذلك الجهود التي تقوم بها واشنطن للتفـاوض مـع األحـزاب                  االنتخابات الت 
اإلسالمية وقادة الجماعات المسلحة نجد أن حكومة شارون تبذل جهدها إلفساد انتخابات يناير القادمة والنيل من                

  .كرامة إدارة محمود عباس
على الرغم من أن الجهود التي قام بهـا عبـاس           ) رهاب  اإل( واآلن تعتبر اسرائيل عباس مقصرا في محاربة        

ومحاوالت حكومته كبح جماح الفصائل الفلسطينية من خـالل اتفاقـات وقـف             ) اإلرهابية  ( وإدانته للهجمات   
اطالق النار وقيامها بعمليات وقائية كل ذلك قد حاز على إعجاب واشنطن غير أنها فشلت في إرضاء مطالـب              

وتعني بـذلك محاربـة الفـصائل        ،)لإلرهاب  ( االمن الفلسطينية بتفكيك البنية األساسية      اسرائيل بقيام قوات    
وبالطبع فإن اإلقدام على خطوة من هـذا        . اإلسالمية واليسارية التي تحوذ على تأييد نصف الشعب الفلسطيني        

ة مع اسـتمرار    القبيل تعني اندالع حرب أهلية وهو الشئ الذي ال يستطيع وال يرغب عباس أن يواجهه خاص               
  .إسرائيل في سياستها االستيطانية واغتيال الناشطين وإحكام قبضتها حول عنق المراكز السكنية الفلسطينية

وعلى خالف الحرب في العراق فنشوب حرب أهلية في فلسطين من شأنها أن تشل السلطة الفلسطينية وتسلبها                 
  .شرعيتها

 محاولة لتنفيذ هجمات كما عثرت على متفجرات وصـل          17ا  وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت عن إحباطه      
 محاوالت لتهريب بضائع عبر الحدود مع مصر كل ذلـك           7 صاروخا وأحبطت    15 وصادرت   75عددها إلى   

خالل الشهر االول الذي عاد فيه قطاع غزة إلى الفلسطينيين، كما أن ذلك لم يمنع رئيس الوزراء اإلسـرائيلي                   
مؤخرا عن وقف كافة االتصاالت مع عباس عقب وقوع حاث إطالق نار على ثالثة              ارييل شارون من إعالنه     

  . من المستعمرين االسرائيليين في الضفة الغربية وهو الهجوم الذي أدانه عباس
والحقيقة المسلم بها إن األراضي المحتلة تمثل مناطق حرب يكون الهدوء فيها وضعا استثنائيا، وربما كان ذلك                 

 يؤكد على تكثيف الجهود واالتصاالت الدبلوماسية عند وقوع حـوادث العنـف ولـيس قطـع         هو السبب الذي  
الطريق أمام تلك الجهود وإال فإن أي فصيل يتبنى العنف يكون له سلطة تمكنه من تجميد العمليـة الـسياسية                    
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لذي لم تـستطع    ففي الوقت ا  . وربما تكون واشنطن قد أدركت تلك الحقيقة في وقت متأخر في العراق             . برمتها
  .فيه اآللة العسكرية كبح جماح المقاومة تجدد هناك أمل في احتواء الموقف من خالل عملية سياسية حقيقية

والواليات المتحدة مطالبة اآلن بإقناع الطرف اإلسرائيلي بضرورة دعم العملية السياسية في فلسطين وان تكف               
 ومن المؤكد ان أي عملية سياسية أو انتخابات حقيقيـة           .عن معارضتها مشاركة أي من المجموعات الفلسطينية      
  . من الفلسطينيين % 30يجب أن تشارك بها حركة حماس التي تحظى بتأييد 

أما المغالطة التي ترتكبها اسرائيل بمقارنتها بين حماس والقاعدة فهي ليست سوى مسبة للذكاء األميركي، وهذا                
لعسكري لحماس على المدنيين اإلسرائيليين بيد ان موقـف الحركـة           ليس تبريرا للهجمات التي يشنها الجناح ا      

وموافقتها على وقف اطالق النار واإلنخراط في العملية االنتخابية يجب أن يقابل بكل ترحيب فحماس تحظـى                 
بتعاطف جارف في الطبقة المتوسطة من الشعب الفلسطيني، وكغيرها من أفرع اإلخوان المسلمين ، فقد أقامت                

ي أوائل الثمانينيات شبكات خدمة اجتماعية وطبية للمحتاجين ومن ثم فقد حصدت تأييدا واسعا نتيجـة                حماس ف 
  .لذلك

وفيما كانت اسرائيل تظن أن تقوية اإلخوان المسلمين من شأنه أن يوهن منظمة التحرير الفلـسطينية، اتخـذت          
ماس لتعزيز المقاومـة المـسلحة ضـد         بتأسيس حركة المقاومة اإلسالمية ح     1987قيادة المجموعة قرارا عام     

  . وأصبح نشاط المقاومة رهنا بوجود االحتالل. االحتالل 
وعندما يصبح قادة حماس داخل البرلمان يمكن وقتها أن يتحملوا مسؤولية أفعال ناخبيهم بما في ذلك أي هجوم                  

 على موازنة منطق القـوة      فتسييس الحركة سوف يمثل ضغطا على قيادتها يحملها       . على المدنيين اإلسرائيليين  
ففي لبنان كان لمشاركة حزب اهللا في االنتخابات البرلمانية وفي          . مع مصالحها السياسية داخل الكيان الفلسطيني     

  . الحكومة انعكاسا معتدال على المنظمة
 22/10/2005الوطن العمانية 

  
  أي أهداف وراء رفض اسرائيل مشاركة حماس في االنتخابات؟  .29

   ماجد عزام   
تصر اسرائيل على معارضتها مشاركة حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر اجراؤها في              

 كانون الثاني يناير المقبل، وتعتبر أن ذلك سيكون ضرباً من الجنون بحسب تعبير وزير خارجيتها سـيلفان    25
امة لألمم المتحدة في نيويورك منتـصف       ومنذ مشاركة أرييل شارون في اجتماعات الجمعية الع       . شالوم أخيراً 

أيلول سبتمبر الماضي، لم تتوقف التصريحات االسرائيلية، على المستويات الوزارية والعسكرية واألمنية، التي             
تشكك في ديمقراطية االنتخابات وشفافيتها في حال شاركت حماس فيها، واحتلـت هـذه المـسألة رأس سـلم                   

داً ثابتاً على جدول أعمال شارون منذ لقائه الرئيس جورج بوش منتصف أيلول             االولويات االسرائيلية وكانت بن   
  .الماضي وحتى لقائه مع مساعد وزيرة الخارجبة االميركية دبفيد ولش في القدس المحتلة أخيراً

ال أنـه  فلماذا هذا االهتمام االسرائيلي االستثنائي باالنتخابات التشريعية الفلسطينية؟ االجابة مركبـة ومعقـدة، ا     
  :يمكن رسم الخطوط العامة للموقف االسرائيلي على النحو اآلتي

أوالً، ومن حيث الشكل، تحاول اسرائيل االيحاء بأن خطة فك االرتباط مع غزة واعادة نشر جيـشها خـارج                   
 فال تزال دولة االحتالل تتحكم في مصير الشعب الفلسطيني، من         . القطاع وشمال الضفة لم يغيرا الشيء الكثير      

ممارساتها على معبر رفح وحتى االنتخابات التشريعية، وتجتهد لفرض ارادتها على الشعب الفلسطيني وعلـى               
  .سلطته

ومن جهة ثانية، تحاول الدولة العبرية، بعد االنسحاب االحادي من قطاع غزة وشمال الضفة، اغراق الـسلطة                 
االساسـي المتمثـل فـي االحـتالل، عبـر          الفلسطينية والمجتمع الدولي في تفاصيل بعيدة عن جذر الصراع          

وبالتالي تأجيل مناقشة قضايا    ... االستغراق في قضايا االنتخابات والممر اآلمن والمعابر والمطار والميناء، الخ         
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الوضع النهائي الحساسة مثل القدس الالجئين والحدود الى أطول فترة ممكنة، تثبت خاللها أمراً واقعـاً عبـر                  
فصل العنصري وتوسيع الكتل االستيطانية وربطها ببعضها بعضاً وصوال الـى تحويـل             مواصلة بناء جدار ال   

  .الضفة الغربية كانتونات معزولة محاصرة بالمستوطنات والطرق االلتفافية
الى ذلك، تريد اسرائيل عبر الضغط السياسي على السلطة الفلسطينية لمنع حماس من المشاركة في االنتخابات،                

لداخلية بين الفلسطينيين، وتصوير السلطة كشريكة السرائيل في مواجهة الحركة، االمر الذي            تأجيج الخالفات ا  
  . يزيد االحتقان الداخلي بين الفلسطينيين

ومن جهة أخرى، فان الضغط السياسي والعسكري على حماس هو من أجل اجبارهـا علـى االختيـار بـين                    
االحتفاظ بالسالح وخيار المقاومة مع ادراكها استحالة ذلـك،         المشاركة في االنتخابات والعملية الديمقراطية أو       

اقله في المدى المنظور، وهو ما يعني ابقاء الكرة في الملعب الفلسطيني في كل االحوال واعفائها من التزاماتها                  
  .تجاه الشعب الفلسطيني

.  الضفة الغربيـة والقطـاع     والالفت في التصريحات االسرائيلية في شأن االنتخابات تلك المتعلقة بالفصل بين          
وبحسب التصريح الشهير لرئيس الحكومة االسرائيلية، فان الفلسطينيين أحرار ليفعلوا ما يـشاؤون، أمـا فـي                 
الضفة الغربية وخصوصاً القدس ستفعل اسرائيل ما تشاء للتضييق على االنتخابات وعـدم تقـديم التـسهيالت               

  .غزة أوالً وأخيراً... ة اوالً هيالمطلوبة لنجاحها، وهذا يكرس المخاوف بان غز
وبدال من أن تكون القدس محور المفاوضات، يتركز حديث الوساطات الدولية على هذا الحاجز او ذاك أو على                  
نوع المساعدات المطلوبة اسرائيلياً من اجل انجاح االنتخابات أو هنا تتجلى سياسة اغـراق الفلـسطينيين فـي              

. فرض االمر الواقع والخطوات االحادية سواء في القـدس أو فـي الـضفة             التفاصيل وتمرير الوقت من أجل      
واالمر االهم الذي يختزل كل المعطيات السابقة يتمثل بالرغبة االسرائيلية في التـشكيك بمجمـل المنظومـة                 
السياسية الفلسطينية من حكومة ومجلس تشريعي وما الى ذلك من اجل االستمرار فـي الخطـوات االحاديـة                  

 الى سياسة الخيارات العربية لحل القضية الفلسطينية، باحياء الخيار المصري في قطاع غزة والخيـار                والعودة
االردني في الضفة الغربية، وهذا االمر بحسب الصحافة االسرائيلية خاضع للنقاش في ديوان رئـيس مجلـس                 

لية من اجل رسم مالمح الحـل       الوزراء ولم يستبعد على امل االنصياع الفلسطيني للخطوات االحادية االسرائي         
  .النهائي من جانب واحد، في الضفة الغربية تحديدا

هذه االهداف والنيات االسرائيلية يفترض انها معلومة من قبل العاملين في الساحة السياسية الفلسطينية بفصائلها               
ووثيقـة شـرف تتعلـق      وتشكيالتها، وبالتالي فان احباطها يتطلب في المقام االول الوصول الى تفاهم مشترك             

بالمعركة االنتخابية وآلياتها، وتوضح من خاللها الخطوط الحمر التي ال ينبغي تجاوزها، واالهم من ذلك كلـه                 
وقف الحمالت االعالمية، وحصر مناقشة الخالفات في الغرف المغلقة وعلى طاولة الحوار بعيداً من االضواء               

  .النيات االسرائيلية ال يتحقق اال بالعمل الجاد والمدروسفالمرحلة خطيرة جداً وافشال . وآالت التصوير
  22/10/2005الحياة 
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