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  الدولة الفلسطينية مصلحة استراتيجية : ةدراسة إسرائيلي .1
 كشف في اسرائيل، امس، عن وثيقة سرية اعدتها الخارجية االسـرائيلية يـرى فيهـا                : امال شحادة  ،الناصرة

وتستخلص الوثيقة انـه خالفـا       .المسؤولون ان اقامة دولة فلسطينية مستقلة هي مصلحة استراتيجية السرائيل         
واعدت الوثيقة  . غير دولة فان اقامة دولة للطرف الضعيف يضع حدا نهائيا للنزاع          للنمط القائم بين دولة وهيئة      

وتوصل معدو  . اعدها السياسي اوري رزنكي    دائرة التخطيط السياسي في الوزارة معتمدة على رسالة دكتوراة،        
غير دولة، تكـون    الوثيقة الى استنتاج ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية انطالقا من ان النزعات بين دولة وجهة               

كما تعتمد الوثيقة على ان كل النزاعات التي انتهت بين دولة وهيئـة   .اكثر عنفا ومدى من نزاعات بين دولتين    
  . غير دولة تلقى الطرف الضعيف كل مطالبه االقليمية

  1/11/2005الرأي األردنية 
  
  بناء الجدار الفاصل وشارون يصر على مواصلة االستيطان  .2

 السلطة الفلسطينية الى تفكيك البنـى التحتيـة          شارون دعا: الناصرة أسعد تلحمي   ،1/11/2005الحياة  نشرت  
  .للفصائل المسلحة

وأضاف ان على الفلسطينيين ان يدركوا انه فقط من خالل معركة حقيقية وحازمة يشنونها علـى االرهـاب،                  
وتوقف عند التغيير االيجـابي فـي        .عاًتشمل تفكيك البنى التحتية لتنظيماتهم، ستأتي بالهدوء الذي نتوخاه جمي         

مكانة اسرائيل في الحلبة الدولية وعزا ذلك الى ادراك أفضل في المجتمع الدولي لحاجة اسرائيل للـدفاع عـن                   
واعتبر الخريطة الخطة السياسية الوحيدة     . نفسها أمام التهديدات المختلفة بدءاً باالرهاب وانتهاء بالتهديد النووي        

   . من األمل والسالم للشعبين وليس من خطة غيرهاالتي توفر أفقاً
 عزمـه   شارونأكد  : القدس المحتلة آمال شحادة    ما نقلته مراسلتها في    1/11/2005الخليج اإلماراتية   وذكرت  

على مواصلة االستيطان في الضفة الغربية وهضبة الجوالن المحتلة، وتعهد بمواصلة االستيطان فـي الـضفة                
ن السورية، وقال إن مشاريع التنمية لحكومته ال تشمل فقط الجليل والنقب والقدس، وإنما              الغربية وهضبة الجوال  

  .أيضا تجمعات االستيطان الكبرى وغور األردن والجوالن
لقد ثبت بالدليل القاطع أن كل ما قلنـاه         : وقال بشارة.تحدث النائب د  : 31/10/2005 48عرب  وأضاف موقع   

، فالخطة لم تكن جزءاً من عملية سياسية وإنما محاولـة للحـصول علـى               عن خطة فك اإلرتباط كان صحيحاً     
شرعية ودعم دوليين لشارون الذي بدأ البعض يعتبره رجل سالم بعد أن كان شخصية غير مرغوب بها فـي                   

وأضاف أن كل ما حذرنا منه يحدث اآلن، فإسرائيل تكثف اإلستيطان في الضفة الغربية               .الكثير من دول العالم   
  .  في بناء الجدار وتهويد القدسوتسرع
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    لقاءات بحضور الرباعية إلنهاء قضية معبر رفح .3
 االمني االسرائيلي يناقش اليوم، التفاهمـات       -الطاقم الوزاري السياسي     أن   1/11/2005 48 عرب   ذكر موقع 

ل وافقت رسـميا  وكان قد أعلن، امس ان اسرائي    . التي تم التوصل اليها مع الجانب الفلسطيني، بشأن معبر رفح         
ان عمليـات المراقبـة سيمارسـها       اسـرائيلي   واضاف مسؤول   . معبرال على   أوروبيونعلى انتشار مراقبين    

المصريون والسلطة في الجانب المصري بينما سيكون مراقبون اوروبيون على الجانب الفلسطيني وسـيقدمون              
معرفة ما يحدث في بث     ل الفلسطيني   واوضح ان اجهزة تصوير ستنصب في الجانب      . لنا تقارير حول ما يحصل    

  .مباشر
 يعقد  , يشارك فيه ممثلون عن الرباعية     ا اسرائيلي - ا فلسطيني ااجتماعأن  : غزة من   1/11/2005 الحياة   ونشرت

وقال صائب عريقات ان االجتماع يأتي لوضـع اللمـسات           .معبرالاليوم للبحث في مسودة نهائية التفاق على        
 مهمة وضع الترتيبـات الالزمـة       موكل اليه يسالذين  , رائيلية على وجود االوروبيين   بعد الموافقة االس  االخيرة  

  .لتشغيل المعبر في الشكل الذي يعطي الفلسطينيين حرية الحركة من دون أي معيقات مهما كان حجمها ونوعها
، مبـدئيا،    ان اسرائيل اعلنت   , مصدر سياسي  هقالإلى ما   : القدسمن   1/11/2005الخليج اإلماراتية    وأشارت

موافقتها، اال انها تنتظر بحث الموضوع في المجلس الوزاري، ومن ثم مباشرة المفاوضات مع السلطة علـى                 
  .تطبيقه

  
  تخوف فلسطيني من تداعيات التصعيد االسرائيلي .4

ان ,  تخـوف  من مسؤولون فلسطينيون    اهابدما   :اف ب نقال عن   رام اهللا    من   1/11/2005 الغد األردنية    نشرت
وقال قدورة فارس،    .سرائيل تسعى الى تأجيج االوضاع تحاشيا الستئناف العملية السياسية بين الطرفين          تكون ا 

وقال لقد عاد شـارون      .لدى اسرائيل االن برنامج يقضي بمواصلة المواجهة لخدمة مشروع سياسي خاص بها           
  .بعد االنسحاب من غزة ليكون اكثر تطرفا

د جبريل الرجوب أن أي رد علـى        يأكإلى ت :  د ب أ   نقال عن غزة  من   1/11/2005 القدس الفلسطينية    ولفتت
واتهـم   .ممارسات إسرائيل في غزة والضفة هو من اختصاص السلطة منتقدا الهجمات التي تشنها الفـصائل              

  .الحكومة االسرائيلية بأنها تتصرف بصورة جنونية وليست لها أي رؤية سياسية
 توفيق أبو خوصـة إسـرائيل بتـأجيج         إلى اتهام :  والوكاالت حتلةالقدس الم  من   1/11/2005البيان   وأشارت

واضح ان لديهم سياسة جديدة مفادها ان التهدئة محصورة في غـزة وانهـم              : ائال ق ,المواجهات مع الفلسطينيين  
تتعرض حركة الجهـاد    :  وأضاف .يريدون التعامل مع الضفة على طريقتهم واالستمرار في سياسة االغتياالت         

وأكـد  . تلفة وتجد نفسها في وضع ال يمكنها السكوت فيه على االغتياالت التي تستهدف ناشطيها             لضغوطات مخ 
  .ان قوات األمن تقوم يومياً بإحباط محاوالت إلطالق صواريخ، لكن الهجمات اإلسرائيلية تعقد األمور

ـ    االراضيمن    1/11/2005 األيام الفلسطينية    وذكر عبد الرزاق أبو جزر مراسل      ـ   : وكـاالت   و ةالمحتل ل وق
تنفـذها      تصعيد خطير وان االجراءات التي      بأنها   االعتداءات االسرائيلية    وصفت, في رسالة للرباعية  عريقات  

  .  جنوب إفريقيا   بشكل أسوأ عما كان عليه الحال في   على االرض ستقود إلى خلق نظام فصل عنصري
التحريـر  جبهـة    الشعبية و  ةالجبهإلى أن   : رام اهللا من  وسى   نائل م   1/11/2005الحياة الجديدة    ونوه مراسل 

 امس من عواقب العدوان والسياسات الشارونية على التهدئة واكدتا مجددا انه لن يلتزم بها مـن جانـب                   احذرت
  .واحد

  
 !  نجم حفل إفطار أقامه كاتسافنصر يوسف .5
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كاتساف على شرف أعضاء  شارك نصر يوسف، في حفل االفطار الذي أقامه موشيه :د ب ا و48عرب
. 48الكنيست العرب، في القدس المحتلة، حيث أدان اطالق صواريخ القسام من غزة باتجاه جنوبي اراضي ال

نشرنا وحدات من اجهزة االمن تبذل جهدا لوقف اطالق هذه ,  قولههونقلت وسائل اعالم اسرائيلية عن
 .سروره لحضور يوسفمن جهته، اعرب كاتساف عن . الصواريخ التي ال مبرر لها

  1/11/2005السفير 
  

  على إيران دعم خيار دولتين : عريقات .6
 وحث إيران في المقابل على دعـم خيـار دولتـين كحـل     , انتقد صائب عريقات محمود نجاد: أ ف ب   -غزة

ما نحتاج إليه هو وضع دولة فلسطين علـى الخريطـة ولـيس محـو               : وقال .للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي  
نحن ال نقبل تـصريحات     ... ها لقد اعترفنا بدولة إسرائيل ونحن نرغب في عملية سالم مع          ,وأضاف .إسرائيل
  .نجاد

  29/10/2005اسالم اون الين 
  
  المقاومة منع االستفراد بهافصائل الجهاد تناشد  .7

رائيل بها  طالبت الجهاد فصائل المقاومة المختلفة بالوقوف معها ومنع استفراد اس         :  سائدة حمد  -القدس المحتلة   
في ضوء التصريحات التي نقلتها وسائل اعالم عن مصادر عسكرية اسرائيلية بأن العمليـات ضـد الجهـاد                  

  .ستستمر في كل االحوال لمنعها من تنفيذ عمليات في المستقبل
  1/11/2005الحياة 

  
  الحوار الفلسطيني بعد العيد لتمديد التهدئة  .8

 في دمشق عن أن الحوار الوطني سيستأنف في القاهرة بعد عيد             كشفت مصادر فلسطينية   :دمشق والوكاالت من  
الفطر، بلقاءات ثنائية يتبعها لقاء واسع يشمل جميع الفصائل، لالتفاق على تمديد التهدئة واالستعداد لمفاوضات               

وقالت ان بطاقات دعوة وصلت إلى حركتي حماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطيـة             .  النهائي الوضع
وأكـدت أن الجانـب المـصري       . ن القاهرة إلجراء محادثات مع السلطة المصرية تمهيداً لعقد اللقاء الموسع          م

سيحض الفلسطينيين على تمديد الهدنة للضغط على المجتمع الدولي لتنفيذ خارطة الطريـق بمـا فـي ذلـك                   
 للمـرة   فتحيم سيترأس وفد    ولفتت إلى أن أبو ماهر غن     . االنسحاب من الضفة واستئناف مفاوضات الحل الدائم      

  .  الذي قالت ان عدم حضوره يعني ان الخالفات بينه وبين عباس ال تزال قائمة,األولى بدالً من القدومي
  1/11/2005البيان  

  
  لقاء لممثلي القوى دعت اليه حماس .9

اب بهـدف   نظمت دائرة العالقات العامة بحماس مساء أمس، لقاء بمشاركة كافة ممثلي القـوى واألحـز              : غزة
وقال الشيخ سعيد صيام ان االتـصاالت مـع فـتح            .تقريب وجهات النظر والتالقي على نقاط مشتركة موحدة       

 .مستمرة للوصول إلى ورقة تفاهم تنظم العالقة بين الفصائل على الساحة ومنع وقوع أي سلبيات قـد تحـدث                  
ر هدوءاً بفعل التفاهم الذي أبـداه       وأوضح أن القوى نجحت في وقف أي تصعيد إعالمي وأن األجواء باتت أكث            

واتفق المجتمعـون علـى      .الجميع وأن تحقيق أي تقدم يستدعي وضع أسس سليمة وتطبيقها على أرض الواقع            
  .عيدالتشكيل لجنة مشتركة لزيارة أسر الشهداء واألسرى خالل أيام 

  1/11/2005الحياة الجديدة 
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  ناصرمسلحون يطلقون النار على منزل قائد ألوية ال .10
 باتجاه منزل قائد ألوية الناصر في قطاع غزة، واتهم النـاطق اإلعالمـي              النارأطلق مسلحون مجهولون    : غزة

 للفتنـة الداخليـة كلمـا       ىوأضاف أن إسرائيل تسع    .لجان عمالء االحتالل بالوقوف وراء هذه الجريمة      الباسم  
  .شعرت بوفاق فلسطيني داخلي

  1/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 تأجيل محاكمة الشيخ حسن يوسف حتى الخميس القادم .11
وجاء هذا التأجيل بطلب  .اجلت المحكمة العسكرية في سجن عوفر امس، محاكمة الشيخ حسن يوسف: رام اهللا

 المدعي العام حتى يوم الخميس القادم الحضار , القاضيولقد أمهل .دانته من اها تمكنعدممن النيابة العامة بعد 
 .ة ضد الشيخ واال فانه سيطلق سراحه بقرار الحكم السابق الصادر بحقهمادة جديد

  1/11/2005القدس الفلسطينية 
  

   بشأن الحاجة الى قانون األحزاب القوى الفلسطينيةتباين  .12
 أظهرت حلقة نقاش حول مشروع قانون األحزاب نظمها مركز الميزان لحقوق اإلنـسان  :غزة ـ نفوذ البكري 

 وجود تباين ملحوظ حول القـانون       ,بحضور العديد من المختصين وممثلي الفصائل     وف أمان   بالتعاون مع ائتال  
 بهدف تأجيل   ه عن تخوفهم من استغالل عملية إصدار      المجتمعون وأعرب. والهدف من إقراره في الفترة الحالية     

 والتعامـل مـع     االنتخابات التشريعية وطالبوا باالكتفاء بوضع آليات وإجراءات تنظم وتضبط عمل األحـزاب           
  .الخصوصية الفلسطينية ومتطلبات النظام الديمقراطي

  1/11/2005الحياة الجديدة 
  

  تحالف القوى الفلسطينية يدعو إلى عدم تنفيذ األوامر األميركية .13
دعا الى عدم تنفيذ األوامر      و نبيه بري   رئيس مجلس النواب اللبناني     امس وفداً من تحالف القوى الفلسطينية       زار

 الذي يهدف الى فتنة لبنانية ـ لبنانية  1559ية المعطاة من خالل تقرير تيري رود الرسن بتنفيذ القرار االميرك
وقـال محمـد ياسـين،     .اوالً والى فتنة لبنانية ـ فلسطينية ثانياً والى تعزيز الشك الموجود بين لبنان وسورية 

الى كل القضايا السياسية الطارئـة والمخـاطر      تطرقنا  : مسؤول جبهة التحرير الفلسطينية في لبنان، باسم الوفد       
كما تم التطرق الى العدوان المتواصل على شعبنا داخل االرض المحتلة في الضفة وغـزة               .  التي تهدد منطقتنا  

وحول الملف الفلسطيني في لبنان، والذي اكدنا أال تكون هناك نية بمقايضة الحقوق االنسانية للشعب الفلسطيني                
  .بالوجود المسلح

  1/11/2005الشرق األوسط 
  

 مخطط شارون اقامة الدولة الفلسطينية في االردن: التفكجي .14
اكدت مصادر فلسطينية مختصة ان اسرائيل تنفذ خطة استيطانية في الضفة الغربية ستؤدي الي  :وليد عوض

بير في شؤون وقال خليل التفكجي الخ .اقامة الدولة الفلسطينية في االردن وعاصمتها عمان بدال من القدس
 اهداف اساسية في هذا المجال 5 الخيار االردني لتحقيق ىاالستيطان ان اسرائيل تدفع الجانب الفلسطيني ال

وهي انهاء قضية القدس بمعني ان العاصمة عمان وليست القدس ستكون عاصمة للدولة الفلسطينية اضافة الي 
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 ما سيتبقي من الضفة الغربية ال يمكن ان تكون قضية الالجئين وانهاء قضيتهم في االردن، اضافة الي ان
 جانب تعديالت حدودية ىمن ان يكون االردن معها، وذلك المقومات اقتصادية للدولة الفلسطينية، ولذلك البد 

في دولة كبيرة ستكون اقل مما هو موجود واوضح التفكجي ان الحواجز التي شرع الجيش االسرائيلي باقامتها 
 1978 اجزاء ليست بالجديدة، وان هذا المخطط االسرائيلي موجود منذ عام 3 لتقسيمها الي في الضفة الغربية
 .1983وتم تطويره عام 

  1/11/2005القدس العربي 
  

  قوات االحتالل تتوغل في مدينة جنين ومخيمها وتعتقل ستة مواطنين .15
خالل حملة دهم وتفتيش طالت      مواطنين في مدينة ومخيم جنين، وذلك        6اعتقلت قوات االحتالل ، فجر أمس،       

وقالت مصادر أمنية، إن قوة كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت المدينة والمخيم وسـط             .عددا كبيرا من المنازل   
إطالق الرصاص وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع، وذلك قبل ان تشرع في دهم وتفتيش عـشرات                 

  .المنازل بذريعة البحث عن مطلوبين
  1/11/2005لفلسطينية األيام ا

  
  عناصر أمن السلطة تهاجم مسيرة ألساتذة وطلبة الجامعات في غزة  .16

 في غزة نواب في المجلس التـشريعي وأسـتاذة          أمسهاجم عناصر األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية        
ير عـن احتجـاجهم   وطالب الجامعات في المدينة، ومنعوهم من الوصول إلى مقر الرئاسة في مدينة غزة للتعب        

  .على مسلسل االعتداءات على جامعة األزهر
 1/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   عشية عيد الفطر48تراجع القوة الشرائية لفلسطينيي  .17

 فـي األيـام     48تكثفت جهود لجان االغاثة والمساعدات االنسانية الناشطة بين فلـسطينيي           :  برهوم جرايسي 
لفطر السعيد، بهدف الوصول الى اكبر عدد من العائالت الفقيرة، والتي منهـا علـى               األخيرة، قبل حلول عيد ا    

وتشهد االسواق في المدن والقرى الفلسطينية حركة نشطة، إال ان القوة الشرائية مـستمرة فـي                . حافة الجوع 
ـ                 عيفة، للـسنة   التراجع، كما يؤكد رئيس لجنة التجار في مدينة الناصرة، وقال إن الحركة التجارية ال تزال ض

وتنتشر في غالبية المـدن      .الخامسة على التوالي، ومعطيات العام الحالي شبيهة بمعطيات العام الماضي تقريبا          
 لجان االغاثة الشعبية الوطنية، المشكلة من مختلف القوى السياسية الوطنية،           48والقرى الفلسطينية في مناطق     

طاع غزة، وإن تراجع عملها في االشهر االخيرة علـى ضـوء            لدعم ابناء الشعب الواحد في الضفة الغربية وق       
  .اجواء التهدئة، إال انه استمر ارسال الشحن الغذائية والطبية

  1/11/2005الغد األردنية 
  

  فلسطين تفوز بالمرتبة الخامسة في حفظ القرآن الكريم: سالمة .18
على العالم العربي واإلسـالمي فـي       أعلن الشيخ يوسف سالمة وزير األوقاف، فوز فلسطين بالمرتبة الخامسة           

وأوضح الدكتور سالمة    .حفظ القرآن الكريم في المسابقة التي أقامتها وزارة األوقاف بالمملكة األردنية الهاشمية           
أن الطالب سائد عمر محمود عبداهللا من قرية تل بمحافظة نابلس فاز بالمرتبة الخامسة علـى العـالم العربـي         

بلغ ثالثة آالف دينار أردني، ضمن مشاركة فلسطين في المسابقة الهاشـمية الدوليـة              واإلسالمي وتم تكريمه بم   
  .التي أقيمت في العاصمة األردنية عمان
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  1/11/2005الحياة الجديدة 
  
  
  

  بطريرك القدس مصمم على استعادة العقارات   .19
كل العقارات والممتلكـات    قال الدكتور عطا اهللا حنا ان البطريرك الجديد مصمم على استعادة             : وديع عواودة 

أثنى سكرتير المؤتمر االرثوذوكسي مروان طوباسي على        و .البطريركية التي تم تسريبها الى جهات اسرائيلية      
  .البطريرك تيوفولوس الثالث في موقفه االخير داعيا اياه الى مواصلة االنحياز للطائفة ومصالحها

  1/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

  ين يطالبون تدخال دوليا لوقف الغارات االسرائيلية االطفال الفلسطيني .20
 أمس ، مطالبين كوفي انان عبر رسائل سـلموها           في غزة    اعتصم عشرات من األطفال أمام مبنى  اليونيسيف       

للمنظمة بالتدخل الفوري لوقف الغارات التي تشنها طائرات االحتالل اإلسرائيلي ليالً نهاراً في سـماء قطـاع                 
وشـمل  . ر المجتمع الدولي لرفع االحتالل عن الشعب الفلسطيني وإعادة الحقوق إلـى أهلهـا             غزة، وتفعيل دو  

  .االعتصام خمسة مدارس مختلفة من غزة
 1/11/2005الدستور 

  
  ع عشرة آالف طرد على األطفال في المسجد األقصى  يتوز .21

ثر من عـشرة آالف طـرد مـن         أعلنت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية أنها قررت توزيع أك         :أمين أبو وردة  
السكاكر والحلويات على األطفال من رواد المسجد األقصى، وذلك استكماال واختتاما لمـشروعها الرمـضاني               
الذي توج في ليلة القدر بتوزيع أكثر من عشرة آالف وجبة على المصلين وإجمالي وصل إلى ثالثـين ألـف                    

  . وجبة في رمضان
  1/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ع طالبات فلسطينيات من اإلقامة في جامعة حيفامن .22

 لإلقامة في مساكن الطالبات     1948رفضت جامعة حيفا اإلسرائيلية طلباً تقدمت به ثالث طالبات من فلسطينيي            
  . التابعة للجامعة نظرا ألوضاعهن االقتصادية الصعبة وذلك لعدم خدمتهن في الجيش اإلسرائيلي

 1/11/2005البيان  
  

  نون لضم مناطق من الضفة الغربية الى اسرائيل مشروع قا .23
طرح عضو الكنيست االسرائيلي، اليعزر كوهين، مشروع قانون يدعو الى ضم اجزاء من الضفة الغربية الى                

. اسرائيل، تحديدا االراضي التي تقوم عليها مستوطنات اريئيل، معاليه ادوميم، جبعات زئيف وغوش عتصيون             
لمقترح ان هذه المستوطنات تشكل جزء من دولة اسرائيل، تخـضع لهـا مـدنيا،               وزعم في مقدمة المشروع ا    

. وتسري على سكانها كافة القوانين االسرائيلية، ولذلك، تعبر هذه المستوطنات اراضي اسرائيلية ويجب ضمها             
كما قدم مشروع قانون عنصري، يستهدف المواطنين العرب، بشكل خاص، حيث يدعو الى منع من يزور بلدا                 

 .  معاديا، من حق الترشح والتصويت في االنتخابات االسرائيلية
  1/11/2005 48عرب 
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  أرجأ التصويت على التعيينات في حكومته  .24

قرر شارون أمس تأجيل طرح تعيينات وزارية جديدة في حكومته على الكنيـست             : القدس المحتلة  آمال شحادة    
وقد تجاوب في ذلك مع طلب      . نيد أكثرية مؤيدة القتراحه   للتصويت عليها لمدة أسبوع، بعد ان فشلت جهوده لتج        

تقدم به النائب ايتان الذي قال في جلسة كتلة الليكود في الكنيست ان تأجيل طرح الموضوع سـيمكن معـسكر                    
وكان شارون قد قرر طرح التعيينات في الجلسة األولـى           .شارون من تجنيد أكثرية مؤيدة للتعيينات الوزارية      

توية للكنيست، وبموجبها يتم تعيين روني بار اون وزيرا للـصناعة والتجـارة وبـويم وزيـرا                 من الدورة الش  
لالستيعاب، وتثبيت تعيين اولمرت كوزير للمالية، اال ان المعارضة الشديدة التي واجهها شارون من معـسكر                

 .ى جلسة الكنيست، امس    نائبا اذا ما طرح عل     57المتمردين، والتي بينت ان اقتراحه لن يحظى بتأييد أكثر من           
وشهدت الحلبة الحزبية أمس، نقاشاً حول مصير الحكومة في ظل الحرب التي يخوضها شارون أمام معـسكر                 

وقدر معظم اعـضاء    . متمردي حزبه وخطر فشله في ضمان اكثرية مؤيدة للتعيينات الوزارية، االسبوع المقبل           
واعلن رئيس المعارضة، تـومي     . ات العامة في الكيان   الكنيست ان االوضاع الحالية ستسرع من موعد االنتخاب       

  . لبيد انه سيسعى الى تقديم موعد االنتخابات، فيما أعلن رئيس شاس ايلي يشاي، انهم معنيون بتقديم الموعد
  1/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  شارون قد يضطر الى حل الكنيست  .25

وع المقبل، على قرار تعيين اولمرت وزيرا للماليـة،         اوضح المستشار مزوز انه اذا لم يصادق الكنيست، االسب        
فان دولة اسرائيل ستبقى بدون وزير للمالية، وهو ما يعتبره محللون قضائيون مأزقا قد يجبر شارون على حل                  

  . الكنيست وتعيين حكومة مؤقتة، حتى االنتخابات، او البقاء بدون وزير للمالية
  1/11/2005 48عرب 

 
  ! عسكري في قطاع غزة إلى القانون اإلسرائيلينسخ أنظمة الحكم ال .26

أقرت الكنيست اليوم بالقراءة األولى قانونين لشرعنة إستمرار التعامل مع سكان غزة بنفس الطريقة التي كانت                
متبعة حتى األن وفق األنظمة العسكرية، وتحويل أنظمة الحكم العسكري الملغي في غزة إلى قوانين خاصة في                 

وقد أقر القانونان بأغلبية األصوات وأحيال إلى        .يلي لضمان إستمرارية القمع ضد أهالي القطاع      القانون اإلسرائ 
  .لجنة الكنيست لتحضيرهما للقراءتين الثانية والثالثة

زحالقة أن إسرائيل تعترف بإستمرار إحتالل غزة بـنص         .وفي معرض مناقشته لهذين القانونين، قال النائب د       
وقال إن إمتحـان اإلحـتالل لـيس         !!لنت سياسياً ولكل العالم بأن اإلحتالل قد إنتهى       قانوني صريح، بعد أن أع    

 ليس هذان القانونان إال نسخاً لقوانين اإلحـتالل         :وتابع !الوجود العسكري على األرض وإنما بالسيطرة الفعلية      
  .إلى القانون اإلسرائيلي فالمضمون لم يتغير وبقي كما كان قبل تنفيذ فك اإلرتباط

  31/10/2005 48رب ع
  

  إسرائيل تعارض مشاركة كتائب األقصى في االنتخابات  .27
وأشـار فـي   . أعلن شالوم ان إسرائيل تعارض مشاركة كتائب األقصى في االنتخابات الفلسطينية المقبلة           :غزة

  ان شهداء األقصى منظمة إرهابيـة وأنهـا        2002تصريحات لإلذاعة اإلسرائيلية إلى إعالن إسرائيل في عام         
وذكـرت  . ستعارض بشدة مشاركة تلك المنظمة أو مرشحيها في تلك االنتخابات كما الحال بالنـسبة لحمـاس               

  . مصادر إسرائيلية ان شالوم كان يقصد مروان البرغوثي
 1/11/2005البيان 
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  شوارع سديروت مهجورة خوفاً من الصواريخ .28
وت بدت مهجورة بالكامـل والتـزم سـكانها         إن بلدة سدير  : قالت مصادر أمنية إسرائيلية، أمس    : أ.ب.د،  غزة

وانتقـد   .البيوت والمالجئ بعد تهديدات مسلحين فلسطينيين من حركتي الجهاد وفتح بضرب البلدة بالصواريخ            
قائد في الجيش اإلسرائيلي ما أسماه تلكؤ السلطة الفلسطينية وأجهزة أمنها في وقف الهجمات الصاروخية على                

  .ردود قوية إذا لم يوقفوا هذه األعمال اإلرهابيةسديروت، متوعداً الفصائل ب
  1/11/2005األيام الفلسطينية 

  
  االنتفاضةىغاالنط يتوعد بالقضاء عل .29

اختار الجنرال االسرائيلي يواف غاالنط، مناسبة تعيينه قائدا للمنطقة الوسطي في  :الناصرة من زهير اندراوس
فيه ما اعتبر اوراق اعتماده لمنصبه الجديد امام الرأي العام جيش االحتالل ليدلي بحديث ليديعوت احرنوت قدم 

في الدولة العبرية، حيث سيكون من مهامه الجديدة قيادة قوات االحتالل في الضفة الغربية في ظل ما اسماه 
 .تنامي االرهاب الفلسطيني

د من الذين شاركوا في ومثلما يفعل كبار الساسة والعسكريين في اسرائيل، حرص غاالنط ان يقدم نفسه كواح
الت قادة فلسطينيين، وان كان ذلك بشكٍل غير مباشر، حيث ترك للصحيفة تقديمه بانه عمليات اغتيال شهيرة ط

الشخص الذي تتحدث عنه وسائل االعالم االجنبية ومصادر غير رسمية بصفته مرتبطا بعمليات كوماندوز، 
قي ليس حديثا شقاالاستهدفت جهات فلسطينية وعربية منها قيامه ويعلون باغتيال خليل الوزير، كما ان اغتيال 

 . غريبا بالنسبة له
وفي اشارة الي االسلوب الذي سيتبعه في مواجهة الفلسطينيين، قال ان من مهامه الجديدة سيكون تنسيق 
العمليات العسكرية ضدهم، واضاف ان شارون كان يعطي االجهزة االمنية االسرائيلية كامل الحرية لما اسماه 

 .الي فهو طليق اليدين بهذا الشأنكسر شوكة االرهاب الفلسطيني، وبالت
  1/11/2005القدس العربي 

  
  حالة تأهب قصوى في إسرائيل في الذكرى األولى لوفاة عرفات .30

أعلنت الشرطة وقوات األمن اإلسـرائيلية  :  عبد الرؤوف ارناؤوط ، وائل بنات، أ ف ب   ،رام اهللا، غزة، نابلس   
 نوفمبر المقبل في الذكرى األولى لوفـاة        11تملة يوم   حالة التأهب القصوى تحسبا لشن فلسطينيين هجمات مح       

وأعربت هذه القوات عن خشيتها من قيام فلسطينيين بتنفيذ هجمات وانتقاما الغتيـال لـؤي الـسعدي          .عرفات
وأشارت المصادر إلى أن أجهزة األمن اإلسرائيلية تلقت إنذارات عامـة            . نشطاء في قباطنة   3إضافة إلى قتل    

 تنفيذ هجمات لمناسبة الذكرى السنوية األولى لرحيل عرفات، مشيرة إلـى أن لـيس ثمـة                 عن نية فلسطينيين  
  .معلومات دقيقة عن خطط محددة سيتم تنفيذها من قبل فصائل بعينها

  1/11/2005الوطن السعودية 
  

  مزوز، يعارض عودة صالح طريف الى الكنيست  .31
 تعتبر عارا ولذلك ال يمكنه العودة الـى عـضوية           قال المستشار مزوز، ان التهم التي ادين بها صالح طريف،         

وعلم ان مزوز توجه بهذا الشأن، الى المحكمة المركزية فـي تـل              .الكنيست، بعد استقالة ابراهام بايغا شوحط     
  .ابيب كي تثبت موقفه هذا لدى نظرها في االلتماس الذي قدمه طريف ضد قرار ادانته

  1/11/2005 48عرب 
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  حقق في حصول نائبي وزيرين على رشاوى مراقب دولة اسرائيل ي .32
يحقق مراقب دولة اسرائيل، القاضي المتقاعد لندشتراوس، في حصول نائبي وزيرين اسرائيليين على رشاوى              

وقالت وسائل اعالم الكترونية اسرائيلية، اليـوم، ان نائبـة وزيـر             .من شركة الصادرات الزراعية اغراسكو    
زير الصناعة والتجارة، ايلي افاللو، سافرا الى الخارج على حساب الـشركة            الداخلية روحاما ابراهم، ونائب و    

وحسب المصادر فقد اكتشف مراقـب      . رغم ان لجنة االخالق المهنية البرلمانية منعتهما من ذلك بشكل واضح          
وتبـين ان   . الدولة حصول ابراهام وافاللو على هذه الرشوة صدفة، اثناء معالجته لملـف شـركة أغراسـكو               

شبوهين كانا في حينه عضوين في لجنة المالية البرلمانية، ويفحص المراقب حاليا ما اذا كان لـذلك عالقـة                   الم
ويدعي افاللو وابراهام انهما سافرا داخل طـائرة         .بنقاش اجري في اللجنة في حينه، حول خصخصة الشركة        

 من قبل من الـسفر علـى حـساب          ، وادعيا انهما نسيا منعهما    (!)شحن، ولم يستمتعا بالرحلة بل كانت شاقة        
 .الشركة

  1/11/2005 48عرب 
  

  هي معقل للسياح اإلسرائيليين هندالالمنطقة التي شهدت االنفجارات في  .33
 كشفت هآرتس النقاب عن أن المنطقة، التي وقعت فيها االنفجـارات فـي العاصـمة الهنديـة                  :القدس المحتلة 

وقالت الصحيفة إن    . المفضل لديهم في منطقة آسيا، بشكل عام       مؤخراً، تعتبر معقالً للسياح الصهاينة، والمكان     
السياح اإلسرائيليين يفضلون منطقة هميان بازار، السيما المنطقة الواقعة في شارع ببهار جانج، حيث المحالت               

ه ونقلت عن مدير وحدة إنقاذ ومتابعة المفقودين الصهيونية قول         .والفنادق الرخيصة، والسائحون من حول العالم     
إن منطقة هميان بازار تعد جنة عدن للسائحين اإلسرائيليين، لما فيها من أماكن جميلة، وكذلك بها مركز تـابع                   
لحركة حباد اليهودية الدينية، كما يعد مركز جذب للكثير من السياح الصهاينة الذين يحضرون إليه من جنـوب                  

فتلك المنطقة يحتلها السائحون القادمون مـن       .. وقال إنه ليس من الممكن عدم الذهاب إلى هناك         .وشمال الهند 
كما أشارت الصحيفة إلى أن سوق بناجار يعد كذلك مركز جذب للسائحين، مشيرة إلى أن هذا السوق                 . إسرائيل

  .يتميز برخص األسعار، وقدرة أبناء الطبقات المتوسطة على الشراء منه
 1/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  % 6.57رفع أسعار الخبز بنسبة : رون للفقراءشا -هدية اولمرت .34

في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة اإلسرائيلية وجود مخطط لمكافحة الفقر، وتزامنا مع مطالبة رئيس الحكومة                
بتعيين وزير خاص لمكافحة هذه اآلفة المتزايدة في المجتمع االسرائيلي، قـدمت وزارة الـصناعة والتجـارة                 

اسرائيل، هدية تؤكد انغالق المؤسسة االسرائيلية امام صرخات الجياع، حيث قررت رفع            والتشغيل، الى فقراء    
وعللت رفع األسعار بأنه كان ضرورياً نظراً الرتفـاع أسـعار            .إبتداءاً من اليوم  % 6.57أسعار الخبز بنسبة    

  %!10ة، بنسبة الوقود، هذا في الوقت الذي اعلن فيه أن أسعار الوقود ستخفض ابتداء من الليلة الماضي
  .وقالت االذاعة االسرائيلية، ان وزير الصناعة والتجارة، ايهود اولمرت، يدرس امكانية الغاء القرار

  1/11/2005 48عرب 
  

 الهالل األحمر ونجمة داود الحمراء يبحثان استخدام شعار اضافي جديد .35
 جنيف رئيسا جمعية الهالل  اجتمع في القدس امس االول تحت رعاية اللجنة المشرفة على ميثاق:القدس

وقد وافق الطرفان على البدء فورا بإجراء محادثات  .االحمر الفلسطيني وجمعية نجمة داود الحمراء االسرائيلية
حول استخدام شعار جديد اضافي على اراضيهما والمدى الجغرافي لنشاطاتهما وسبل القيام بمهامهماعلى احسن 

لصليب األحمر والهالل األحمر اضافة الى سبل التعاون بين الجمعيتين في وجه بما يتوافق مع قوانين حركتي ا
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وقد وافقت وزيرة خارجية سويسرا على طلب تقدم به رئيسا الجمعيتين لمنحهما مكاتب جديدة في  .المستقبل
 .سويسرا بهدف تسهيل العملية التفاوضية بينهما ولمراقبة تطبيق االتفاقية

  1/11/2005القدس الفلسطينية 
  

  وفد بريطاني يبحث متطلبات إنعاش االقتصاد الفلسطيني: غزة .36
أجرى وفد بريطاني ضم عدداً من الخبراء في وزارة المالية البريطانية لقـاءات مـع عـدد مـن                     :حامد جاد 

المسؤولين في السلطة وممثلي القطاع الخاص الفلسطيني، استهدفت االطالع على الوضع االقتصادي وفـرص              
  .ش االقتصادي في مرحلة ما بعد االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزةتحقيق االنتعا

  1/11/2005األيام الفلسطينية 
  

   مليون يورو19خطة عمل لألعوام الثالثة المقبلة كلفتها  .37
أعلنت جمعية التنمية الزراعية اإلغاثة الزراعية، عن نيتها الشروع بخطة عمل جديـدة             : كتب سائد أبو فرحة   
 مليون يورو كحـد  19، ستصل تكلفة تنفيذها المباشرة إلى )2007 ـ  2005(تدة بين األعوام خالل الفترة المم

  .أدنى
  1/11/2005األيام الفلسطينية 

  
 التصوير المبكر في فلسطين .38

التصوير المحلي المبكر في فلسطين دراسـة التـاريخ الثقـافي           : يحاول عصام نصار في كتابه لقطات مغايرة      
يؤرخ الكتاب فـي     .  صورة أنتجها المصورون األوروبيون المبكرون     162ن خالل   واالجتماعي الفلسطيني م  

فصوله الثالثة، وصول أوائل المصورين األوروبيين لفلسطين والكيفية التي مثل بها هـؤالء هـذا البلـد فـي                  
عمال الكتاب أول دراسة منهجية عربية للتصوير الفوتوغرافي المبكر لفلسطين، حاولت تأريخ حياة وأ             صورهم،

 ثم نكبـة  1936أوائل مصوريها المحليين والغربيين، منتقلة من أواخر العهد العثماني الى عهد االنتداب وثورة         
1948.  

 1/11/2005السفير 
  

  فلسطين بتكريم استثنائي للسفير بروسيا تؤكد اهتمامها الخاص .39
العريدي، الذي أنهـى فتـرة    تحولت مراسم تكريم السفير الفلسطيني لدى موسكو خيري   :  رائد جبر  -موسكو  

وأبلغ ديبلوماسـي روسـي      .خدمته في روسيا الى مناسبة إلعالن موقف روسي قوي حيال الملف الفلسطيني           
الحياة ان مراسم التكريم المتعددة حملت أكثر من رسالة، خصوصاً انها جاءت بعد مساع بذلتها موسكو أخيـراً                 

  .نشيط دورها في دفع التسوية في الشرق األوسطتل
  1/11/2005الحياة 

  
 فك الطوق عن موقع القيادة العامة في السلطان يعقوب .40

فك الجيش اللبناني الطوق االمني المفروض منذ نحو اسبوع، على موقع الجبهة الشعبية القيادة العامة في 
ولوحظ أن الجيش سحب حواجزه المؤللة عند مدخلي السلطان . منطقة السلطان يعقوب في البقاع الغربي

عقوب ولوسي وكامد اللوز، كما تراجعت القوة المؤللة من التالل المشرفة على الموقع من جهة الجنوب، اال ي
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كما كثف الجيش دورياته  ان الجيش شدد من اجراءاته على المداخل الرئيسية لمنطقتي راشيا البقاع الغربي،
 .موزعةالمؤللة، مستبقيا حاجزا ثابتا، حيث تجمعات حركة فتح االنتفاضة ال

 1/11/2005السفير 
  
  
  

 حرب يلتقي وفد منظمة التحرير .41
التقى النائب بطرس حرب، أمس، وفد منظمة التحرير الفلسطينية، وجرى بحث في الوضع الفلسطيني في 
لبنان، وموضوع السالح في المخيمات وخارجها ومسألة الوفد المشترك من الفصائل الفلسطينية للحوار مع 

بنتيجة البحث تبين وجود توجه مشترك بين منظمة التحرير والسلطة وقال حرب أنه و .الحكومة اللبنانية
اللبنانية والشعب اللبناني في اال يكون العامل الفلسطيني عامال مؤخرا او معرقال الستعادة لبنان استقالله، وفي 

أمان وحرية كما يعيش فيه اعادة الدولة اللبنانية وبناء مجتمع ديموقراطي في لبنان يعيش فيه اللبنانيون ب
الالجئون الفلسطينيون في جو من الحماية ويحسن لهم اوضاعهم االجتماعية واالنسانية الى حين حل القضية 

 . الفلسطينية
  1/11/2005السفير 

  
  من قادة حزب لبناني دعوا لقتل الفلسطينيين3قاض يطلب السجن المؤبد لـ .42

 بيروت عبد الرحيم حمود أمس االثنين في قرار ظني اصدره طالب قاضي التحقيق في: بيروت ـ يو بي آي
انزال عقوبة تصل الي حد السجن المؤبد بحق ثالثة من اعضاء حزب حراس االرز بتهمة الدعوة الي قتل 

 .الفلسطينيين
  1/11/2005القدس العربي 

  
  حق العودة تدعو لاللتزام بقوانين مقاطعة إسرائيل: األردن .43

ة الدفاع عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين ان المبادرات التي تصدر عـن جهـات               اكد بيان صادر عن لجن    
فلسطينية واسرائيلية تهدف لتصفية حق العودة عن طريق التوطين او التهجير او تحريف مفهومه ليعني العودة                

جئـي الخـارج    الى مناطق السلطة او الدولة الفلسطينية وليس الى اراضيهم وممتلكاتهم االصلية او حصره بال             
ودعت اللجنة الى اعادة الروح للنظام العربي وتفعيـل قـوانين            .واسقاط حقوق الالجئين المقيمين داخل الوطن     

 واعادة تفعيل الحركة الشعبية المساندة لالنتفاضة والمقاومة الفلسطينية والمقاومة العراقية           ،جامعة الدول العربية  
  .الباسلة

  1/11/2005الغد األردنية 
  

 !الوفد الباكستاني سيزور فلسطين ال إسرائيل:  آبادإسالم .44
أوضح وزير الخارجية الباكستاني أمس أن وفدا كبيرا من المسؤولين الباكستانيين، أعلنت وسائل إعالم 

وأكد أن الوفد سيلتقي محمود  .إسرائيلية انه سيأتي إلى تل أبيب، سيزور في الواقع الرئيس محمود عباس
حتاج إلى الحصول على تسهيالت من اإلسرائيليين، حتى يتمكن الوفد من الوصول إلى عباس، موضحا لكننا ن

  ا ف ب. ولم يوضح ما إذا كان الوفد سيجري اتصاالت مع سلطات االحتالل اإلسرائيلية. المكان المقصود
 1/11/2005السفير 

  



 

 14

  مجلس التعاون يدين العدوان اإلسرائيلي على الفلسطينيين .45
امة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الهجمات العدوانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني             أدانت األمانة الع  

على أيدى قوات االحتالل اإلسرائيلي إضافة إلى السلوك اإلرهابي ضد المـصلين الفلـسطينيين فـي القـدس                  
لتوصل لسالم مع القيادة    موفاز والتي استبعد فيها ا    لوانتقدت في بيان لها أمس التصريحات العنصرية         .الشريف

  .الفلسطينية او الجيل الفلسطيني الحالي
  1/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  )اكد ان الخالف تكتيكي(عيون واذان  .46

  جهاد الخازن  
 في االنتخابات هي نقطة خالف      حركته ان عدم مشاركة      االسالمي الدكتور رمضان   الجهادحركة  قال لي رئيس    

ماس والجهاد، اال انه أكد ان الخالف تكتيكي، وسواء حـصلت االنتخابـات او لـم                او افتراق في النهج بين ح     
  .تحصل تبقى العالقة بيننا استراتيجية

أكد ايضاً انه ليس هناك حركتان على الساحة الفلسطينية بينهما من القواسم المـشتركة ايـديولوجياً وسياسـياً                  
ولدينا فعـالً   . م على األرض في تنسيق وعمل مشترك      وكفاحياً مثل حماس والجهاد، ولكن لألسف هذا ال يترج        

خشية من ان تتحول االنتخابات الى قضية صراع تعمق االنقسام في الساحة الفلسطينية، وتصرفنا عن مقاومـة                 
  .االحتالل

وهو أضاف انه حتى لو اختلفنا مع حماس على المشاركة في االنتخابات فنحن متفقون على حمايـة مـشروع                   
  .اية شعبنا وقضيتنا من مخاطر مقبلة، وهي كبيرة سواء على المستوى المحلي او االقليميالمقاومة، وحم

. يقول ان الوفاق بين حماس والجهاد هو الذي انجز اتفاق القاهرة، ولكن التهدئة لم يتحقق من شروطها شيء                 و
كذا فالجهاد مصر علـى     وه. فاالعتداءات واالغتياالت لم تتوقف، وبدل ان يفرجوا عن االسرى اعتقلوا المزيد          

  .المقاومة
أرى الوضع ميؤوساً منه حتى لو اتفق الفلسطينيون، فكيف وقد اختلفوا؟ والموضوع ليس مقاومـة او تهدئـة،                  
وانتخابات او ال انتخابات، ومن يشارك ومن يقاطع فالنتيجة واحدة وهو انه لن يكون هناك سالم مع أي حكومة                   

  .اسرائيلية
ي شاؤول موفاز الذي يقتل بنات المدارس ال يتوقع سالماً مع القيادة الفلسطينية الحاليـة،               وزير الدفاع االسرائيل  

وشخصياً ال أتوقع سالماً مع القيادة االسرائيلية الحالية، وربما ال سالم      . أي ان أبو مازن يعامل كسلفه أبو عمار       
ار في قيادة الجـيش يتحـدثون ضـمن         مع القيادة التالية، فإذا كان آرييل شارون وموفاز ومجرمو الحرب الكب          

المتوقع منهم ويقتلون، فإن الوسط واليسار االسرائيلي في حالة غيبوية، ومفكريه في متاهة سياسية كالليبراليين               
األميركيين الذين تركوا أكثر الجماعات األميركية تطرفاً سياسياً وتخلفاً دينياً تتحكم بمصير أعظـم قـوة فـي                  

  .العالم
 غداً أو بعد غد أو في عمري، وأنا أقرأ في يوم واحد االسبوع الماضي مقاالت كتبها ناحوم                  قنطت من أي حل   

بارنيا في يديعوت اخرونوت، وأليكس نيشمان ايضاً في يديعوت اخرونوت، وبن كاسبت في معاريف، وهؤالء               
 جميعاً يتحدثون عـن     جميعاً من أفضل الصحافيين االسرائيليين اطالعاً وأكثرهم صدقية، ومع ذلك فقد وجدتهم           

  .االرهاب من دون أي اشارة الى االرهاب االسرائيلي المسؤول عن االرهاب المقابل
كيف يمكن ان يصل الفلسطينيون الى اتفاق مع االسرائيليين اذا كان بارنيا وفيشمان وكاسبت يرددون كالببغـاء           

  السالم؟مواقف حكومة متطرفة تعمل عن سابق تصور وتصميم وبوعي كامل لتدمير 
  1/11/2005الحياة 
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   األمريكي على الجبهات الفلسطينية -االسرائيلي الحلف .47
  محمد جالل عناية  

وإن الحديث عن تركيبـة     . من الواضح غياب المنهجية عن آلية التركيبة السياسية الفلسطينية بأطرافها المختلفة          
وفر هو خلطة فلسطينية، حصل أطرافها على       هو تجاوز للواقع الذي ال يرقى إلى هذه الصفة، والحقيقة ان المت           

الهوية عن طريق االنتماء إلى األرض والمجتمع، وإن فقدان هذه األطراف لعناصر التماسك في ما بينهـا قـد                   
جعل منها خلطة، فمن المؤلم ان يتوارد في الذاكرة فقدان الجبهة الوطنية الفلسطينية الداخلية أو الشاملة، كما أن                  

طراف الفلسطينية غير وارد وللتدليل على ما هو أقسى على النفس من ذلك أن الروابط بـين                 االئتالف بين األ  
مجموعات فتح على سبيل المثال أوهى من خيط العنكبوت، إذا لم تكن هذه المجموعات أصالً متصارعة فيمـا                  

ئتالف بـين أجنحتهـا     بينها، وإن فتح عندما كانت تبدو في أبهى صورها، كان يعود هذا البهاء إلى قدر من اال                
  .السياسية المختلفة

إن التشخيص الداخلي للحالة الفلسطينية، فيما يبدو عليها من ضعف وما تصادفه من مآزق، يعود إلى الصراع                 
الداخلي المعزز أو المدفوع أحياناً من قوى خارجية، وقبـل أن نتحـدث عـن الـصراع بـين الفلـسطينيين                     

 نريد أن نتحدث عن الصراع بين الفلسطينيين أنفسهم، هذا الـصراع الـذي              واالسرائيليين وحلفائهم األمريكيين  
وطرفا الصراع الـداخلي    . تسبب في ضعضعة الجبهة الفلسطينية في مواجهة االسرائيليين، واألمريكيين كذلك         

 هما أهل التسوية السياسية، وأهل التسوية السياسية الفلسطينيون هم جزء من جبهة تـشمل البعـدين االقليمـي                 
والدولي، والطرف اآلخر هم أهل الجهاد من الفلسطينيين الذين لهم من يدعمهم ماديا في السر علـى الـصعيد                   

  .االقليمي، مع إنكار هذه العالقة في العلن
ولكن هناك ما يجمع الداعمين والمدعومين، وهو وحدة المواقف السياسية المعلنة، والتي تشكل نسخة جديدة من                

مع أن الجبهة القديمة كانت تكتفي بالرفض، وتفتقر إلى آلية التصدي، فالجبهة الجديدة             . جبهة الصمود والتصدي  
تعلن عن الرفض وتمتلك آلية التصدي المحدودة القدرة ولكنها موجودة، وما يبدو على الجبهة الجهادية هو أنها                 

 فعلى الصعيد الوطني تجابه     تغمض عينيها وتسد آذانها عن جميع التحديات التي تواجهها على الصعد المختلفة،           
  .الجبهة الجهادية بمطالب االنضباط للسلطة الوطنية الفلسطينية في حملها للسالح وفي استخدامه

وإن ما يجب أن تعيه حركة حماس هو أن درعها الواقي هو فلسطينيتها فقط، وفي أنها في مواجهة اسـرائيل                    
ي الوقت الذي تستغرق فيه اسرائيل في عهرها الـسياسي       فإن الجماهير العربية لن تتقبل تصفية حماس بقسوة ف        

أما ما تواجهه على الصعيد الدولي من قطيعة سياسية فهو واضح ال غموض فيـه، وإن ابتعادهـا                  . والعسكري
التطهري عن المشاركة في النظام السياسي الفلسطيني المعترف به دولياً في البدايـة جعلهـا تقـف كجماعـة                   

جتمع الدولي والرأي العام، ومعروف ان المواقف الدولية تتشدد فـي شـروطها تجـاه               متطرفة في مواجهة الم   
  .الجماعات الصغيرة، وهي ان تتخلص هذه الجماعة من التطرف

أما ما يراه أهل التسوية من الفلسطينيين، فهو أن العمليات العسكرية من بعض الفصائل الفلسطينية ال تتـوازن                  
الشعب الفلسطيني بارتفاع وتيرة الظلم واالضطهاد في الممارسات التي يقترفهـا           نتائجها مع الثمن الذي يدفعه      

  .جيش االحتالل االسرائيلي
األمر اآلخر أن قراءة الوضع العربي ال توحي بأي أمل في إصالح شأنه في المستقبل المنظـور، وبتواضـع                   

ياسية مقصرون بعدم االعالن عـن      أكثر إيقاف التدهور قبل الحديث عن النهوض به، ولكن جماعة التسوية الس           
مواقفهم السياسية، وعدم ممارستهم لدعاية ذكية غير مدفوعة األجر بصياغة أهدافهم والدفاع عنها بصوت عاٍل               
وإثارة جلبة حول احتالل اسرائيل لألراضي الفلسطينية، وخصوصاً االستيطان المتنامي في هذه المناطق، وما              

ه االرهاب، فإن السلطة الفلسطينية أمامها فرصة ممتازة لمهاجمة اسرائيل          دامت اسرائيل تتحصن خلف ما تسمي     
سياسياً، فال يجب أن تضيع السلطة هذا الزخم السياسي مقابل فتات ما يسمى بالتنازالت االسرائيلية، فلها حـق                  

لطة الوطنيـة ال    المبادرة بالهجوم السياسي عبر المحافل الدولية وعلى صعيد الرأي العام العالمي، ما دامت الس             
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عالقة لها بما تسميه اسرائيل باإلرهاب، وإننا ال ندري من يضع للسلطة الفلسطينية، ولحركة فتح التي هي قوام                  
هذه السلطة استراتيجيتها بتجزئة قضية االحتالل وعدم مواجهته على مستوى شامل، وذلك بتفتيت القضية إلى                

راحل ياسر عرفات، واحتجازه في مبنى المقاطعة فـي رام          جزئيات تطغى على القضية، فقد استمرت قضية ال       
اهللا تطغى على قضية االحتالل الذي لم يعد له ذكر، وكأن االحتالل أصبح أحد هـوامش احتجـاز المرحـوم                    

واليـوم  . عرفات، فإن إلغاء حصار عرفات ال يلغي االحتالل، ولكن انتهاء االحتالل يلغي احتجـاز عرفـات               
معتقلين، وإن أسرهم يعتبر امتداداً لنضالهم عند شعبهم، ال يجوز أن تـصبح هـذه               أصبحت قضية األسرى وال   

القضية بديالً للمطالبة بزوال االحتالل الذي أصبح قضية في الظل بجانب قضية األسرى، أمـا االسـتراتيجية                 
وة وشراسـة،  االسرائيلية  األمريكية فهي خبيثة ولكنها ذكية، فإنها تنعت حماس باإلرهاب وتحلل ضربها بقـس         

وتنعت السلطة الوطنية بالضعف وتغلق في وجهها األبواب، فقد آن األوان لبناء استراتيجية فلسطينية تعي مـا                 
  . تريده، وتعرف ما تفعله حتى يفهم العالم القضية الفلسطينية على حقيقتها

  1/11/2005الخليج اإلماراتية 
 

  !!حماس تعمل من أجل مصلحة حماس .48
  جمال المجايدة‚د 

وصلتني الرسالة التالية من االخ واثق سعادة وهو احد مسؤولي الجالية الفلسطينية الكبيرة العدد في هولندا قال                 
  ‚‚تحيه فلسطين وبعد ‚‚ االخ جمال المجايدة المحترم : فيها 

ان تعقيبا على مقالتكم لماذا ال توقف حماس المتحدثون باسمها سؤال يستحق التوقف عنده؟ ولكن ان مـن اراد                   
  ‚يعرف حماس عليه ان يكون قد تربى في صفوفها لالطالع على كيفية تفكيرهم

حيث انها ليست بالحركة التي تتميز بسرعة التسلسل في مراتبها فهي منغلقة بعكـس الحركـات الفلـسطينية                  
لكثير ان ليس اال ولكن على الرغم من قناعة ا      ‚ االخرى وهي تشبه في مراتبها االثنتي عشر والنقباءاالثني عشر        

  ‚حماس هي من تتحمل مسؤولية ماحدث
وقابل ذلك ضعف السلطة الفلسطينية في كيفية التعامل مع الحدث وهذا يعود السباب عديدة بالمقابل ان السلطة                 
الفلسطينية وحركه فتح بحاجة الى اعداد كادر اعالمي متمرس علما بأن لديها طاقات كثيرة ولكـن يجـب ان                   

وأن يتم تحديد اشخاص من ذوي الخبرة ليكونوا ناطقين باسم الحركة أو السلطة ولعلك              نسمح لها بأخذ الفرصة     
  ‚تالحظ الفرق في طريقة وأسلوب حماس خالل توجهها لالعالم وعندما يتوجه احد االخوة من السلطة أو فتح

جل مصلحة  هل ستدرك حركه فتح اهمية االعالم في مواجهة الخصم السياسي يبقى القول ان حماس تعمل من ا                
  حماس قبل مصلحة فلسطين؟

  واثق سعادة
  - انتهت الرسالة-

اتمنى اال تصدق استنتاجات االخ واثق سعادة وان تكون حماس ال تعمل من اجل مـصلحة                : تعقيب من الكاتب  
التي تستعصي على االندحار أو االنكـسار أو        ‚ االسيرة الجريحة الصامدة  ‚ حماس بل من أجل مصلحة فلسطين     

  !الهزيمة 
 1/11/2005الوطن القطرية 

 
  بانتخابات مبكرة بطاليو شارون يتراجع أمام الكنيست .49

 حلمي موسى  
مني رئيس الحكومة اإلسرائيلية أرييل شارون بأول إخفاق له في الدورة الشتوية للكنيست عندما اضطر إلى 

 هذا اإلخفاق بعد أن تبين له أن وجاء. تأجيل عرض التعيينات الوزارية الجديدة التي كان قد أقرها في الحكومة
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ووفر عجز شارون . مساعيه إلرضاء المعارضة الليكودية لم تجد نفعاً وأنه عجز عن توفير األغلبية المطلوبة
ومع ذلك . عن تمرير التعيينات فرصة لمعارضيه في الليكود وخارجه للدعوة إلى تقديم موعد االنتخابات العامة

 هذا اإلخفاق تقديم عرض سياسي للواقع اإلسرائيلي القائم والتحديات التي وجد شارون أن أفضل تغطية على
 . تحيط به

وكان تأجيل عرض التعيينات هو االحتمال األضعف الذي أبرزته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التي كانت تنتظر 
 واجه فشارون الذي تحدى متمردي الليكود في اجتماعات المركز، والذي. مواجهة ساخنة يوم أمس

 . غير أنه تراجع. المستوطنين بخطة الفصل لم يكن يوحي ألحد بأنه على استعداد للتراجع اآلن
وقد أثبت متمردو الليكود الذين يمثلون ربع كتلة الليكود حاليا أنهم، بائتالفهم مع عدد من أعضاء الكنيست من 

إذ أفلح هؤالء، . ي موقف صعبحزب العمل واستعدادهم للتصويت إلى جانب المعارضة، وضعوا شارون ف
ومن المؤكد أن .  عضو كنيست ضد التعيينات التي أقرها شارون62حتى مساء أمس األول، في توفير أغلبية 

 هذه الجبهة العريضة ليست موجهة ضد تعيين إيهود أولمرت وزيراً ثابتاً للمالية بدالً من 
روني بار أون وزئيف بويم للوزارة تم التعامل معه فتعيين . بنيامين نتنياهو، وإنما ضد التعيينات األخرى

فلم يتم تعيينهما إال ألنهما مواليان لشارون ووقفا . إسرائيلياً بوصفه اشارة للفساد السياسي الذي تنبغي محاربته
 . إلى جانبه لتمرير خطة الفصل

 في اليوم األول للدورة وبعد أن وجد شارون أن عرض التعيينات على الكنيست سوف يقود إلى تعرضه للمهانة
ومن الجائز أن الذريعة التي . البرلمانية الجديدة قرر تأجيل ذلك متذرعاً باقتراح قدمه النائب ميخائيل إيتان

استخدمها شارون أثارت سخرية العديد من المعلقين، خاصة وأن إيتان كان أول من شبه عائلة شارون بعائلة 
 . شيسكو، لجهة الفسادالرئيس الروماني األسبق نيكوالي شاو

وأوضح سوف . وقال شارون إنه استجاب لمبادرة إيتان وقرر تأجيل التصديق في الكنيست إلى األسبوع المقبل
وآمل أن يتمكن رئيس االئتالف جدعون ساعر . أعرض مجموعة الوزراء الذين كنت أنوي تعيينهم اليوم

ي عملياً أن شارون يفوض ميخائيل إيتان وجدعون ساعر وهو ما يعن. وميخائيل إيتان من العمل إلقرار التعيين
 . التفاوض مع متمردي الليكود حول حلول وسط

وحسب . ولكن المتمردين أعلنوا أن شيئا لن يتغير في موقفهم من التعيينات إال إذا حصلوا على تعهدات سياسية
 في معاليه أدوميم 1 البناء في منطقة أحد قادة المتمردين فإن هذه التعهدات تتناول قضايا سياسية وأمنية مثل

كما . وإدخال الكتل االستيطانية ضمن الجدار الفاصل، وتعزيز الكتل االستيطانية وتعهدات اجتماعية أخرى
تجدر اإلشارة إلى أن . يطالب المتمردون بالفصل بين تعيين أولمرت وتعيين الوزيرين الليكوديين اآلخرين

الوزارية لمتان فلنائي من حزب العمل لضمان تأييد هذا الحزب للتعيينات في شارون عمل على ترفيع المكانة 
 . الكنيست

. وقد استغلت األحزاب األخرى في الكنيست وخصوصا شينوي حالة شارون لتطالب بتقديم موعد االنتخابات
في بعجز رئيس وأعلن زعيم شينوي تومي لبيد أن تأجيل التصويت على التعيينات الوزارية الجديدة إثبات إضا

فرئيس الحكومة غير القادر على تجنيد . ولذلك ثمة حاجة لتقديم موعد االنتخابات. الحكومة عن أداء وظيفته
وقال نائب لبيد، أبراهام بوراز إن رئيس الحكومة أثبت اليوم أكثر . أصوات أعضاء كتلته، هو كالمفلس سياسياً

 الدعوة النتخابات جديدة من أجل أن تكون لدولة إسرائيل ومن األفضل له. من أي وقت آخر أنه قابل للخضوع
 . حكومة مستقرة

وقد عمد شارون للخروج من اإلرباك الذي تسبب فيه تأجيل عرض التعيينات بإلقاء خطاب سياسي قال فيه إن 
إلى دعوة وأشار شارون . األيام األخيرة ذكرتنا بالواقع اإلقليمي الطافح بالكراهية إلسرائيل والذي نعيش فيه

الرئيس اإليراني لتدمير إسرائيل، ونوايا القتل لديهم التي تتبدى يومياً في العمليات الدنيئة التي وجهت إلينا في 
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. وقال إنه في مواجهة واقع كهذا ستواصل إسرائيل الدفاع عن نفسها وضرب منفذي اإلرهاب. األسبوع األخير
 . فال خيار آخر لدينا

فال نية لدينا . لجدار الفاصل سيتواصل وتحت إشراف قضائي وألغراض أمنية فقطوأضاف شارون إن إقامة ا
وأوضح أن . لقد عملنا من أجل التخفيف عنهم طالما يستمر الهدوء. للتسبب بآالم ال ضرورة لها للفلسطينيين

ي فهذه ه. 14إسرائيل ستواصل العمل من أجل تطبيق خطة خريطة الطريق مع التحفظات اإلسرائيلية ال
وتحدث عن التحسن في مكانة إسرائيل الدولية حيث إن هذه هي المرة األولى منذ . الطريق الوحيدة للمفاوضات

 . سنوات كثيرة التي تقف فيها األسرة الدولية إلى يمين إسرائيل
وحمل شارون على سوريا وإيران وقال إن مرسلي اإلرهاب في دمشق وإيران وغزة وجنين ال يحتاجون إلى 

وأضاف أنه ألول مرة يتجند المجتمع الدولي ضد دول تهدد إسرائيل مثل إيران .  وإنما لفرصة وحسبذرائع
وأنه ألول مرة منذ قيام دولة إسرائيل، ستبحث األمم المتحدة في مشروع قرار طرحته إسرائيل . وسوريا

 الى الشعب اليهودي وتابع أن هذا قرار مهم بالنسبة. للتصويت حول يوم دولي لتخليد ذكرى الهولوكوست
  .والعالم وخطوة باتجاه تطبيع العالقات بين إسرائيل واألمم المتحدة

 1/11/2005 السفير 
 

 :كاريكاتير .50
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