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  األردن يجدد شروطه لعودة قادة حماس .1

 أردنيين، بمن فيهم اعضاء في مجلس النواب، حاولوا  قالت مصادر حكومية ان سياسيين: نبيل غيشان–عمان 
إعادة فتح ملف قادة حماس االربعة الذين يحملون الجنسية االردنية، وأبرزهم خالد مشعل وثالثة من رفاقه 

وبحسب المصادر، فإن االردن يصر على التزام قادة حماس القانون االردني  .الذين أبعدتهم الحكومة االردنية
ويحاول قادة الحركة التوصل الى . عهم بين الجنسية االردنية واالنتساب الى تنظيم غير أردنيوعدم جواز جم

صيغة توافقية مع الحكومة عبر السماح لهم بالعودة الى عمان وافتتاح مكتب اعالمي، وذلك في اطار 
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لى القيادة استعدادهم لقرار سوري بإغالق مكتبها في دمشق او تفهمهم للضغوط الدولية التي تمارس ع
  .السورية

7/11/2005الحياة   
 

    رفح قريبامعبرفتح مفاوضات حثيثة ل .2
د محمود عباس، األحد أن وضع اللمسات األخيرة إلعادة فتح          يأكت: القدس من   6/11/2005 سي ان ان     نشرت

ناك دواع إنـسانية واجتماعيـة       إلى أن ه   ارش وأ .معبر رفح سيتم االثنين، وذلك بوجود أوروبي كطرف ثالث        
وكان شمعون بيريز، قد اجتمع األحد مع ممثلين عن          . في أقرب وقت ممكن    هتجعل من الضرورة بمكان افتتاح    

وأشار إلى أن األطراف الثالثة المعنية ترغـب فـي احتـواء             .االتحاد األوروبي لمناقشة إعادة تشغيل المعبر     
  .سرائيل معنية باستقرار قطاع غزةالخالفات في أسرع وقت ممكن، مضيفاً أن إ

ان تقارباً  , وروبيالوفد أ ال بيريز بعد لقائه     هقالما  : الناصرة من   7/11/2005 الحياة    مراسل أسعد تلحمي وذكر  
كبيراً حصل في االتصاالت األخيرة وان اسرائيل تسعى ليكون لألوروبيين دور نـاجع يحـول دون دخـول                  

وأضاف ان الوزارات االسرائيلية المعنية وضعت ورقة عمـل تناولـت           . مخربين ومواد تخريبية عبر المعبر    
معبر سيسهل حل الخالفـات حـول معبـري         الأساساً صالحيات المراقبين األوروبيين، مضيفاً ان حل مشكلة         

 وزاد ان الـرفض الفلـسطيني لوضـع         ,كارني و ايرز والممر بين الضفة والقطاع وقضية الميناء وغيرهـا          
والتقى بيريز الوفد   .  ال يزال موضع نقاش، وال بد من التوصل الى موقف أكثر ليونة            ,معبرلاكاميرات ذكية في    

من جهتـه،    .حول الموضوع األوروبي مجدداً مساء أمس بعد ان عقد الجانبان الفلسطيني واالسرائيلي اجتماعاً            
وأضـاف  .  عن بعد  قال صائب عريقات ان اسرائيل تسعى بشرطها نصب الكاميرات الى السيطرة على المعبر            

وتابع ان السلطة تـرفض ان تكـون    .ان قبول الشرط االسرائيلي يعني تعطيل اسرائيل لعمل المعبر متى تشاء     
  .للمراقبين صالحيات االعتقال، مضيفاً ان دورهم يجب أن يقتصر على التأهيل والتدريب والرقابة

ـ إلـى مـا      :رام اهللا ووكاالت األنبـاء    من  تغريد سعادة    7/11/2005 االتحاد االماراتية    وأشارت مراسلة   هقال
 والموفـد االوروبـي   بيريزتستمر اليوم بين سان المحادثات من مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء االسرائيلي       

الفتا الـى    مراقبة،التركز على السلطات التي ستوكل الى البعثة االوروبية خالل عمليات           ل ,الى الشرق االوسط  
اوتي الذي التقى احمـد قريـع أن االتحـاد          مارك  وقال   لمشاركة في االجتماعات،  ان سوالنا سيصل بعد غد ل     

  .االوروبي معني بأن تحصل إسرائيل على أمن كامل في المعابر وأن يتمتع الفلسطينيون بحرية الحركة
ان من  مصادر سياسية هقالتما :  رويترز نقال عنالقدس المحتلةمن  7/11/2005القدس العربي  وتناولت

 بسبب الخالف ,معبر رفح اقتراح بشأن عبور فلسطينيين ىس الوزراء االسرائيلي أرجأ أمس تصويتا علمجل
وقالت مصادر سياسية اسرائيلية ان االتحاد االوروبي  . دور المراقبين االمنيين التابعين لالتحاد االوروبيىعل

 نشطين ىتهريب أسلحة من مصر التوقف عند طلب اسرائيل بأن يعتقل مراقبوه أي شخص يشتبه بأنه يقوم ب
وقال مصدر سياسي  .معبرال فلسطينيون من انهم لم يشاركوا في المناقشات الخاصة بفتح ىواشتك. في غزة
ورفض مسؤول باالتحاد االوروبي  . انه اليوجد اتفاق واضح بين اسرائيل والفلسطينيين بهذا الشأن,اسرائيلي

 .  بيريسمعادثات مازالت جارية  ان المحىفي تل أبيب التعليق مشيرا ال
  

   من الترشح لالنتخابات العسكريينعباس يتراجع عن قرار منع .3
قالت مصادر في حركة فتح إن عباس تراجع عن قراره بحظر مشاركة العسكريين  :رام اهللا من وليد عوض

اجع نصرا للعسكريين ويشكل هذا التر .حركة في االنتخابات التمهيديةالومنتسبي األجهزة األمنية من أعضاء 
  . عباس الذي اتخذ قراره السابق ضمن جهوده إلصالح األجهزة األمنيةةفي مواجه

  7/11/2005القدس العربي 
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 السكوت على ما تقوم به إسرائيل هو كفر: قريع .4

 على ان خروج االحتالل من قطاع غزة رايس من انه سيتم التأكيد أحمد قريعكد  أ:كتب عبد الرؤوف أرناؤوط
 يؤهل الحكومة االسرائيلية لالستمرار بعمليات القصف واالغتيال والمطاردة، فضال على التأكيد على رفض ال

االشتراطية االسرائيلية ووجوب وقف اسرائيل للنشاطات االستيطانية، وبناء الجدار واالجراءات في مدينة 
 ما تقوم به الحكومة االسرائيلية من وشدد على ان السكوت على . عليهالقدس اضافة الى تنفيذ ما تم االتفاق

لم نعد نحتمل اي نفاق حول هذه القضايا :  وقال,اجراءات في القدس وتوسيع االستيطان وبناء الجدار هو كفر
   .واكد انه يتفق مع كلينتون انه لو لم يتم اغتيال رابين لما كانت هناك مبررات لالنتفاضة الثانية .الثالث

  7/11/2005االيام الفلسطينية 
  

   يزور غزةالمصريةوفد من الخارجية  .5
أعلن رئيس قطاع الشؤون العربية في الخارجية الفلسطينية أن وفدا من الخارجيـة المـصرية               : القدس المحتلة 

سيبدأ زيارة رسمية إلى االراضى الفلسطينية اليوم بلقاء عدد من السفراء في الوزارة ومسؤولين فـي وزارت                 
 وتهدف إلى اسـتكمال     ,ي االولى لمسؤولين مصريين من الخارجية منذ عدة سنوات        ن الزيارة ه  أوقال   .أخرى

وأوضـح أن الوفـد سـيقوم بجولـة فـي            .العمل المشترك حول جملة من القضايا الثنائية على كل الـصعد          
  وكاالت .المستوطنات المخالة كما سيزور رام اهللا

  7/11/2005الغد األردنية 
  

 ات األمن الفلسطينية   ضابطاً أوروبياً لتدريب قو50 .6
عن موافقته على قيام   ذكرت مصادر فلسطينية واسرائيلية متطابقة ان االتحاد االوروبي سيعلن اليوم:وام

وقالت إن االتحاد االوروبي  .خبراء اوروبيين بتدريب قوات الشرطة الفلسطينية في مهمة تستمر ثالث سنوات
 .لتدريب على حفظ النظام واالدارة العسكرية والماليةل  غزةاعسيرسل خمسين ضابطاً وخبيراً عسكرياً الى قط

وأوضحت ان مهمة الخبراء ستكون وضع قواعد لألمن والنظام في مدن غزة ونابلس ورام اهللا قبل االنتقال الى 
  .مدن الضفة المحتلة االخرى

  7/11/2005الخليج االماراتية 
  

  حملة تصاعدية على الفلتان األمنيتبدأ لسلطة ا .7
اصدر نصر يوسف أمس أوامره ألجهزة األمن والشرطة بالعمل على حفظ األمـن والنظـام                :غزة والوكاالت 

وذكر بيان صادر عن الداخلية ان يوسـف أعطـى          . وفق خطة أمنية بناء على تعليمات من الرئيس الفلسطيني        
فير االسـتقرار واألمـان   تعليمات مشددة وواضحة لمختلف المستويات األمنية للعمل بقوة القانون من اجل تـو         

وأشار إلى انه تم تشكيل لجان للمتابعة وتنفيذ القرارات واإلجراءات التـي            . للمواطن وحماية المصلحة الوطنية   
تم اتخاذها بهدف تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على جميع قادة ومنتسبي المؤسسة األمنيـة قبـل تنفيـذه علـى                    

  . المواطن العادي
  7/11/2005البيان  
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  خالفات مع الدول المانحة بشأن تطبيق قانون الخدمة .8
 شهور لتسديد فاتورة رواتب 4 النقاب عن ان السلطة تقترض منذ قريعكشف  :كتب عبد الرؤوف أرناؤوط

 .مؤكدا وجود خالفات مع الدول المانحة بشأن تطبيق قانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة العسكرية, هاموظفي
  7/11/2005 االيام الفلسطينية

  
  فترة الترشح للمرحلة الرابعة من االنتخابات تنتهي الخميس المقبل .9

صرح جمال الشوبكي ان عملية استقبال طلبات الترشح للمرحلة الرابعة من مراحل انتخاب مجـالس               : رام اهللا 
نـسحاب  وقال الشوبكي ان آخـر موعـد لال       . الهيئات المحلية تنتهي وفق ما هو مقرر لها يوم الخميس المقبل          

  .الفردي من القوائم هو يوم غد وال يحق بعد هذا التاريخ ألي مرشح ان ينسحب مهما كانت االسباب
  7/11/2005الحياة الجديدة 

 
 عرفات مات مغدورا : غنيم .10

فاجأ محمد غنيم  األوساط السياسية الفلسطينية بتعليقات ساخنة األسبوع الماضي  :عمان  ـ من بسام البدارين
سيرة السلمية وما يجري علي األرض الفلسطينية، معتبرا ان السالم أصبح أكذوبة، متهما المجتمع تناولت الم

إستذكر في خطابه و .الدولي بخذالن الشعب الفلسطيني والنظام العربي بالتنكر للحقوق العربية والفلسطينية
 وباستخدام السالح، مشيرا الي ياسر عرفات الذي آمن ان قضية فلسطين ال يمكن ان تتحرر اال بالقوة والكفاح

وكشف بان ياسر عرفات رفض كل اإلغراءات في . ان الغدر كان حاضرا في حادثة وفاة الرئيس الراحل
 ى جميع األنظمة العربية، مشيرا الالبيت األبيض بعد ان طلب منه قبول ما يعرض عليه مقابل ان يكون فوق

 . ان الرجل إختار ان يكون شهيدا كما عاهد
7/11/2005دس العربي الق  

 
 أولى المهمات استكمال التحرير وبدء معركة البناء  : هنية .11

كشف اسماعيل هنية عن لقاءات اجرتها قيادة الحركة مع الرئيس الفلسطيني والوفد :  طاهر النونو-غزة 
وقال في . االمني المصري المقيم في قطاع غزة خالل ايام العيد، جرى فيها مناقشة آخر التطورات السياسية

لقاء جماهيري عقدته حماس امس ان مهمة الشعب وفصائله الوطنية واالسالمية تتمثل في استكمال مشروع 
التحرير بالمقاومة والصمود، بحيث يجب أال يتخلى قطاع غزة عن دوره في اسناد المقاومة في باقي االرض 

ة وفق اسس وسياسات عامة، تحكمها مصالح الفلسطينية، موضحاً ان هذا يترك للعسكريين وللقيادات الميداني
حتى ال يستفرد العدو بالشعب فظ على وحدة االرض ووحدة الشعب، الشعب الفلسطيني العليا، وبشكل يحا

وقال ان المطلوب ايضاً إعادة بناء  . وسالحها نحمي هذا الشعب ونحمي المقاومة الفلسطيني، وأضاف علينا ان
لية مشتركة، على كل الفصائل وشرائح الشعب الفلسطيني ان تسهم فيها،  ودعا قطاع غزة باعتبار البناء  مسؤو

رؤوس االموال العربية والفلسطينية الى ان تستثمر اموالها في القطاع لتسهم في اعادة بناء ما دمره االحتالل 
 هي المساهمة في وأضاف ان المهمة الثالثة .وبناء المشاريع، ألن اإلعمار والبناء ال يقل اهمية عن التحرير

 النواة االولية لبناء الدولة الفلسطينية التي يتطلع الجميع اليها، اسات الشعب الفلسطيني، باعتبار انهبناء مؤس
  .على قاعدة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على اسس صحيحة

7/11/2005الخليج االماراتية   
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 المقاومة تعلن تدمير سيارة عسكرية إسرائيلية   .12
 كتائب شهداء األقصى، أمس مسؤوليتها عن تفجير عبوتين ناسفتين في سيارة عسكرية إسرائيلية من أعلنت

  أ.ن.ق.  بلدة خزاعة في خان يونسنوع همر ، ما أدى إلى تدميرها شرقي
7/11/2005الخليج االماراتية   

 
   في اريحا يضربون عن الطعام شهداء االقصىمعتقلون .13

ن في اريحا استئناف ير من كتائب شهداء االقصى المسجون عناصتسعة  أعلن-رام اهللا - يوسف الشايب
هوها الى وسائل  في رسالة وجواوأشار .االضراب عن الطعام احتجاجا على المعاملة السيئة التي يلقونها

السجانين ال يسمحون بإدخال أي شيء لهم من باب السجن، مطالبين بنقلهم الى سجن المقاطعة  االعالم، إلى ان
وأوضحوا  . أنهم التقوا بعدد من المسؤولين في السجن، وأطلعوهم على مطالبهمإلى واواشار .نهاء قضيتهموإ

  .أن عدم االستجابة لمطالبهم دفعهم للعودة مجددا لالضراب المفتوح عن الطعام
7/11/2005الغد األردنية   

  
 أبو العينين ينفي وجود خاليا اسرائيلية وأمريكية في مخيمات لبنان   .14

نفى سلطان أبو العينين وجود خاليا استخبارات اسرائيلية وأمريكية في المخيمات الفلسطينية في  :بيروت الخليج
لبنان، وقال إن الحديث عن وجود مثل هذه الخاليا هو من نسج خيال بعض الجهات التي تتربص بالمخيمات 

ف الشهداء، وهو يعرف عدوه من صديقه هذا شيء معيب، ألن الشعب الفلسطيني قدم آال: وأضاف. الفلسطينية
 .وال يجوز ألحد أن يوجه أصابع االتهام ألي مخيم

7/11/2005الخليج االماراتية   
  

  سقوط صاروخ قسام على منزل في دير البلح بالخطأ .15
صاروخ فلسطيني من طراز القسام امس على احد المنازل في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة ادى الى   سقط

وقالت كتائب القسام ان الصاروخ أطلق بطريق الخطأ اثناء احدى  .ب المنزل بجروح بالغةاصابة صاح
وحذرت الداخلية الفلسطينية من خطورة استمرار سقوط هذه الصواريخ على بيوت الفلسطينيين نتيجة  .تجاربال

سقوط الصاروخ م وصلوا لمكان وافادت مصادر امنية فلسطينيه ان عددا من كوادر القسا. عدم المسؤولية
 . الشظايا التي خلفهاواوجمع

7/11/2005الغد األردنية   
 

   ألف استمارة انتساب لفتح استعداداً لالنتخابات التمهيدية 600 .16
حركة تمهيدا لمشاركتهم في االنتخابات ل ألف استمارة لالنتساب قدمت ل600قالت مصادر فتحاوية إن نحو 

 والخلل في إجراء االنتخابات ألنه يحتاج إلى ترتيبات رباكلكبير يسبب االوقال قياديون أن هذا الرقم ا. الداخلية
واحتياجات تشابه تلك التي تحتاجها االنتخابات العامة ووصف بعض القيادات في الحركة هذه االنتخابات 

لغ  بوأضافوا أنه ال يعقل أن تكون فتح قد. التمهيدية بأنها انتخابات شارع وليست انتخابات لحزب أو حركة
  . عدد أعضائها هذا الكم الخيالي

7/11/2005البيان   
 
 
 



 

 7

 نجاد لمحو إسرائيل    تؤيد دعوة    شهداء األقصى  .17
بيان وزع على الصحفيين إنها    أعلنت كتائب شهداء االقصى امس في  :وكاالت  -  عبد الرازق أبو جزر  -  غزة
دعا فيها وبكل    التي   قف وتصريحات الرئيس االيرانيتضامنها ووقوفها ومساندتها ودعمها الكامل لموا   تؤكد

 أن االعتراف بإسرائيل كدولة قائمة على  كتائب الوأضاف بيان  . صراحة لمحو إسرائيل من الخارطة العالمية
  . سالدماء من أجل تحرير فلسطين والقد   يومياً   يقدم   الذي   االرض الفلسطينية بمثابة استخفاف بالشعب الفلسطيني

7/11/2005االيام البحرينية   
 

 الفلسطينية في الرشيدية منظمة التحرير إجتماع موسع لفصائل  .18
وضعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان أسس الحوار اللبناني الفلسطيني على نار حامية وباشرت 

الغاية اجتماعاً موسعاً في مخيم وعقدت لهذه . بتشكيل لجان عمل متخصصة الدارة الحوار مع اللجان اللبنانية
الرشيدية حضره سلطان أبو العينين وممثلون عن الجبهتين الشعبية والديمقراطية ، والجبهة العربية وجبهة 

أوضح أبو العينين أن تأخير الحوار ال يتعلق بمشكلة فلسطينية و. النضال الشعبي وجبهة التحرير الفلسطينية
يتشكل الوفد من حيث وعلم أن طرح المنظمة ما زال كما هو، . يحتاج الى تغييرداخلية انما هناك مناخ لبناني 

ثالثة للمنظمة ومثلهم للتحالف على أن يزيد واحد من حركة فتح أو الكفاح المسلح : ستة أعضاء مناصفة
ن الفلسطيني ويكون رئيس الوفد من فصائل المنظمة على أن يكون الناطق الرسمي بإسمه من التحالف ويكو

وأكدت المعلومات الفتحاوية أن هذا المطلب ال تراجع عنه وأن الكرة . زكي وضع خاص في التفاوضعباس ل
 .ياسي تجاه قضية السالح الفلسطينيا السه موقفإيضاحفي ملعب الطرف اآلخر خصوصاً بعد 

7/11/2005البلد اللبنانية   
 

  مركز بتسيلم يحذّر من عواقب شرعنة الحبس االنفرادي  .19
مركز بتسيلم إنه إذا ما تمت المصادقة على مشروع قانون جديد يتيح التحفظ على المتهمين باقتراف قال 

مخالفات أمنية من غير مواطني إسرائيل في سجن انفرادي شبه تام لمدة تصل إلى خمسين يوماً، فإنه سيمس 
ث ثغرة خطيرة فيما يتعلق بصورة بالغة بالحقوق األساسية لكل إنسان في اإلجراء الجنائي، من خالل إحدا

مركز إن الخلفية الكامنة وراء المبادرة الحكومية هي إلغاء التشريع الوقال  .بالتنكيل بالذين يتم التحقيق معهم
العسكري والذي كان سارياً في قطاع غزة حتى تنفيذ االنفصال والذي منح قوات األمن صالحيات اعتقال 

 الصالحية في إبطاء عرض المتهمين الشاباكلقانون إلى منح جهاز ويسعى مشروع ا. واسعة ضد سكان القطاع
وإذا ما تمت المصادقة عليه، فسيولد القانون المقترح تمييزاً مرفوضاً وغير . ىقاضالفي المخالفات األمنية أمام 

زة عادل بين المعتقلين المختلفين حسب مكانتهم، بحيث يصير مواطنو إسرائيل واألجانب في ناحية وسكان غ
ويشكّل مثل هذا التمييز خرقاً فاضحاً للمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، . في الناحية األخرى

  . ويلحق ضرراً بالغاً بحقوق المعتقلين
4/11/2005 48عرب   

  
  جريحا خالل شهر96 قتيال و26: مركز حقوقي .20

 صعدت من اعتداءاتها ضد المواطنين إن قوات االحتالل: قال مركز حقوقي: غزة ــ خليل الشيخ
 شهيداً، من بينهم تسعة 26إن عدد الشهداء بلغ : وأضاف .الفلسطينيين، خالل شهر تشرين األول الماضي

وقال مركز غزة للحقوق والقانون، في  . طفال31ً مواطناً، من بينهم 96أطفال، في حين بلغ عدد الجرحى 
وأشار إلى أن  . حادثة اغتيال خارج نطاق القانون12فذت إن سلطات االحتالل ن: تقرير أصدره أمس
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ممارسات قوات االحتالل ضد الفلسطينيين طالت أيضاً الحقوق االجتماعية واالقتصادية، الفتاً إلى أن ذلك تمثل 
في تدمير المنازل والمؤسسات، وفرض اإلغالق والحصار، ومنع مرور المرضى عبر الحواجز، وعرقلة 

إلى اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي  وأشار .موظفينمرور الطلبة وال
 رصد في هذا الشأن تمثلت في حاالت الدهس، وإحراق األشجار، وتجريف األراضي، موضحاً أن المركز

منزالً وعشر  25، باإلضافة إلى االعتداء على  على المواطنينعشرة انتهاكات، من بينها ثالث حاالت اعتداء
 .سيارات، ومدرسة

7/11/2005االيام الفلسطينية   
 

   عن قتل طفلهاشارون عائلة الخطيب تتلقى اعتذارا من  .21
ن مكتب شارون قدم اعتذارا ألسرة طفل فلسطيني استشهد         أ قالت مصادر صحافية فلسطينية مساء أمس        :د ب أ  

 إن شارون دعـاه     ,قائال ,ذلكوالد الطفل    أكدحيث  . أول أيام عيد الفطر برصاص الجيش اإلسرائيلي في جنين        
 إذا كان هذا الشيء يخـدم القـضية         ,شخصيا إلى مكتبه للزيارة ليتكلم معه ويقدم له االعتذار شخصيا، مضيفا          

  .الفلسطينية ويخدم الهدف الذي أحمله وهو السالم العادل سأذهب وأقابله وسأوجه له رسالة بأننا نريد السالم
  7/11/2005البيان 

  
  جيش االحتالل يعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية .22

واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي شن عمليات دهم واعتقال في مدن وقرى الضفة الغربيـة، حيـث                : نابلس
وقال مراسل قدس برس في شـمال الـضفة         . أسفرت الحملة األخيرة عن اعتقال ثمانية فلسطينيين، بينهم فتاة        

كرية إسرائيلية دهمت في ساعات مبكرة من فجر اليوم بلدة عزون شرق قلقيليـة، وشـنت                الغربية إن قوة عس   
وفي السياق ذاته أشار الناطق اإلسرائيلي  إلى تعـرض          . حملة تفتيش واسعة في منازل المواطنين داخل البلدة       

وذلـك  . ع إصابات دورية عسكرية الليلة الماضية إلطالق النار من قبل فلسطينيين في جنين، ولم يبلغ عن وقو              
  .خالل اقتحام قوات االحتالل لمدينة طوباس

  7/11/2005قدس برس
  

  شعث رئيساً مؤقتا ألزهر غزة نبيل  .23
علم أن نبيل شعث تم تكليفه برئاسة جامعة األزهر في غزة بصفة مؤقتة إلى حين تعيين رئـيس جديـد                     :غزة

لعاملين في الجامعة وبعض األطر قام خالله       وكشفت مصادر أن اجتماعاً عقده شعث مع رئيس نقابة ا         . للجامعة
  . بإبالغ أصحاب العالقة بهذا القرار

7/11/2005البيان    
 

  االعالن عن جنوب شرق القدس منطقة منكوبة .24
 اعلن ممثلون عن الفعاليات الوطنية والقيادة الشابة المقدسية  منطقة جنـوب             : عيسى الشرباتي  -القدس المحتلة   

، في اعقاب اجتماع موسع عقد امس حضره ايضا عدد من الشخـصيات الوطنيـة               شرق القدس منطقة منكوبة   
وقال رئيس اللجنة القانونية لمقاومة الجدار ان المنطقة تعيش موقفا بالغ الخطورة، بعد              .محافظةالوالوجهاء في   

واشـار   .ان شرع االحتالل في بناء الجدار العازل الذي سيلتهم معظم اراضي ابوديس والعيزرية والـسواحرة             
واكـد   .الى ان تلك االراضي تكفي الستيعاب قرابة مليون مستوطن، وتوازي فـي مـساحتها قطـاع غـزة                 

  . الغربيةعلى ان القدس المحتلة هي عاصمة الدولة الفلسطينية وانها امتداد طبيعي للضفة المجتمعون
7/11/2005الحياة الجديدة   
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  ي االنتخابات   شارون وشالوم يتوعدان بمنع حماس من المشاركة ف .25

شالوم امس رفض   ور شارون   اكر ت :القدس المحتلة ووكاالت األنباء    من   7/11/2005 االتحاد االماراتية    نشرت
 مطالبا الحكومة بحسم    الحركةمشاركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي، وانتهج شالوم خطا هجوميا ضد            

 بشكل سافر والعمـل علـى هـدم الـسلطة           نتخابات اال  بزعم انها تسعى الى استغالل     ,الموقف من مشاركتها  
الفلسطينية، معتبرا ان تنظيما يرفض محاورة اسرائيل ليس له اي مكان في مـستقبل المنطقـة، واضـاف ان                   
السلطة هي التي تحدد من يشارك في االنتخابات في قطاع غزة لكن على اسرائيل منع مشاركة حمـاس فـي                    

كل شرعية تمنح لمشاركة الحركة ستعزز من قوتها كما حدث مع حـزب              واعتبر ان    .انتخابات الضفة الغربية  
  .اهللا في لبنان

ان الموقف من  ,شالوم هزعمإلى ما  :من الناصرة 7/11/2005 القدس العربي  مراسل زهير اندراوسونوه
 بهم في االونة االخيرة في العديد من ى يحظي بدعم واسع من قبل وزراء الخارجية الذين التقهالذي اعلن

ودعم شارون تصريحات شالوم، مضيفا انه يجري التحضير لعقد جلسة خاصة لبلورة الموقف . عواصم العالم
وبحسب مصدر اسرائيلي رسمي مطلع فقد قال شارون ان هذه المسألة ستطرح  .االسرائيلي من هذه المسألة

  .سي ـ االمني المصغرللحسم في اجتماع للطاقم الوزاري السيا
 اسرائيل تسعى الى حسم الموضوع    أن   :الناصرة من   امال شحادة  7/11/2005 الرأي األردنية     مراسلة وذكرت

اعتبر شالوم، الموقف الفلسطيني من مشاركة حماس خطـوة         حيث  . قبل انعقاد قمة وزراء الخارجية االوروبية     
  .ية السالم وخارطة الطريقخطيرة من شانها وضع العراقيل في وجه التقدم في عمل

  
  األزمة داخل ليكود تتجه الى االنحسار .26

األزمة التي تهدد حزب ليكود اتجهت نحو االنفراج أمـس، فـي            أن  : الناصرة من   7/11/2005 الحياة   نشرت
اعقاب تقدم قطبين من الحزب، جدعون ساعر وميخائيل ايتان، بمذكرة تفاهم تقتضي احتواء النزاع بين شارون                

مذكرة بوضع حد لظاهرة تـصويت      التقتضي   و . وبإعادة أجواء اإلجماع حتى نيسان المقبل      ,مردين عليه و المت 
 يتم انشاء منتدى الـستة ويـضم شـارون          ،لمذكرةووفقاً ل . المتمردين ضد كل اقتراح تقدمه الحكومة للكنيست      

 ان يلتزم نواب كتلة ليكود      خالفية داخل الحزب على   المسائل  ال يخول حسم    ,والمرشحين اآلخرين لزعامة ليكود   
وتقوم المـذكرة التـي      .بقرار المنتدى ويصوتون الى جانب الحكومة، خصوصاً التصديق على الموازنة العامة          

تتضمن ثمانية مبادئ اساسية، على التفاهم بأنه ليس على جدول أعمال الحكومة أي انسحابات أخرى وان هناك                 
  .لفلسطينيين التزاماتهم في المجال األمنيتوافقاً باشتراط اي تقدم سياسي بتنفيذ ا

 مصادر برلمانية مطلعة ان شارون لم يضمن حتى صباح اليوم،           هكدتما أ  7/11/2005 48عرب   وذكر موقع 
.  أون وزئيف بويم، وزراء فـي حكومتـه        -غالبية برلمانية تتيح له تمرير قرار في الكنيست بتعيين روني بار          

، قبـل   حقيـق ذلـك    عن أملهـم بت    واوأعرب. من تجنيد األغلبية لتمرير القرار     أنهم لم يتمكنوا     هوأوضح مقربو 
.  أنه حتى لو لم يستطع تمرير التعيينات فانه لن يسارع إلى حـل الكنيـست               واوأوضح . التصويت مساء اليوم  

  .مذكرة التفاهم، الى تقبل  من أجل ذلكواضاف محللون سياسيون ان شارون سيضطر في اللحظة االخيرة

   لرئاسة العمل اإلسرائيلي ينسحب لصالح بيريز مرشح .27
 اعلن ماتان فيلناي أمس، سحب ترشيحه لزعامة حزب العمل وتأييده لترشيح شمعون بيريز، مما :ا ف ب

ودعا انصاره، الى . يعزز فرص األخير لالستمرار في قيادة الحزب في االنتخابات التمهيدية للعماليين
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ووافق على ذلك بعد ان تلقى وعدا علنيا .  االنسحاب لصالحههد طلب منوكان بيريز، ق. التصويت لبيريز
  .بتعيينه وزيرا للدفاع في حال فوز العماليين، االمر الذي يبدو ضعيف االحتمال وفقاً الستطالعات الرأي

  7/11/2005السفير 
  

 إسرائيل تدرس تزويد السلطة بأسلحة لمحاربة حماس   .28
ن أ اإلذاعة العبرية عن حاييم رامون هنقلتما  :القدس المحتلة من 7/11/2005 الخليج االماراتية نشرت

حكومة تدرس إمكانية تزويد الشرطة الفلسطينية في غزة بكمية من األسلحة لمساعدتها على محاربة حماس، ال
 .بعد أن تبين أنها تعاني من نقص في قطع السالح

إسرائيل وافقت علـى قيـام      أن  : وكاالتة نقال عن    من االراضي المحتل   7/11/2005 االيام البحرينية    وذكرت
وقال مسؤول  . مصر بتزويد الشرطة الفلسطينية بعشرات آالف الرصاصات وان تمول الواليات المتحدة العملية           

 وافقنا على تقديم هذه الذخائر على شكل رصاصات وليس علـى شـكل           ,في رئاسة مجلس الوزراء اإلسرائيلي    
وبحـسب  . ود عباس أي حجة لرفض مهاجمة البنى التحتية للمنظمات اإلرهابية         أسلحة لكي ال يكون لدى محم     

  .يديعوت احرونوت، فان تسليم الذخائر سيتم في األيام المقبلة عبر معبر رفح
 

   سيبقون في الفنادقالمستوطنين عائلة من 436 .29
يـف فـي الفنـادق      طق صادقت اللجنة الوزارية لشؤون فك االرتباط على اقتراح بقاء مستوطنين من غـوش              

 عائلة من أصـل     436وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن الحديث يجري عن        . االسرائيلية حتى نهاية العام الحالي    
ومن المتوقـع ان    .  مليون شيكل للفنادق فقط    133وذكرت مصادر ان الحكومة دفعت حتى اآلن مبلغ         . 1200

  . مليون شيكل47الـ يكلف بقاء المستوطنين في الفنادق خزينة الدولة ما يقارب 
  6/11/2005 48عرب 

  
 أطالل كنيسة قديمة تحت سجن إسرائيلي  .30

 اكتشف علماء آثار إسرائيليون ما يعتقدون انها أقدم كنيسة على االرض التي ولد عليها السيد :رويترز، د ب أ
.  مجدويد لسجنوعثر على بقايا الكنيسة خالل عملية بحث عن تحف أثرية قبل البدء ببناء جناح جد. المسيح

وقال المشرف على أعمال الحفر في الجمعية االثرية االسرائيلية إن المحتويات واختيار الكلمات وأسلوب 
   .النقوش تعود جميعها إلى القرنين الثالث والرابع الميالدي

  7/11/2005السفير 
 

   في يطالبون بزيارة جماعية ألبنائهماالردنيين أهالي األسرى .31
لتنظيم  جون اإلسرائيلية دعوتها للحكومة جددت لجنة أهالي األسرى األردنيين في الس:نعما–  ماجد توبة

وطالب رئيس   والتخفيف من معاناتهم وغربتهم،زيارة جماعية إلى أبنائهم األسرى، لالطمئنان على أحوالهم
نيين في اسرائيل،  جميعاً، والكشف عن مصير المفقودين االردىسرالاللجنة الحكومة تكثيف الجهود لتحرير أ

والتنسيق مع األشقاء واألصدقاء من دول العالم ومنظماته اإلنسانية والحقوقية وحمل ملف األسرى للمحافل 
 .الدولية للضغط على حكومة الكيان الصهيوني

7/11/2005الغد األردنية   
 

  أزمة بين مصر وإسرائيل بسبب رفض التطبيع الرياضي  .32
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تي تجري في إسرائيل حالياً أزمة بين تل أبيب والقاهرة اذ أعلن رئيس لجنة فجرت بطولة العالم للشطرنج ال
الشباب والرياضة في البرلمان المصري ومعه عدد من النواب رفضهم واستنكارهم الشديد لتصريحات موشيه 

يعي  أنه من الطبقالو. كتساف التي شن فيها هجوماً حاداً على مصر نتيجة مقاطعتها لهذه البطولة الدولية
مقاطعة مثل هذه البطولة لكونها تجري في إسرائيل حتى ال تستغلها سياسياً لخدمة أهدافها المكشوفة والسرية 

  . وتعتبرها نوعاً من أنواع التطبيع الرياضي
7/11/2005البيان    

 
 الجلبي يتعهد دفن سياسي يهودي في بغداد  .33

رة السياسي اليهودي العراقي السابق شاؤول بعث أحمد الجلبي رسالة تعزية لمواساة اس: أ.ش. أ-لندن 
إن ساسون الذي عمل كمدير عام لوزارة الزراعة :  قولههونقلت صحيفة جويش كرونيكل أمس عن .ساسون

واعرب عن أسفه لعدم تمكن أسرة ساسون في  .العراقية قبيل انقالب حزب البعث يعد رجال ال يمكن تعويضه
م خضوري في بغداد  الحاخا والدهرجحا ان يتم وضع شاهد الى جانب قبرم,  في العراقهالوقت الراهن من دفن

 .تهلتسجل ذكرى وفا
7/11/2005السياسة الكويتية    

 
  حول السالح والمخيمات حرب يدعو إلى وضع آلية لتنفيذ مضمون الطائف .34

لوجود أي سالح أكد بطرس حرب ان موقف السلطة الفلسطينية مؤيد لما اتفقنا عليه في الطائف بأن ال مبرر 
فلسطيني على أرض لبنان، أكان في المخيمات أو في خارجها، معتبرا ان آلية البحث مع الفلسطينيين في 
الحوار حول السالح والمخيمات يجب أال تتعلق بما اتفق عليه في الطائف، إنما بوضع آلية لتنفيذ ما جاء في 

، يون مصيبة المواجهة وعدم التفاهمى الفلسطينيون واللبنانلقد عان: اضافو .االتفاق المذكور لناحية الفلسطينيين
وينبغي أن يكون الفلسطيني قد اتعظ من أن تحرير فلسطين والقدس ال يمر في جونية وفي عيون السيمان، إنما 

 نحن اليوم  وقال.اعده وفق اإلمكانات التي يملكها وأن يستهفي أن يكون الشعب اللبناني موحداً في دعم قضي
. ، وهي التي تقرر باسمه هي الممثل الشرعي، ومنظمة التحريرل سلطة فلسطينية جديدة معترف بهافي ظ
، لكن الظروف تغيرت، فهناك اليوم ي هاجس ما حصل في الماضيأفهم كلبناني كيف يعيش الفلسطين: وتابع

الدولة تأمين الحماية دولة لبنانية وجيش لبناني واتفاق وطني على دعم القضية الفلسطينية، ومن مسؤولية 
 ،اضي اللبنانية بما فيها المخيماتللمخيمات ضد أي اعتداء خارجي، وأيضاً بسط سلطة القانون على كل األر

ني هذا ظهور فريق ويمكن أن تؤخذ في االعتبار خصوصية هذه المخيمات ومعاناة الالجئين، من دون أن يع
  . في سبيل موضوع ال يخدم قضيتهم، يرفع السالح على حساب سيادتنا من الفلسطينيين

7/11/2005المستقبل اللبنانية   
 

 حزبا العمل والليكود يدخالن مرحلة انتخابية حاسمة  .35
 حلمي موسى  

فالجميع، تقريباً من دون استثناء، يتطلّعون إلى االنتخابات . انتهت فترة المماطلة في الحلبة السياسية اإلسرائيلية
ولكن الجميع . ألحزاب اإلسرائيلية تتوقّع أن تكون هذه االنتخابات قبل موعدها المقرروأغلبية ا. العامة المقبلة

إذ تحاول القوى الكبرى إجراء االنتخابات في الموعد األفضل لها من الناحية . يختلفون حول الموعد المطلوب
 . االنتخابية

ه الشعبية كانت في الغالب خارج ورغم أن أرييل شارون حقق شعبية كبيرة بتنفيذه لخطة الفصل إال أن هذ
فاليمين اإلسرائيلي رأى في خطة الفصل تعبيراً عن تراجع عام وليس مناورة لتحسين موقع إسرائيل . ملعبه
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وقد فضل استغالل كل . لذلك لم يجازف. ويبدو أن شارون يتفق في قرارة نفسه مع تحليل اليمين. االستراتيجي
وهذا لم يكن، طبعاً، موقف . ين موقعه في داخل حزبه وفي صفوف اليمينالوقت المتاح له بقصد تعديل وتحس

المتشددين في األحزاب اليمينية األخرى حتى إن طاب ابتعاد شارون عن تقديم موعد االنتخابات لمتمردي 
 . الليكود

ت إطاحة بشارون فاألحزاب اليمينية، سواء القومية منها أو الدينية عدا الليكود، رأت في تقديم موعد االنتخابا
غير أن الرياح هبت بعكس ما تشتهيه سفن هؤالء وأفلح شارون في . عن قيادة الليكود وعن زعامة اليمين

وحينها قال معلقون إن اليمين الليكودي أثبت أنه أكثر تمسكاً بوالية الكنيست . هزيمة خصومه في مركز الليكود
 . الكاملة من تمسكه بأرض إسرائيل الكاملة

ولذلك . ن اليمين الليكودي، ومع اقتراب موعد االنتخابات، يحاول العودة إلى إظهار تمسكه بالقيم التقليديةغير أ
نجح ثمانية من متمردي الليكود في إجبار شارون على التراجع عن موقفه وإعالن تأجيل عرض مرشحيه 

ين متمردي الليكود وشارون وباألمس جرت صياغة أول ورقة عمل لتنظيم العالقة ب. لتولي مناصب وزارية
وتقوم هذه الورقة التي تعتبر حالً وسطاً مؤقتاً على قاعدة الشراكة . في إطار مسعى لتعزيز وحدة الليكود

 . وتنظيم العمل بين الحكومة وكتلة الليكود في الكنيست
أكثر من أي وبديهي أن ورقة العمل أو الحل الوسط هذا ينطوي على تراجع جديد من جانب شارون المعني 

وبعد أن أثبت متمردي الليكود إصراراً مزعجاً وجد شارون . شيء آخر بإقرار الميزانية العامة للعام المقبل
ومع ذلك فإن متمردي الليكود يسعون إلدخال تعديالت تعبر عن أرضيتهم . نفسه في موضع المضطر للمساومة

 . هذا القبيلاأليديولوجية مثل توفير ميزانيات للمستوطنات وأمور من 
ومع أن شارون يدرك أن الحل الوسط المعروض ال يعني بالضرورة توافقا ليكوديا تاما فإنه يؤمن أن هذا الحل 

ولذلك فإنه يبحث عن سبل لتعزيز ائتالفه الحكومي خاصة أن مكانة حزب العمل في . قابل للتفجر في كل وقت
.  منقسمون على أنفسهم تجاه مسألة البقاء في الحكومةفقادة حزب العمل. هذا االئتالف باتت على كف عفريت

فهناك َمن يعتقد أن اقتراب موعد االنتخابات يقتضي فض التحالف مع الليكود من أجل تمييز حزب العمل 
ويرى هؤالء أن حزب العمل ال . ببرنامج سياسي واقتصادي واجتماعي خاص يشكّل بديالً عن برنامج الليكود

وقد أعلن عمير بيرتس أنه إذا فاز .  لليكود وادعاء الرغبة في تشكيل البديل له في الوقت نفسهيمكنه البقاء ذيالً
في االنتخابات فإنه سوف يقود حزب العمل نحو الخروج فوراً من حكومة شارون والسعي لتقديم موعد 

 . االنتخابات العامة
دي لباساً جديداً مع اقتراب موعد االنتخابات وإذا كانت هذه مجرد أمنيات وأقوال في الماضي فإنها اليوم ترت

فقد قاد عجز قادة حزب العمل إلى التفاف األغلبية حول شمعون . التمهيدية لزعامة حزب العمل بعد يومين
إذ أدرك كل هؤالء أن أياً منهم عاجز فعال عن استعادة المجد الغابر لحزب العمل فقرروا . بيريز الثمانيني

واحد فقط، اسمه عمير بيرتس، أشهر رفضه لهذه الفكرة التي طرحها الزعيم . ريزالتستر خلف شمعون بي
وقد عرض بيرتس طريقا جديدا لحزب العمل يجعله حزبا مميزا عن . السابق لحزب العمل إيهود باراك

 . الليكود
 ضد وعمير بيرتس القادم من الهستدروت، وصاحب خلفية متصلة بالفهود السود، خاض كل صنوف النضاالت

وأثبت من خالل إصراره على خوض االنتخابات بكتلة . التمييز االجتماعي والعرقي والطبقي في إسرائيل
وعندما عاد إلى الحزب . شعب واحد أنه يصر على مواقفه االجتماعية ويرفض االنصياع لميوعة حزب العمل

ق حلم راود الكثيرين من أبناء وهو يرى اليوم أنه أقرب من أي وقت مضى لتحقي. كان هذا الحزب في حاجته
فلم يسبق لشرقي تولي الزعامة األولى في . جلدته من اليهود الشرقيين بتولي زعامة الحزب األشكنازي األول

حزب العمل سوى بنيامين بن أليعزر الذي انتخبته لهذا المنصب األطر األشكنازية الصقرية لحرمان أبراهام 
 . امةبورغ األشكنازي والحمائمي من الزع
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ورغم . ويصرف الكثير من قادة حزب العمل جهودهم ووقتهم لمنع بيرتس من إلحاق الهزيمة بشمعون بيريز
أن المتنافسين الرئيسيين على الزعامة يضمون، إضافة إلى بيريز وبيرتس، الجنرالين احتياط متان فلنائي 

وهذا يعني السعي لحسم المنافسة على . سبنيامين بن أليعزر فإن الجهود تبذل إلبقاء بيريز في مواجهة بيرتو
 . الزعامة من الجولة األولى بإبراز تحالف الجميع خلف بيريز ضد بيرتس

ومما ال ريب فيه أن هذا التحالف الذي بدأ يتبدى بالحديث عن احتمال انسحاب متان فلنائي لمصلحة بيريز أحيا 
إن عددا من االشتراكيين القدامى من األشكناز في ومع ذلك ف. الشكوك بشأن البعد الطائفي في هذه المنافسة

 . حزب العمل، مثل لوبا إلياف انحازوا إلى جانب بيرتس
وإذا أعاد حزب العمل انتخاب شمعون بيريز فمن المؤكد أن ذلك يعني بقاء الحال في الحلبة السياسية على 

  .يير قادمة وبسرعةأما إذا هزم في المنافسة فإن رياح التغ. حالها لفترة طويلة قادمة
  7/11/2005السفير 

 
   الفلسطيني؟-هل تتوصل أميركا إلى حل للنزاع االسرائيلي  .36

 ألين طباع : ترجمة
يعتبر ريتشارد فيربنكس وهو مستشار في مركز الدراسات االستراتيجية والدولية ومفاوض سابق في عهد 

ارات األميركية في العقود الثالثة الماضية الرئيس ريغن في ملف السالم في الشرق األوسط، أن اهتمام اإلد
 . بإنهاء النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني مبرر تماماً، فوضع حد للنزاع حيوي للمصلحة الوطنية األميركية

وعلى امتداد العالم . ليس من نزاع متواصل يشوه صورة أميركا في العالم كالنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني
إنها الحقيقة رغم . أوروبا، المسألة الفلسطينية هي أكثر ما يثير العدائية ضد أميركاالعربي والعالم المسلم و

 .إجحاف االتهام بحق أميركا
وكانت السنوات الماضية شهدت لحظات تفاؤل، بدءاً بعملية كامب دايفيد التي أطلقها الرئيس كارتر ومبادرة 

لكنها آلت . جتماع كامب دايفيد برعاية بيل كلنتون، وعملية أوسلو، واتفاقيات مدريد وا1982ريغن في العام 
وتتجسد سخرية اآلمال المحطمة بأن الفرق بين المتفائل والمتشائم في عملية السالم في . إلى الفشل والمرارة

 .الشرق األوسط هو أن المتفائل مخطئ على الدوام
لكن ما الذي اختلف . ة هي بمتناولنا اليوموفرصة مماثلة فريد. لكن المتفائلين بحاجة إلى أن يصيبوا لمرة واحدة

 اآلن؟
من الجانب اإلسرائيلي، أثار االنسحاب األحادي من غزة الذي صممه رئيس الوزراء أرييل شارون التغيير 

وانضم شارون، الذي اتهمه النقاد الدوليون بالتصلب، إلى خط . 1973األكبر في المنطقة منذ حرب العام 
عسكريين السابقين من موشيه دايان ويغال ألون إلى اسحق رابين وإيهود باراك، الذين المتشددين من القادة ال

 . تنبهوا إلى أن االحتالل األبدي ال يشكل استراتيجية قابلة للحياة إلسرائيل الناجحة والديمقراطية
 ياسر عرفات، ومن الجانب الفلسطيني، يثبت رئيس السلطة الفلسطينية الجديد محمود عباس نفسه، بخالف سلفه

كقائد يتعهد علناً وضمناً بحل قائم على دولتي إسرائيل وفلسطين اللتين تعيشان بسالم وأمن، وبتحقيق الدولة 
 . الديمقراطية لشعبه

وإن المسائل الشائكة . وهذان التغييران اإليجابيان في األرضية ضروريان لكن غير كافيين إلحداث تقدم مفاجئ
 بوضع غزة وحدودها والضفة الغربية وخط التماس في الضفة الغربية والسياسات القريبة األمد المتعلقة

اإلسرائيلية في مستوطنات الضفة الغربية، من دون ذكر المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية نهائية بين إسرائيل 
ي تلطيف للقيادة ففي هذه الساحة الهامة، كلمة دولي ه. ، كلها أمور تتطلب تدخالً دولياً سريعاً(...)وفلسطين 
 . األميركية
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إلى ذلك، يتعين استشارة األعضاء اآلخرين لـالمجموعة الرباعية التي صاغت خريطة الطريق الحالية وتضم 
لكن وحدها الواليات المتحدة . االتحاد األوروبي واألمم المتحدة وروسيا، والذين قد يقدمون استشارة مفيدة

تم تحديد موعد االنتخابات النيابية الفلسطينية : ى ذلك هو ملف حالي شائكوالمثال األبرز عل. المساعد الطليعي
فهل يسمح لمرشحي حماس التي اعتبرتها إسرائيل وأميركا منظمة إرهابية الترشّح؟ أعلن . في كانون الثاني

. يراًاإلسرائيليون أن ذلك مستحيل حتى تسلّم أسلحتها وتتوقف عن ممارسة اإلرهاب، رغم أن الموقف الن أخ
ورد الفلسطينيون بأن منع أي مرشح لحماس سيكون ورقة في يد المتطرفين الذين سيعتبرون أن استبعادهم 

وفي اإلطار عينه، يشير عباس إلى أن االنتخابات البلدية األخيرة في المناطق المؤيدة . أسقط شرعية االنتخابات
تيجة بادية في استفتاءات الرأي التي تظهر تأييد وهذه الن.  لـحماس13 مقعداً مقابل 83له شهدت فوز فتح بـ

 .  في المئة من الفلسطينيين لنزع سالح حماس والميليشيات غير الحكومية األخرى80أكثر من 
وانطالقاً من أن الدمقرطة في المنطقة بشكٍل عام وفي فلسطين بشكٍل خاص أساسية بالنسبة إلى سياسة بوش 

 المتحدة أن تضمن انبثاق حل وسط يقبل به الطرفان؛ ويجب أن تكون لوقف التطرف، من مصلحة الواليات
 . هذه األرضية ممكنة

وكنا شهدنا اخيراً رحالت كثيرة إلى واشنطن قام بها سياسيون إسرائيليون وفلسطينيون رفيعو المستوى، 
يجب أن تتركز و. ال شك في أن تلك الزيارات ضرورية لكنها ليست كافية إلدارة بوش. وآخرها زيارة عباس

 :النقاشات الخاصة بالموضوع حول ثالث نقاط
 يجب توضيح حقيقة الموقف األميركي حيال مجموعة من المسائل الحالية العالقة كالمستوطنات واألمن - 1

 . وكان تعليق الرئيس خالل زيارة عباس إلى أميركا الشهر الفائت بداية حسنة. الفلسطيني وغزة
وليست اإلشارة ببساطة إلى خطة الطريق المحتضرة التي أنعشها كل من اإلسرائيليين . كما أن السياسات هامة

فالمطلوب تقاسم خطوات وتعهدات معينة وروزنامات العمل إلطالق . والفلسطينيين والمجموعة الرباعية كافية
 . من السالمالعجلة االقتصادية في غزة والضفة الغربية، لكي يكون هناك أمل وفائدة ملموسة للمواطنين 

 وبما أن الوقت لم يحن بعد للتعهد الضروري للرئيس ووزير الخارجية بتقديم رأيهما كمفاوضين، يتعين - 2
وعليه أن يتمتع بمكانة ومصداقية . على اإلدارة سريعاً تعيين مبعوث رفيع المستوى لضمان استئناف التقدم

 .على الصعيد الدولي وثقة الرئيس
السابق جايمس بايكر والسناتوران السابقان جون دانفورث ودون نيكولس مرشحين ويشكل وزير الخارجية 

وفي هذه الحالة، سيفي بالغرض شخص مطلع على المنطقة . ولطالما أثبت الفريق الثنائي جدارته. محتملين
ردن وإدوارد دجيرجيان وهو سفير أميركي سابق إلى إسرائيل واأل. وقضاياها ومعروف من قبل جميع الفرقاء

 . مناسب للمهمة
وبينما تشهد المنطقة ممثلين أميركيين ممتازين، على غرار رئيس البنك الدولي األسبق جايمس ولفنسون والقائد 

 . ويليام وارد، ال تبدو مؤهالتهما كافية
 . مناالقتصاد والسياسة واأل: ويتعين على المبعوث األميركي التحدث باسم القيادة األميركية في المسائل كافة

 أثناء التركيز على فرط التحديات والمشاكل الحالية لضمان الزخم المتواصل، يجب على اإلدارة األميركية - 3
وإن التركيز على هذه الناحية، وإن . أن تقرر كيفية التعاطي مع الحل النهائي بين الفرقاء وشرح تفاصيله

وإن تواصل الوضع اإليجابي، قد . نسحاباً يتيماًببطء، سيقلّص الخوف العربي من أن يكون االنسحاب من غزة ا
وهذه المهمة يجب أن تضطلع بها المنظمات غير الحكومية التي . تطرأ الحاجة لمعالجة سريعة لهذه المسائل

 .يثق بها الطرفان أو الممثلون الحكوميون بتكتم كبير وحرص على عدم تسريب المعلومات
 إقامة دولة فلسطينية خالل 2002لرئيس بوش نصب عينيه في العام فقد وضع ا. لسنا نتحدث عن عملية أبدية

 . وقد انقضت المدة الزمنية، لكن بلوغ الهدف قبل نهاية واليته سيعتبر إنجازاً هاماً له.  سنوات3
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لكن الفشل في تأمين القيادة . وإن التعاطي الحكومي الحالي مع الملف لن يضمن النتيجة اإليجابية المنتظرة
 .انتصار المتشائمين على حساب بالدناسيضمن 

 عن واشنطن تايمز
  7/11/2005البلد اللبنانية 

 
  إعادة إقحام الورقة الفلسطينية في الداخل اللبناني  .37

 باسمة عطوي
ترافقت الحركة الفلسطينية الحالية التي تثير مع المسؤولين اللبنانيين الموضوع الفلسطيني خارج المخيمات 

وتفسر أوساط مقربة .  المخيمات، مع إقحام العنوان الفلسطيني في الحياة السياسية الداخليةواإلطاللة منه داخل
من السلطة الفلسطينية هذا اإلقحام بأنه يلوح مجدداً بالورقة الفلسطينية القابلة لالستخدام ضمن لعبة موازين 

  .القوى اإلقليمية أوالً والداخلية ثانياً
ستخدام في السياق اللبناني واإلقليمي الحالييين هو توظيف غير بريء، بل ربما وترى هذه األوساط أن هذا اال

مضر بالقضية الفلسطينية وبمسألة مناقشة العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية في أجواء من الهدوء والتأسيس لشيء 
ع تنازع بين اللبنانيين، من الثقة بين اللبنانيين والفلسطينيين، وخصوصاً أن الملف الفلسطيني كان دائماً موض

  .واستقواء من طرف لبناني واستعداء من طرف لبناني آخر
على هذه الخلفية، أي إبراز الموضوع الفلسطيني ودفع سالحه الى واجهة النزاعات اللبنانية، تشير األوساط 

ي والحركة الى أنه باإلمكان مقاربة الموضوع من نقطتين متقابلتين تفسر معنى حضور الموضوع الفلسطين
  .السياسية الفلسطينية في لبنان في الواجهة

الموقع األول هو موقع السالح الموجود خارج المخيمات الذي يشكل سبب تخوف لبنان األصلي ومثار النزاع 
األصلي، ألن لبنان السياسي ال يقرأ هذا السالح على خلفيته الفلسطينية، بل يقرأه على خلفية وظيفته اإلقليمية، 

 يشترك المؤيد لهذا السالح والداعي إلى الحوار مع رافض هذا السالح والمطالب بحصره داخل وهنا
وعلى هذا األساس كان لممثلي السالح الخارجي . المخيمات، بضرورة وضع ملف السالح على الطاولة

مراره، حركتهم الخاصة التي ساقت حججاً باتت من الماضي السياسي في تبريرهم لوجود هذا السالح واست
كما كان لمنظمة التحرير . ودخلت في سجاالت غير موفقة على األغلب مع الوسط السياسي اللبناني عموماً

الفلسطينية حركتها الخاصة التي حاولت ضبط الموقف الفلسطيني تحت سقف التوجهات العامة للسلطة 
للبناني، والفلسطينيون يرتضون ما الفلسطينية في الداخل والقول إن الوضع الفلسطيني هو تحت سقف القانون ا

، مع تكرار أن سالحهم ليس سالحاً لفريق دون آخر، وأن مهمته 1559يرتضيه اللبنانيون خصوصاً في القرار 
محصورة في الدفاع عن أمن المخيمات مع إبداء االستعداد للجلوس الى طاولة المفاوضات مع الدولة اللبنانية 

  .الوجود الفلسطيني في لبنانلمناقشة كل المسائل المتعلقة ب
الموقع الثاني هو أن لهذا الوجود الفلسطيني حقوقاً وعليه واجبات في إطار الحفاظ على استقرار لبنان 
واالعتراف بسيادته، وبهذا المعنى قامت حركة مكثّفة من الموقعين الفلسطينيين، وقع الداخل الفلسطيني بخطابه 

ولهذا جرت أخيراً لقاءات بين . ة الفلسطينية وتلميع صورتها العسكريةومبرراته، وموقع الملحقات الخارجي
مسؤولين فلسطينيين وقيادات لبنانية مسيحية، تخللتها حوارات معمقة حول نظرة األطراف المسيحية الى الملف 

  .الفلسطيني
تجاه الموضوع وتشير األوساط الى أن الفلسطينيين لمسوا للمرة األولى رؤية مختلفة لدى هذه القيادات 

وأعربوا خالل هذه اللقاءات . الفلسطيني، الذي كانت النظرة إليه أنه موضوع الخارجين عن القانون اللبناني
  .عن ضرورة إيجاد مرجعية رسمية للفلسطينيين في لبنان وطرح ملف حقوقهم الفلسطينية بجدية

7/11/2005المستقبل اللبنانية   
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