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  معبر رفح اواخر الشهرفتح  تعلن  الفلسطينيةالسلطة .1
علنت رسميا عن اعـادة     أالسلطة  ن  أ: القدس المحتلة  من   سائدة حمد  عن مراسلتها    6/11/2005نشرت الحياة   

 مـصرية ومراقبـة     -فتح معبر رفح بشكل كامل في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بادارة فلـسطينية               
وذكرت مصادر فلسطينية    .في وقت ما زال بعض القضايا المفصلية مطروحاً على طاولة المفاوضات          , اوروبية

لقاءات يفترض ان تكون قد بدأت مساء امس مع مسؤولين فرنسيين      واسرائيلية متطابقة ان بيريز، سيعقد سلسلة       
 يليها اجتماعات مع سوالنا ومسؤولين فلسطينيين،       ,معبرالوصلوا لدراسة امكانية تركيب كاميرات مراقبة داخل        

ويصل المسؤوالن االخيران هذا االسبوع فـي اطـار مـساع            .ويتبعها لقاءان منفصالن مع رايس  وولفنسون      
اعلن ,  من ناحية أخرى   .مل اسرائيل على ازالة العراقيل التي تفرضها امام اعادة فتح المعابر والحدود           اخيرة لح 

 هـا مصدر امني فلسطيني انه جرى االعداد لهيكلة ادارة المعابر والحدود على ان تكون الجهة المـسؤولة عن                
  .وزارة الداخلية

مصادر أمنية فلسطينية أن المعبر سـيفتح       ه  ذكرت ما: ا.ب.دنقال عن    6/11/2005الخليج اإلماراتية    وذكرت
قالت رئيسة لجنة التنمية في البرلمان األوروبي       من ناحية أخرى    . غدا أربع ساعات بشكل مؤقت لتجربة العمل      

معبر، وأوضحت ان الوجود األوروبـي لـيس   الأمس ان وفدا من االتحاد سيباشر في القريب العاجل عمله في          
وة عسكرية أو أمنية، وقالت إنه رقابي فقط، وذكـرت أن الفلـسطينيين والمـصريين               على اإلطالق وجوداً كق   

  .قادرون على إدارة المعبر بشكل مستقل
من صبرى صيدم،   إلى ما قاله    : وكاالتنقال عن   غزة  من   6/11/2005 الغد االردنية     مراسل  حامد جاد  وأشار

بشأن إعادة تـشغيل المعبـر، مبينـاً أن الطـرف           أن الجانب الفلسطيني لم يتوصل حتى اآلن إلى اتفاق نهائي           
اإلسرائيلي ما زال يصر على أن يكون للطرف األوروبي دور تنفيذي يتعلق باعتقال المطلوبين وتسجيل صور                
المسافرين ونقلها إلى الجانب اإلسرائيلي، وأن السلطة تصر على أن يكون الدور األوروبـي مقتـصراً علـى                  

وأوضح أن الطواقم الفنية الفلسطينية باشرت بتجهيز المعبر بالكاميرات، مؤكداً           .طالجانب اإلداري والرقابي فق   
  .أن األوروبيين لم يقوموا بهذا الدور

 موفاز، اطلق في ختام زيارته الى واشنطن، تصريحات ال تتجـاوز             أن 5/11/2005 48 موقع عرب  وجاء في 
 اسبوعين، اال انه اشترط ذلك بالتوصـل الـى          فقد ادعى ان معبر رفح سيفتتح خالل      . حيز التسويق االعالمي  
وادعـى ان    .معبـر الاسرائيل ستبذل كل جهد لتبكير موعد افتتـاح         أن   هوحسب قول . اتفاق حول سبل ادارته   

 ال يتوقع احد ان     ,اسرائيل تفتح معابر كارني، صوفة وايرز، رغم الخطر، كي تخفف على الفلسطينيين، مضيفا            
 الحقيقة، حيث تواصل اسـرائيل      هوتجافي تصريحات . ! بثمن المخاطرة بمواطنيها   تعمل اسرائيل في هذا االتجاه    

واوضحت االذاعة االسرائيلية العامة ان هـذه التـصريحات         . فرض الحصار وتضييق الخناق على قطاع غزة      
حاول سي ونس وولفن أفيد أن و. تأتي على خلفية الزيارة التي تنوي رايس، القيام بها الى المنطقة، االسبوع المقبل            

  . تقاذ موسم الخضار في غزة من خالل فتح المعابر امام المزارعينإ
الجانبان الفلسطيني واالسرائيلي إلى أن : لندنمن  6/11/2005شرق األوسط ال  مراسل علي الصالحولفت
لت وقا.  اليوم جولة جديدة من المحادثات حول معبر رفح، للتوصل الى حل للخالفات القائمة بينهماانيعقدس

المصادر ان رايس وولفنسون سيصران على اال تغلق اسرائيل المعابر، كرد فعل على أية عملية فدائية، وان 
وحذر ممثل البنك الدولي في االراضي  .يقتصر االغالق عندما تكون هناك انذارات حول احتمال تنفيذ عملية
، فان ذلك من شأنه ان يضعف السلطة، الفلسطينية، من انه في حال عدم حل مسألة المعابر التجارية بسرعة
  .ويقنع الرأي العام الفلسطيني بان الحوار مع اسرائيل لم يعد مجديا
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  ملف السالح الفلسطيني يعالج ضمن الطائف: جعجع .2

 سمير جعجع أن أي حوار مع الفلسطينيين حول السالح يجب ان            . رأى د  :بيروت،  6/11/2005الحياة  نشرت  
موضوع الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان كان من بين االمـور التـي             : وقال .اق الطائف يتم انطالقاً من اتف   

وكان اتفاق الطائف واضحاً لهذه الناحية بما يتعلق بأي وجود          . اخذت جدالً كبيراً وتحضيراً خالل اتفاق الطائف      
نطالقاً مما هو موجود في     واالنسب للجميع عندما يطرح الوجود الفلسطيني المسلح ان يطرح ا         . مسلح في لبنان  
وما يحكم الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان هو اتفـاق الطـائف وأي حـوار مـع االخـوة                   . اتفاق الطائف 

مـن  : وعن حماية الفلسطينيين في المخيمـات، قـال       . الفلسطينيين يجب ان يتم انطالقاً من هذه النقطة بالذات        
ف والوسط بين ايديهم، بل هذا يعرضهم الى االخطار اكثر          يحميهم في رأيي ليس وجود كمية من السالح الخفي        

وال يمكن قيـام  . ما يحمي الفلسطينيين في لبنان هو وجود دولة لبنانية فعلية        . بكثير من وجود دولة لبنانية فعلية     
وأكد ان اتفاق الطائف يقول بحل كـل الميليـشيات،           .دولة فعلية اذا استمر وجود السالح عن يمينها ويسارها        

يجب علينـا   : وعن الدور السوري في حل هذا الموضوع قال جعجع        . يراً الى ان هناك اشياء ما فيها حياء       مش
ولكـن  . نحن ان نتحمل مسسؤولياتنا، دائماً سيكون هناك اطراف خارجيون يحاولون اللعب في الساحة اللبنانية             

 وفي هذه الحال تتوقـف فعاليـة االدوار         .المهم ان يتحمل الشعب اللبناني والدولة اللبنانية المسؤولية كما يجب         
جب ان تكون عالقتنا مع السلطة الفلسطينية، فهي منتخبة، ورأينا تباعاً من بين كل الـدول                «: وتابع. الخارجية

العربية حيث تجرى انتخابات، لم تكن هناك انتخابات جدية سوى في الضفة والقطاع وهي متواصلة ان علـى                  
ستوى الرئاسة او بعد فترة على مـستوى مجلـس الـشعب او مجلـس النـواب                 المستويات المحلية او على م    

وعن موقف حزب اهللا الـرافض      . لذلك هناك سلطة تمثل الفلسطينيين وتعاطينا يجب ان يكون معها         . الفلسطيني
معالجة هذا االمر تتم بحوار داخل مجلس الوزراء او مجلس النواب او            : تسليم الفلسطينيين سالحهم، قال جعجع    

  .ي اي مؤسسة دستورية اخرىف
نظمت اول من امس رحلة لمحطات تلفزة الى مواقعها في منطقة الناعمة            ) القيادة العامة (وكانت الجبهة الشعبية  

وأثارت الخطوة أسئلة عن اسباب الرغبة في ظهـور         . لتغطية وقائع استقبال مقاتليها أهاليهم لمناسبة عيد الفطر       
لسطينية، خصوصاً انه لم يسبق لـ القيادة العامة ان قامت بخطوة مـشابهة             مسلحي الجبهة خارج المخيمات الف    

  .في األعياد على رغم وجود مواقعها في الناعمة منذ نحو عقدين
اقـتالع      أكد أحمد جبريل ان الحكومة اللبنانية التريد        : أ ش أ   ،  بيروت،  6/11/2005األيام البحرينية   وأضافت  

يحتاج الى مناخ مناسـب        اعتبر ان هذا الحوار       بالقوة وانما من خالل الحوار لكنه     سالح الفلسطينيين فى لبنان     
احتجاج على اجراءات الجيش اللبنانى فى المناطق           يبد اي    وقال فى مقابلة مع قناة العالم انه لم         . واجماع لبناني 

اللبنانيـة فـى        ار اخوى مع الحكومة   قواعد جبهته موكدا فى الوقت نفسه صعوبة اجراء حو            التى تتواجد فيها  
 فى الجزء المحتل     وتخوف من وجود عناصر لقوات لحد      .  ستمرار محاصرة الجيش اللبنانى لقواعد الجبهة     ظل ا 

ضد الفلسطينيين مـن        عد جبهته مبديا تخوفه من ان تلعب الموساد دورا        فى مناطق تواجد قوا      من جنوب لبنان  
   . خالل هذه العناصر

  
  نطن تجدد التزامها الحفاظ على تفوق العدوان الصهيوني  واش .3

أنهى اللقاء الذي عقد في البنتاغون بـين رامـسفيلد          :  سائدة حمد  ،القدس المحتلة  ،6/11/2005الحياة  نشرت  
وموفاز مساء الجمعة آخر مفاعيل ازمة الصفقة الصينية باعالن اسرائيل رسمياً ان الواليات المتحدة سـمحت                

 وان اميركـا    35ة الى االنخراط كمشارك جدي في برنامج صنع الطائرة الحربية المستقبلية فـانتوم              لها بالعود 
ورأت مصادر مطلعة في هذه الخطوة      . 16تعهدت ببيع طائرات من هذا النوع السرائيل الستبدال طائرات اف           

  .مه استقالتهمكافأة اميركية السرائيل على انسحابها من غزة أراد رامسفيلد تقديمها قبل تقدي
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 معلناً استئناف دور    ،وقال موفاز ان االزمة بين اسرائيل والواليات المتحدة في خصوص القضايا االمنية انتهت            
اسرائيل الجدي في المشاركة في صنع الطائرة جي اس اف وموافقة الواليات المتحدة على بيعها السرائيل بعد                 

  .االنتهاء من برنامج تصنيعها
ائيلية الى ان مسؤولين كباراً في وزارة الدفاع االسرائيلية سيتوجهون الى واشنطن الشهر             واشارت مصادر اسر  

وتشمل هذه اللجـان مجموعـة التعـاون         .المقبل الستئناف عمل ثالث لجان تعاون عسكرية وسياسية مشتركة        
. اري المـشترك  السياسي المشتركة ومجموعة التخطيط األمني المشترك والبرنامج الدفاعي االستش  -العسكري  

ووصفت هآرتس هذه اللجان بانها القنوات المؤسساتية للتشاور بين الواليات المتحدة واسرائيل فـي الـشؤون                
  .االقليمية، بما في ذلك ايران والعراق وسورية، اضافةً الى ما سمته التهديدات غير التقليدية

ل في برنامج تطوير المقاتلة الحربية المستقبلية       وتقول المصادر االسرائيلية ان الغاء قرار تعليق مشاركة اسرائي        
جي أس أف جاء بعد ان بعث ثالثة من اعضاء الكونغرس رسالة الى رامسفيلد االسبوع الماضي طالبوا فيهـا                   

  .االخير باعادة دمج اسرائيل في مشروع الطائرة
زيلت وانه اشار في الوقـت      ونقل عن موفاز قوله في اعقاب اجتماع الجمعة ان كل المواضيع المختلف عليها ا             

ذاته الى ان اسرائيل ستلتزم بكل التزاماتها تجاه الواليات المتحدة والتي يرتبط بعضها بتـشديد الرقابـة علـى     
  .الصادرات العسكرية التكنولوجية والبعض االخر بحاجة الى اعادة تنظيم

 تمت  :تها يديعوت احرونوت  قال موفاز في تصريحات اورد    : تل ابيب ،  6/11/2005شرق األوسط   الوأضافت  
واوضحت اذاعـة   . وستواصل اسرائيل المشاركة في هذا المشروع كشريك      . تسوية كل المسائل المختلف عليها    

الجيش االسرائيلي، ان سالح الجو االسرائيلي، قد يشتري حوالى مائة من هذه الطـائرات التـي يفتـرض ان                   
  . توضع في الخدمة في غضون عشر سنوات

الواليـات المتحـدة     أن   الخليج وكاالت ،  القدس المحتلة وواشنطن  من   6/11/2005ج اإلماراتية   الخليوأوردت  
جددت التزامها بما أسمته أمن ورفاهية إسرائيل بما في ذلك الحفاظ على تفوقها العسكري، وذلـك فـي بيـان                    

الجانبين يصادقان  وجاء في البيان أن     . مشترك صدر أمس في تل أبيب وواشنطن عن مباحثات رامسفيلد موفاز          
على قرارهما مواصلة وتطوير العالقات األمنية بين الوزارتين واألجهزة األمنية، باإلضافة إلـى المواضـيع               

وأنهما يؤكدان  . المرتبطة بما وصف الحرب العالمية على اإلرهاب والوسائل لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل            
  .عودة العالقات األمنية إلى مسارها

أن موفاز قد تطرق في لقاءاته في واشـنطن         من   مصادر إسرائيلية    هقالت ما 5/11/2005 48عربع  ونقل موق 
إلى الشأن اإليراني والسوري، وقال إن إيران تخشى من إتخاذ قرار في مجلس األمن يفرض عقوبات عليهـا                  

 الفـصائل فـي     كما قال أن قيادتي حماس والجهاد في دمشق ال تزال تصدر العليمـات إلـى              . ومراقبة مشددة 
  !األراضي الفلسطينية

  
  شعث للنقب . السلطات اإلسرائيلية تمنع زيارة د .4

وقال . نبيل شعث، إلى النقب   بها  منعت السلطات اإلسرائيلية اليوم زيارة كان من المقرر أن يقوم           :  ياسر العقبي 
المطلوب الـذي تتعامـل بـه       لزيارة لم تتم على المستوى      لإن التنسيق    المستشار في وزارة اإلعالم الفلسطينية    

الحكومة اإلسرائيلية مع الشخصيات الكبيرة، هذا باإلضافة إلى منع غالبية مرافقي شعث من المـشاركة فـي                 
  . ليس أمنيا إنما سياسيا من المنعيبدو أن الهدف األساسيو. الزيارة

  6/11/2005 48عرب
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  دعوات إلقالة قيادات أمنية فلسطينية  .5
اط وعناصر في الشرطة واالستخبارات العسكرية رسالة لمحمود عباس وعدد من قادة            وجهت مجموعة من ضب   

األحزاب السياسية والرموز يطالبون فيها بإصالح األجهزة األمنية وإقالة عدد من قادتهـا وخـصوصا جهـاز     
وأفادت مصادر أمنية رسـمية بـأن هـذه المجموعـة ستواصـل             .  الداخلية هاالستخبارات بعد تردي أوضاع   

  أ.ن.ق. تجاجاتها حتى تحقيق مطالبهااح
  6/11/2005البيان اإلماراتية  

  
  عريقات يلتقي وفد رؤساء المنظمات اليهودية االميركية .6

 التقى صائب عريقات مع وفد من رؤساء المنظمات اليهودية االميركيـة بحـضور              : عماد أبو سمبل   -أريحا  
وأكد استعداد الجانب الفلسطيني الستئناف عمـل       . تالقنصل االميركي العام، حيث أطلعهم على آخر المستجدا       

جدار لن يخلق حقا أو أن ينشئ التزامـا         الوأشار الى أن استمرار النشاطات االستيطانية وبناء         .اللجان الخاصة 
وشـدد علـى أن      .وإنما سيضيف إلى التعقيدات والعقبات التي تعترض سبل إطالق عملية سالم ذات مغـزى             

 تعتبر مسألة داخلية ال يحق ألي طرف التدخل فيها بأي شكل من االشكال، مؤكـدا أنهـا                  االنتخابات التشريعية 
  .لهاستجري كما هو محدد 

  6/11/2005الحياة الجديدة 
  

  تشكيل لجنة تنظيمية لالشراف على انتخابات بلدية الخليل .7
ـ :جهاد القواسمي ـ  الخليل  ات بلديـة الخليـل،   قرر محمود عباس تشكيل لجنة تنظيمية لإلشراف على انتخاب

 .وتحديد قائمة مرشحي فتح ، واجراء حوار مع القوى السياسية والعشائرية القرار قائمة وحدة وطنية
  6/11/2005القدس الفلسطينية 

  
  مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في وفاة عرفات  .8

اإلسالمية والوطنيـة    طالب قياديون فلسطينيون من مختلف القوى والتيارات السياسية          :غزة ــ ماهر إبراهيم   
بإجراء تحقيق دولي لكشف ظروف ومالبسات اغتيال ياسر عرفات على غرار التحقيق الدولي الدائر في قضية                

حماس والجبهة الشعبية   ووكانت شخصيات قيادية في منظمة التحرير وفى حركتي فتح          . اغتيال رفيق الحريري  
  . طالبت لكشف كل الحقيقة

 6/11/2005البيان اإلماراتية  
  
  لن نقبل بتجديد التهدئة اال فى ظل وجود ضمانات إسرائيلة: حماس .9

 اال فى   ,حماس أكدت أنها لن تقبل بتجديد التهدئة      أن  : ألفت حداد  عن مراسلته    4/11/2005 48 عرب نشر موقع 
مـن جهـة أخـرى       .ظل وجود ضمانات تكفل تنفيذ اسرائيل لكافة الشروط التي وضعتها الفصائل الفلسطينية           

 عدم االلتزام اإلسرائيلي وتنصله من      بسبب اتها مشير المصري أن جولة الحوار ستكون مختلفة عن سابق         أوضح
 ,وفي تعقيبه على ما اوردته هآرتس      . فى هذا الحوار سنكون اكثر دقة واكثر تفصيال        ,وقال . تنفيذ االستحقاقات 

 حـال ازدادت الـضغوط علـي         فى تهم اتصاالت مع بعض الدول العربية الستضافة قاد       يجرتان حماس   من  
 موجودة فـى    هي ف ,حركة ليست فى سوريا فقط    الموضحا ان   , هذه حرب إعالمية يمارسها العدو    :  قال ,سوريا

  .العديد من الدول العربية واإلسالمية و أبواب كل الشعوب بما في ذلك االنظمة مفتوحة لها
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المصري أن الفصائل سـتأخذ     مشير  د  يأك ت :أ.ن. ق وأ  .ب.د نقال عن    6/11/2005الخليج اإلماراتية    وأضافت
القرار النهائي بمحض إرادتها من دون أن تتعرض إلى ضغوط، ألنها تقوم بمقاومة مشروعة، ودائما تعطـى                 

إلى ذلك، قال محمود الزهار ان التهدئة مقرونة بثالثـة شـروط،             .األولوية للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني    
ة وإطالق سراح جميع األسرى وترتيب الوضع الداخلي، بما في ذلك إجـراء             أولها وقف االعتداءات الصهيوني   

وأوضحت مصادر ان مسؤوال رفيع المستوى من السلطة سيلتقي في القاهرة مسؤوال من حمـاس                .االنتخابات
  .في التاسع من الشهر الحالي، وعلى ضوء نتائج هذا اللقاء سيتحدد موعد بدء جلسات الحوار

 مسودة ميثـاق    االجبهتان الشعبية والديمقراطية اقترحت   أن  إلى  : غزةمن   6/11/2005اراتية  البيان اإلم  ولفتت
وعلـم أن   . شرف لتنظيم العالقة بين القوى وبين السلطة لمناقشتها في حوارات الفصائل المزمعة في القـاهرة              

كما تتناول قـضايا وطنيـة       بنداً تركز على تنظيم العالقة بين الفصائل وبينها وبين السلطة،            14المسودة تشمل   
  . وتأمل الجبهتان أن يتم إقرار المسودة بعد دراسة جدية وموضوعية ووضع المالحظات. تنظم الوضع الداخلي

  
 اعتقال قيادي من كتائب األقصى في نابلس .10

 ه، عندما تـصديا لعمليـة      ل اعتقل جيش االحتالل، قائد كتائب شهداء األقصى في بلدة كفر قليل وزميال           : نابلس
  .توغل في البلدة

  6/11/2005شرق األوسط ال
  

  كتائب االقصى تقصف موقعا اسرائيليا .11
أعلنت كتائب شهداء األقصى أمس  إطالقها قذيفتين صاروخيتين باتجاه موقع عسكري إسرائيلي قرب معبـر                 

ي أبو  وقالت في بيان لها ان القصف يأتي في إطار ردها على جريمة اغتيال حسن المدهون وفوز               . بيت حانون 
وأطلقت قوات االحتالل أمس ثالث قذائف مدفعية تجاه مناطق خالية في منطقة أبو صفية شمال قطـاع                  .القرع

. غزة، وكانت قد قصفت مساء أول أمس بلدة خزاعة شرق خان يونس، ما أدى إلى تضرر عدد من المنـازل                   
  أ.ن.أ  ق.ب.د

  6/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

  تنظيمية وتغير قادة األقاليم قبل انتخابات التشريعي فتح تواصل استعداداتها ال .12
تعقد اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح اجتماعات مهمة تبـدأ اليـوم              : عبدالرازق أبو جزر   -غزة  

باجتماع للجنة المركزية في رام اهللا برئاسة محمود عباس على ان يعقد المجلـس الثـوري دورتـه الثامنـة                    
تكمال الخطوات التفصيلية لالصالحات الحركية والتنظيمية ولبحـث جملـة مـن القـضايا              والعشرين غدا الس  

التنظيمية الداخلية بينما تتواصل االستعدادات على االرض الجراء االنتخابات الداخلية الختيار مرشحي الحركة             
ووفقـا   .وية االجتماعات وقال عبداهللا االفرنجي ان الوضع التنظيمي الداخلي سيحتل اول         .لالنتخابات التشريعية 

  .، فان فتح ستجري انتخابات داخلية الصالح الوضع البنيوي للحركة بالتزامن مع االنتخابات الداخليةله
  6/11/2005القبس الكويتية 

  
  في التحرر وإنهاء معاناتهم حماس تؤكد حق األسرى .13
امة بحماس فـي منطقتـي التفـاح     أكد الشيخ وائل الزرد رئيس لجنة العالقات الع      :من أحمد المشهراوي  ،  غزة

والدرج عزم الحركة على إطالق سراح األسرى الفلسطينيين والعرب مـن الـسجون اإلسـرائيلية، وإنهـاء                 
وأشار إلى الجهود التي تبذلها حماس على المستوى الداخلي وكذلك الخارجي بالتنـسيق مـع الوفـد                  .معاناتهم

وأوضح الزرد أن هناك جهوداً مضنية تبذلها قادة الحركة          .فالمصري للتدخل لإلفراج عنهم ، وإنهاء هذا المل       
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على مختلف المستويات لضمان عودة األسرى إلى أسرهم وأطفالهم مشيراً إلى المحاوالت اإلسرائيلية الراميـة               
على استخدامهم كورقة ضغط على الفلسطينيين مؤكداً على وجود اتصاالت مع األسرى والمعتقلـين أنفـسهم                

  . ة مناسبة الطالق سراحهمإليجاد طريق
  6/11/2005القدس الفلسطينية 

  
  عائلة شهيد تتبرع باعضائه النقاذ حياة اآلخرين   .14

، أحمد الخطيبوفاة عن  مصدر طبي في مستشفى رمبام في حيفا،  هعلنما أ  5/11/2005 48 عـرب  ذكر موقع 
لفطر، جراء تعرضه لنيران الجـيش      من مخيم جنين، متأثرا بجراح بالغة كان اصيب بها في اليوم االول لعيد ا             

 ألنه بدا مشبوها لهم، بسبب حمله بندقية، تبين         يهوادعى جيش االحتالل ان جنوده فتحوا النيران عل        .االسرائيلي
انها من البالستيك ، ال بل روج في بداية االمر الى اصابة مسلح في الجهاد االسالمي، وبعد ظهور الحقيقـة،                    

مستشفى بالتبرع بأعضاء نجلهـا،     ال وقالت عائلة الشهيد انها استجابت لطلب        .!!لطفل ا اكتفى باالعتذار عن قتل   
 قوله ان استجابة العائلة لطلب المستشفى،       ه خال  عن ونقل .لصالح مرضى آخرين فلسطينيين كانوا أو إسرائيليين      

  .ا عن الحياةتمثل الفرق بينها وبين قوات االحتالل، التي اختارت له الموت، فيما العائلة تمضي بحث
 النائب محمد بركة    ةطالب إلى م  :القدس المحتلة  من   آمال شحادة  6/11/2005الخليج اإلماراتية    وأشارت مراسلة 

، معتبرا لجان التحقيق التـي يقيمهـا االحـتالل          الحادثسلطات الكيان بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في ظروف         
لشبهة عن المجرمين، كما طالب بتقديم المجرمين للقضاء        تهدف باألساس الى اخفاء الحقائق وتشويهها، وابعاد ا       

  .لنيل عقاب جدي ورادع
من المفترض ان تكون عمليات     إلى أن   : الناصرةمن   6/11/2005 الغد االردنية     مراسل  برهوم جرايسي  ونوه

 .زرع االعضاء قد تمت خالل الليلة الماضية، ولم يعلن عن هويات الذين تلقوا هذه االعضاء
  

  الحتالل تحرم المئات من المرضى من العالج بالخارجسلطات ا .15
االستمرار في حرمان المئـات مـن المرضـى      باتهمت وزارة الصحة الفلسطينية، سلطات االحتالل       : غزةمن  

وناشد مدير عـام     .الفلسطينيين، من تلقي العالج في الخارج من خالل الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة             
رة المجتمع الدولي والرباعية والمؤسسات الدولية والحقوقية الوقوف مع الـشعب           وزاالاإلسعاف والطوارئ في    

  .فرضها االحتالل على حرية تنقل المرضىيالفلسطيني وتخفيف المعاناة والقيود التي 
 6/11/2005شرق األوسط ال

  جنين بين مواطنين وجنود االحتاللمواجهات في  .16
 . قباطية واطنين الفلسطينيين وجنود االحتالل الذين اقتحموا بلدة       فتية امس في مواجهات بين الم      4 أصيب   :جنين

موضحة ان الجنـود فتحـوا      .  سنة 15 و 13وقالت مصادر طبية فلسطينية ان المصابين تتراوح أعمارهم بين          
  د ب ا .النار على الفتيان بعد تصديهم للجنود

  6/11/2005الغد االردنية 
  

  ية لألنروامؤتمر لدراسة الخطط والبرامج المستقبل .17
نروا البرامج والخطط المستقبلية للوكالة في مؤتمر يعقـد         لال بلدا مانحاً    50 تناقش شخصيات من     : كونا -عمان

ـ   نمانحيالهدف تسليط الضوء على احتياجات الالجئين وتوسيع قاعدة         ب,  من الشهر الجاري في عمان     16في ال
  .برامج التي تقدم الى الالجئينلادخل من خالل اطالع الدول على خدمات والوزيادة مصادر 
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6/11/2005القبس الكويتية 
  

  قضوا طقوس العيد على ارضهم المصادرةبلعين أطفال وأهالي  .18
 احتفل اطفال قرية بلعين بعيد الفطر السعيد فوق اراضيهم المصادرة جاعلين من األلعاب              : نائل موسى  ،رام اهللا 

وآثر اطفال القرية وذووهـم االحتفـال        .جدار الفصل العنصري  البسيطة وأناشيد العيد البريئة أدوات لمقاومة       
بالعيد فوق اراضيهم التي صادرها ودمرها الجدار في وقت وثق متظاهرون اجسادهم فـي زوايـاه المعدنيـة                  

وقمعت قوات االحتالل المحتفلين بقسوة مـا أدى         .الجبار قوات االحتالل على ازالتها النهاء االحتجاج السلمي       
متضامن اسرائيلي بجروح واعتقال ستة آخرون اضافة الى مصور قناة الجزيرة نبيل مزاوي الذي              الى اصابة   

ولبى أطفال القرية وأهاليها دعوة اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان احيـاء عيـد               .اطلق سراحه الحقا  
ت االحتالليـة االجراميـة     الفطر السعيد فوق األراضي المصادرة تعبيرا عن الرفض التام للجـدار والـسياسا            

وحول األهالي منطقة    .والعقوبات الجماعية بحق أهالي القرية الذين يقارعون الجدار للشهر التاسع على التوالي           
الجدار المحاصرة الى ما يشبه مدينة ماله زودتها اللجنة الشعبية بما تيسر من ألعـاب قبـل ان تـوزع علـى                 

 المعاناة والهلع والحرمان الذي ألحقته قوات االحتالل بهم مباشرة وجراء           االحتفال هدايا العيد للتخفيف من وطأة     
واستعاض االطفال عن أناشيد العيد التي ألفوها في السابق بهتافات وأناشيد وطنيـة أكـدت                .الجدار العنصري 

ه التحيـة   واغتنم األهالي المناسبة لتوجي    .على التمسك باألرض ورفض الجدار واالستعداد لمقارعته حتى ينهار        
وتهاني العيد البنائهم المعتقلين على خلفية مقاومة الجدار مجددين في رسائلهم تشبثهم بأرض اآلباء واألجـداد                

وأقام األهالي شعائر العيد والجمعة فوق اراضيهم معلنين مواصـلة           .واالستعداد للدفاع عنها بالمهج واألرواح    
ن العيد الحقيقي واالحتفال به ممكن وحتمي بزوال الجـدار          الطريق الستعادة ارضهم وازالة الجدار معتبرين ا      

  .واالحتالل واستعادة شعبنا لحقوقه
وفي اطار المعركة المستمرة منذ شباط الماضي ابتدع أهالي القرية ومتضامنون دوليون واسـرائيليون أدوات               

الجبار قـوات االحـتالل     جديدة في مقارعة الجدار عندما وثق متطوعون أيديهم في زوايا الجدار بشكل محكم              
على قطع وازالة تلك الزوايا التي كانت سببا في حملة االعتقاالت المستمرة ضد األهالي بزعم محاولة ازالتهـا                  

وسابق عشرات المتطوعين االسرائيليين واألجانب واألهالي قوات االحتالل الى تلك           .والمس بالجدار العنصري  
 انشات وقاموا بادخال أيديهم في جوفها وتم قفلها بدا معها وكـأن             4طر  الزوايا المصنوعة من أنابيب معدنية بق     

وأثارت الخطوة حفيظة قوات االحتالل التي انهالـت علـى عـدد مـن المتطـوعين                 .أجسادهم مصلوبة اليها  
بالهراوات وأعقاب البنادق ما أدى الى اصابة متضامن اسرائيلي على األقل بجروح ورضوض بليغة واعتقـال         

واجبرت االمطار المنهمرة وسوء االحوال الجوية باقي المتطوعين على فك وثاقهم بأنفسهم والذوا              .نستة آخري 
  .من المكان قبل ان تتمكن قوات االحتالل من اعتقالهم

وأكدت اللجنة الشعبية بهذه المناسبة على لسان المنسق عبداهللا ابو رحمة العزم على مواصلة النضال الـسلمي                 
ات وسياسات االحتالل العنصرية واالجرامية داعية األسرة الدولية والمنظمات الحقوقيـة           ضد الجدار وممارس  

واالنسانية للتدخل لوضع حد لالنتهاك االحتاللي الفظ والسافر للقوانين والمواثيق واألعراف الدولية والقـانون              
  .االنساني الدولي

  6/11/2005الحياة الجديدة 
  

  ضغط إلنهاء قضيتهـم مبعدو كنيسة الـمهد يطالبون بال .19
جدد مبعدو كنيسة المهد إلى غزة وأوروبا مطالبتهم الـمسؤولين في السلطة وعلى رأسهم              :كتب فايز أبو عون   

بالضغط باتجاه إنهاء قضيتهم، وحلها حالً شـامالً         مسؤولو اللجان الفنية الخاصة بقضايا المطلوبين والمبعدين،      
 في بيان لمناسبة حلول عيد الفطر أنهـم         واوأكد .ي ُأبعدوا عنها قسراً   وجذرياً، من أجل عودتهم إلى ديارهم الت      
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سيستمرون في طرق جميع األبواب، ومناشدة جميع الـمسؤولين في السلطة الفلسطينية، والـمسؤولين العرب             
  .والدوليين، من أجل الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لحل مشكلتهم، التي ما زالت تراوح مكانها حتى اآلن

وأشار المبعد فهمي كنعان إلى أن المبعدين حاولوا مراراً وتكراراً االجتماع مع الرئيس عباس، أثناء وجوده في                 
غزة، ولكن دون جدوى، ألن القضية ال يمكن أن يضغط باتجاه حلها إال الرئيس نفسه، كونـه مهتمـاً بكافـة                     

  .القضايا، السيما المصيرية واإلنسانية منها
  6/11/2005 األيام الفلسطينية

  
  بيريس يدعو لتفادي الضغط على أبو مازن .20
دعا بيريس حكومته الى عدم اكثار الضغط على الرئيس الفلسطيني معتبرا ان هذا              : عبدالرازق أبو جزر   ،غزة

واكد بيريس في تصريح بثه راديو سوا امس انه يجب التعامل            .من شأنه زعزعة مكانته في الشارع الفلسطيني      
وقـد   .طيني كشريك في العملية السلمية وتعزيز التعاون بين الفلسطينيين والحكومة االسرائيلية          مع الرئيس الفلس  

وقال وزيـر    .اثارت هذه التصريحات حفيظة بعض الوزراء االسرائيليين الذين شنوا هجوما عنيفا على بيريس            
هاب الفلسطيني بـدال مـن      الصحة نافيه، انه كان من االفضل لنائب رئيس الحكومة ان يندد بما اسماه بـاالر             

وعلى صعيد ذي صلة قالت مـصادر فـي          .اظهار التعاطف مع ابو مازن الذي زعم انه فشل في اثبات جديته           
مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي ان تصريحات بيريس تعبر عن رأيه الشخصي، مشيرة الى ان الحكومـة ال                 

  .ابتزال مصرة على قيام السلطة اوال بمحاربة ما وصفه باالره
  6/11/2005القبس الكويتية 

  
   الكياندعو العاهل المغربي لزيارة ياب كتس .21

التقى أندري أزوالي، مستشار العاهل المغربي موشيه قصاب، وذكر ان قصاب حمل ازوالي دعـوة               : رام اهللا 
  . الى العاهل المغربي لزيارة اسرائيل

  6/11/2005شرق األوسط ال
  

  ة اكبر في محيط قبر راحيل االحتالل يخطط لالستيالء على منطق .22
على مدخل بيت لحم، الستيعاب اآلف      ) مسجد بالل بن رباح   (تخطط سلطات االحتالل لتوسيع محيط قبر راحيل      

وقـال   .المصلين اليهود المتوقع وصولهم الى المكان الحياء الذكرى السنوية لوفاة راحيل زوجة النبي يعقـوب     
محيط القبر تم باالتفاق بين قائد المنطقة الوسطى فـي جـيش            مصدر اعالمي عبري، ان االتفاق على توسيع        

وافاد المصدر   .رابينوفيتش، خالل جولة قاما بها امس، في محيط القبر        ) البراق(االحتالل وحاخام حائط المبكى   
ان الحاخام طالب سلطات الجيش، ايضا، باجراء ترميمات في المكان تضمن راحة المصلين اليهود والفـصل                

وعلم ان الجيش اوصى باقامة مدخل آخر للقبر بعد االنتهاء من اقامة الجدار العنـصري               .  والنساء بين الرجال 
وفصل المنطقة عن اراضي بيت لحم، وكذلك اقامة مراحيض عامة جديدة على اراض انتزعت من اصـحابها                 

  . الفلسطينيين في محيط القبر
  5/11/2005 48عرب

  
  ح بالقدس مشروع استيطاني جديد في حي الشيخ جرا .23

 وحـدة  90 اقرت الحكومة االسرائيلية مشروعا استيطانيا جديدا في القـدس يـضم         :الناصرة،  برهوم جرايسي 
 بنايات كبيرة ستقام في حي الشيخ جراح بتمويل من المليـاردير اليهـودي االسـترالي ايرفـان                  6سكنية في   
حتالل التي صادرتها من اصحابها     ويقع المشروع في ارض اشتراها موسكوفيتش من سلطات اال         .موسكوفيتش
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ويضم المـشروع بنـاء      .مع بدء االحتالل، ومقام عليها فندق قديم استثمره موسكوفيتش في السنوات األخيرة           
 .كنيس يهودي وروضات اطفال ليكون حيا استيطانيا اضافيا يربط بين البلدة القديمة والتلة الفرنسية في القـدس   

فيتش، من الممكن ان يكون هو نفسه الذي يقف من وراء صفقة العقارات             وذكرت مصادر اسرائيلية أن موسكو    
  . المشبوهة التي ابرمت في فترة البطريرك ايرينيوس

  6/11/2005الغد االردنية 
  

  ستيطانية في الضفةاالبؤر التحضير الوثائق إلخالء في اسرائيل تماطل  .24
اطل في تحضير الوثائق الالزمة إلخالء أكثر مـن         ذكر تقرير لهآرتس ان وزارة الدفاع االسرائيلية ال تزال تم         

  . بؤرة استيطانية اقامها المستوطنون في السنوات األخيرة في الضفة الغربية120
  6/11/2005الغد االردنية 

  
  إسرائيل تخشى هجوماً بصواريخ أو طائرات شراعية على مدنها    .25
سرائيلي خاصة داخل سالح الجو، من مخاوف       صدرت تحذيرات داخل أجهزة الجيش اإل     :  وكاالت االنباء  ،غزة

أوردتها تقارير استخبارية تفيد بأن هناك نية لدى مجموعات مسلحة معادية الستخدام طائرات شراعية لتنفيـذ                
 وقال موقع المنار الصادر في إسرائيل إن األوامر صدرت إلى سـالح             .عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية    

خاذ الترتيبات الالزمة إلفشال ذلك، وإن سالح الجو اإلسرائيلي يـستعد لتحديـد             الجو بإعالن حالة التأهب وات    
  . وضبط استخدام الطائرات الشراعية في األجواء اإلسرائيلية

6/11/2005االتحاد االماراتية   
  

 اإلسرائيليون يبنون غرفا خاصة لمواجهة الصواريخ الفلسطينية .26
بجنوب هشارون، وسط اسرائيل، بطلب للـسماح ببنـاء غـرف           تقدم رئيس المجلس اإلقليمي لما يسمى       : لندن

  . محصنة لمواجهة الصواريخ الفلسطينية المحلية الصنع، التي يتوقع ان يجري اطالقها من الضفة
ونقلت هآرتس أن موطي دلجو رئيس المجلس قد طلب من قائد الجبهة الداخلية في جيش االحتالل، المـساعدة                  

وقال دلجو في رسالة بعث بها إلـى        .  المنازل في ثالثين قرية تابعة للمجلس      في تمويل بناء غرف محصنة في     
إن هذه القرى قد تكون عرضة للقذائف الصاروخية في حال إطالق مثل هذه القذائف من               : قائد الجبهة الداخلية  

  . الضفة لذلك يجب تقديم مساعدات لها باعتبارها قرى تقع على خط المواجهة
  6/11/2005شرق األوسط ال

  
  الحرب الداخلية في الليكود تتصاعد  .27

المح نائب وزير االمن االسرائيلي، بويم، الى موافقته على تأجيل تعيينه وبار اون في منصبي وزير االستيعاب                 
ووزير البنى التحتية، والفصل بينهما وبين تعيين اولمرت وزيرا للمالية في التصويت في الكنيست، األسـبوع                

حتمال انشقاق الليكود وتقريب موعد االنتخابات اذا ما أصر شارون على طرح التعيينـات              المقبل، مشيرا الى ا   
وقال بويم، انه قد تكون هنـاك        .للتصويت كحزمة واحدة، دون ضمان حصوله على تأييد الغالبية في الكنيست          

حاجة الى الفصل بين التصويت على تعيين اولمرت والتصويت على تعيينه هو وبار اون، اذا مـا اتـضح ان                    
وقال ان تصويت المتمردين ضد التعيينات قد يقود الى تقـديم            .شارون لم يضمن غالبية تؤيد التعيينات الجديدة      

واتهم المتمردين في الليكود بالسلوك من      . يد المدى على مستقبل الليكود    موعد االنتخابات والى التاثير بشكل بع     
  . في هذه النقطة تكشف الوجه الحقيقي لزمالئي: منطلق مصالح شخصية، قائال
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على الصعيد ذاته، يعتقد وزير االمن الداخلي، عزرا، ان التصويت على تعيين الوزراء الثالثة سيحظى بتأييـد                 
  . ظر وقف الخطوات التي بدأها شارونوقال انه يح. الغالبية

  5/11/2005 48عرب
 

  ! المنافسة على رئاسة العمل تطغى على مراسم إحياء ذكرى رابين .28
طغى التنافس على رئاسة حزب العمل على مراسم إحياء ذكرى مقتل رابين الذي جرى في القدس، شارك فيه                  

قلت هآرتس عن شقيقة رابين قولها أنه بعد مرور         ون .أبناء عائلته وقادة حزب العمل ووزراؤه وأصدقاء رابين       
ومن جهته حـاول     . سنوات على مقتله لم يتم إستخالص العبر ووصل المجتمع اإلسرائيلي إلى وضع أسوأ             10

براك إثبات وجود عالقة بين فك اإلرتباط وإتفاقيات أوسلو لوضع صورة حزب العمل، وخاصة بقيادة بيرس،                
، فقال إن هناك عالقة مباشرة بين فك اإلرتباط وإتفاقيات أوسلو، ورأى في تنفيذ              وكأنها إستمرار لطريق رابين   

  .الخطة نتيجة الستخالص العبر من الطريق السياسية لرابين
كما تحدث الكاتب إيلي عمير عن رابين كجهاز إجتماعي لم يكن له وريث في هذا المجال، أما عضو الكنيست                   

مات الذعة لبيرس بشكل غير مباشر عندما قال إن رابين لم يحـدث وأن              شوحاط، فقد انتهز الفرصة ليوجه كل     
  !تفوه بالجمل الذكية التي تخلو من أي مضمون

وبدوره تحدث أحد الناشطين في العمل، الذي انتهز الفرصة لإلشادة ببيرتس كما ربط بـين معـسكر بيـرتس                   
  !والمعسكر الذي كان يمثله رابين
لمتقاعد، إلياهو ماتسا، أنه يعتقد أن هناك ربانيم أصدروا فتوى دينية وحرضـوا          كما قال قاضي المحكمة العليا ا     

  . يغئال عمير على تنفيذ عملية القتل
  5/11/2005 48عرب

  
  اسرائيل ستطلب من وكالة الغوث تقديم خدمات للغزيين .29

ث وتـشغيل  ذكرت االذاعة االسرائيلية ان شالوم سيطلب من مدير وكالـة غـو  :القدس المحتلة ـ  سائدة حمد
الالجئين الفلسطينيين توفير مبالغ من المال لسحب الخدمات التي تقدمها حماس للسكان الفلسطينيين في قطـاع                

ما اثار عالمات تساؤل في شأن نيات اسرائيل المتعلقة بالتعامل مع فلسطينيي القطاع كالجئين واعتبـار                , غزة
الدولي لتعزيز السلطة الفلسطينية، اضافة الى فـصلها        الهيئة الدولية مسؤولة عنهم عوضا عن مساعي المجتمع         

  .فلسطينيي الضفة الغربية مستقبل الغزيين عن مستقبل
  6/11/2005الحياة 

  
  لجنة التحقيق البرلمانية في مظاهر الفساد تناقش توسيع صالحياتها  .30

حاكمة في اسرائيل، اليوم،    تناقش لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة كشف مظاهر الفساد المستشري في المؤسسة ال           
اقتراحا قدمه رئيس اللجنة ايتان باجراء تعديل قانوني يتيح للجنة صالحيات مشابهة لصالحيات لجان التحقيـق                

ويقترح ايتان تمكين لجنة التحقيق من الحصول على األدلة بكل الطرق التي تراها مناسبة، واستدعاء               . الرسمية
ا ومطالبتهم بعرض الوثائق التي تطلب منهم، والزامهم على قول الحقيقة،           الشهود واجبارهم على المثول امامه    

واذا ما رفضوا االمتثال لمطالبها، يقترح ايتان تخويل اللجنة اتخاذ اجراءات عقابية ضدهم واستصدار اوامـر                
 ايتان الى   والمح. تفتيش، اضافة الى منحها صالحية منح مكانة شاهد ملكي لحماية الشهود من العقوبة الجنائية             

وقال انه يقترح اجراء هذه التعـديالت ألنـه   . نيته االستقالة من رئاسة اللجنة اذا لم يتم المصادقة على اقتراحه      
بدونها لن تتمكن اللجنة من التعمق في دراسة الموضوع بشكل يفوق ما يمكن ان تفعلـه اي لجنـة برلمانيـة                     

  .والموظفين والمنتخبين الى جلساتهاعادية، ال تملك صالحية استدعاء المسؤولين الكبار 
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  6/11/2005 48عرب
  
 

  ليكوداقتراحا لجسر الفجوة بين المعسكرين المتناحرين داخل المناقشة  .31
من المنتظر ان تناقش كتلة الليكود في البرلمان االسرائيلي، يوم غد االثنين، اقتراحا طرحـه رئـيس التكتـل                   

المعسكرين المتناحرين داخل الحزب، معسكر شارون، ومعـسكر        االئتالفي، ساعر، وايتان، لجسر الفجوة بين       
  . نتنياهو، في محاولة النقاذ حكومة شارون ومنع تقريب موعد االنتخابات

ويأتي طرح هذا االقتراح في اطار المحاوالت التي يقوم بها ساعر وايتان، منذ االسبوع الماضي، لحل االزمة                 
  . داخل الحزب، من جهة اخرىالحادة بين شارون، من جهة، والمتمردين 

ويقضي اقتراح ساعر وايتان بتشكيل طاقم للحوار يضم شارون ونتنياهو الى جانب اولمرت وشـالوم ولنـداو                 
ويعتقد ساعر وايتان ان المصادقة على اقتراحهما سيقود الى تصويت كافة اعضاء الكتلة الى جانـب                . وساعر

  . ولها الخالف الحالي بين شارون والمتمردينالتعيينات الوزارية الجديدة، والتي يتمحور ح
وقال مقربون من شارون انهم يدرسون االقتراح فيما قال ساعر وايتان انهما قاما بصياغة هذا االقتـراح بعـد                   

وحسب ساعر فان التسوية المقترحة ال      . محادثات اجرياها مع شارون ونتنياهو ولنداو وجهات اخرى في الكتلة         
لية فحسب، بل تنظم شبكة العالقات بين الحكومة وكتلة الليكود اعتمادا علـى دسـتور               تضمن حل االزمة الحا   

  . الحزب والتزام الكتلة، في االتفاقيات االئتالفية، بدعم الحكومة
  6/11/2005 48عرب

 
  بن اليعزر يرفض االنسحاب من المنافسة على رئاسة العمل   .32

سة على رئاسة العمل، مضيفا، في تـصريحات ادلـى بهـا            اعلن بن اليعزر، صباح اليوم، نيته مواصلة المناف       
يأتي ذلك في وقت تمارس فيه الضغوطات علـى بـن اليعـزر              .لالذاعة االسرائيلية العامة انه واثق من فوزه      

واعـرب  . وكان بن اليعزر وفلنائي قد اعلنا، امس، انهما ال ينويان االنسحاب   . وفلنائي لالنسحاب من المنافسة   
 عن اعتقادهم بان انسحاب فلنائي سيحسم المعركة لصالح بيرس، ولهذا تتزايد الضغوط عليه              مقربون من بيرس  

  .وحسب المصادر من المتوقع ان يعلن فلنائي قراره اليوم او غدا. كي ينسحب من المنافسة
  6/11/2005 48عرب

  
   مشروعاً للشراكة مع مستثمرين عرب وأجانب 40-30باديكو ستعرض  .33

، ان  )باديكو(لن منيب الـمصري، رئيس مجلس ادارة شركة فلسطين للتنمية واالستثمار           أع :كتب جعفر صدقة  
 مشروعاً للشراكة مع مستثمرين عرب وأجانب، خالل مـؤتمر  40-30الشركة ستعرض، بالتعاون مع السلطة      
كومة فـي   نعمل مع الح  : وقال لـ االيام   . من شهر تشرين الثاني    10 و 9من المقرر أن يعقد في البحرين يومي        

  .هذا االتجاه، ونأمل بأن نجد تجاوباً من القطاع الخاص الفلسطيني
  6/11/2005األيام الفلسطينية 

 
  عنف أقل وأمن أكثر لو بقي رابين حيا  : كلينتون .34

قال بيل كلينتون أنه لو كان إسحق رابين بقي حيا لكان هناك عنف أقل وأمن أكثـر فـي المنطقـة، ولحالـت                       
م دون اندالع االنتفاضة، وجاء ذلك في تصريحات أدلى بهـا لتلفزيـون القنـاة الثانيـة                 مساعيه لتحقيق السال  

اإلسرائيلي، بمناسبة الذكرى العاشرة لمقتل رابين، وزعم فيها أن الشرق األوسط كان سيصبح مختلفـا تمامـا                 
دافعا عن أمـن    وأضاف أن رابين أمضى حياته م     . بوجود رابين، حيث كنا سنشهد عمال مشتركا لتحقيق السالم        
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إسرائيل ويعلم اإلسرائيليون أنه ما كان ليفعل أي شيء يهدده، وأنه كان يدرك أن عليـه أن ينتهـز الفرصـة                     
  )رويترز. (لتحقيق سالم دائم، وذلك كان يقتضي المشاركة في المستقبل

  6/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

  واشنطن تزيد معوناتها إلسرائيل مليار دوالر   .35
 250 مليار دوالر معونـة عـسكرية إلسـرائيل و         2،3 إسرائيلية إن الواليات المتحدة خصصت       قالت مصادر 

 21مليون دوالر معونة عامة، وأضافت أن الكونجرس صادق أول أمس على تقديم معونات خارجيـة قـدرها      
  )ا.ن.ق. (مليار دوالر، تنال إسرائيل منها المبلغين المذكورين

  6/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

  مسؤولة أوروبية تحذر من خطورة الدعاية االسرائيلية ضد الفلسطينيين .36
 كشفت رئيسة لجنة التنمية في البرلمان األوروبي لويزا مورجنتيني عن خطة طموحـة لـدى             :غزة،  حامد جاد 

وأوضحت أن االتحاد األوروبـي      .االتحاد األوروبي لتمويل جملة من مشاريع التنمية في األراضي الفلسطينية         
ص أمواال طائلة الستثمارها في مشاريع تنموية في القطاع إال أن هذه األموال والخطة الطموحة لن تكون                 خص

وقالت  .قطاع أشبه بسجن كبير عزلته إسرائيل عن العالم عبر إبقاء سيطرتها على حدوده            الذات مغزى إذا بقى     
ل على إقناع األوروبيـين بخطـورة       أنه يتوجب على الشعب الفلسطيني مواصلة نضاله بالطرق السلمية والعم         

الممارسات التي تواصل إسرائيل اتخاذها على مستوى االستمرار في مصادرة األراضي الفلسطينية وبناء جدار              
  .الفصل وعزل األراضي الفلسطينية عن بعضها البعض

تركز على ما   وحذرت من خطورة اإلعالم اإلسرائيلي الذي يجري تسويقه في أوروبا، مشيرة إلى أن إسرائيل               
اإلعالم  يقوم به البعض من الفلسطينيين من إطالق صواريخ على البلدات اإلسرائيلية ويتجاهل إعالمها المنظم             

  .اإلسرائيلي ما تقوم به من اعتداءات على الشعب الفلسطيني
وأنه لم  وقللت من أهمية انسحاب إسرائيل ومستوطنيها من غزة، معتبرة أنها خطوة أحادية ليست كافية خاصة                

يجر التنسيق مع الجانب الفلسطيني لدى اتخاذها وأن ما ترتب عليها لم يمنح الشعب الفلسطيني حقه المـشروع                  
  .في فرض سيادته على أرضه وحدوده

من أرض فلسطين التاريخية فـإن ذلـك يعنـي          % 22وقالت عندما قبل الفلسطينيون بإقامة دولتهم على حدود         
  .في التنقل وليس عزل مدنهم فيما يشبه الكنتوناتتمسكهم بوحدة أرضهم وحريتهم 

وأعربت عن خشية البرلمان األوروبي في أن يتحول االنسحاب من غزة إلى مؤامرة تسعى إسرائيل من خاللها                 
إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، مؤكدة أنه بدون إنهاء االحتالل عن األراضي الفلـسطينية                

وأكدت أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته في ممارسة          .سالم سيكون أمراً مستحيالً   كافة فإن تحقيق ال   
الضغط الكافي على إسرائيل كي تلتزم باالتفاقات الموقعة وتعمل على تحقيق السالم وتمكين الشعب الفلسطيني               

ا فيها المقاومة المـسلحة     وقالت من حق الفلسطينيين مقاومة االحتالل بالطرق المشروعة بم         .من العيش بحرية  
ضد غير المدنيين وفق ميثاق جنيف، وأن يناضلوا من أجل إقامة دولتهم وإطالق سراح أسراهم مـن سـجون                   

 . االحتالل كما أن على إسرائيل أن تتوقف عن سلوكها تجاه الفلسطينيين وكأنها دولة فوق القانون
  6/11/2005الغد االردنية 

  
  

  ! يط إلسقاط طائرة إسرائيليةإعتقال هولندي بشبهة التخط .37
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نقلت مصادر إسرائيلية عن التلفزيون الهولندي أنه تم الكشف مؤخراً عن إعتقال مـشتبه بـالتخطيط إلسـقاط                  
وجاء أن سمير عزوز وهو عربي مغربـي يحمـل الجنـسية             .طائرة العال فوق مطار شخيبول في إمستردام      

كمـا   .ي، بموجب معلومات وصلت إلى الشرطة المحليـة       الهولندية قد إعتقل مع ستة آخرين في الشهر الماض        
أفادت المصادر اإلسرائيلية أن إسقاط الطائرات اإلسرائيلية في الخارج هي أحد المواضيع التي تقلق األجهـزة                

  .األمنية اإلسرائيلية
  5/11/2005 48عرب

 
  الكيان الصهيوني والحوار االستراتيجي مع أمريكا  .38

  عوني صادق  
ى، تنقل وكاالت األنباء أخبارا عن أزمة تنشب بين االدارة األمريكية وبين الكيان الـصهيوني،               بين فترة وأخر  

وبعد وقت، قد يطـول     . مرة بسبب تجسسه على الواليات المتحدة وأخرى بسبب تجاوزه التفاقية معقودة بينهما           
حلت، وأن المياه قـد عـادت       قليال وقد يقصر دون أن يقلل من حجم الدعم المقدم للكيان، نسمع أن األزمة قد                

  !لمجاريها بين الحليفين االستراتيجيين أحسن مما كانت قبل األزمة
وقبل فترة نشبت واحدة من هذه األزمات، على خلفية صفقة من األسلحة باعها الكيـان للـصين دون علـم أو                 

وفي التاسع من شـهر     . نموافقة الواليات المتحدة، وأدت الى تجميد ما يسمى الحوار االستراتيجي بين الطرفي           
تشرين األول الماضي، زار القدس المحتلة مساعد وزيـرة الخارجيـة األمريكيـة لـشؤون الـشرق                 / أكتوبر

وبعد اللقاء، أعلن   . األوسطفي أعقاب ما سمي عملية فك االرتباط بغزة، والتقى مسؤولين صهاينة ومنهم شالوم            
/ يجي وأنه سيستأنف في األسبوع الثاني من شـهر نـوفمبر          شالوم أن الواليات المتحدة ستجدد الحوار االسترات      

  . تشرين الثاني
الحديث عن الحوار االستراتيجي الذي انقطع أو تجمد، وعن أنه سيستأنف يوحي وكأن العالقة بـين الواليـات     

حي به  وأول سؤال يو  . المتحدة والكيان هي عالقة تحتمل االنقطاع واالستئناف مثل العالقات العادية بين الدول           
هذا الحديث هو ماذا يتغير على السياسة األمريكية تجاه الكيان الصهيوني أثناء فتـرات االنقطـاع والتجميـد؟                  

 علـى هـامش اتهـام لـورنس         9/9/2004والسؤال يذكرني بما كتبه أرنو دو بورغراف في القدس العربي           
 ايـران لمـوظفين فـي الـسفارة         فرانكلين، الموظف في وزارة الدفاع األمريكية، بتسريب وثائق سرية حول         

اسرائيل دولة خارجية، فإنه من الـصعب        اذا حاول البعض اعتبار   : االسرائيلية في واشنطن، حيث كتب يقول     
أو قطعة من جسد أمريكـا الـسياسي، فهـي ال           ) 51(واذا اعتبرها الوالية    . فهم العالقة األمريكية االسرائيلية   

  .تجري األمور داخل العائلة الواحدةتتجسس أو حتى ال تمارس بعض النفوذ حيث 
ان من يلقي نظرة سريعة على السياسة األمريكية في الشرق األوسط هذه األيام ال يرى فيها نشاطا واحـدا ال                    
يخدم، وال يستهدف ربما أوال خدمة المصالح االسرائيلية، أو ال ينظر ألية خطوة تخطوها هذه الـسياسة مـن                   

ة أكثر من أن تحصى، فمثال لو أخذنا العراق لوجدنا السياسة األمريكية تنظـر              واألدل. خرم ابرة هذه المصالح   
للعراق كنافذة تطل منها أوال على المصالح االسرائيلية، فبينما تغص شوارع المدن األمريكيـة بالمتظـاهرين                

قـاء قـوات    األمريكيين المطالبين بسحب القوات األمريكية من العراق، يطالب الجعفري مجلس األمن بتمديد ب            
يعلق مستشار األمن القومي    . االحتالل عاماً آخر بحجة أن قواته ليست قادرة بعد على فرض األمن واالستقرار            

ان انسحابا مبكرا للقوات األمريكية من العراق من شـأنه أن يـشجع             : األمريكي، ستيفن هادلي على هذا بقوله     
 الديمقراطية سيجعل من الـشرق األوسـط جـارا          ان نشر : وأضاف. اسرائيل تدمير المتطرفين الذين يريدون  

أال يعنى هذا أن غزو العراق واحتالله وتدميره كانت حفاظا على اسرائيل،            ! موثوقا فيه أكثر في نظر اسرائيل     
وبعد ذلك مصالح أمريكا؟ وكذلك الديمقراطية التي يريد بوش نشرها، هي ليست لخير المنطقة وشعوبها والعالم                

  .  من طمأنة اسرائيل على نفسها وبقائهابل ألنها فقط تزيد
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والقرار المنتظر أن يتخـذه مجلـس       ) 1636(و) 1595(و) 1559(وفي لبنان، هل كان من غرض للقرارات        
هل كان لهذه القرارات مـن غـرض غيـر          ... األمن قريبا والذي تحدث عنه بولتون بعد تقديم الرسن تقريره         

المنطقة، وتمكينها من تحقيق كـل أطماعهـا التوسـعية فـي            ضمان أمن اسرائيل وتتويجها دولة عظمى في        
  !األراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة؟

المأساة في أن الواليات المتحدة ال تعطي من جيبها شيئا لهذا الكيان الغاصب،             . لكن المأساة ليست في ذلك كله     
ط العراق مرة ومن أرض فلسطين وسوريا ولبنان        بل ان كل ما تعطيه له تأخذه من سلة الحقوق العربية، من نف            

  .مرة
  6/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  !وتهجير وإبادة حضارية.. حرب تذويب .39

  عبد اهللا عواد: بقلم
أحياناً يبدو من الصحيح القول إن السياسة األميركية تُصنع في تل ابيب، وتنفذ في واشـنطن، خاصـة نحـو                    

ولى نحو القضية الفلسطينية ومن ثم نحو العـرب الـذين خرجـوا مـن               المنطقة الشرق أوسطية وبالدرجة اال    
التاريخ، وال يتعدى دورهم سوى الشاهد السلبي لما يتعرضون له من فكفكة وتدمير بعد أن غرقوا في اولوياتهم                  

ـ               ة من اولوية القطر الى اولوية النظام السياسي الى اولوية الطائفة والى اولوية الفرد وهكذا نحـن فـي مواجه
  .حرب تسير وفقاً لسيناريو محدد
  إنهاء الوجود الفلسطيني في لبنان

إذا كان الحديث في لبنان عن حزب اهللا وسالحه يحتل اهمية في سياق التغييرات الداخلية اللبنانية التي تجـري                   
الحالـة   .تخطيطاً خارج لبنان فإن الهدف هو الوجود الفلسطيني ليس سالحاً فقط او سياسة وإنما كوجود بشري               

الفلسطينية في لبنان مثلت تاريخياً حالة تثويرية وعكست االشكالية التاريخية الفلسطينية التي تبحث عن حل في                
االطار الوطني، وبذلك ظلت حاضرة وحتى اللحظة كقضية سياسية بالدرجة االولى وكقضية انسانية تصر على               

 حرب االبادة والتهجير التي تعرض لها الفلسطينيون        ان يكون حلها عبر العودة للوطن وهذه الرمزية داللة على         
منذ اكثر من نصف قرن، واالهم داللة مستقبلية على العودة تمثل عقدة للمشروع االميركي الذي يجري تنفيـذه           

إن المتغيرات االقليمية والدولية تجري بالضد أوالً من القديم الذي يمثله الوجود الفلـسطيني فـي                 .في المنطقة 
 ومن الحاضر الذي يجري على اساسه صياغة مشروع لبنـاني جديـد مفكـك               ,الة تثويرية تحريضية  لبنان كح 

طائفياً فقط ذي بعد سياسي طائفي وليس سياسياً وطنياً، وكذلك بالضد من المستقبل، عودة الفلـسطينيين نحـو                  
وإزاء  .فـة الالعـودة   ارضهم ووطنهم، الذي يتم اخراجه من القاموس السياسي الدولي واالقليمي عبر نشر ثقا            

ذلك، فإن القضاء على هذا الوجود، هو هدف مركزي في المرحلة القادمة للسياسة االميركية، التي التحقت بها                 
السياسات االوروبية تحت الفتة السيادة اللبنانية، والوطن اللبناني الخالي من الميليشيات، وتحت ما شـاء مـن                 

 هذا الوجود عبر تجريد الفلسطينيين من سالحهم، فزمن المقاومة انتهى           الالفتات التي ال تعني شيئاً سوى انهاء      
امتالك اي سالح هذا اوالً وثانياً، عبر تذويب ما يمكن تذويبه من الفلسطينيين بالمجتمع اللبناني عـن                  وممنوع

يـر نحـو    عبر دفع قـسم كب    : طريق إنهاء ظاهرة التمييز وفتح االبواب امامهم لدرجة تجنيس قسم منهم وثالثاً           
الهجرة لدول العالم االخرى وهذا ما يجري تنفيذه وفي النهاية شطب الحالة الفلسطينية في لبنان وإلغاء شـيء                  

  .اسمه مخيمات
  شطب الوجود الفلسطيني في العراق

بخالف االعتقاد الذي ظل سائداً لسنوات طويلة ماضية، بوجود مشروع لتـوطين فلـسطينيين، فـي العـراق                  
 الذين هم في لبنان فإن مسألة وجود الفلسطينيين في تجمعات وفي اي مكـان كـان خـارج                   وبالدرجة االولى 

الحسابات في هذه اللحظة التاريخية التي تقوم على إنهاء هذه التجمعات عبر التشتيت و التذويب وإنهاء ظاهرة                 
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الفلسطينيون فـي   االنكماش الوجودي والسياسي ألنه يظل يشكل مصدر قلق لمشروع االبادة الذي يتعرض له              
ورغم العدد القليل للفلسطينيين في العراق اال انهم شكلوا ظاهرة وجوديـة             .كل اماكن تواجدهم حتى في الوطن     

 كظاهرة مستقلة ولهـا خـصوصيتها وفـي مقـدمتها           ,سياسية كانت حاضرة في الحياة السياسية واالجتماعية      
 صـهيوني فـإن مـا       -ادة هو مشروع اميركي   وبما أن مشروع اإلب   . خصوصية التهجير والعودة نحو الوطن    

تعرض ويتعرض له الفلسطينيون من قتل وتشريد ومعاناة واضطهاد هو جزء من سياسة إنهاء ظاهرة الوجود                
وفي ضوء الوضع الحالي في العراق المخترق من المخابرات االسـرائيلية            .الجمعي لصالح التذويب والتهجير   

الشطب يبدو سهالً وهو يجري بوتيرة متسارعة بالقمع والتـشريد والقتـل،            ومن الدولة العبرية، فإن تنفيذ هذا       
  . واخراجهم من بيوتهم ومحاسبتهم على اساس انهم كانوا موالين للنظام السابق

  شطب الوجود تحت الفتة االرهاب
 لـسورية،   ربما بهذه النسبة او تلك، يشكل استهداف الوجود الفلسطيني في سورية جزءاً أساسياً من االستهداف              

كما تقول نظرة سريعة نحو الوراء ان البؤرة المركزية لالستهداف كانت الوجـود الفلـسطيني تحـت الفتـة                   
المعارضة للعمل السياسي والسالم قبل ان تدخل الفتة المنظمات االرهابية المصطلح السياسي الـدولي كبـديل                

. طيني في لبنان، وإن كان بدرجـة اقـل        وكشأن الوجود الفلس   .لمصطلح منظمات المقاومة او حركات التحرر     
وبصرف النظر عن الحسابات السورية السياسية، مثل الوجود الفلسطيني عسكرياً وسياسياً وتعبوياً حالة داللية              

وبدأ  .على الماضي والحاضر والمستقبل الفلسطيني، تهجيراً من الوطن ومقاومة وبحثاً عن العودة نحو الوطن             
عن الغاء العسكرة الفلسطينية لصالح الوجود السياسي الذي تم القفز عنـه لـصالح              التجاوب السوري بالحديث    

 .الوجود االنساني واالجتماعي، وقبله الوجود االعالمي، ليصل الى الوجود الفلسطيني طبعاً دون اعالن رسمي             
تهريـب  ويبدو الربط واضحاً في هذه اللحظة بين الوجود في لبنان والوجود في سورية عبـر الحـديث عـن              

  .االسلحة من سورية للبنان ومحاصرة معسكرات القيادة العامة التي دخلت دائرة االتهام في اغتيال الحريري
  !الفلسطينيون في الوطن ليسوا بأفضل حال

إن ربط هذا االستهداف للوجود الفلسطيني في الخارج بما يتعرض له الفلسطينيون فـي الـوطن ال يتـرك اي       
تراتيجية واحدة مترابطة، ويتم تنفيذها على مراحل او وفقاً لحسابات زمنية واضحة ما             مجال للشك بأن هناك اس    

دخل دائـرة البـؤس االقتـصادي       !! إن قطاع غزة وباالنسحاب    .دام الزمن تتحكم فيه اميركا والدولة العبرية      
ـ                ن وسـتزداد هـذه     وسيظل كذلك ما دام المعبر االقتصادي هو معبر تتحكم فيه الدولة العبرية تحت الفتة االم

الدائرة ضيقاً شيئاً فشيئاً وبذلك يكون المعبر االنساني الذي سيكون تحت اشراف طرف ثالث هو معبر تهجيـر                  
 وواضح ان الوضع في الضفة اكثر استهدافاً عبر سياسة العزل السكاني والجغرافـي              .للفلسطينيين نحو الخارج  

دولة العبرية شيئاً فشيئاً وفقاً لتنفيذ الجدران، وبذلك فـإن          بين الفلسطينيين وعبر سياسة العزل عن العمل في ال        
إن ربط كل ذلـك، يظهـر الـصورة          .البؤس االقتصادي سيزداد، وتلقائياً ستزداد وتيرة الهجرة نحو الخارج        

ان ما يتعرض له الفلسطينيون هو حرب ابادة حضارية تدريجية وفقاً لخطـة زمنيـة هـدفها                 : واضحة ويقول 
الفلسطينيين وتجمعاتهم سواء أكانت في الوطن ام في الخارج وتوزيعهم علـى مختلـف دول               الجوهري تشتيت   

من المحزن ان القيادات التي تهرب من الصورة المزعجة نحو صورة            .العالم وبذلك هناك حرب ابادة جماعية     
 وهذه الحـرب    وردية خيالية حالمة غارقة في نرجسية شخصية وفصائلية فهي ال تريد رؤية التهجير والتذويب             

لصالح الغرق في البحث عن مصالح خاصة وكأن شيئاً ال يجري عدا الغباء الذي تمتاز به قيادات كثيرة تقـرأ                    
وباختصار ما يتعرض له الفلسطينيون هو حـرب تهجيـر وإبـادة تعتبـر               .المتغيرات لحسابات ذاتية قاصرة   

  .1948المرحلة الثانية او الموجة الثانية لحرب العام 
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  !!بديل البديل.. موفاز .40
  هاني حبيب: بقلم

موفاز، الى رأس قائمة من تناولتهم وسائل االعالم االسرائيلية والفلـسطينية            لم يكن من الممكن تجاهل صعود     
 مفعمـاً   ن يغادر الى واشنطن وحتى بعد عودته منها، واثناء الزيارة ذاتها، كـان            أ قبل   فهو .واالميركية مؤخراً 

بالنشاط السياسي واالعالمي، الذي لم يكن وليد رغبته في الظهور، واالهم من ذلك كله، فإن مثل هذا الدور لم                   
 يبالغ في التطرف، قياساً مع      هيكن في مواجهة ولي نعمته، شارون، كما اعتقد البعض، اذ ان هناك من اعتقد ان              

 بديالً محتمالً في حال اسقطت العواصـف شـارون،          هرئيس الحكومة، لحسابات ليكودية وحكومية، تجعل من      
وبهذا االعتقاد، كان موفاز يضع نفسه، في مواجهة او مقارنة مع شارون، على أن االمر ليس كذلك فـي كـل        

 يئس تماماً من    هقبل ان يغادر الى واشنطن، خرجت عن موفاز تصريحات مهمة ومثيرة، تشير الى أن              .االحوال
 واحدة الى االمام، اي البدء بضرب البنية التحتية للمقاومة، وان موفاز، وخلفـه كـل          ان يتقدم ابو مازن خطوة    

يالحـظ هنـا ان      .االسرائيليين، سيضطرون لالنتظار جيالً آخر، حتى يمكن التفاهم السلمي مع الفلـسطينيين           
تماماً، بالنـسبة   شارون، عبر عن امتعاضه من هذه التصريحات، لكن المالحظة االهم ان هذه االقوال المفاجئة               

الى موفاز، جاءت، حسب بعض تسريبات وسائل االعالم االسرائيلية، بعدما وضع نفسه على قائمة المتطلعـين      
 وللتأكيـد علـى هـذا الطمـوح         .الى رئاسة الحكومة، رغم انه لم يطرح في السابق، وفي اية اشارة الى ذلك             

تب موتي مورال المخـتص بالعالقـات العامـة         ، وفي خطوة غير مسبوقة، اتصل بمك      هالمفاجئ، يشار الى ان   
، اعتبروا هذا التحرك، ليس موجهاً ضد       هالمقربون من . وبتنظيم حمالت المتطلعين للوصول الى رئاسة الحكومة      

رئيس الحكومة، ولكن لتحدي نتنياهو على رئاسة الليكود، ويبدو ان النصيحة التي قـدمها مكتـب العالقـات                  
تبني شعار ليس هناك شريك، اذ بات من المعـروف ان هـذا الـشعار               : ها للجميع العامة، هي ذاتها التي يقدم    

السحري، السهل والمثير والمريح بالنسبة الي رئيس حكومة اسرائيلي، بات عنوان النجاح، من الصعب علـى                
ضاً كان ذلك قبل ان يصل الى واشنطن، فزيارته، كانت للعمل، فعالً، ولكن اي             .أي طامح او مرشح التخلي عنه     

للعمل على تهيئة االجواء للفوز في سباق قادم محتمل نحو رئاسة الحكومة، ولعل الصفقة التي تم التوصل اليها                  
هناك، حول ما سمي االزمة الصينية سمحت لالميركيين باعتبار موفاز من الرجال الذين يمكن التفاهم معهـم،                 

، باعتبار ان الدولـة     JSFئيل بالطائرة المستقبلية    ومنحته جائزة مهمة، عندما تراجعت عن امتناعها تزويد اسرا        
وكان من الممكن ان تنشأ ازمة جديدة، لوال حكمة موفاز المتطلع نحو اسـناد              . العبرية شريك في هذا المشروع    

اميركي في معاركه السياسية القادمة، فقد الحت في االفق مؤخراً االزمة الفنزويلية اذ ان واشنطن امتنعت عن                 
، كشكل من اشكال الضغط والحصار التي تمارسه ضـد          16 واف   51كاس بقطع غيار طائرات اف      امداد كارا 
 عاد واعلن خطة تسليحية جديدة تقضي باسـتيراد االسـلحة مـن              إال أنه  شافيز الذي لجأ الى اسرائيل،     زعامة

دة لالزمة الصينية   ويبدو أن النهاية السعي    .الصين وروسيا، االمر الذي وفر على موفاز الدخول في ازمة جديدة          
هي التي اعادت موفاز الى التوازن، ففي واشنطن، وقبل ان يعود، تراجع عن تـصريحاته الناريـة الـسابقة،                   
خاصة تلك التي تتعلق باصراره على ان تمنع اسرائيل اجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية، بكل الوسـائل،                

اركة حماس لكن اسرائيل لن تتخذ اية خطوة لمنع اجراء          في حال اشتراك حماس فيها، فهو ما زال يعارض مش         
من المنتظر، حسب مصادر اميركية     واالنتخابات، ولم يكن من العسير تفسير هذا التراجع المعتدل والمدروس،           

واسرائيلية، ان يتراجع عن تشدده ازاء الموقف من المعابر، خاصة رفح، وهذا ما سيجعل مهمة رايس أكثـر                  
هذا الدور المفاجئ لموفاز، قد يحيل االزمة في الليكود الى منعطـف جديـد               . الى المنطقة  سهولة عندما تصل  

ـ                  ، هيخلخل التوازنات التي باتت معروفة وامكن التعايش معها حتى اآلن، كما أن المرونة التي ظهرت، من قبل
مرشـح مـن قبـل      اضافة الى مفاوضاته الناجحة مع رامسفيلد، تجعل من هذا الرجل الذي لم يكن اكثر مـن                 
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موفاز عندما دخل المعتـرك     ففايسغالس لالستعانة به، في مواجهة باراك، للدخول في معترك الحياة السياسية،            
السياسي لم يكن عضواً في الكنيست، ولم يكن معروفاً، حتى في االوساط العسكرية على المـستوى الـشعبي،                  

و اليوم، قد يشكل مفاجأة االنتخابات القادمة، خاصة        ومن دون قاعدة سياسية، كان مفاجأة في ذلك الوقت، وها ه          
ولعل . !!اذا ما نجح في ان يظل موازياً لشارون، ولكن ليس بديالً عنه، ولكن بديالً عن البديل المحتمل نتنياهو                 

النتائج التي ستسفر عنها زيارة رايس، ستكشف مدى الدور الذي ستسهم فيه واشنطن في اعادة نتنيـاهو الـى                   
  .!!ذا ظل مناكفاً لسياسة شارون، ومدى قناعة واشنطن، بأن البديل عن شارون، لن يكون اال موفازالبيت، ا

  6/11/2005األيام الفلسطينية 
  

 الراصد اإلسرائيلي ساهر على العرب واإلسالم: تحقيق .41
  مواقع إسرائيلية تدل زّوارها على مواقع إنترنت تابعة لتنظيمات عربية وإسالمية

 عشرات المؤسسات االسرائيلية واليهودية الرسمية تتابع، منذ عشرات السنين، ما ينشر            :مجلي نظير   ،تل أبيب 
في وسائل االعالم العربية واالسالمية في جميع أنحاء العالم، في إطار نشاط تلك المؤسسات لخدمـة الـسياسة              

 هذه السياسة مـن دون      وهناك كثيرون، من العرب والمسلمين، ممن يكتبون ويصرحون بما يخدم         . االسرائيلية
وتجـارتهم هـذه    . وبفضل الخبرة المكتسبة، يقوم أفراد ومؤسسات تجارية بهذا العمل مقابل أجـرة           . أي عناء 

  . رابحة، جدا
لقـد  . المرة األولى التي أتيح لنا أن نفتح فيها الموقع التابع لحماس كانت بفضل موقع تابع للحكومة االسرائيلية                

. حن نقرأ في موقع طاقم مكافحة االرهاب في مكتب رئيس الحكومة االسـرائيلية            كان ذلك قبل عدة سنوات ون     
ففي هذا الموقع نشر يومها تحذير للمواطنين االسرائيليين بـان ال يـزوروا مـصر واألردن، بـسبب ورود                   

 وفـي . معلومات موثوقة عن قيام تنظيمات ارهاب عربية باإلعداد لتنفيذ عمليات تفجير ضد سياح اسـرائيليين            
ولفت الموقع االسـرائيلي    . صلب الخبر وجدنا فقرة تتحدث عن خطاب لحماس تهاجم فيه اليهود بكلمات قاسية            

  . نظر زّواره الى عنوان موقع حماس
وهكـذا  . استغربنا قيام الموقع االسرائيلي الرسمي بلفت نظرنا الى موقع حماس، فقررنا فحص الموقع نفـسه              

لى مواقع عديدة أخرى اسرائيلية تدل زّوارها على مواقع انترنيـت تابعـة             ومع الوقت، تعرفنا ع   . تعرفنا عليه 
لتنظيمات عربية واسالمية وعلى مقاالت عينية تنشر في وسائل االعالم العربية، يعمل االسرائيليون واليهـود               

ـ             . في العالم قاطبة على لفت النظر اليها       رائيلي ولم يكن هناك مجال أمامنا لنحتار في سبب هـذا التجنـد االس
إذ ان االشارات اليها تمت في اطار األخبار والمقاالت والتحليالت التي تضعها اسرائيل             . للترويج لتلك المواقع  

بهدف البرهنة للعالم الغربي على ان تلك التنظيمات الفلسطينية أو العربية عموما أو االسالمية، معادية لليهـود                 
يقرأ هذه المواقع يجد الكثير من المواد التـي تخـدم الـسياسة             ومن  . ولالنسانية وللحضارة الغربية وغير ذلك    

على سبيل المثال، ال الحصر، نقرأ في موقع مركز تراث االسـتخبارات ـ طـاقم مكافحـة     . االسرائيلية تلك
  : االرهاب، التقريرين التاليين

. شيخ حامد البيتاوي  عن شخصية قضائية فلسطينية معروفة في مدينة نابلس وفي فلسطين عموما، هو ال            : األول
عنوان التقرير حول تجند جمعيات خيرية اسالمية لنشاطات حماس وغيرها من الحركات التي تعمل في النشاط                

ويرأس . فيقول ان الشيخ البيتاوي قاض في محكمة االستئناف في نابلس ورئيس رابطة علماء فلسطين             . المسلح
الة عن الشيخ البيتاوي، نقلت عن اسالم أون الين، تبين ان           ثم يعيد نشر مق   . جمعية التضامن الخيرية في نابلس    

ثـم ينـشر    . الرجل يؤيد العمليات التفجيرية ويمجدها ويعتبر الشبان والصبايا الذين ينفذونها استشهاديين أبطاال           
صورة للشيخ ظهرت في موقع اتحاد طلبة جامعة النجاح في نابلس ويظهر فيها الشيخ وهو يحمل بندقية ويلوح                  

  . ها خالل احتفال بذكرى المرحوم محمود المدني، أحد قادة الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربيةفي
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، بتقديم الدعم   UNDPتقرير حول قيام اللجنة االقتصادية االجتماعية لغربي آسيا، التابعة لألمم المتحدة            : الثاني
ويذكر التقرير مـن هـذه      . لفلسطينية المسلحة المالي لعدد من الجمعيات التي توصل هذا الدعم الى التنظيمات ا          

ويـذكر ان   . جمعية القرآن والسنة في قلقيلية، الجمعية الخيرية في جنين، لجنة الزكاة في طـولكرم             : الجمعيات
هناك جمعيتين وسيطتين في اوروبا أوصتا بتقديم الدعم، هما، انتربال في بريطـاني وروفـال فـي ايطاليـا                   

ثم ينشر قائمة بأسماء المـستفيدين مـن الـدعم،          . بوطتان بجهات اسالمية متطرفة   وكلتاهما، حسب التقرير مر   
  . ويظهر كيف تحصل تلك الجمعيات على مساعدات اللجنة التابعة لألمم المتحدة

هذان التقريران منشوران باللغات العبرية واالنجليزية والروسية، ما يدل على الوجهة المقصود اطالعها علـى               
ونقرأ في الموقع نفسه تقريرا آخر يكشف عن وجود عدد هائل من المواقع األخرى التي تتابع                . هذه المعلومات 

نشاط الحركات االسالمية والعالم العربي، وتطلع عليه األوروبيين واألميركيين في اطار تجنيدهم الـى جانـب               
  : ينومن أبرز هذه المواقع نذكر اثن. السياسة االسرائيلية تحت يافطة مكافحة االرهاب

، ويديره مهندس يهودي اسرائيلي، أصبح مواطنا أميركيا        )وهي كلمة عبرية تعني الدفاع    (ويدعى هجناه : األول
ويؤكد وايسبورد انـه    .  زائر له في الشهر    30000يسكن في نيويورك يدعى أهرون وايسبورد، يقول ان هناك          

 ضـد   1948 في فلسطين قبـل عـام        اشتق اسم هجناه من اسم التنظيم العسكري الصهيوني األول الذي عمل          
دخلنا . االرهاب الفلسطيني في ذلك الحين، باعتبار ان عمله نوع من الدفاع في وجه االرهاب االسالمي الجديد               

الموقع وإذا به متخصص في نشاط الحركات االسالمية العربية في االنترنيت، فينشر األخبـار اليوميـة عـن                  
ي االنترنيت التابعة لتلك الحركات ويترجم منها ما يراه مناسبا ويشير           النشاط العسكري ويرصد ألوف المواقع ف     

الى عناوين تلك المواقع، ويشجع الزّوار على الدخول اليها والتحقق مما يقوله عنها وينشر قاموسا عـن كـل                   
ـ . حركة من تلك الحركات، مثل القاعدة في البلقان والقاعدة في العراق وحماس وفتح وحزب اهللا وغيرها                ذا ه

الموقع هو الذي زّود مركز مكافحة االرهاب التابع للحكومة االسرائيلية بتقرير حول نشاطات االنترنت األخيرة               
  . لحماس

.  مواقع مختلفة لحماس في االنترنت، أهمها وأبرزها المركز الفلسطيني لإلعـالم           9حسب ذلك التقرير، توجد     
ويبـث  . ة والفرنسية والروسية والفارسية واأللمانية وغيرها     ينتشر بتسع لغات مختلفة بينها العربية واإلنجليزي      

هذا الموقع بواسطة دعم ثالث شركات مختلفة في العالم تقيم في كل من روسـيا ودولـة االمـارات العربيـة              
ويقول الموقع االسرائيلي انه يعتقد ان البث بواسطة الشركات القائمة في هذه الدول بالذات ناجم عن                . وماليزيا
 خبراء حماس بأن حكومات هذه الدول تستطيع الصمود أكثر من غيرها من الدول، في وجه الـضغوط                  قناعة

ويقول موقع هجناه ان هذا الموقع يعمل من بيـروت          . الحكومية الغربية التي قد تطالب بإسقاط الموقع واغالقه       
صـندوق  : انه هو وعنو. بادارة شخص يدعى نزار حسن سليمان حسين، وهو موظف في مكتب أسامة حمدان            

إال انه ال يشير الى حقيقة الصلة مـع دمـشق           . ولكنه تابع لمكتب حماس في دمشق     .  في بيروت  68125بريد  
موقع تجاري يدعى ميموري، يملكه رجل مخـابرات اسـرائيلي سـابق            : الثاني. بطلب من الحكومة السورية   

عربي عموما، صحافة مكتوبة أو مـسموعة       ويعمل من اسرائيل والواليات المتحدة ويرصد ما ينشر في العالم ال          
في بداية نشاطه كان يكتفي بنـشر مـواد   . أو مرئية أو في االنترنيت، ويترجمها الى مختلف الجهات في العالم          

. سلبية، وفي السنوات األخيرة يضيف عددا من المواد التي تترك أثرا ايجابيا في الشارع االسرائيلي أو الغربي                
ري في التوزيع وبشكل خاص في الواليات المتحدة حيث يشترك في النشرة حـوالي              وهو يعمل على أساس تجا    

إال ان هذا كله ال يساوي عـشر مـا تفعلـه            .  ألف شخص معظمهم من السياسيين والصحفيين األميركيين       30
فهذا الجهاز اتخذ قرارا واضحا وحازما هو رصـد         . المؤسسات االسرائيلية الرسمية، خصوصا في المخابرات     

وهذه المعلومات ال تستخدم للمعرفة وحسب،      . يدور في العالم العربي باقصى ما يمكن جمعه من المعلومات         ما  
وإذ نقول مختصين، انما نقصد الـدوائر التـي         . بل انها تدون في ملفات عديدة أخرى ليطلع عليها المختصون         

) أمـان (خـابرات العـسكرية     تـصل الـى الـشاباك والم      . تنتظر هذه المعلومات ولديها طلبات كبيرة ازاءها      



 

 21

وكثيرا ما كانت المعلومات بمثابة دوافع العتقال شـخص أو اغتيـال            . والمخابرات الخارجية الموساد وغيرها   
  . شخص آخر أو اقتحام مؤسسة ومصادرة أوراقها
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