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  القسام تعلن انتهاء التهدئة بعد مقتل قادة ميدانيينكتائب  .1
اسرائيل واصلت امس اعتداءاتها وأعمالها االستفزازية ما ادى الـى          أن  : غزة من   2/11/2005 الحياة   نشرت

 أدت  ,ة جوية استهدفت سيارة في مخيم جباليـا       اعالن كتائب القسام، ان ال مجال للحديث عن التهدئة، بعد غار          
 وقال شـهود عيـان ان سـتة         , كتائب االقصى  من وحسن المدهون    حماسالى استشهاد فوزي ابو القرع من       

فلسطينيين آخرين جرحوا في الموقع وان الرجلين كانا يستقالن سيارة عليها لوحـة معدنيـة أمنيـة خاصـة                   
 أدانو . ستندم على هذا الهجوم وان حماس لن تقف مكتوفة االيـدي           وقال مشير المصري ان اسرائيل     .بالسلطة

  .صائب عريقات استمرار قصف غزة ألنه ال يخدم أي طرف، ووصف الهجوم بأنه عمى سياسي
د سامي ابو زهري ان اسرائيل      يكتأ: غزة من   يحيى المدهون  عن مراسلها    2/11/2005 الحياة الجديدة    ونقلت

. المقاومة والدفاع عن نفسه   في  ثار المترتبة على هذه الجريمة ونؤكد حق شعبنا         تتحمل كامل المسؤولية عن اال    
  .واضاف انه من حق االجنحة العسكرية ان ترد بالطريقة والتوقيت المناسبين

طالبت الـسلطة    حماس إلى أن    :رام اهللا وغزة  من   2/11/2005الخليج اإلماراتية     مراسل طاهر النونو واشار  
أما السلطة فقد حذرت على لسان نبيل أبو ردينة من           .فصائل المقاومة والوقوف إلى جانبها    بالتوقف عن انتقاد    

  . أن عملية االغتيال هذه تشكل تصعيداً عدوانياً إسرائيليا من شأنه أن ينسف جهودها في تحقيق التهدئة
ن من أ ,ئب القسام لكتا بيان اليهشارإلى ما أ : وكاالتنقال عنغزة من  2/11/2005 القدس العربي ونوهت

صواريخ وهو المسؤول عن اطالق صواريخ الكتائب خاصة في مجال الاحد خبراء التصنيع في هو ابو القرع 
  . االهداف الصهيونية والمسؤول المباشر عن العديد من العملياتىالقسام عل
ء سياسـيون   خبـرا أن  : غـزة  مـن    عال عطـا اهللا   نقال عن مراسلها     1/11/2005 السبيل االردنية    وجاء في 

 على أن دولة االحتالل، تهدف من وراء التصعيد االخير االستمرار فـي حالـة الـصراع                 وافلسطينيون توافق 
واإلبقاء على العدوان مؤكدين أن هذا الجو يتيح لحكومة شارون التنصل من أية استحقاقات سياسية وأن حالـة                  

  محاولـة  ذلـك بينما أكد وزير فلسطيني فـي أن        . الحرب المفتوحة تمكنها من تنفيذ مآربها السياسية واألمنية       
 . لقطع الطريق على عملية السالم وتأجيل القضايا التي خلفها االنسحاب من قطاع غزةاسرائيلية

 
  سرائيل تقبل بوجود مراقبين أوروبيين في معبر رفح ا .2

لى مزيد من المماطلـة      أبقت اسرائيل الباب مفتوحاً ع     : سائدة حمد  ،القدس المحتلة  ،2/11/2005الحياة  نشرت  
والتسويف في شأن تشغيل معبر رفح بوضعها شروطاً على طبيعة عمل أول قوة مراقبة دولية توافق اسـرائيل              

، وإصرارها على مواصلة التحكم في هويات المـسموح         67على وجودها في االراضي الفلسطينية منذ حرب        
وأكـدت الـسلطة الفلـسطينية ان    . الفلـسطيني لهم دخول القطاع وقصرها على المسجلين في السجل السكاني  

الحكومة االسرائيلية لم توقع حتى اآلن على بروتوكوالت االتفاقات التي تم التوصل اليها مع مبعـوث اللجنـة                  
  .الرباعية الدولية في شأن التخلص من ركام المستوطنات اليهودية التي أقيمت في غزة

شؤون االمنية والسياسية أمس بيانا أعلن فيـه مـصادقته علـى    وأصدر الطاقم الوزاري االسرائيلي المصغر لل  
التفاهمات التي أبرمت إلعادة فتح معبر رفح مضيفاً انه يجب اجراء مفاوضات مع السلطة الفلسطينيية للتوصل                

وذيل البيان بشروط وضرورات ترى اسرائيل انه ال يمكن من           .في أقرب وقت ممكن الى اتفاق لتشغيل المعبر       
ومن بين الشروط االسرائيلية ان يخصص معبر رفح للمواطنين الفلـسطينين،           .  يتم تشغيل هذا المعبر    دونها ان 

وفقط المسجلين في السجل السكاني الذي تحتفظ به اسرائيل على ان يتم عبور االجانب وغير الفلسطينيين الـى                  
وجود قوة مراقبة دولية مـن دول       واشار البيان الى موافقة اسرائيل على       . القطاع ومنه عبر معبر كيرم شالوم     

االتحاد االوروبي على ان ال يقتصر دور القوة على المراقبة بل يشمل االشراف على عبور المسافرين ونقـل                  
 ونقلته وسـائل    شارونالمعلومات وتقديم التقارير حول ما يحصل السرائيل، بحسب ما أكده مسؤول في مكتب              

  .االعالم االسرائيلية
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اقم الوزاري االسرائيلي، االمني والسياسي، انه ستطبق االجراءات االمنية التـي وضـعتها             وجاء في بيان الط   
وقرر الطاقم ان يتراس بيريز     . اسرائيل، ومن الضروري ان يمنح المراقبون االوروبيون قدرات تنفيذية حقيقية         

  .االتصاالت مع االتحاد االوروبي لهذا الغرض
ت ذكية وحديثة على المعبر يتم بموجبها نقل الرقابة الصورية مباشرة           وتشمل االجراءات االمنية نصب كاميرا    

   .الى الجانب االسرائيلي عن بعد وعلى مدى أربع وعشرين ساعة في اليوم
ونقلت االذاعة االسرائيلية العامة عن الوزير بنيس قوله انه لم يتم االتفاق بعد على إعادة فتح المعبـر، كاشـفاً                    

  .ابدوا استعدادا بالتواجد على المعبر ولكنهم غير متحمسين لفكرة القيام بدور تنفيذيالنقاب ان االوروبيين 
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ الحياة ان جملة من القضايا المحورية ما زالت تحتاج الى حل، بمـا فـي                    

والحركة والعبـور   ذلك القضايا االقتصادية والجمارك والبضائع الخارجة من القطاع، اضافة الى حرية التنقل             
  .للناس من دون تحديد ذلك بالفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية

ان شارون أكد رغبة إسرائيل في أن يتمتع المراقبون األوروبيـون           : 2/11/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  
ل تواصـل   غسان الخطيب أمس ان إسـرائي     الوزير  وقال  . بسلطات حقيقية، وأال يقتصر دورهم على المراقبة      

التقدم بمطالب تعيق التوصل إلى اتفاق لفتح المعبر، مشيرا إلى مطالبتها بوضع نظام مراقبة بالفيديو للمعبـر،                 
وأخذ . وأضاف أن غياب اإلرادة السياسية هو السبب الرئيسي في عدم التوصل إلى اتفاق وليس المسائل الفنية               

مبادرتها إلى ممارسة ضغوط على إسـرائيل والتـساهل         الوزير الفلسطيني، كذلك على المجموعة الدولية عدم        
  .إزاء الخروق التي ترتكبها

وقال عريقات إن بعض الخالفات ما زالت موجودة، معربا عن أمله بإنهائها ليتسنى فتح المعبر بأسرع وقـت                  
  )ا.ب.ب، د.ف.ا. (ممكن

  
  الحالية تحكمها غطرسة ال تصنع السالم   القيادة االسرائيلية: قريع .3
قال احمد قريع إن القيادات اإلسرائيلية الحالية ليست قيادات سالم، وما زالـت              : وديع عواودة  -دس المحتلة   الق

. ودعا الشعب اإلسرائيلي إلى عدم تصديق المقوالت التي أدلى بهـا موفـاز مـؤخراً              . تحكمها غطرسة القوة  
لجانب، وأن التوسع االستيطاني يكـشف      وأضاف أن القيادات اإلسرائيلية الحالية تحاول أن تفرض حالً أحادي ا          

  .المخطط الصهيوني المبرمج والممنهج
  2/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  عباس يؤكد أن االنتخابات التشريعية ستجري في موعدها المقرر .4

رئيس لجنة االنتخابات المركزية، على أهمية أن تجـرى          شدد محمود عباس، في رسالة بعث بها إلى       : رام اهللا 
وأكد على أنها ستجري وفقاً لقانون االنتخابات العامة، آخذين بعـين           . ابات التشريعية في موعدها المقرر    االنتخ

  .االعتبار ما نصت عليه خارطة الطريق، فيما يتعلق بتعهداتنا
  1/11/2005قدس برس 

  
 عباس يباشر خطوات تقليص صالحيات منظمة التحرير .5

وة إضافية باتجاه تطبيق خطة إدارية للتخلص من بعض إتخذ محمود عباس خط :عمان من بسام بدارين
 منظمة التحرير وتحويل صالحياتها وملفاتها لمؤسسات السلطة التي ىالمؤسسات المركزية المحسوبة عل

 اإلعداد لوجبة تغييرات وتنقالت شاملة في أطقم المعاونين في مكتب الرئاسة تطال هيترأسها، فيما بدأ مكتب
 .أصدر مذكرة رسمية تقضي بإغالق فرع الصندوق القومي في تونسولقد  .بمعية سلفهحصريا الذين خدموا 

  .وبموجب اإلجراءات الجديدة ستتكرس الصالحيات المالية برمتها بين يدي وزارة المالية فقط
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 الفلسطينيون يبدأون تحويل ضريح عرفات الي متحف  .6

 متحف يحوي ىن الذي دفن فيه ياسر عرفات البدأ عمال فلسطينيون في تحويل المكا: ا ف برام اهللا ـ 
بناء أن إشتية محمد وأوضح  .سيرتبط بطريق خاص مع مكتبهحيث  , التي استخدمها طوال حياتههمقتنيات

 من حجارة ئه بنامشيرا إلى إعادة .ه مساحة مائية تعطي بعدا رمزيا للحالة المؤقتة لىضريح مجددا سيتم علال
  .مقدسية

  2/11/2005الغد األردنية 
 

  الممولون يفقدون الثقة بالسلطة الفلسطينية .7
استشاط أحد مسؤولي السلطة الكبار غضباً من عدم ثقة الممولين العرب واألوروبيـين بالـسلطة ومؤسـساتها       

 األوروبيـين   مـع  هـا  عربياً، وأن محادثات   هالتمويل المشاريع، معتبراً أن حماس سحبت البساط من تحت أقدام         
ضية، مما أثر على طريقة الدعم األوروبية وتشكيكها بكفاءة مؤسسات السلطة التي وصـل              تتطرق إلى هذه الق   

  .الهدر فيها حسب مصدر أوروبي إلى ِنسب خيالية
  1/11/2005فلسطين المسلمة 

  
  الميليشيات الفلسطينية أفضل هدية للمشروع اإلسرائيلي: عبد ربه .8

ـ مدريد وان   االسرائيلية الحالية ال تؤمن بحل عبر المفاوضات،قال ياسر عبد ربه، ان القيادة:  جورج الريس 
ودعا الى   .وجود الميليشيات الفلسطينية المسلحة هو أفضل هدية يمكن أن تقدم للمشروع االسرائيلي حتى يكتمل             

تأسيس مجلس وطني فلسطيني، وهيئة عليا لتدارك الوضع المتدهور في المنطقة، خـصوصا بعـد التـصعيد                 
 الى هدف دائم للعدوانية االسرائيلية، بحيـث يـصبح أي           هاستهدف تحويل ا  من غزة  االنسحابوأكد ان   . االخير

ارتكبنـا  : ثم أضاف . عمل ولو كان مصدره مناطق أخرى، وكأنه إعتداء من قبل دولة غزة ضد دولة إسرائيل              
. ينـة القـدس   أخطاء كافية استخدمها شارون بكفاءة عالية للتغطية على جريمة الجدار واالستيطان وعـزل مد             

ى ان الوضع صار يتطلب خطوة أكبر وأوسع من مجرد الجلوس وانتظار االنتخابات المقبلة من أجل تحديد                أور
  .الحصص بين فتح وحماس

  2/11/2005الشرق األوسط 
  

   ناشطا من حماس والجهاد 23اعتقال  .9
في الضفة الغربية ينتمي معظمهم      ناشطا فلسطينيا    23اعتقل الجيش االسرائيلي ليل االثنين الثالثاء       : فرح سمير 

وقد اعتقل عشرة ناشطين من حركة       . الى حركة الجهاد االسالمي وحركة حماس كما اعلنت مصادر عسكرية         
  . الجهاد االسالمي في بلدة قباطية

  2/11/2005عكاظ 
  

  مروان البرغوثي يدرس الترشح لالنتخابات  .10
ـ   . ان ترشيح نفسه لالنتخابات التشريعية    كشفت زوجة البرغوثي عن أن زوجها ال يزال يدرس إمك           ه وقالت إن

 يرى في هذه االنتخابات أمرا مهما وضروريا في تفعيل          هوأضافت أن . في حالة تشاور متواصل مع حركة فتح      
  . وبأنها ستفرز نتائج ايجابية هادفة إلى خدمة القضية الفلسطينية, وتصليب الوضع الفلسطيني الداخلي

 2/11/2005البيان 
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   سيع دائرة المشاركين في حوار الفصائل الفلسطينيةتو .11
تـصر علـى الفـصائل التـي     قمصادر فلسطينية متعددة ان دعوة القاهرة لن ترأت : غزة ـ  عبدالقادر فارس

شاركت في لقاء القاهرة االول وانما هناك قوى سوف تتم دعوتها مثل المقاومـة الـشعبية وكتائـب الناصـر                    
يجري الحديث في داخل صفوف فتح عن ان وفدا كبيرا يمثـل اللجنـة              ناحية أخرى   من  . والمبادرة الفلسطينية 

  . المركزية والمجلس الثوري سوف يشارك في هذا اللقاء
  2/11/2005عكاظ 

  
     قوة اسرائيلية تحاصر ناشطين من الجهاد في جنين  .12

 وقال شهود إن .سرائيلياندلعت اشتباكات عنيفة مساء أمس في جنين إثر توغل عسكري إ: غزة ـ والوكاالت 
  .القوة االسرائيلية تدعمها مروحيات اباتشي حاصرت مبنى يتحصن فيه عدد من ناشطي حركة الجهاد

  2/11/2005االتحاد االماراتية 
  

    أثناء اعتقال ناشط من حماسمقتل أحد جنود اإلحتالل  .13
وقالـت أن    .لقرب من مدينة جنـين     قد قتل في إشتباك مع مقاومين با       ها قالت مصادر إسرائيلية إن أحد جنود     

  .اإلشتباك وقع بعد أن دخلت قوات من وحدة ماجالن العتقال أحد المطلوبين من حماس
  2/11/2005 48عرب 

  
  كان من المفترض ان تشارك حماس في االنتخابات السابقة: عمرونبيل  .14

 .عية بالمشاركة المتـأخرة    وصف نبيل عمرو، مساء امس، مشاركة حماس في االنتخابات التشري          : وفا –الخليل  
 خالل مـشاركته فـي      هجاءت تصريحات  .إن حماس كان من المفترض أن تشارك في االنتخابات السابقة         : وقال

  . عائلة أسير45إفطار جماعي تكريمي نظمتة فتح، حيث تم تكريم نحو 
  2/11/2005الحياة الجديدة 

  
  قوى فلسطينية تدعم سورية ضد الهجمة الصهيونية األمريكية .15

 وجهت فصائل المقاومة الفلسطينية ونقابات واتحادات شعبية وجمعيات خيرية رسالة لبشار األسـد،              :بيت لحم 
وطالبـت األمتـين     .ها سوريا، السيما بعد تقرير مـيلس      هأكدت فيها وقوفها إلى جانبه في األزمة، التي تواج        

 على الرسالة، أصدر جناحها العـسكري       ، وفي الوقت الذي لم توقع فيه فتح       هاالعربية واإلسالمية بالوقوف مع   
  .بياناً منفصالً أكد فيه دعمه

  1/11/2005قدس برس 
  

  منع سكان محافظتي طولكرم وجنين من دخول نابلسياالحتالل  .16
 طولكرم، وطريـق    - العديد من الحواجز العسكرية على طريق نابلس         أمسأقامت قوات االحتالل اإلسرائيلية     

وقال شهود عيان لوكالة قدس برس إن        .المحافظتين من الدخول إلى مدينة نابلس      جنين، ومنعت أهالي     -نابلس  
جنود االحتالل الموجودين على حاجزي حوارة والجنيدي، الذين يؤديان إلى نابلس، يطالبون سـكان طـولكرم                

مواطنين وتواصل قوات االحتالل احتجاز ال      .وجنين بالعودة من حيث أتوا، ويمنعونهم من الدخول إلى المدينة         
 عنبتا، لساعات طويلة، خاصة عند وقت اإلفطار، كما تطاردهم في الطريق،            - بزاريا -يوميا على حاجز رامين   

  .الوحيدة السالكة إلى محافظتي طولكرم وجنين التي تمر من سهل رامين، التي تعتبر
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  )01/11/05(خدمة قدس برس 
  

  االحتالل يجري إحصاء في بلدة عزون عتمة المعزولة  .17
 أهالي قرية عزون عتمة، جنوب قلقيلية، والمعزولة بالجدار الفاصل، أن دورية من جيش االحتالل جابـت                 أكد
 أحياء القرية، وطلبت من األهالي اإلجابة على عدة أسئلة تفصيلة، وقال رئيس مجلس قروي عزون عتمة                 أمس

يـذكر أن قريـة   . ا حول الموضـوع إن هذه أول مرة يقوم فيها االحتالل بهذا اإلجراء، األمر الذي أثار شكوك   
عزون عتمة تعاني، بشكل دائم، من إجراءات االحتالل التعسفية، من خالل البوابة التي يضطر األهالي للدخول                

  .والخروج منها، بعد إقامة الجدار العنصري
  )01/11/05 (خدمة قدس برس

  
  جواز سفر لالجئين .18

 الالجئين والحكومات المستضيفة، ويقضي بمنح الالجئين       مشروع اقتراح تروج له السلطة الفلسطينية في أوساط       
تمهيداً لمعالجة وضعهم مـستقبالً والتـي ال تـشتمل          ) تابع للسلطة (الفلسطينيين في لبنان جواز سفر فلسطيني       

وينص المشروع على منح الالجئين الفلسطينيين في لبنان إقامـة لعـشر سـنوات قابلـة                . عودتهم إلى ديارهم  
  .للتجديد

  1/11/2005ن المسلمة فلسطي
  

  تعامل أمني مع المخيمات .19
في وثيقة حول حاجات وموازنات مفترضة للدول المستضيفة لالجئين الفلسطينيين طلبتها هيئة دولية مختصة،               
استغربت أوساط مطلعة على التقارير، أن إحدى الدول العربية التي تستضيف مخيمات كبيرة لالجئـين فيهـا،                 

 لدعم النظام األمني المتعامل مع المخيمات أكبر بكثير من حاجات النظام االجتماعي أو              كانت حاجتها إلى المال   
  .االقتصادي، مما يشير إلى أسلوب تعامل هذا النظام مع الفلسطينيين عنده

  1/11/2005فلسطين المسلمة 
  

  إسرائيل تضيق الخناق على الصحفيين : صحيفة بريطانية .20
، أن إسرائيل تضيق الخناق على الصحفيين، في الوقت الذي يتصاعد أمس، أكدت صحيفة الغارديان البريطانية

وقالت الصحيفة إن وزارة الحرب  .فيه الحديث عن استخدام إسرائيل لوسيلة إرهاب جديدة هي القنابل الصوتية
فية اإلسرائيلية منعت الصحفيين األجانب من دخول قطاع غزة، فيما يظهر أنه محاولة للحد من التقاريرالصح
 .التي تتناول قتل المدنيين الفلسطينيين، وإطالق قذائف المدفعية واستعمال القنابل الصوتية إلرهاب السكان

 مرة دوياً هائال من 24وأضافت أن الطائرات اإلسرائيلية الحربية قامت خالل عطلة هذا األسبوع بإحداث 
، وهو أمر وصفته مجموعات حقوق اإلنسان بأنه خالل خرقها لجدار الصوت، وتم تنفيذ الكثير منها أثناء الليل

 .عقاب جماعي مرعب
   1/11/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  تل أبيب تزعم اعتقال فلسطيني خطط لعملية تسميم جماعية  .21

قيادي فـي حمـاس عبـاس       الزعمت السلطات الصهيونية أن أحد المعتقلين الفلسطينيين لديها، وهو ابن شقيق            
    .ان يحاول شن هجوم كيماوي ضد أهداف صهيونية، من خالل استخدام مادة تؤدي إلى تسمم جماعيالسيد، ك
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 2/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   األسرىمصادر إسرائيلية تدعي وجود نشاط لـالقاعدة بين  .22
السياسيين مـن   نقلت يديعوت أحرونوت عن القناة الثانية أن مصلحة السجون كشفت عن أن عدداً من األسرى                

وبحسب المصادر، تمكن سجانون من ضبط عـدد مـن الرسـائل             !!حركة حماس انضموا إلى تنظيم القاعدة     
ولدى فحص هذه الرسائل تبين أنها تحـوي مـواداً          . المكتوبة في محاولة لتهريبها من سجن إلى سجون أخرى        

ه في أعقاب هذه المعلومات، والتي تـم        وأضافت المصادر أن    .إعالمية لتنظيم القاعدة، بضمنها مبادئ التنظيم     
فحصها من قبل الشاباك، إلتقى عناصر من جهاز األمن مع عدد من قادة أسرى حماس في السجون، وعنـدها                   

  !تبين أنهم أيضاً غير راضين عن لجوء األسرى إلى القاعدة
  1/11/2005 48عرب 

  
  األسرى األشبال يعانون من سوء معاملة صحية وإنسانية   .23

يعيش االسرى االشبال في سجن هشارون  ظروفا معيشية قاسية وتمارس شرطة االحـتالل                :بو وردة أمين أ 
وأوضحت جمعية أنصار السجين في رام اهللا، ان االسرى يفتقرون          .  بحقهم االعتداءات والممارسات الالانسانية   

 تزدحم فيه االقسام بأعداد كبيـرة       الى أبسط مقومات الحياة والمواد الغذائية االساسية لحياتهم اليومية، في وقت          
من االسرى، مما يسبب لهم معاناة كثيرة، باالضافة الى النقص الحاد في حاجياتهم التي تماطل ادارة السجن في                  

  .ادخالها لهم إال بعد وقت طويل وتأخير متعمد
  2/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  سلطات االحتالل تقرر إبعاد أسيرة فلسطينية .24

بعد أن رفـضت االسـتئناف       ات الصهيونية إبعاد األسيرة الفلسطينية إيرينا سراحنة إلى أوكرانيا        قررت السلط 
  .الذي قدم من المحامي لمنع عملية اإلبعاد

 2/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

       بسبب اجتماع مع حزب اهللا   ينتقد إيطاليا   شارون .25
غير معتادة انتقد شارون إيطاليا        لهجة شديدة    في  :  د ب أ   ،لمحتلهالقدس ا ،  2/11/2005األيام البحرينية   نشرت  

وأفاد بيان صدر عن مكتب شارون بأن رئيس الوزراء عبـر لـوزير               . الثالثاء بسبب اتصاالتها مع حزب اهللا     
  ة والمياه اللبناني  لبنان مع وزير الطاق      في   إسرائيل حيال اجتماع للسفير االيطالي     استياء     عن   الخارجية االيطالي 

  إدراج حـزب اهللا فـي        المساعدة في    وقال شارون إنه خالل زيارة سابقة طلب من فيني          . يمثل حزب اهللا     الذي 
حـزب اهللا      بدال من عمل ذلك اجتمعتم مع ممثلي        :وقال  . االرهابية   الخاصة بالمنظمات    قائمة االتحاد االوروبي   

شـارون     وطمأن فيني  .لمنظمة قبل أن تنزع سالحها وتوقف هجماتها ضد إسرائيل    لتضيفون شرعية على تلك ا    
وقال إن االجتماع مع ممثل حزب        . االرهاب   كل من طبيعة حزب اهللا وضلوعه في         على أن إيطاليا مطلعة على    

   . ضد االرهاب   يليس له أهمية تتعلق سواء بالعالقات الجيدة بين إيطاليا وإسرائيل أو بموقفنا القو   اهللا
رد فيني بالقول ان ايطاليا ليست البلد الوحيد الذي يجري اجتماعات مع فنيش،  :2/11/2005السفير وأضافت 

أضاف ان بالده تعي طبيعة . معتبراً أن اللقاء بين االخير والسفير االيطالي في بيروت هو مجرد اجتماع عمل
 في :مضيفاً.  ذلك اللقاء بالمس بالعالقات بين ايطاليا واسرائيلالمنظمة ونشاطها معرباً عن االمل بأال يتسبب
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أب، يو بي آي، . (أي حال، ال شك ان حزب اهللا هو منظمة إرهابية لديها، لألسف، وزراء في الحكومة اللبنانية
 )د ب أ

  
  شارون يطالب عباس بنزع سالح حماس   .26

وكرر مطالبته بتجريد مقاتلي حمـاس مـن        . اًأعلن شارون رفضه عقد لقاء مع عباس ما دام اإلرهاب مستمر          
وأضاف أنه إذا لم يقـم رئـيس         .سالحهم وإلغاء ميثاق هذه الحركة شرطاً لمشاركتها في االنتخابات التشريعية         

  ) قدس برس-رويترز. (السلطة بنزع سالح حماس اآلن فلن يستطيع القيام بذلك بعد االنتخابات
  2/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  %61حركة السياحة اإلسرائيلية لمصر بنسبة تراجع  .27

 كشفت إحصائية سياحية عن حدوث تراجع في حركة السياحة اإلسرائيلية الوافدة إلى مـصر، خـالل                 :القاهرة
، وذلـك   2004، بالمقارنة مع نفس الشهر من العام        %61.2شهر أيلول الماضي، حيث بلغت نسبة االنخفاض        

يد األعمال المعادية لإلسرائيليين في مـصر       اية اإلسرائيلية دوريا عن تز    بسبب البالغات التي تصدرها الخارج    
وعلى الرغم من هذا التراجع واالنخفاض في أعداد السائحين اإلسـرائيليين، إال إنهـم احتلـوا           .وسيناء تحديدا 

  .الترتيب العام التاسع في قائمة الدول العشرة األكثر تصديراً للسياحة في أيلول
  1/11/2005قدس برس 

 
 مناورات إسرائيلية ويونانية بحضور مراقبين عرب  .28

شاركت قوات إسرائيلية، بحضور مراقبين من خمس دول عربية، أمس القوات اليونانية في التدرب على 
وأجرت قوات عسكرية وإنقاذ إسرائيلية ويونانية تدريبات بحث . عمليات إغاثة وإنقاذ منكوبين جنوبي اليونان

 مراقبين عسكريين من مصر 10انهار بفعل زلزال وسفينة تجارية تغرق، بحضور عن ناجين من مبنى 
 عنصر إغاثة إسرائيلي في عملية 35 عسكريين و110وشارك حوالى . واألردن والجزائر والمغرب وتونس

ير، السف. ( هذه خطوة إلى األمام في عملية التعاون اإلقليمي:وقال رئيس أركان جيش الدفاع اليوناني. التدريب
 )ا ب

   2/11/2005السفير 
  

  من اإلسرائيليين ال يثقون بقيادتهم السياسية% 88 .29
أعربت الغالبية العظمى من اإلسرائيليين عن عدم ثقتها في القيادة السياسية في الدولة العبري،              : القدس المحتلة 

 اإلسرائيلي،معهد داحف   جراه  أاستطالع  وبحسب  . مشيرة إلى أن هذه القيادة تنقصها االستقامة ونظافة اليدين        
ن القيـادة تمتـاز     أمـن المـستطلعين     % 11فيما أكد   . في قيادته سرائيلي ال يثق     من الجمهور اإل   %88 فإن

من اإلسرائيليين منحوا عالمة غير جيد للقدرة القياديـة         % 56 ويشير االستطالع الجديد، إلى أن       .باالستقامة
نهم ال يتوقعـون مـستقبال      إوقال غالبية المستطلعين     . ذلك  رضاهم عن  %43بدى  أفيما  للنواب اإلسرائيليين،   

ن أ منهم فقـط     %13 بينما قال    ،تدهورالقيادة في الدولة العبرية ت     أن منهم   %69للدولة العبرية، ورأى    ا  وردي
مـن  % 34 ويستدل من االستطالع أن شارون مازال يتمتع بشعبية قليلة، حيث حصل على              .القيادة في تحسن  

 علـى  فيما حصل لنـداو      ،%17 حيث حصل على     ، في المكان الثاني   يزجاء بير ين، في حين    دعم المستطلع 
  .%9المكان الثالث وحصل على 

  1/11/2005قدس برس 
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  بنك إسرائيل يرفع احتياطياته األجنبية .30
  مليـار  1.08أعلن بنك إسرائيل المركزي أمس أن احتياطيات البالد من النقد األجنبي زادت             :  رويترز ،القدس

 27.3وقال البنك إن االحتياطيات كانت نحـو         . مليار دوالر  28.4دوالر في تشرين األول الماضي لتصل الى        
وقال البنـك إن    .  مليار في تشرين األول من العام الماضي       25.6أيلول الماضي بالمقارنة مع      مليار دوالر في  

  .الزيادة ترجع في األساس الى أموال حصلت عليها الحكومة
  2/11/2005وسط الشرق األ

 
  المعيشة متدنية : دراسة متخصصة .31

أظهرت دراسة قام بها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، استهدفت مجتمع العاملين في قطاعات العمل 
من األسر لديها عامل، مما يؤدي إلى تدني في %) 43,5(المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن 

 عامل، أن وجود عامل واحد في نسبة هذه األسر 500سة، التي شملت وأوضحت الدرا .مستويات المعيشة
وأشارت الدراسة إلى أن واحد من كل خمسة من أفراد العينة  .يؤدي إلى تدني توفير الحقوق والواجبات

 . كما يالحظ تدني نسبة األجور للنساء مقارنة مع الرجال .يتقاضى أجراً شهرياً متدنياً
   1/11/2005 وفا –ية وكالة األنباء الفلسطين

 
 الجميل التقى وفداً من منظمة التحرير وسفير كندا أمين  .32

أكد أمين الجميل خالل لقائه وفدا من منظمة التحرير الفلسطينية على ضرورة التزام مبدأ ان السلطة الفلسطينية 
ن منطلق حرصها برئاسة محمود عباس هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني في لبنان، وينبغي ان تساهم، م

والتقى الجميل سفير .  على اقامة أطيب العالقات مع لبنان، في معالجة ملف االنفالش المسلح األخير في لبنان
كندا لوي دو لورينيه، وطرح الجميل أهمية تفعيل دور كندا في معالجة ملف الالجئين الفلسطينيين وفق ما عهد 

 كندا حيوي في هذا الصدد نظرا الى الروابط التقليدية التي تجمعها وأكد ان دور. فيه اليها مؤتمر مدريد للسالم
  . بلبنان ونظرا الى حساسية ملف الالجئين الفلسطينيين في لبنان واالجماع اللبناني على رفض توطينهم

  2/11/2005السفير 
  

  البيت األبيض يحرض عباس على الجهاد   .33
قال البيت األبيض إنه يتعين على محمود عباس أن يشن حملة على حركة الجهاد اإلسالمي، وذلك فـي كلمـة                    

في لوس  ) ايباك(وأضاف في كلمته أمام اجتماع للجنة       . لمستشار األمن القومي في البيت األبيض ستيفن هادلي       
 عليه أن يبدأ بـالتحرك علـى        أوضحنا له بجالء خصوصاً في أعقاب الهجوم في الخضيرة أنه يجب          : انجلوس

  .الفور وبشكل قوي ضد حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية
  2/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  االنسحاب من العراق يضر اسرائيل  : أمريكا .34
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اعتبر مستشار األمن القومي األمريكي ستيفن هادلي ان انسحاباً مبكراً للقوات األمريكية من العراق من شـأنه                 
وأضاف هادلي ان نشر الديمقراطية سيجعل مـن الـشرق          .  المتطرفين الذين يريدون تدمير اسرائيل     ان يشجع 

  . األوسط جاراً أكثر وثوقاً في نظر اسرائيل
  2/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  

  السعودية رصدت احتمال تداول الشيكل في محال الصرافة .35
 خالل شهر رمضان احتمال تداول عملة إسرائيلية         رصدت السلطات السعودية المسؤولة في مكة      :بدر المطوع 

وقال عامل في محل     .مزورة، سبق أن تكرر صرفها في سوق الصرافة المحلية في مواسم عمرة وحج مضت             
صرافة بالقرب من الحرم المكي الشريف إن استفساراً رسمياً جاءهم من السلطات المسؤولة عما اذا تم صرف                 

 صرافون في تصريحات إلى الحياة ان لديهم قناعة بخطورة التعامل مع العملـة              وأكد. الشيكل خالل هذه الفترة   
وتصل العملة اإلسرائيلية إلى مكة المكرمة من خـالل          .اإلسرائيلية، لكونها محل تزوير ال يمكن التعرف عليه       

لرسمي ان  وفود المعتمرين القادمين من األراضي الفلسطينية المحتلة، ورجح مسؤولون في القطاع المصرفي ا            
  .يقبل بعض الصرافين نقد العملة اإلسرائيلية ويتكسب منها في سوق سوداء خفية

  2/11/2005الحياة 
  

  سياسة اسرائيل إرهابية : تشومسكي .36
  قال البروفسور األميركي نعوم تشومسكي لصحيفة يديعوت احرونوت ان الخطة المسماة خطـة               :اسعد تلحمي 

   . عية ولم يخف اصحابها ذلكهي عملياً خطة توس) عن غزة(انفصال 
والى جانب اعتباره االنتحاريين الفلسطينيين ارهابيين، قال تشومسكي ان ارهاب هؤالء ال يختلف عن ارهـاب                

  . مواطنا15ًاسرائيل التي تلقي طائراتها قنبلة بزنة طن على مبنى مدني في غزة وتقتل 
  2/11/2005الحياة 

  
  مياً لذكرى المحرقة  يوماً عال2 ك27األمم المتحدة تحدد  .37

 ألول مرة في تاريخ األمم المتحدة، اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتهـا               :  صالح عواد  ،نيويورك
 27الستين قرارا اعتمدته باإلجماع بالرغم من تحفظات بعض الدول العربية، يقرر أن تعلن األمم المتحدة يوم                 

  ). الهولوكست(ايا محرقة اليهود يناير يوما دوليا سنويا إلحياء ذكرى ضح
  2/11/2005الشرق األوسط 

  
  وعود بعد توقيع السالم مع الكيان ال تتساءل عن األردنيةالنقابات  .38

ـ     : جهاد ابو العيس   عن وعود الرخاء والنماء واالنتعاش واالزدهـار       ) 14( تساءلت النقابات المهنية االردنية ال
جاء ذلك فـي البيـان الـذي         . يع معاهدة السالم مع الكيان الصهيوني     التي وعد بها المواطن االردني بعيد توق      

اصدرته النقابات المهنية بذكرى مرور احد عشر عاماً على اتفاقية وادي عربة وقالت فيه ان من حق الجميـع                   
 وتساءلت النقابات في بيانها كذلك عن االسـتقرار االقليمـي   . التساؤل عما عادت علينا به معاهدة وادي عربة     

الذي وعد به االردن ودفن مقولة الوطن البديل التي اغتر بها بعض الموقعين على وادي عربة وما زال ساسة                   
الصهاينة الكبار حتى اليوم بدءاً من بيرس وانتهاء بشارون يرددون صباح مساء االردن هـو فلـسطين بـل                   

  ! رقية الرض اسرائيل؟بعضهم مثل ابرهام بورغ رئيس الكنيست االسبق يعتبراالردن هو الضفة الش
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  1/11/2005السبيل االردنية 
  
  

  لم توقع على بروتوكول إزالة انقاض مستوطناتها اسرائيل  .39
ح رئيس البرنامج االنمائي لالمم المتحدة الى وجود عراقيل في شـأن تطبيـق              لم:  سائدة حمد  -القدس المحتلة   

 المواد ليجري استخدامها فـي تعبيـد        وكشف انه سيجري سحق معظم     .الخطة للتخلص من ركام المستوطنات    
وكشف غـسان الخطيـب ان الجانـب         . بتمويل ياباني  هاالطرق الرئيسة في القطاع في اطار مشروع لترميم       

  .االسرائيلي لم يوقع حتى االن على البروتوكول الخاص بالتخلص من ركام المستوطنات
2/11/2005الحياة 

  
   هناك مكيدة لتشويه صورة حماس: صيامحوار،  .40
 مـا االهـداف وراء   :ث السبيل الى االستاذ سعيد صيام عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة االسـالمية            يحد

  التصعيد العدواني في الضفة والقطاع 
 في تقديري ان التصعيد هو سياسة اسرائيلية لم يتوقف منذ التوقيع على اعالن القاهرة، فشارون يريد خلـط                   -

  . قت لعالج قضاياه الداخليةاالوراق وكسب مزيد من الو
  في ظل هذا التصعيد االسرائيلي ما مصير التهدئة المتفق عليها؟ * 
هو التزام فصائلي مقابل التزام صهيوني، واذا ما اعتدى االحـتالل             التهدئة وما تم االتفاق عليه في القاهرة       -

 معظم العمليات التي قامـت بهـا   تصبح الفصائل في حل من أمرها في الرد على هذه االعتداءات؛ ونالحظ ان      
  . فصائل المقاومة هي ردود أفعال وليست خرقا للتهدئة

اسرائيل تحاول خلق صراع فلسطيني داخلي حيث تريد جركم لعمليات استفزازية لتجعلكم والسلطة في حالة               * 
  توتر وحرب داخلية؟ 

سنا في حالة حرب مع السلطة او اي جهة         نحن ل   هذا حلم يراود اإلسرائيليين عملوا عليه بكل قوتهم وفشلوا،         -
  . كانت في الساحة الفلسطينية

وفي تقديري ان الجهود يجب ان تتوحد باتجاه كيفية مواجهة االحتالل وهذا يلقي بمسئولية كبيرة على الـسلطة                  
علـى  الن تفعل دورها لدى الجهات المعنية االوربية والدولية والعربية للضغط على االحتالل لوقف عدوانـه                

  . شعبنا
 امريكي حول مشاركة حماس في التشريعي هل امريكا واسرائيل تمارسان ضغوطا            -هناك تخبط اسرائيلي    * 

  لتأجيل االنتخابات ام ستجري في موعدها المحدد؟ 
 كما كانت مقاومة حماس تحديدا ورقة ارباك للساحة الـصهيونية واالمريكيـة فقرارهـا بالمـشاركة فـي                   -

عية احدث ارباكا ال يقل عن الذى أحدثته المقاومة، خاصة بعد النتائج التي افرزتها االنتخابات               االنتخابات التشري 
البلدية، ظهور ثقل الحركة وتعاطف الجماهير معها، مما قلب الحسابات االمريكية والصهيونية التـي تنـاقض                

مصلحة شعبنا تأجيلهـا الن     ونحن نؤكد ان االنتخابات شأن فلسطيني داخلي، وليس من          . نفسها في التصريحات  
  . هذا يمس بمصداقية السلطة وتحديدا محمود عباس

لكن اسرائيل تقوم بعمليات اعتقال واسعة في صفوف حماس بالضفة، أليس من االفضل تأجيلها فـي هـذه                  * 
  الحالة؟ 

ـ                     - ق  رغم ذلك نصر على ان تجري االنتخابات وهذا ردنا على االحتالل ونحن نـدرك تمامـا ان شـعبنا يث
بالحركة وأنها لديها االتساع ولديها رصيد كبير من القيادات ومـن الرمـوز يمكنهـا ان تـشارك فـي هـذه        

  . االنتخابات
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والسلطة بأجهزتها االعالمية تشن حملة دعائية على حماس هـل          .. اسرائيل تعتقل في الضفة وتهدد في غزة       *
  ؟ هناك نوع من التوافق بين الجانبين الضعاف حماس وكسر هيبتها

 في لقائنا األخير مع اإلخوة في حركة فتح تم االتفاق على وقف الحملة االعالمية من اي طـرف كـان الن                      -
ذلك يضر بالشعب الفلسطيني، ونحن نرى ان هناك مصيدة ومكيدة لتشويه صورة حمـاس مـن اجـل فـض                    

تهويل االحداث بمـا    جمهورها وثقة الناس بها من خالل بعض المغرضين والمشككين الذين يحاولون تضخيم و            
ونؤكد ان هذه الحملة لن تثني حماس عن برنامجها المقاوم وعن قرارها بخـوض              . يخدم مصالح فئوية خاصة   

  . االنتخابات التشريعية
 اسرائيل واصلت عدوانها واغتالت مقاومين فلسطينيين وردت المقاومة بعملية الخضيرة، لكن السلطة ادانتها،              *

  الخضيرة وانتقاد اطالق الصواريخ؟ كيف تقرأون ادانة عملية 
 موقف السيد عباس من المقاومة بات معروفا ان ينتقد العمليات ضد جنود ومستوطنين في الـضفة، ونحـن                   -

نؤكد حقنا في المقاومة وحق الرد، واالولى ان يتم توجيه االنتقاد لالحتالل الصهيوني الذي يقـوم باغتيـاالت                  
  . لرموز المقاومة الفلسطينية

ل السلطة جادة في اجراء انتخابات بلدية حقيقية خاصة في المدن الكبرى ام تريد المماطلة لكي يؤثر ذلـك                    ه *
  على جماهيرية حماس؟ 

 هناك ازمة لدى السلطة في المصداقية وتحولت الى ازمة ثقة بينها وبين عدد من شرائح الشعب الفلسطيني،                  -
ن القاهرة والذي بمقدور السلطة الفلسطينية تنفيذه لم يتم التعـاطي           فعلى سبيل المثال ما تم االتفاق عليه في اعال        

  . معه بجدية ولم يتم تنفيذه على االطالق، اال في بعض القضايا التي ال تشكل اساسا للعالقة
فمثال موضوع منظمة التحرير، لم يجر االجتماع، وتم تأجيل االنتخابات التشريعية اكثر مـن مـرة، وتأجيـل                  

لدية في قطاع غزة كان مفاجئا للجميع ودون تشاور وتنسيق، وتثبيت االنتخابات ايضا في الـضفة                انتخابات الب 
هـذا  ..وتأجيل انتخابات غزة التي اصبحت محررة من االحـتالل . التي تتعرض لعدوان متواصل مفاجئ ايضا  

 الظروف لتحـصل    كله يلقي بظالل من الشك على مصداقية السلطة وأنها تتحين الفرص لفوز حزبها او تهيئة              
على نسبة اكبر وهذا ال يتناسب مع الرغبة في عملية ديمقراطية نزيهة حرة وشفافة يعبر الـشعب فيهـا عـن                

  . ارادته في اختيار من يمثله
   لماذا لم تتحركوا في الشارع ضد تأجيل االنتخابات؟ *
كة التخاذ اجراءات جماهيرية تعبر من       نحن قلنا إن تأجيل االنتخابات قد يوتر العالقة الداخلية وقد يدفع الحر            -

خاللها عن رفضها وتمارس الضغط على السلطة، ونحن ناقشنا االخوة في فتح وقالوا انه ال علـم لهـم بهـذا                     
التأجيل وانهم فوجئوا بهذا التاجيل مثلنا وانهم سينتظرون عودة ابو مازن لمناقشته في هذه القضية وقـالوا ان                  

  . لتراجع عنهاقرارات سبق ان اتخذت وتم ا
ونحن بانتظار ما سيفعله األخ ابو مازن والى اي مدى سيتم االتفاق على اجراء االنتخابات البلدية قبل انتهـاء                   

  .  كما اتفق عليه سابقا2005عام 
   كثر الحديث عن خالفات داخل حماس سواء حول المشاركة في التشريعي او سوى ذلك؟ *
د في أذهان من يحاول تشويه صورة الحركة ويأتي في سـياق الحملـة             هذا نسمع به في اإلعالم وهو موجو       -

نحن حركة مؤسسية   . المضللة بعد النجاحات التي حققتها على صعيد المقاومة واالنتخابات والشارع الفلسطيني          
كل انسان له رأيه، لكن في النهاية القرار الذي يصدر هو الذي تقره المؤسسات الشورية ويلتزم به فـي كافـة                     

  . ماكن وجود الحركةا
 البعض يرى ان االشتباكات التي وقعت في مخيم الشاطئ بين افراد حماس والشرطة الفلسطينية دليل علـى                  *

  الخالفات بين قادة حماس؟ 
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 أحداث الشاطئ عرضية وميدانية تصاعدت بطريقة دراماتيكية وتمت مالحقتها وتطويقها والحمد هللا؟ واقول              -
طئ او غيرها هي نتيجة تراكمات من االحتقان الداخلي في نفـوس ابنـاء حركـة                بكل وضوح ان احداث الشا    

حماس ونفوس ابناء شعبنا الذين يرون انهم مظلومون ومضطهدون حتى في لقمة العـيش والوظـائف ومـن                  
ونحن رفضنا  . ممارسات بعض االجهزة وبعض العناصر والمجموعات في االجهزة التي تمس كرامة المواطن           

اوصلنا رسالة ان االحتقان والتعبئة الخاطئة مـن خـالل ممارسـات            وسالح ووقفنا امام مسئولياتنا     االحتكام لل 
  . السلطة ومن خالل ممارسات اجهزتها ضد الحركة هو الذي يساعد في تأجيج هذه االحداث

   لكن السلطة وصفت الحالة انها حالة انقالبية واستقواء؟ *
فاالنقالب هو سياسة ويكون له تغطية      ..الى باقي القطاع اذا كانت انقالبية      لماذا لم تنتقل االحداث من الشاطئ        -

وال ابرئ السلطة التي كانت الـسبب       . اعالمية، لكن كل قيادات الحركة استنكرت الحدث وعملت على تطويقه         
طة نحن ال ننقلب على السلطة ونريد ان تكون انتخابات ويكون تداول سـلمي للـسل              . في بداية الحدث واشتعاله   

  . عبر صندوق االقتراع ونحترم ارادة شعبنا
   الم تترك احداث الشاطئ عالقة سلبية وحالة من عدم الثقة مع السلطة وفتح؟ *
 الواقع ان المشكلة مع السلطة الفلسطينية وليس مع حركة فتح، لكن حركة فتح احيانا وبعـض المجموعـات                   -

ولكنها . ، وازمة الثقة موجودة قبل ما جرى      هاة السلطة وحزب  فيها تقحم نفسها في هذا الصراع باعتبار انها حامي        
تخفت وتزداد وهذا له عالقة بطبيعة ممارسات السلطة ضد أبناء الحركة علـى صـعيد الـشراكة الـسياسية                   

  . واالنقالب على االنتخابات والتوظيف والتعبئة الداخلية والبيانات التحريضية التي نمتلك قدرا كبيرا منها
خرا عن جماعة تطلق على نفسها اسم كتائب الفاروق قامت باختطاف عدد من كوادر حماس، مـا                  سمعنا مؤ  *

  حقيقة هذه الجماعة وهل تم مالحقة هذا االمر مع السلطة؟ 
 منذ اللحظة االولى اوضحنا ان الجهة التي قامت بالخطف هي جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، ولالسف                -

يتحول الجهاز االمني الى ميليـشيا ومجموعـات         تحدث فيه السلطة عن القانون فيما     يأتي هذا في الوقت الذي ت     
واالخوة الذين افرج عنهم تم االفراج عنهم من داخـل اجهـزة             .خطف تقوم بخطف الناس خارج اطار القانون      

  . المخابرات وبالتواصل مع قادة المخابرات، وليس كما حاولوا التوصيف ان المخابرات ال عالقة لها
   أبو مازن في خطابه األخير حمل الفصائل والمقاومة مسؤولية االنفالت االمني، كيف تقرأون ذلك؟ *
 احيانا تصدر لالخ ابو مازن تصريحات غاية في الغرابة، فهناك اجماع شعبي ووطني على ان الذي أسـس                   -

  . نية الفلسطينيةلحالة االنفالت االمني ودعم االنفالت االمني وشكّل له غطاء هي األجهزة االم
ثم ان حالة االنفالت التي يتحدثون عنها ليست وليدة االنتفاضة ووجود الفصائل المسلحة، ولكنها وليدة اللحظـة                 
االولى لقيام السلطة الفلسطينية، ووليدة غياب القانون وعدم اسـتقالل القـضاء وارهـاب النـاس واعتقـالهم                  

  . وهذه متأصلة منذ سنوات.. طةوابتزازهم ووجود ميليشيات مسلحة تعرفها السل
نعم هناك بعض االخطاء التي ال تمثل سياسة عند بعض الفصائل وال نسميها فلتاناً امنياً النها التمثل سياسـة،                   
ويتم التعامل معها بجدية ولكن هناك من يمارس االنفالت االمني مدعوما بقوى ومحاور وبميليشيا ذات عالقـة                

ث في جامعة االزهر وخطف الصحافيين االجانب واحـتالل مقـرات للـسلطة             مثل الذي يحد  .باجهزة السلطة، 
  .  .. وخطف قيادات للسلطة

   لكن البعض يحاول استغالل االنفالت االمني في محاولة نزع سالح الفصائل؟ *
 هذه محاولة مكشوفة ومعروفة األهداف، وقلنا مرارا يجب ان يتم التفريق بين سالح المقاومة وبـين سـالح         -
نفالت االمني؟ ونقول ان سالح المقاومة في اللحظة التي يمارس فيها قطع الطريق ويمارس االعتداء علـى                 اال

  . الناس ينضم الى االنفالت االمني ولكن كل الفصائل اكدت ان سالحها سيظل مشرعا في وجه االحتالل
  ؟  ماذا عن ميثاق الشرف مع حركة فتح الذي يتم الحديث عنه مؤخرا وما مالمحه*
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 هذه فكرة وليدة حوارات مع حركة فتح، خاصة بعد االحداث االخيرة للتأسيس لعالقة أكثر صحية، وهنـاك                  -
ولكن نسميه ورقة تفاهم وتطرقنـا فيـه         .اتفاق ان ال يسمى ميثاق شرف باعتبار ان الساحة اغرقت بهذا االسم           

  .  في العالقات الداخليةلبعض القضايا مثل غزة بعد التحرير والمقاومة وسالحها ومبادئ عامة
واتفقنا على العديد من النقاط وهناك ما زالت بعض النقاط التي تحتاج الى حوار، والقصة ال تكمن في ايجـاد                    
وثيقة او تفاهم؟ ولكن بالتنفيذ، فوثيقة اعالن القاهرة وقع عليها الجميع بحضور مصري وبشهادة عالمية ولم يتم                 

بلديات لم ينفذ والمشكلة في الرغبة الحقيقية واالرادة السياسية فـي تنفيـذ هـذه               تنفيذه وكذلك اتفاق انتخابات ال    
  . االتفاقات

   هل تستشعرون ان حركة فتح جادة بالتوصل النهاء حالة التوتر مع حركة حماس؟ *
 على المستوى النظري من خالل محاورتنا مع االخوة في فتح نشعر نعم بجدية، ولكن يبدو ان الساحة مليئة                   -

بالمتناقضات وهناك اصحاب مصالح شخصية يحاولون تعطيل اي اتفاق يمكـن التوصـل اليـه مـن خـالل                   
  . التشويش

   لكن مع أي فتح تتحاورون؟ *
  .  نحن نحاور ممثلي حركة فتح الذين افرزتهم الحركة، ولنا تاريخ في الحوار معهم-
   برأيك ما مستقبل المقاومة من وفي غزة؟ *
جديد االن، وله خصوصية جديدة تقتضي ان يتم تكييف المقاومة بما يتناسب مـع هـذا                 قطاع غزة له وضع      -

فيه، ال يوجد وجود عسكري او استيطاني حتى يتم استهدافه الى ان تنتهـي              . الوضع الجديد، سواء فيه او منه     
التـي يراهـا    أما منه، فقطاع غزة ليس معفيا من دعم وإسناد المقاومة بالطرق            .قضية المعابر وتتضح االمور   

  . المقاومون تخدم القضية الوطنية
   ماذا عن موضوع الصواريخ التي تطلق من القطاع؟ *
 الصواريخ حتى في ظل االحتالل كانت وسيلة ردع، وليست للهجوم وتـستهدف توصـيل رسـالة ليكـف                   -

  . ليست شكال واحدااالحتالل عن االغتياالت وقتل المدنيين وهي اداة من ادوات المقاومة والصراع، والمقاومة
  1/11/2005السبيل االردنية 

 
  لعبة القط والفأر بين المجلس التشريعي والسلطة  .41

  مها عبد الهادي
سلطة محمود عباس تـشكيل حكومـة جديـدة         اللم تكد تمضي أيام قليلة على مطالبة المجلس التشريعي رئيس           

ما تبع ذلك من تأزمات داخل أروقة الـسلطة         ودعوته إلقالة رؤساء األجهزة األمنية ونوابهم خالل أسبوعين، و        
حتى حملت التطورات أخباراً تؤكد بقاء الوزارة الفلسطينية على حالهـا، علـى             ) فتح(الفلسطينية وحزبها األم    

األقل، حتى نهاية الشهر المقبل عند البدء بالترشح النتخابات المجلس التشريعي، علـى اعتبـار أن انتخابـات                  
يناير المقبل وأنـه     موعد المحدد لها، أي في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني          التشريعي ستجري في ال   

  . لن يتم تأجيلها كما كان يأمل البعض
وجاء هذا التطور خالل لقاء اللجنة المركزية لحركة فتح، حيث من المتوقع أن يكون رئيس الـوزراء وعـدد                   

ما سيفرض عملياً تعديالً وزارياً عبر تعيـين رئـيس          كبير من وزرائه من جملة المسجلين لهذه الترشيحات، م        
  .وزراء جديد أو قائم بأعماله حتى موعد االنتخابات

المعركة الكالمية التي بدأت بين المجلس التشريعي ومجلس الرئاسة وتحويل الرئيس عباس دفتها إلـى اللجنـة          
لس التشريعي ال يبدو بأنها ستنتهي، بـل        المركزية لتصبح المواجهة اآلن بين اللجنة المركزية ذاتها وبين المج         

إنها فتحت صفحة جديدة من المواجهة خصوصاً مع رغبة الكثير من أعـضاء المجلـس التـشريعي بتأجيـل                   
  .االنتخابات التشريعية القادمة
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وكانت العديد من المؤشرات قد رجحت بالفعل تأجيل عقد االنتخابات القادمة رغـم نفـي الجهـات الرسـمية                   
 لذلك، خصوصاً في ظل الظروف التي تحياها األراضي الفلسطينية المحتلة بسبب موجـة القـصف                الفلسطينية

التي شنتها الدولة العبرية على غزة وما رافقها من موجة اغتياالت في بعض مدن الضفة وحمـالت اعتقـال                   
االنتخابـات  طالت نحو خمسمائة ناشط محسوبين على حركتي حماس والجهاد، والتي جعلت من احتمال تأجيل               

أمراً وارداً، وهو األمر الذي حسمه عباس، وإعالن تبنّي اللجنة المركزية للحكومة الحالية وتحويل األزمة فـي       
حال أصر المجلس التشريعي على موقفه من الحكومة الحالية إلى أزمة داخلية فتحاوية، كون غالبية أعـضاء                 

 فتح، والذين إما مروا علـى التـشكيالت الحكوميـة           المجلس المنادين بإسقاط الحكومة هم من أعضاء حركة       
  .المتعاقبة أو الذين مازال لديهم األمل في تحقيق ذلك قبل االنتخابات المقبلة

  أزمة حكومية
وكما يبدو فإن خطوة المجلس التشريعي بإعطاء عباس مهلة كانت مدروسة تماماً حيث إنهـا ال تحمـل فـي                    

  .توصية، ويحق للجهة الموجهة لها أن تأخذ بها أو ترفضهامضمونها أكثر من الدعوة والطلب وال
وهي عدا عن كونها فضفاضة، ال تتوافق مع كنه العالقة التي يجب أن تقوم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،                  

 1996ينـاير عـام      وهي في حقيقة األمر العالقة التي حكمتهما منذ اليوم األول لالنتخابات في كانون الثـاني              
  .2004يناير عام  اية وفاة رئيس السلطة ياسر عرفات في تشرين الثانيولغ

والمجلس التشريعي الذي تعمد هذه الخطوة بدالً من إسقاط الحكومة عبر حجب الثقـة عنهـا كـان يـستهدف                    
باألساس تحميل الرئيس عباس مسؤولية متابعة القرار وتبعاته، وبالتالي مسؤولية الفشل المقبل لحكومة جديـدة               

ن تنجح في توفير األمن واألمان كحد أدنى، كمدخل يمكن للمجلس التشريعي استعماله الحقاً في التفاوض على                 ل
  . تركيبة لوائح الحركة الرسمية لالنتخابات

ويحمل المجلس التشريعي الحكومة الحالية مسؤولية التدهور األمني األخيـر الـذي عـم أنحـاء األراضـي                  
أكد بأنه ال يوجد أي دور سياسي لحكومة قريع وأن من يحكم مناطق السلطة ليسوا               الفلسطينية، حتى أن البعض     

وزراء الحكومة، مشيرين بأن هناك سلطة خفية بيدها مقاليد األمور هي خليط من رؤسـاء األجهـزة األمنيـة              
  .وأصحاب النفوذ والثروة

وأد بوادر األزمة قبل استفحالها، مـن  لكن وبرأي المراقبين فإن اللجنة المركزية لحركة فتح نجحت هذه المرة ب      
خالل نقل مستويات األزمة من البعد الوطني إلى البعد الحركي الفتحاوي، وتحديد شكل األزمة داخلياً بدالً مـن   

  .استهداف األراضي الفلسطينية ككل
  فشل متوقع

مجلـس التـشريعي فـي      وفي الواقع فإن الفشل الذي حصدته الحكومة الفلسطينية الحالية التي صادق عليها ال            
فشل لحكومة التكنوقراط إلى جانـب      :  بعد خالفات دبت في أوساط حركة فتح كان فشالً مزدوجاً          24/2/2005

كونه فشل للحكم وللنظام السياسي بأكمله، وهو أمر بديهي ومتوقع في ظل الترهالت التـي أصـابت الحـزب           
  .الحاكم وهو ما لم يمدها بأسباب النجاح منذ البداية

كومة فشلت كذلك بسبب الصراع بين القيادات التاريخية والقيادات الشابة داخل فتح، وعلى خلفية االزدواج               والح
والحكومة فشلت أيضاً بـسبب عـدم مـشاركة         . الذي عانت منه بين سلطات الرئيس وسلطات رئيس الوزراء        

ازدواجية السلطة، بل أكثـر مـن   العديد من الفصائل األساسية بها، في الوقت الذي تعاني فيه السلطة حالة من            
ذلك حالة من تعددية السلطات، التي أدت إلى التعامل مع الحكومة بل والسلطة كلها كمجرد فريق مـن عـدة                    

  .فرقاء، وليست الهيئة الحاكمة والممثلة للشرعية وحارسة لتطبيق القانون وتحقيق النظام العام
ى فقدان البوصلة التي تحدد المسار الصحيح للحركة، وهو         أدى إل .. وما تمر به حركة فتح من معاناة وأمراض       

ما ألقى بظالله على الوضع الفلسطيني العام مما أدى إلى خلق أزمـات إضـافية زادت الوضـع الفلـسطيني                    
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السياسي المتشابك تأزماً، وبتنا نشاهد الكثير من التناقضات والتناحر داخل اللجنة المركزية للحركة ذاتها، وهي               
  .لم تعد محجوبة عن المأل بل أصبح أعضاء اللجنة المركزية أنفسهم يعلنون عنها عبر وسائل اإلعالمتناقضات 

وهو ما أكدته مشاهدة الئحتين مختلفتين مـن مـصدرين          .. وحالة التناقض هذه انتقلت أيضاً للسلطة ودوائرها      
  .. متنفذين بخصوص موضوع التنقالت في السفارات الفلسطينية في العالم

  ل االنفجارتأجي
وكما قلنا نجح االتفاق الذي تم بين عباس وقريع بمصادقة اللجنة المركزية لحركة فتح علـى بقـاء الحكومـة                    
الحالية حتى موعد بدء الترشيح لالنتخابات التشريعية بتأجيل األزمة، لكنه أعاد الكرة من جديـد إلـى ملعـب                   

على موقفهم السابق من الحكومة سوى حجب الثقـة         المجلس التشريعي الذي لن يجد أمامه في حال أصر نوابه           
عن الحكومة وإجبار الرئيس على تشكيل حكومة جديدة، وهذا سيجدد األزمة ويضع عالمات سؤال أخرى على                
مدى قدرة السلطة على التشبث بالموعد المحدد إلجراء االنتخابات التشريعية، خصوصاً وأن الجميع يدرك بأن               

سياسية جديدة، ستجد فيها كافة الفصائل والفعاليات فرصة ليأخذ كل منهـا حـصته              االنتخابات سترسم خارطة    
وهذا التوقع هو ما يدفع     . الواقعية مما قد يرغم الجميع على القبول بنوع من الشراكة بعيداً عن االنفراد والتفرد             

لطة والمجتمـع وفـي     بعض األطراف إلى الضغط باتجاه تأجيل االنتخابات ممثلة بشرائح وأفراد وقادة في الس            
  .صفوف المجلس التشريعي أنفسهم، الذين يخشون على مواقعهم ومصالحهم إذا جرت االنتخابات

فالمجلس التشريعي الذي انتهى تفويضه الشعبي منذ زمن طويل ال يزال يتحكم بالحكومات، فهو يمنح الثقـة أو            
ء أطول فترة ممكنة، خصوصاً لعلـم معظـم         يحجبها، ويجهد نوابه لدفع انتخابات المجلس التشريعي إلى الورا        

  . البرلمانالىأعضائه في قرارة أنفسهم أنهم لن يعودوا 
ويبرر هؤالء النواب مواقفهم لتأجيل االنتخابات باستمرار حالة التوتر الذي شهده قطاع غزة بعد االشـتباكات                

م سبباً قوياً لـدعم اتجـاه تأجيـل         األخيرة بين السلطة وحماس، وعدم تجاوز أسباب هذا التوتر وهو ما يقدم له            
  .االنتخابات

 قتـيالً   150واألمر اآلخر الذي يستندون إليه وجود حالة الفوضى والفلتان األمني والتي سقط ضحيتها حوالي               
فلسطينياً منذ بداية هذا العام وحتى اآلن، وهي تقدم سبباً مقنعاً جداً لدعاة تأجيل االنتخابات، ويقولـون بأنـه ال                    

  .وفير حرية ونزاهة في االنتخابات أو توفير الحماية للناخبين ومراكز وصناديق االقتراعيمكن ت
ولذلك يسعى هؤالء بكل قواهم إلسقاط الحكومة بسرعة مستغلين حالة االضطراب التي أصيبت بهـا الـسلطة                 

ـ             ، ))رأسـين ((من قبل   ) )التشارك((التنفيذية في تحديد أولوياتها وتسيير أعمالها بعد أن فرض عليها أن تُدار ب
  .غير متفاهمين بل متنافسين

هل تغيير الحكومة واإلتيان بأخرى سينهي األزمة؟ والجواب بالطبع ال، ألن األزمة الخانقة             : لكن السؤال يبقى  
التي يئن تحت وطأتها النظام السياسي الفلسطيني منذ فترة طويلة، خاصة بعد وفاة الرئيس عرفات هـي فـي                   

وبالتالي فإن استمرار تغيير الحكومات لن يحّل األزمة، بل قد يكـون            . م وليست أزمة حكومة   صلبها أزمة حك  
  .الدليل على استمرارها وتعمقّها

  1/11/2005فلسطين المسلمة 
 

  حماس تهاجم وسلطة أبو مازن تدفع الثمن  .42
 غادي تؤوب

الميدان، واذا حقا لم يكن هناك من اذا كان محقا وزير الدفاع، وأبو مازن بالفعل غير قادر علي السيطرة علي 
يمكن الحديث معه في السلطة الفلسطينية، فيحتمل أن يتعين علي اسرائيل اعادة النظر ببعض مواقفها تجاه 

. فرضية العمل االسرائيلية هي أن تحطيم الحركة، أو علي األقل نزع سالحها، هو مصلحة عاجلة لنا. حماس
ولكن اذا كانت . ، أن تمنع السلطة حماس من المشاركة في االنتخاباتمرغوب فيه، تقول فرضيات العمل هذه
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السلطة ضعيفة، كما يقول وزير الدفاع، واذا لم يكن هناك أي سبيل لتعزيزها، فيحتمل أن يكون ينبغي ترك 
 .اسوأيكون ليس ألن هذا جيد بل ألن الخيار اآلخر يمكن أن . حماس تتغلب عليها بالتدريج

وعليه، فعندما . ي تعاملها مع الفلسطينيين في غزة هي غياب الحكم المركزي في طرفهممشكلة اسرائيل ف
نمارس الضغط علي الفلسطينيين، أو عندما نقدم تنازالت للفلسطينيين فاننا نحصل علي القليل جدا، والسبب 

ين القوي بينها الفلسطينيون هم كل المحافل التي تُعد مواز. ليس واضحا من هنا الجانب الفلسطيني: بسيط
لو كان هناك حكم مركزي واحد، جيد ومحب للسالم، أو حتي سيء ومحب للحرب، . سائلة، ومصالحها مختلفة

 .لكان من األسهل علينا أن ندير معه مفاوضات أو حتي فقط أن ندير سياسة حياله
 هجوم اسرائيلي وإن طالما كانت السلطة عديمة الوسيلة حيال حماس، ولكن حماس تبقي فقط معارضة، فان كل

وطالما كانت حماس تهاجم، ولكن السلطة، التي . كان يمس بالسلطة، إال انه يعزز ميل التصعيد لدي حماس
ولكن يحتمل بالذات اذا ما أصبحت حماس هي . هي خصمها، هي التي تدفع الثمن، فان الهجوم ال يحقق الكثير

النجازات وعن األثمان في كل المجاالت في آن معا ـ السلطة في غزة، ويتعين عليها أن تكون مسؤولة عن ا
التشغيل، فتح المطار والميناء، التعليم، أو المجاري، مثال ـ فان ردود الفعل االسرائيلية ستجبي الثمن ممن 

توجد سابقات ألوضاع كان فيها أنه عندما استولت جماعات متطرفة . يمكن لمثل هذا الثمن أن يكبح جماحه
ولكن حتي لو لم يكن هذا ما سيحصل، . اعتدلت واضطرت الي أن تتحمل المسؤوليات ايضاعلي الحكم قد 

فيحتمل أنه في مثل هذا الوضع يكون مجرد المركزية ستخلق نظاما تكون فيه للضغوط نتائج وللتنازالت 
 .معني

لطة فلسطينية من األفضل السرائيل س. كل ذلك، بالطبع، علي فرض أن البديل لسلطة المتطرفين هو الفوضي
ولكن اذا كان الخيار هو بين الفوضي . مستقرة ومركزية يمكنها بنفسها أن تفرض إمرتها علي المتطرفين

اذا ما سادت في غزة فوضي تامة، فان الهجمات االسرائيلية . وحماس، فليس مؤكدا أن حماس هي الشر األكبر
ستنقع االيديولوجي له، بل علي العكس ستوسعه، قد يكون بوسعها المس جسديا باالرهاب، ولكنها لن تجفف الم

 .وستشجع اليائسين علي االنضمام اليه
اذن في نهاية الحساب، اذا ما أدي انهيار السلطة بنا الي هذا الخيار ـ بين الفوضي ودولة حماس ـ فمن 

ي ترسيخ سيطرة األفضل أنه قبل أن نقف أمامه أن نجد كل امكانية تساعد شريكنا، حتي لو لم يكن شريكا، عل
 .الخياران التي يضعنا أمامها انهيار السلطة، كالهما سيء جدا. قصوي علي االرض
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