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   االغتياالت سياسة وليست رد فعل:حالوتس .1

ات السياسيين والعـسكريين    خالفاً الدعاء :  آمال شحادة  ،القدس المحتلة ،  9/11/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  
االسرائيليين، قال حالوتس إن اسرائيل تنفذ جرائم االغتيال ضد الفلسطينيين كسياسة مقررة، وليس رداً علـى                

وهدد بمالحقة جميع القياديين في التنظيمات الفلسطينية       . العمليات االستشهادية الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية     
 سياسة سبق أن أقرتها     ووقال إن القرار بتنفيذ االغتيال ه      .ركة الجهاد في غزة   المسلحة، وفي مقدمتهم كوادر ح    

المحافل السياسية والعسكرية االسرائيلية ضمن ما تنفذه للقضاء على البنية التحتية للتنظيمات الفلسطينية، بعدما              
  .امتنعت السلطة الوطنية الفلسطينية عن القيام بهذه المهمة

أعرب حلوتس عن اعتقداه بأن سياسـة   : البيان والوكاالت،القدس المحتلة، غزة  ،  9/11/2005البيان  وأضافت  
وادعى أن سياسة االغتياالت أثبتت     . اإلحباط المركز هو األداة األكثر فاعلية بيد إسرائيل في محاربة اإلرهاب          

ى أجهـزة   وقـال إن لـد    . نجاعتها، معتبراً أنها أفضل صاروخ تستخدمه إسرائيل في حربها ضد اإلرهـاب           
االستخبارات العسكرية معلومات تشير إلى نجاح فصائل المقاومة الفلسطينية بإدخال عشرة صواريخ كتف من              
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وفي رده على سؤال عن التهديدات التـي يواجههـا    . إلى غزة، خالل العامين الماضيين7أتش ـ  . طراز أس
  . ج بشكل خاصالطيران المدني اإلسرائيلي قال إن هذه التهديدات قائمة في الخار

ان اسرائيل ستواصل سياسة االغتياالت بحق      من   شارون وحالوتس    هقالما   8/11/2005 48عرب  وذكر موقع   
وقال شارون ان االرهاب لم يتصاعد بفضل العمليات العسكرية التي بادر اليهـا الجـيش               . ناشطين فلسطينيين 

لوتس بان يمتنع الجيش االسـرائيلي عـن        وافاد موقع هآرتس ان عضو الكنيست كوهين طالب حا        . االسرائيلي
اطالق قذائف مدفعية باتجاه مناطق مكتظة بالسكان الفلسطينيين في غزة بسبب الخطر الكـامن فـي اصـابة                  

  .االبرياء
أكد أن تصريحات قـادة      الذي   محمد الهندي . د ما قاله    غزة من 9/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم    ونقل  

لن تخيف أبناء الحركة الذين نـذروا أنفـسهم هللا          الجهاد  االغتياالت ضد قادة حركة     الكيان حول استمرار حملة     
ولفلسطين موضحاً أن حركة الجهاد تزداد قوة وتمسكا بالثوابت الفلسطينية كلما اشتدت األزمة ضـد قيادتهـا                 

   .وعناصرها
  

  حماس ال تستبعد اجراء مفاوضات مع اسرائيل .2
وضات ليست قي نيتنا بل هي وسيلة، وان كانـت تـسمح لنـا بتحريـر                 قال محمود الزهار ان المفا     :ف ب  أ

ولم يستبعد  . اراضينا وتحرير معتقلينا في اسرائيل واعادة بناء ما دمره االحتالل فسيكون بامكاننا المناقشة فعال             
ـ         . مسبقا مثل هذه المفاوضات بعد االنتخابات      . كواضاف فلننتظر االنتخابات الن االمور ستكون اوضح بعد ذل

من جهة اخرى استبعد نـزع      و. ودعا اسرائيل الى االنسحاب من الضفة الغربية وخصوصا من القدس الشرقية          
لكنه ظل غامضا بشأن االهداف النهائية      . سالح حماس واكد مجددا ان اسرائيل جسم غريب في الشرق االوسط          

  .لحركةل
  9/11/2005الرأي األردنية 

 
  ة أم إنهاء دور منظمة التحرير؟إغالق الصندوق القومي أسباب اجرائي .3
 في تفسير القرار    وان اختلف ين فلسطيني يمسؤول: تونس من   رشيد خشانة  عن مراسلها    9/11/2005 الحياة   نشرت

الذي اتخذته السلطة باقفال فرع الصندوق القومي في تونس، وفي حين اعتبر بعضهم ان القرار اجرائي يهدف                 
ات، رأى آخرون انه خطوة إضافية نحو إنهاء دور منظمة التحرير فـي             الى التخفيف من األعباء وترشيد النفق     

واعتبـر  . ما يتيح لمحمود عباس إحكام قبضته على المؤسسات الفلسطينية فـي الـداخل والخـارج              م, الخارج
إال  .مراقبون ان الخطوة تهدف إلى جعل مؤسسات السلطة في رام اهللا المرجع الوحيد للفلسطينيين أينما كـانوا                

وشمل هذا اإلجراء   . صادر مطلعة أكدت أن الصندوق فقد دوره بعدما أحيلت صالحياته على وزارة المال            أن م 
أن دور دائرة الالجئين تراجع في الفتـرة         يشار إلى    . تحت رحمة وزارة المال     أيضا الدائرة السياسية التي باتت   

 .ي في تونس بسبب وجود رئيسها في رام اهللا على رغم أن مقرها الرسم أيضااألخيرة
 للتنـسيق فيمـا بينهـا       تكوادر في منظمة التحرير تداع    أن  : عمان من   8/11/2005 القدس العربي    وأضافت

وقالت مصادر ان هذه اللجنـة      . لتشكيل لجنة من المختصين ستكون مهمتها مراجعة أرشيف الصندوق القومي         
ن وهو إجراء يوحي باإلشـتباه بعمليـات         مع األنظمة والقواني   هستقوم بقياس مقدار إنسجام النفقات في مؤسسات      

  .فساد
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  موعد بث صور الكاميرات في معبر رفح يعرقل االتفاق   .4
 قال صائب عريقات أمس إن مسائل بشأن معبر رفح ال تزال عالقة على رغم حصول تقـدم                  :ا.ب.ب  د  .ف.ا

معبر الى  الالكاميرات داخل    بحضور ولفنسون، وان أبرز هذه المسائل يتعلق بموعد بث صور            االخيرفي اللقاء   
  وأوضح أنه تم االتفاق على عقد لقاءين منفصلين اليوم بين الجانبين، األول بحضور ممثل . الجانب االسرائيلي

  .االتحاد األوروبي والثاني بحضور ولفنسون، لمواصلة البحث في حل القضايا العالقة
  9/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ال تغادروا مواقعكم: نيينالقدومي للسفراء الفلسطي .5

 نحو مفاجئ إعترافـه الـسابق بـوزارة الـشؤون           ىسحب فاروق القدومي أمس عل     :عمان من بسام البدارين   
الخارجية في السلطة، وأصدر تعميما جديدا وقعه بصفته وزير خارجية فلسطين، محرضا الـسفراء ومـدراء                

وخـص  , ، وتحديدا الصادرة عن مكتب ناصر القـدوة        عدم اإلمتثال لتعليمات السلطة    ىعل الدبلوماسية البعثات
 .بالذكر تحديدا تلك التعليمات ذات الصلة بتنقالت وتعيينات بين السفراء وأفراد الطاقم الدبلوماسي في الخارج

  8/11/2005القدس العربي 
  

  جهاز عسكري فلسطيني لمواجهة االنفالت األمني  .6
نية عن انه يجري حالياً تشكيل جهاز أمني جديد سيطلق عليه كشفت مصادر أمنية فلسطي :غزة ـ ماهر إبراهيم 

. اسم جهاز األمن العسكري، تكون مهمته االساسية مواجهة حاالت االنفالت األمني والسالح غيـر الـشرعي               
ـ              هوأوضحت بأن تشكيل    وهـل   ته سوف يكتمل خالل األشهر القليلة المقبلة، ولم يعرف بعد من سـيتولي رئاس

ارة الداخلية أم سيكون تحت رئاسة خاصة، مشيرة إلى ان هناك طرحاً من قبـل بعـض                 سيكون تحت لواء وز   
  . قادة االجهزة األمنية لرئاسة الجهاز بعيداً عن تصرف الداخلية

  9/11/2005البيان 
  

  في دفع ما تعهدت بتقديمه للسلطة   قريع ينتقد تباطؤ المانحين .7
ول المانحة تباطؤها في دفع ما تعهدت بتقديمـه للـسلطة،    أخذ أحمد قريع أمس على الد:ب. ف. أرام اهللا ـ  

وقال سمعنا عن مئات الماليين ستتدفق علينا بعد االنسحاب من غزة، لكننا لم نر حتى اآلن ما يخفف من حجم                    
  .المعاناة التي يعيشها شعبنا، لذلك نناشد الدول العربية والدول المانحة تحويل ما عليها من التزامات وتعهدات

  9/11/2005د األردنية الغ
  

 فتوح يؤكد رفض الفلسطينيين اجراء االنتخابات التشريعية بدون القدس .8
االجماع على مؤكداً  .ان السلطة تجري اتصاالت مع إسرائيل حول االنتخابات في القدس, أوضح روحي فتوح

المجلس التشريعي بشكل ل بإجراء االنتخابات بدون القدس ومشاركة مواطنيها الختيار ممثليهم في وقبال عدم
وشدد خالل لقائه كالً من القنصلين العامين في القدس البريطاني . حر وديمقراطي وفي موعدها المحدد

مطالباً بسحب قوات االحتالل إلى  .والفرنسي على وجوب إجراء االنتخابات بعيداً عن أي تدخل إسرائيلي
  .خارج المدن والتجمعات السكانيه

  8/11/2005 بترا -دنية وكالة األنباء األر
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  ةينا صهيينرجال أعمال من السلطة يجتمعون مع صناع .9
كشفت مصادر صهيونية أن ستة رجال أعمال من السلطة الفلسطينية اجتمعوا مع مسؤولين في              : القدس المحتلة 

طـاعين  اتحاد أرباب الصناعة في الكيان الصهيوني لبحث سبل توثيق الحوار والعالقات االقتـصادية بـين الق               
وأفادت اإلذاعة الـصهيونية أن مركـز        .ما بعد تنفيذ االنسحاب من غزة      االقتصاديين الفلسطيني واإلسرائيلي  

 الـصهيوني أن يـزداد حجـم    الجانـب وتوقعت مصادر في  .اجتماعاتهكذا بيرس للسالم يساعد على تنظيم  
  .صادرات إسرائيل إلى السلطة هذا العام بنسبة خمسة عشر بالمائة

  8/11/2005ز الفلسطيني لإلعالم المرك
  

  الفلسطينيون يستعدون إلحياء الذكرى األولى لرحيل ياسر عرفات .10
 يستعد الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة إلحياء الذكرى السنوية االولـى لوفـاة   :غزة ـ  حامد جاد

بارسـاء حجـر    ,  غد الجمعـة   فعاليات ستنطلق بعد  الذكرى ان   الواعلنت اللجنة الوطنية الحياء      .ياسر عرفات 
وبين ان احتفاال جماهيريا سيقام في      . ضريح والمسجد والمتحف الذي يخلد ذكراه في ساحة المقاطعة        لاالساس ل 

فعاليات عقد ندوة بعنـوان القـدس مفتـاح         الوستشمل   .قبر عرفات الساحة بعد اداء صالة الجمعة الى جوار        ال
يها مسؤولون وشخصيات فلسطينية منها احمد قريع الذي سـيتحدث  السالم والحرية  تستمر ثالثة ايام يحاضر ف   

  .حول تجربة عرفات النضالية
  9/11/2005الغد األردنية 

  
   ضباط فلسطينيين يحصلون على عضوية االتحاد الدولي للشرطة3 .11
حصل ثالثة ضباط شرطة فلسطينيين على عضوية االتحاد الدولي للـشرطة ليكونـوا أول              : ـ سمر خالد   غزة
وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن العضوية منحت للضباط           .ط فلسطينيين يحصلون على هذا المنصب     ضبا

  .المذكورين تحت رعاية الشرطة الدولية الدنماركية لحين إقامة فرع لالتحاد الدولي في فلسطين
  9/11/2005الرأي األردنية 

  
  تعاصفة من ردود الفعل يثيرها قرار الثوري بخصوص االنتخابا .12

حركة والتي  الاثار قرار المجلس الثوري لفتح ردود فعل متفاوتة لدى العديد من قيادات وكوادر              : القدس المحتلة 
ووصف احمد غنيم القرار بأنه تراجـع        .نمرشحيالابدت في مجملها تحفظا على الطريقة التي سيتم بها اختيار           
 ان القرار يعيد مـن الناحيـة الجوهريـة          افيضم ,جوهري عن توجهات فتح بتعزيز الديمقراطية داخل الحركة       

 ويحـد مـن حريـة القواعـد         امركزية تحديد من سيكون مرشح    الاالمور الى المربع االول الذي يضع في يد         
قرار بأنه الغاء للـنهج     المن جهته اعتبر طالل ابو عفيفة        و .الفتحاوية في اختيار ممثليها بشكل ديمقراطي كامل      

  . الديمقراطي بطريق غير مباشر
  9/11/2005الحياة الجديدة 

  
  شارك في االنتخابات تحت شعار يد تبني ويد تقاومتحماس  .13

أكدت حماس أن مشاركتها في االنتخابات جاء في سياق المزاوجـة بـين الممارسـة               :  اسامر خويرة  -نابلس  
للبعض ممـا دفعـه   السياسية والفعل المقاوم تحت شعار يد تبني ويد تقاوم، مشيرة إلى أن هذا التزاوج لم يرق            

وأشارت في بيان صدر عنها، إلى حالة الجدل واللغط الدائرة بخـصوص            . إلى شن حملة مسعورة ضد الحركة     
وحـول األسـاس    . االنتخابات البلدية والتشريعية، وإلى عدم االستقرار في المواعيد واألماكن التي تجري فيها           

ة والديمقراطية، ودوافعها من وراء قرار مشاركتها،       حركة في ممارستها الشوري   الوالمنطلق الذي اعتمدت عليه     
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عد تطوراً طبيعياً في سلوكها السياسي يتوافق مع دورها ومكانتها ومسؤوليتها، مضيفة            تأوضحت أن مشاركتها    
أن مشاركتها تأتي في ضوء حركة األحداث والمتغيرات المحلية والعربية والدولية من دون أن يؤثر ذلك فـي                  

وبينت أنها ال تـسعى إلـى       .  تأتي لحماية برنامج المقاومة    تهاوشددت على أن مشارك   . امج عملها ثوابتها وبرن 
  .االستئثار بالمقاعد، وال تعمل على عزل اآلخرين

  8/11/2005السبيل االردنية 
  

  هاحماس تطالب بالضغط على إسرائيل لمنعها من مالحقة مرشحي .14
معة الدول العربية، ومنظمة المـؤتمر اإلسـالمي، وكافـة          طالبت حركة حماس أمس هيئة األمم المتحدة، وجا       

المنظمات اإلنسانية والحقوقية، وكل أحرار العالم، بالضغط على الحكومة اإلسرائيلية للتراجع عـن تهديـدها               
 بمثابـة   االسرائيلية التصريحاتأنواعتبر مصدر مسؤول في حماس      . لالنتخابات التشريعية  هابمالحقة مرشحي 
حركة، وهي تكـشف عـن الوجـه        الن اعتزام اسرائيل ارتكاب جرائم مباشرة ضد مرشحي         إعالن صريح ع  

وطالب الـسلطة وعلـى      .الحقيقي للكيان االسرائيلي الذي يصر البعض على التغاضي عنه بل ويحاول تجميله           
  .التهديداتهذه رأسها عباس بإعالن موقف واضح وجازم برفض 

  9/11/2005 48عرب 
  

  ن الجهاد استشهدوا منذ إعالن التهدئة كادراً م23: الهندي .15
 من أبناء حركة الجهاد منـذ إعـالن         23الهندي إلى أن عمليات االغتيال التي طالت قرابة         محمد  شار    أ: غزة

  .هاالتهدئة تدفع الحركة للنظر بشكل جدي في إمكانية عدم تجديد
  9/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ليين خالل اقتحام مخيم جنينالمقاومون يصيبون جنودا إسرائي .16

أحبطت كتائب شهداء األقصى، وسرايا القدس، محاولة اسرائيلية القتحـام مخـيم جنـين، ووقعـت                : رام اهللا 
 اشـتبكوا   هما ان عناصر  الفصيلينوقال بيان باسم     .اشتباكات أسفرت عن اصابة عدد من اعضاء القوة الغازية        

  .خيم لتنفيذ عمليات اغتيالمالمع عناصر من الوحدات الخاصة حاولت دخول 
  9/11/2005الشرق األوسط 

  
   في لبنان لحوار فلسطيني ولبنانيعباس زكي .17

تنطلق اليوم أولى الجلسات اللبنانية ـ الفلسطينية بعدما وصل عباس زكي حيث يتوقع أن يلتقي :  محمد دهشة
ويتناقل المسؤولون .  الثنائيرئيس الحكومة فؤاد السنيورة لوضع النقاط األخيرة قبل بدء الحوار الرسمي

وعلمت صدى البلد . الفلسطينيون في المنظمة وتحالف القوى الفلسطينية شروطاً متبادلة لتشكيل الوفد الموحد
من مصادر موثوقة ان التحالف سيطلب من زكي عقد لقاء معه في بيروت على أن يتوج في لقاء آخر مع 

 . ى زكي لفعل ذلكالقيادة المركزية في دمشق وان هناك نية لد
 9/11/2005البلد اللبنانية 

  
  نتوقع نتائج إيجابية من الحوار: أبو العينين .18

أبدى سلطان ابو العينين ثقته بأن الحوار مع الحكومة اللبنانية سيصل الى نتائج ايجابيـة ويحـسم الخيـارات                   
   غير منطقي ومجحف بحق 1559الفلسطينية واللبنانية، مع األخذ في االعتبار أن الحوار على قاعدة القرار 
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  .الفلسطينيين

  9/11/2005المستقبل اللبنانية 
  

   فلسطينيين3ابة ضابط إسرائيلي وإص .19
 اقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتالل أحياء عدة في نابلس ومخيم بالطة وجرت اشتباكات                :أمين أبو وردة  

  . مسلحة ادت الى إصابة ضابط اسرائيلي وثالثة فلسطينيين
  9/11/2005ج اإلماراتية الخلي

  
   يتناوبان على التنكيل بثالثة فلسطينيينإسرائيليانجنديان  .20

كشف اإلعالم العبري عن جريمة تنكيل جديدة قام بها جنديان بحق ثالثة مواطنين فلسطينيين في أحد الحواجز                 
طينيين بجروح ورضـوض    العسكرية اإلسرائيلية القريبة من مدينة القدس المحتلة، والتي أدت إلى إصابة الفلس           

وبحسب الئحة االتهام فإن أحد الجنود قام بضرب المعتقلين الثالثة بدون أي سـبب،               .في مختلف أنحاء جسمهم   
  .وعندما توقف عن الضرب، تابع زميله الجندي الذي استبدله عملية التنكيل بالمعتقلين

  08/11/05خدمة قدس برس 
  

  زة أمن السلطة يشير إلى فقدان الثقة بأجهدولياستطالع  .21
 أظهرت نتائج أحدث استطالع للرأي أن فصائل المقاومة تحظى بثقة أكبر مما تحظى به الـسلطة                 : محمد دلبح 

ومن بين هذه الفصائل حركة حماس وكتائب األقصى والجهـاد          . لدى الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة      
لماضي إلى أن مستوى الثقـة الـشعبية فـي          وأشارت نتائج االستطالع الذي جرى في شهر تموز ا        . اإلسالمي

وقد أجرى االستطالع معهد الخريجين لدراسات التنمية ومركز جنيـف           .السلطة الفلسطينية في أدنى مستوياته    
   .للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، وكال المؤسستين تتخذان من جنيف بسويسرا مقرا لهما

  9/11/2005الحياة الجديدة 
  

  اع غزة يتأثرون بالغارات الوهمية أطفال قط:للرأياستطالع  .22
 بالمائة من أطفال محافظات غزة يتأثرون من جراء الغارات الوهمية وأن            98.8أكد استطالع حديث للرأي أن      

بالمائة مـن األطفـال     96.8بالمائة من األطفال يفزعون خالل النوم عند حدوث القصف الوهمي، وهناك            94.6
  .لق الشديديعانون من الخوف والق

 9/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  جلس عالمي لدراسات ضحايا التعذيب لرئاسة مفلسطينيانتخاب  .23
عبد الحميد عفانة مدير دائرة التعليم والبحث العلمي ببرنامج غزة للـصحة النفـسية              .  انتخب د  : نفوذ البكري 

. يا التعذيب ومقره العاصمة الدنماركية كوبنهـاجن      رئيسا للجنة التنفيذية للمجلس العالمي لدراسات وتأهيل ضحا       
 شخـصا   30وجاء هذا االنتخاب باالجماع خالل االجتماع السنوي للمجلس التنفيذي والذي يضم في عضويته              

 أشخاص من الممثلين عن المراكز التي تضمها الجمعية العمومية للمجلس مـن جميـع أنحـاء                 108من أصل   
  .العالم

  8/11/2005الحياة الجديدة 
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   إسرائيليين5ذت طفلة فلسطينية وأعضاء شهيد جنين أنق .24
قال إسماعيل خطيب والد الطفل الشهيد أحمد من مخيم جنين إنه راض لنجـاح عمليـات زرع                  :وديع عواودة 

أعضاء نجله في اجسام ستة مرضى، خمسة منهم إسرائيليون وطفلة فلسطينية من قرية البقيعة داخل األراضي                
وكشف إسماعيل انه استقبل أول أمس وفداً من اإلسرائيليين قدموا إلى منزله وقدموا التعـازي                .1948المحتلة  

وبعضهم آباء فقدوا أبناءهم في عمليات فلسطينية، كما انه تلقى مكالمات هاتفية عديدة من إسرائيليين ال يعرفهم                 
  .لمرتوقدموا له تعازيهم، وأشادوا بخطوته اإلنسانية الكبيرة، منهم ايهوت او

  9/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

  هجرة وتهجير: لمسيحيون في القدس ا .25
اشارت دراسة صادرة عن الجهاز االحصائي الفلسطيني في رام اهللا الى ان مجموع سكان القدس من العـرب                  

 نسمة، ويبلغ عدد المسيحيين في المدينـة المقدسـة          997393 الى   2005المسلمين والمسيحيين وصل في عام      
من اجمالي سكان المدينة العرب،     % 2.4ها الشرقي وفقا آلخر احصاء نحو عشرة آالف نسمة ، اي نحو             وقسم

  .  ألفا175 نحو 1948وتشير الدراسات حول القدس الى ان مجموع المسيحيين كان في القدس في عام 
  8/11/2005السبيل االردنية 

  
  إلى دمشق48وفد من فلسطيني ال .26

 برئاسة طلب الصانع، تلبية لدعوة 48 خالل األيام المقبلة، وفد من فلسطينيي اليصل إلى العاصمة السورية
وبحسب ما أشيع في إسرائيل، فإن الصانع لم يحصل على إذن من وزير الداخلية . من مجلس الشعب السوري

وصل امس وذكرت مصادر إسرائيلية أن الصانع الذي . اإلسرائيلي، الذي يبدو أنه أعلن معارضته لهذه الزيارة
الى عمان في طريقه الى دمشق ينوي إثارة موضوع إعادة جثمان العميل اإلسرائيلي الذي أعدم في دمشق ايلي 

  .1982كوهين، وقضية الجنود اإلسرائيليين الذين فقدوا خالل الغزو اإلسرائيلي للبنان في العام 
  9/11/2005السفير 

  
  فةانطالق اسبوع النضال ضد الجدار في محافظات الض .27

دعت اللجنة الوطنية والحملة الوطنية لمقاومة الجدار في بيان اصدرتاه امس كل المناضلين ضـد العنـصرية                 
 .واالحتالل والكولونيالية في العالم الى الوقوف مع شعبنا الحياء اسبوع النضال ضد جدار الفصل العنـصري               

 الشهر الجاري بتنظيم فعاليات جماهيرية      وتنطلق فعاليات هذا االسبوع ابتداء من اليوم وحتى السادس عشر من          
  .وشعبية في المحافظات والمناطق التي يلتهمها الجدار او يهددها من شمال الضفة الى جنوبها

  9/11/2005الحياة الجديدة 
  

  سير غير كافأعاماً بحق 150 مؤبداً و35السجن  .28
لطلب تقدمت به عائالت عدد من القتلى       يستأنف االدعاء العام الصهيوني محاكمة األسير عباس السيد، استجابة          

وبحسب زوجة األسير السيد، فإن      .الصهاينة الذين سقطوا في عملية البارك والتي نسبت المسؤولية عنها للسيد          
عدداً من عائالت القتلى الصهاينة احتجت خالل المحاكمة الماضية على قرار المحكمة القاضي بسجن األسـير                
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مطالبة بإيقاع عقوبة اإلعدام بحقه، حيث اجل البت النهائي في الحكم واالسـتماع              عاماً   150 مؤبدا و  35السيد  
   .9/11/2005ألقوال األسير السيد إلى يوم 

  8/11/2005تقرير األسرى الفلسطينيين 
  

  اعتقال األمهات طريقة إسرائيلية جديدة للضغط على المطلوبين .29
يرة نحو اعتقال األمهات، وتحويلهن إلـى المحـاكم          اتجهت سلطات االحتالل في اآلونة األخ      : يوسف الشايب 

، التي  ) عاماً 53(هذا ما حصل مع سليمة عبد الرحمن محمد خليل           .العسكرية، للضغط على أبنائهن المطاردين    
حولت أمس إلى محكمة سالم العسكرية، بغرض محاكمتها بعد اعتقالها من بلدة عتيل شمال طولكرم في الثامن                 

الماضي، وتهمتها أنها والدة معتز، الذي تطارده قوات االحتالل منذ أكثر من عام، بادعاء              والعشرين من الشهر    
وتقبع سليمة منذ اعتقالها في سجن تلموند، إال أن المحامي الموكل بالـدفاع             .أنه أحد الناشطين في سرايا القدس     

  .اصيل أخرىعنها أخبر أسرتها أنه تم تحويلها لمحكمة سالم العسكرية، دون الحديث عن تف
  9/11/2005الغد األردنية 

  
  هامشة يطالب بتحسين أوضاع االسرىالنائب د .30

طالب عبد المالك دهامشة، السلطات االسرائيلية بتحسين أوضاع االسرى في سجن نفحة، وذلـك              :  سمر خالد 
 للكثيـر   وشكا األسرى في نفحة قيام إدارة السجن عدم الـسماح          .عقب زيارة قام بها دهامشة للسجن يوم امس       

  .منهم بزيارة ذويهم لهم منذ حوالي خمس سنوات
  9/11/2005الرأي األردنية 

  
  األسرى يعانون من البرد الشديد واالهمال الصحي واالعتداءات .31

أفاد محامو نادي األسير الذين زاروا عدداً من السجون االسرائيلية أن األسرى اشتكوا من البرد الـشديد فـي                   
وقـال    . األغطية الشتوية ومن استمرار االعتداء عليهم وعلى حقوقهم اإلنـسانية          فصل الشتاء ومن النقص في    

الذي يزيد من سوء الوضع هو االزدحام واضطرار األسرى الى النوم على األرض، اضـافة الـى                 : األسرى
وأشار األسرى الى استمرار سياسة االهمال الطبـي وعـدم تقـديم     .انتشار الرطوبة الشديدة في غرف السجن    

  .لعالج الالزم للمرضى والمماطلة في اجراء العمليات الجراحية للمحتاجين منهما
  8/11/2005تقرير األسرى الفلسطينيين 

  
  ائيلية المعروضة لفتح معبر رفح اإلسرالشروط .32
افادت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى لـ االتحاد ان اسرائيل وضعت عـددا              : فيصل حيالي  -لندن

 االسرائيلي الذي عقد االسبوع الماضي لبحث قضية معبر رفح ما قـد             -ل االجتماع الفلسطيني  من الشروط خال  
  :يعوق التنفيذ، وحسب المصدر فان شروط اسرائيل حددت بالنقاط االتية

  . فتح معبر رفح بعد استكمال التحضيرات بما في ذلك وجود الطرف الثالث-
 شهرا يقوم الطرفان الفلسطيني واالسـرائيلي       21ينية وبعد    تحديد الحركة لالشخاص حاملي الهويات الفلسط      -

وذلك التخـاذ قـرار بالـسماح        بتقييم االداء على المعبر وتقييم الوضع االمني،      ) االوروبيون(والطرف الثالث 
  .على ان يتم اتخاذ القرار باالجماع. بالحركة لكل االشخاص بغض النظر عن الجنسية

 االفراد غير الحاملين للهوية الفلسطينية مثل الشخصيات السياسية المهمة           يسمح بشكل استثنائي بدخول بعض     -
  ·والدبلوماسيين ورجال االعمال المستثمرين
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  . يقوم باقي االفراد بالدخول والخروج من غزة عن طريق معبر كيرم شالوم-
لى غزة يجـب ان      اما البضائع فقد وافق الجانب االسرائيلي على خروجها من معبر رفح ودخول البضائع ا              -

  .يكون من معبر كيرم شالوم
  . لم يعلن الجانب االسرائيلي ان معبر كيرم شالوم هو معبر مؤقت الى حين بناء القدرات الفلسطينية-
  : يصر الجانب االسرائيلي على ان يكون الطرف الثالث اكثر من مجرد مراقب قوي بل يريد ان-

 يلتزم بالتدخل في حال الحـظ       -مان تطبيق االتفاقيات مع اسرائيل    يلتزم بض  -يتمتع بالصالحية الكاملة للتدخل   
خرقا لالتفاقيات بما في ذلك منع الفلسطينيين المشبوهين من السفر واعتقالهم او تفتيش ومصادرة بضائع تشكل                

  .خطرا امنيا
  : يصر الجانب االسرائيلي على ان المعبر فلسطيني مصري ولكن يطالب بان يكون له دور كاآلتي-

 يتم ارسال صور كاميرات     -يتم ربط اجهزة الحاسوب في المعبر باجهزة الحاسوب االسرائيلي بثا حيا ومباشرا           
الفيديو التي تراقب نقاط الدخول والخروج ونقاط التفتيش ومكاتب االستقبال واجهزة الفحص الى اسرائيل بثـا                

الفلسطيني والطرف الثالث ليقوم بالمنع      في حال الحظت اسرائيل اي خطر تقوم بابالغ الطرف           -حيا ومباشرا 
 تقوم اسرائيل بتقديم قائمة اسماء بمن تصفهم بـ المشبوهين          -من السفر او االعتقال او المصادرة او غير ذلك        

 تريد اسرائيل قائمة باسماء     -الفلسطينيين لمنعهم من السفر او اعتقالهم او غير ذلك في حال تواجدوا في المعبر             
بر من خالل الطرف الثالث على ان تقوم بتقديم اي تحفظات لها على االسماء ليتم اخذها بعين                 العاملين في المع  

 .االعتبار من قبل الجانب الفلسطيني
9/11/2005االتحاد االماراتية   

  
  ارون يهدد المتمردين في الليكودش .33

ته، اول امس، ولم يتبـق      فشل شارون في تمرير تعييناته لثالثة وزراء في حكوم         : آمال شحادة  ،القدس المحتلة 
ضمان اكثريـة الـى جانـب        هي   امامه سوى فرصة واحدة تنقذه من فشله في مواصلة رئاسته في الحكومة،           

وحتى موعد التصويت، سيعمل شارون على إضـعاف        . الميزانية المتوقع التصويت عليها في االسابيع المقبلة      
ذين صوتوا في الكنيست ضد اقتراحه للتعيينات، وقد هدد         معسكر المتمردين في الليكود بإبعاد النواب الثمانية ال       

   .شارون امس، عبر اولمرت باتخاذ خطوات ضد المتمردين من دون أن يفصح عن التفاصيل
وأجمع محللون اسرائيليون على ان شارون قصد تقديم اقتراحه بالتصويت على التعيينات الثالثة دفعة واحـدة                

اد من جهة إظهار نتنياهو ومجموعته كأقلية تسعى الـى التخريـب علـى              رغم انه يدرك فشله في ذلك، إذ أر       
  .الحكومة وحزب الليكود

  9/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

  شارون عازم على تقديم االنتخابات واالنفصال عن الليكود .34
ضـوء   الساحة الحزبية االسرائيلية بنوع من الزلزال وفقدان التوازن على            اصيبت: خاص،  كتب خليل العسلي  

الخبر الذي بثته الصحفية اإلسرائيلية اياال حاسون في القناة االولى بالتلفزيون االسرائيلي مساء الثالثاء، ومفاده               
كمـا  .. 2006مايو القادم بدالً من نهاية العام       /ابريل او ايار  /ان شارون قرر تقديم موعد االنتخابات الى نيسان       

لـيس لـدي ارض     :  سياسي جديد في اسرائيل يحمل اسـم        قرب االعالن عن تشكيل حزب      كشفت النقاب عن  
علـى الفـور    . اخرى، او كما يقال بالعبرية اين لي ارتس اخيرت، زعيم هذا الحزب هو شارون بلحمه ودمه               

 لمعرفة   انهالت االتصاالت الهاتفية من قبل الوزراء واعضاء الليكود المصابين بالذهول والمقربين من شارون            
كعادته فضل شارون التزام الصمت، مما اثار الكثير من التكهنات والمخـاوف فـي نفـس                حقيقة تلك االنباء و   

الوقت، فالكثير من اعضاء الليكود يعرفون ان هذه ستكون نهاية الحزب، والذي سيصبح حزب مـن الدرجـة                  
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ـ               انضم  الثالثة، خاصة اذا ما    يكون  قسم من اعضاء ونشطاء الليكود لهذا الحزب الجديد والذي وصف بانه س
حزب وسط، وهذا ما بدأت بوادره تظهر بعض اقل من ساعة من الكشف عن ذلك الخبر، حيث اعلن اكثر من                    

  .ثالثين رئيس بلدية انه بايعوا شارون بأن يسيروا معه حتى لو انشق عن الليكود
  8/11/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
 لى إسقاطهسد لكن أميركا مصممة عإسرائيل تفضل بقاء األ .35

ذكرت يديعوت أحرونوت امس، ان اإلدارة األميركية مصممة على معاقبة الرئيس السوري وإزاحته عن 
 . السلطة، مشيرة الى أن موفاز سمع هذه األقوال في لقائه مع رامسفيلد في واشنطن الجمعة الماضي

 األسد بأنه يسمح لإلرهابيين ونقلت الصحيفة عن أشخاص شاركوا في اللقاء أن رامسفيلد ومستشاريه يتهمون
أضافت إن الوفد اإلسرائيلي أشار إلى أنه من . باجتياز الحدود نحو العراق والمساعدة في قتل جنود أميركيين

في اللقاء  لكن مشاركين. األفضل بقاء األسد في الحكم على قاعدة الشيطان الذي تعرفه أفضل ممن ال تعرفه
  .تماماً ببدائل األسد، الذي يصفونه بالشيطان ألن هدفهم إزاحته عن الحكمقالوا إن األميركيين لم يبدوا اه

  9/11/2005السفير 
  

  مهم لتثبيت اولمرت وزيرا للماليةشارون يدفع للمتدينين ثمن دع .36
شهدت جلسة لجنة المالية في البرلمان االسرائيلي، تالسنا كالميا حادا بين عدد من اعضاء اللجنة اثـر قـرار                   

يون شيكل للمؤسسات التابعة لالحزاب الدينية، االمر الذي اعتبره المعارضون ثمنـا يـسارع               مل 30تخصيص  
شارون الى دفعه لهذه االحزاب لقاء دعمها لتثبيت اولمرت وزيرا للمالية، وكذلك في اطار مغازلته لهـا كـي                   

القرار ان كتلته قـد     ويؤكد ذلك تصريح يشاي، من شاس، والذي اعلن فور صدور            .تدعم ميزانية العام المقبل   
وقد صادقت اللجنة على    . تدعم مشروع الميزانية للعام المقبل وانه بانتظار االجتماع بوزير المالية لمناقشة ذلك           

. المفدال، االتحاد القومي، شاس، ويهدوت هتـوراة      : االقتراح بتأييد اعضاء الليكود واالحزاب اليمينية والدينية      
واتهم اعضاء المعارضة شارون بدفع رشوى انتخابية لالحـزاب          .عارضةوعارض القرار ثالثة نواب من الم     

الدينية ولضمان دعمها لمشروع الميزانية، فيما ادعى ممثل يهدوت هتوراة ان القرار يعتبر هامـشيا ومكمـال                 
  .  التفاق ائتالفي

  8/11/2005 48عرب 
  

  ى قانون تعيين األطباء في السجونالكنيست تقرر تأجيل التصويت عل .37
ناءاًعلى طلب نائب وزير األمن الداخلي قررت الكنيست تأجيل التصويت على قانون تعيـين األطبـاء فـي                  ب

، وبعـد أن تبـين أن معظـم    08/11/05جاء ذالك خالل مناقشة القانون بالقراءة األولى، الثالثـاء،         .السجون
ير العام لمصلحة الـسجون     أعضاء الكنيست الذين حضروا الجلسة يعارضون القانون، الذي ينص على أن المد           

وخالل كلمته دعا النائـب زحالقـة    .هو الذي يعين األطباء في السجون وهم يخضعون بالكامل إلدارة السجون        
أعضاء الكنيست إلى التصويت ضد القانون ألنه يمنح إدارة السجون سيطرة كاملة علـى الخـدمات الطبيـة،                  

، في الوقت الذي ال يستطيع فيه السجناء، بحكم وجـودهم فـي             وإمكانية إستغاللها لمعاقبة السجناء والتحكم بهم     
ودعا في نهاية كلمته إلى إخراج الخدمات الطبية بكاملها مـن أيـدي              .السجن، التوجه إلى خدمات طبية بديلة     

إدارة السجون وتسليمها إلى جسم خارجي مهني يتبع لوزارة الصحة أو صناديق المرضى والمستشفيات، وذلك               
العالج الطبي وإخضاعه العتبارات إدارة السجون التي ال تحترم حقـوق الـسجناء وال تكتـرث                لمنع تسييس   

  .بصحتهم
  8/11/2005 48عرب 



 

 13

  
   يمنع الصانع من السفر إلى سوريةبنيس .38

وبحسب مـصادر    .قالت مصادر إسرائيلية أن بينيس، منع عضو الكنيست طلب الصانع من السفر إلى سورية             
خير توجه يوم أمس إلى عمان على رأس وفد يضم النائب الـسابق عبـد الوهـاب                 مقربة من الصانع فإن األ    

دراوشة، وينوي التوجه إلى سورية تلبية لدعوة من الدائرة السياسية لمنظمة التحرير لحضور مراسـم إحيـاء                 
 ونقل عن الصانع قوله أنه ال يـزال مـن غيـر            .الذكرى السنوية االولى لوفاة عرفات والتي ستقام في دمشق        

  . الواضح بالنسبة له لماذا يمنع عضو كنيست من اإللتقاء بنظرائه الذين دعوه إلى سورية
  9/11/2005 48عرب 

  
  انتس فى منصب قائد القوات البريةغ تعيين .39
اصدر موفاز امس، قرارا بتعيين الميجر جنرال بيني غانتس فى منصب قائد القـوات        : عالء المشهراوي  ،غزة
  .ى منصبه الجديد الميجر جنرال يفتاح تال ويخلف غانتس ف.البرية

9/11/2005االتحاد االماراتية   
  

   طائرة استطالع50رائيلية لشراء  إس-صفقة هندية .40
 ذكرت االذاعة االسرائيلية العامة امس ان اسرائيل ستبيع الهند خمسين طائرة استطالع بـدون طيـار                 :القدس

واضافت االذاعة ان القيمـة االجماليـة لهـذه          .وباكستانبهدف القيام بمهمات مراقبة عند حدودها مع الصين         
  )اف ب.(ولم تنف وزارة الدفاع االسرائيلية هذه المعلومات ولم تؤكدها .$ مليون220الطائرات تبلغ 

  9/11/2005الغد األردنية 
  

  لبطالة وسوق العمل في إسرائيلا .41
في التاريخ ذاته من العام     % 9,1ارنة مع   مق% 9بلغ معدل البطالة في إسرائيل مع نهاية شهر سبتمبر الماضي           

 وحسب مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، فقد سجلت البطالة في الربع الثاني من العام الجـاري                .الماضي
وبعـد تراجـع شـهدته سـوق العمـل          . 2004خالل الفترة ذاتها من عام      % 9,89مقارنة مع   % 10,5نسبة  

في الفـصل   % 1,4ل من العام الجاري، ازداد عدد العاملين بنسبة         خالل الفصل األو  % 0,8اإلسرائيلية بنسبة   
فـي  % 55,3خالل الفـصل األول إلـى       % 54,8الثاني، بينما ارتفعت نسبة العاملين المدنيين إلى السكان من          

ـ   %1,4 وازدادت الوظائف ذات الدوام الجزئي بنسبة        .الفصل الثاني   ألف شخص بالعثور على     34، ما سمح ل
 .صل الثاني من العام الجاريعمل خالل الف

9/11/2005االتحاد االماراتية   
  

  إسرائيل في األشهر التسعة األولى مليون سائح دخلوا 1.4 .42
هذا ما قالته   .  مليون سائح إلى إسرائيل في األشهر التسعة األولى من العام الجاري           1.4دخل نحو   : ياسر العقبي 

ر السياحة اإلسرائيلي، هيرشنزون، إن زيادة عـدد الـسياح          وقال وزي  .مصادر في وزارة السياحة اإلسرائيلية    
يدعم اإلقتصاد المحلي ويخفف من حدة البطالة في البالد، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد السياح من البرازيل يعطي                  

  .دفعة للوزارة بالعمل على تكثيف السياحة في امريكا الجنوبية
  8/11/2005 48عرب 
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   مليون دوالر لرزمة مشاريع225يص ص تقرر تخالفلسطينيةالحكومة  .43
قرر مجلس وزراء السلطة الفلسطينية استخدام جزء هام من االحتياط النقـدي لـدى الـسلطة مـن صـندوق            
االستثمار الفلسطيني إلقامة عدد من المشاريع الهامة في الضفة الغربية وقطاع غـزة، وذلـك فـي مواجهـة                   

وقـال بيـان     . الة وتباطؤ وصول مساعدات الدول المانحـة      األوضاع االقتصادية الصعبة وحاالت تفشي البط     
صادر عن مجلس رئاسة الوزراء أن هذه الخطة الطارئة تتضمن اعتماد مجموعة كبيرة من المشاريع األساسية                
في مجاالت البنية التحتية والتعليم والصحة والزراعة والصناعة والقطاع االجتماعي والشبابي والتـي تـشكل               

من خطة التنمية متوسطة المدى المعتمدة من قبل الحكومة، بما قد يصل مجموعه إلـى نحـو                 جزءا ال يتجزأ    
  . مليون دوالر225

 9/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ! اإلنترنت بواسطة شبكة الكهرباءشركة فلسطينية تعمل على تزويد خدمات .44
 بصدد إيصال خدمات اإلنترنت الـى كافـة           أعلنت شركة فلسطينية محلية لخدمات اإلنترنت إنها        :ألفت حداد 

منازل المواطنين الفلسطينيين عبر شبكات الكهرباء المنزلية في تطور هو األول من نوعه في منطقة الـشرق                 
واكدت الشركة ان طاقما كبيرا من الخبراء والمهندسين الفلسطينيين عملوا طوال الـشهور الماضـية                .األوسط

  ! جي والذي تفوقت فيه الخبرات الفلسطينية على مثيالتها في السوق اإلسرائيليةعلى انجاز هذا الحدث التكنولو
  8/11/2005 48عرب 

  
   المزروعة في األراضي الفلسطينيةارتفاع المساحة .45

دونماً خالل 1,824أظهر تقرير إحصائي، ارتفاع مساحة األراضي المزروعة في األراضي الفلسطينية، إلى
 . ألف دونم1,815 التي بلغت 2003-2002 العام الزراعي ، مقارنة مع2004-2003العام 

  8/11/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  سهم بنك فلسطين في السوق الماليةإدراج ا .46
أعلن رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين المحدود، أن أسهم البنك ستطرح للتداول في سوق فلـسطين                  :حامد جاد 

  .يوملألوراق المالية اعتباراً من ال
  9/11/2005األيام الفلسطينية 

  
 د بضرورة فتح معبر رفح بشكل دائممديرية اإلسعاف والطوارئ تناش .47

ناشدت مديرية اإلسعاف والطوارئ، كل األطراف المعنية، بضرورة وسرعة العمل على فتح معبر رفح 
يؤثر سلباً على الوضع وأكدت المديرية في تقرير لها، أن إغالق المعبر لمدة طويلة  .الحدودي بشكل دائم

وأوضح مدير .  خاصة في فصل الشتاء،الطبي والصحي للمرضى الذين يحتجزون لمدة طويلة في انتظار فتحه
المديرية، أنه منذ فتح معبر رفح منتصف الليلة الماضية، تم استقبال عدد كبير من المرضى القادمين من 

 .المستشفيات المصرية واألردنية ودول أوروبا
  8/11/2005 وفا –األنباء الفلسطينية وكالة 

  
 توقيع اتفاقية رياضية في خانيونس .48
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وتهدف  . لتطوير األندية الرياضية، في المحافظةARDوقعت بلدية خانيونس، اتفاقية جديدة مع مؤسسة 
 ألف دوالر تقريباً، إلى تطوير األندية الرياضية المختلفة 20بقيمة USAIDاالتفاقية التي تمولها وكالة 

 .والنهوض بواقعها لدعم الرياضة الفلسطينية
  8/11/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  
  

  
  انيون يؤيدون نزع أسلحة المخيماتاللبن .49

 في المئة من اللبنانيين تجريد المخيمات الفلسطينية مـن سـالحها            75. 71في ما يشبه التوافق اللبناني، فضل       
. 8 الحكومة في تنظيم السالح داخل المخيمات، في حين لم يؤيـد سـوى          في المئة أيدوا   16بشكل كامل، بينما    

  .  في المئة مطلب الفلسطينيين في الحفاظ على السالح50
 9/11/2005البيان 

  
 ي مع وفد من الجبهة الديموقراطيةصلوخ يناقش الملف الفلسطين .50

اطية برئاسة علي فيصل، عرض وزير الخارجية فوزي صلوخ، أمس، مع وفد فلسطيني من الجبهة الديموقر
بعد االجتماع أوضح فيصل بأن اللقاء تناول توفير   .ملف العالقات اللبنانية الفلسطينية في هذه المرحلة

المناخات التي من شأنها أن تنجح الحوار الفلسطيني اللبناني المزمع عقده قريبا، وحددنا أن الملف الفلسطيني 
ة سياسية بيننا وبين الدولة اللبنانية أساسها النضال من أجل حق يجب أن يعالج رزمة واحدة للخروج برؤي

وأشار إلى أن البحث تطرق إلى تنظيم العالقات اللبنانية الفلسطينية على أساس  . 194العودة وتطبيق القرار 
 مشدداً على ضرورة إحداث انفراج ،تمثيل سياسي ودبلوماسي من خالل فتح مكتب أو ممثلية لمنظمة التحرير

اجتماعي واسع في المخيمات من خالل إقرار الحقوق االنسانية واالجتماعية للفلسطينيين وفي مقدمها حق 
 . العمل والتملك والعفو العام

  9/11/2005السفير 
  

  بين غزة والضفة) معابر(مة ثالثة  يعد وثيقة تتضمن إقاالدوليالبنك  .51
بين ) معابر(اقم البنك الدولي تنص على إقامة ثالثة        أفاد موقع هآرتس األكتروني أنه حصل على وثيقة أعدها ط         

وافـادت المـصادر أن      . قوافـل  5 مسافر في    2100قطاع غزة والضفة الغربية، وفي كل مسلك سيمر يومياً          
ل المنسق جيمس وولفنـزون،     بالوثيقة تم تسليمها مؤخراً للسلطة الفلسطينية لدراستها، وانه ستتم مناقشتها من ق           

وجاء أن الطرفين قد وافقا بشكل مبدئي على البنود الرئيـسية فـي              .سرائيليين والفلسطينيين وعناصر األمن اإل  
كما أوصى معدو الوثيقة بأن تكون مسالك القوافل بعيدة قدر اإلمكان عن المناطق المأهولة والمزدحمة                .الوثيقة

طريقة القوافل لعبور الـشاحنات     وأوصى البنك الدولي أيضاً أنه من الممكن إتباع          . بحركة السير في إسرائيل   
كما نصت الوثيقة على انه مـن الممكـن البـدء            .من مناطق السلطة إلى ميناء أشدود وميناء حيفا ومطار اللد         
  .بتسيير القوافل األولى بعد شهر من توصل الطرفين إلى إتفاق

  9/11/2005 48عرب 
  

  مسلمينكير تطالب قادة يهود كاليفورنيا بإدانة كراهية اإلسالم وال .52
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نة بـدعوة متحـدثين     يبمدينة لوس أنجلوس في الثامن من نوفمبر الحالي معبد يهودي بالمد          ) كير(طالب مكتب   
مسلمين للحديث عن اإلسالم لرواده من منظور متوازن بعدما استضاف المعبد اليهودي مؤخرا ناشطا يمتلـك                

مؤخرا، بتصويره لإلسالم على أنه دين يميل       إحدى المواقع اإللكترونية المعادية للمسلمين ألقى محاضرة وقعت         
  . بالعنف بطبيعته ويمثل تهديدا للسالم العالمي

  2005 نوفمبر 9: واشنطن-كير
  

 العاهل االردني يشارك في افتتاح حديقة في اسرائيل .53
  اسرائيلىاعلن مسؤول اسرائيلي أمس الثالثاء انه يتوقع وصول العاهل االردني االثنين المقبل ال :ا ف ب

وقال مسؤول في وزارة  .للمشاركة في احتفال سيقام تكريما لوالده في مركز اسحق رابين الجديد في تل ابيب
الخارجية طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس من المتوقع ان يشارك الملك عبد اهللا في افتتاح 

هذا كل ما يمكنني . تتوقع مشاركتهواضاف هذا المسؤول ان اسرائيل  .حديقة تحمل اسم والده في مركز رابين
 .ليس هناك اي ضمانة . نحن في الشرق االوسط واي شيء يمكن ان يحدث. قوله

  9/11/2005القدس العربي 
  

   بالعجز عن ردع االحتاللالكويت تتهم الرباعية .54
سط ، معربة فـى  أكدت الكويت على أهمية الجهود التى تبذلها اللجنة الرباعية الدولية المعنية بملف الشرق األو          

الوقت ذاته عن االسف الشديد لعجز اللجنة ومساعيها فى ردع الحكومة االسرائيلية عن االستمرار فى سياساتها                
اما عن مسألة انسحاب اسرائيل من قطاع غزة فقال انها تمثل خطـوة أولـى               . المتعنتة ازاء الشعب الفلسطيني   

  .ائيل على نقاط العبور وعلى المجال الجوييجب ان تتبعها خطوات اخرى اهمها انهاء سيطرة اسر
 1/11/2005السياسة الكويتية 

  
   في الشيشانروسيا تستنسخ الجدار االسرائيلي .55

ذكرت تقارير اسرائيلية امس أن الحكومة الروسية تسعى لالستفادة من خبرة اسرائيل فى بناء جدار أمني على                 
ذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية وذلك ضمن الجهود         طول الحدود مع الشيشان بشكل يماثل الجداراألمني ال       

  . الروسية للتصدي للهجمات التي يقوم بها المسلحون الشيشان
 9/11/2005البيان 

  
  مليون دوالراً دعماً للتعليم15 اللجنة السعودية تحول .56

 األمم المتحدة للتربية  مليون دوالر لمنظمة15أعلنت اللجنة السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيني، اليوم، تحويل 
 .والعلم والثقافة اليونسكو، لتمويل عدد من البرامج التعليمية دعماً لمسيرة التعليم

  8/11/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  إسرائيل تقترب من اإلسهام بقوات حفظ السالم .57
رائيل بقوات لحفظ السالم تابعة     قال مسؤولون أمس ان اسرائيل واالمم المتحدة تجريان محادثات حول اسهام اس           

وقال  ‚ للمنظمة الدولية وهو اقتراح دعمه تحسن طرأ مؤخرا على العالقات بين الدولة اليهودية واالمم المتحدة              
المتحدث باسم وزارة الخارجية االسرائيلية ان القوات االسرائيلية التي تمرست خالل عـدة حـروب بالـشرق                 

وقال المتحدث باسم هيئـة االمـم       ‚  خاصة في مجاالت مثل تطهير االلغام      االوسط يمكن ان تكون مفيدة بصفة     
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المتحدة لمراقبة الهدنة ومقره القدس انه على علم بالمحادثات بشأن مساهمة اسرائيل بقوات لمهام حفظ الـسالم                 
  .لكنه في هذه المرحلة لم يتخذ بعد صفة رسمية‚ التابعة لالمم المتحدة

  9/11/2005الوطن القطرية 
  

  عن األردن وحماس  .58
  عريب الرنتاوي 
أيا كانت حقيقة ما يجري، فإن إنشغال الصحافة ووسائل اإلعالم باألنباء عن اتصاالت بين األردن وحمـاس،                 
تخللتها محاولة من الحركة الستعادة وضعيتها السابقة في عمان، يؤشر إلى ما يمكن أن تؤول إليه حماس مـن                   

من جهة ثانية، ونقول يؤشر وما يمكن للتأكيد على تعدد االحتماالت وتنـوع             جهة والسياسة الفلسطينية لألردن     
واقعية ومفهومة، فالحركة تواجه انـسدادا فـي         من وجهة نظر حماس، تبدو التسريبة      .السينايوهات المستقبلية 

ليهـا   وتقرير ميليس، وتزايد الضغوط الدولية واإلقليميـة ع        1559هوامش حركتها وحريتها، سيما بعد القرار       
لالنخراط في عملية السالم والنظام السياسي الفلسطيني المنبثق عنها، وهي أعطت مؤشرات أوليـة وأظهـرت       

ومن وجهة نظر السياسة األردنية، فـإن        .استعدادات كامنة للتعامل مع هذا الخيار منذ عهد الشيخ أحمد ياسين          
ة وقيادة أبي مازن، ال يعني بالضرورة، إغالق        االعتراف بوحدانية التمثيل الفلسطيني في إطار المنظمة والسلط       

قنوات اإلتصال مع الالعبين الفلسطينيين اآلخرين، سيما الكبار منهم، فالسياسة األردنية التي قد تجد نفسها ذات                
يوم، طائعة أم مرغمة، على اعتاب التحول إلى دور ما في المسألة الفلسطينية، عليها أن تستطلع كل الفـرص                   

تلف الالعبين، وباألخص بعد أن تأكد لكل أعمى وبصير أن المشهد الفلسطيني الداخلي ذاهب              وتجس نبض مخ  
منذ سنوات، نحو تعددية تختلف قواعدها عما عرفناه وألفناه تاريخيا، من معادالت القـوة وتوازنـات القـوى                  

ن فقريان، وهو الذي نـشأ      الداخلية فالجسم الفلسطيني بخالف السنوات األربعين الفائتة، نما له جذعان وعامودا          
علـى أن مثـل هـذه        .وتطور على جذر فتح، العمود الفقري الوحيد للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصـرة           

التحوالت القائمة والمحتملة في مواقف حماس واألردن على حد سواء، ما زالت تـصطدم بعوائـق جديـدة ال       
لي عنها، فحماس من جهة تتعرض ألنواع أخرى من         يسهل التنكر لها، وشروط مسبقة قديمة لم يحن وقت التخ         

الضغوط التي يمارسها العبون محليون وإقليميون مغايرون، تـدفع باتجـاه التـشدد والتـصعيد، ال التكيـف                  
واالعتدال، سيما بعد انتصار ثورة المحافظين في طهران، وارتداد تداعياتها إلى غزة وشمال الضفة ومخيمات               

ا السبب بالذات تواجه انقساما يشتد بونا واتساعا بين صقور وحمـائم، يملـي علـى                لبنان والنبطية، وهي لهذ   
الطويلة التـي    الحركة البقاء في المربع الرمادي حتى اآلن، ويجعل من الصعب عليها تجاوز المرحلة االنتقالية             

 ما زالت في بطن     واألردن من جهته، ال يريد أن يستبق األمور، فالخطوة التالية رهن بجملة تطورات             .تعيشها
تحديد اتجاهات هبوب الـريح علـى       : اإلطمئنان إلى أصالة وعمق التحول في حماس، وثانيها       : المستقبل، أولها 

وهـذا هـو األهـم، فـك     : المسار الفلسطيني مستقبال، وما يمكن أن ترتبه عليه من مواقف وتغييرات، وثالثها 
مع حركة اإلخوان المسلمين على ضفتي النهر، فال تتحول         االرتباط بين البعدين الداخلي والخارجي في التعامل        

العالقة مع حماس، إلى عامل داخلي في حسابات السياسة واالنتخابات أو إلى واحدة من هـواجس وتحـسبات                  
ال نعرف شيئا عن حقيقة ما يشاع عن اتصاالت أردنية مع حماس، بل أننا لـم                 .نظرية األمن الوطني األردني   

 من بيانات النفي والتوضيح المتبادلة، بيد أننا نعتقد أن المرحلة الراهنة ليست ناضـجة بعـد                 نسمع بالحكاية إال  
ألكثر من عمليات جس النبض وتسليك قنوات الحوار، وإعادة انتاج شروط صفقة شاملة جديدة، قد تتعدى فتح                 

ا تـستتبعه مـن أشـكال       المكاتب وعودة القيادات، إلى ما هو مستقبلي في صراع الفلسطينيين مع إسرائيل وم            
  .وصيغ للعالقات األردنية الفلسطينية في بعديها الداخلي والخارجي

 9/11/2005الدستور 
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  الخروج عن الطوق األمريكي اإلسرائيلي.. واالنتخاباتحماس  .59
  مؤمن بسيسو

األمريكية ال يمكن التوغل في فهم الموقف األمريكي إزاء حماس ونشاطاتها السياسية، بمعزل عن االستراتيجية               
العدائية المتبعة في التعامل مع اإلسالميين، والتي باتت أشد انسجاما وأكثـر التـصاقا بالـسياسة اإلسـرائيلية                  

  .ومشاريعها العنصرية
لذا، فإن الموقف األمريكي يعبر عن سياسة مفهومة ذات نهج واضح ومعتمد تجاه المنطقة العربية واإلسالمية،                

امل األمريكي مع حركات إسالمية تقع في مرمى الجانب اإلسرائيلي مثل حمـاس             مع مالحظة الفارق بين التع    
   . وحزب اهللا، وبين حركات أخرى تقع خارج هذا النطاق الجغرافي

  ..اإلدارة األمريكية وحماس
الشك واالتهام والتحريض شكلت عناصر ومركبات الموقف األمريكي عموما تجاه الحركة الفلسطينية المقاومة             

افظتها على سياسة متوازنة وأداء راشد تجاه العالم الخارجي، وباألخص الدول الغربية، تجاوز اجترار              رغم مح 
األخطاء الفلسطينية الفصائلية السابقة إبان عقدي السبعينات والثمانينات، وأبقى المعركة مع االحتالل اإلسرائيلي             

  .ت أو تشعبات خارجية ضارةفي إطار الوطن الفلسطيني والحدود الفلسطينية، دون أي انفال
ومع ذلك، لم يحجر عليها انتهاج التكتيكات األمريكية التقليدية لتدجين واحتواء الخصوم واألعداء، بعـدما رأت                
من الحركة قوة وثباتا، وسرعة في التمدد واالنتشار، فكانت العديد من االتصاالت ومحاوالت التعـرف علـى                 

رامجها وسياساتها، ومحاولة تطويعها وإخضاعها لمنطـق الترغيـب         رؤى ومواقف الحركة، واالستفسار عن ب     
والترهيب، وما تالها من محاوالت متفرقة في أوقات مختلفة لم تنجح في لجم الحركـة وإدخالهـا الحظيـرة                   
األمريكية، أو حتى دفعها لشيء من التراجع وتخفيف حدة مقاومتها العسكرية وكفاحها الميداني، وإبداء نوع من                

هل والمرونة في مواجهة مبادرات واتفاقات التسوية التي غزت الواقع الفلسطيني بغطاء دولي، وأثمـرت               التسا
  .بنى وهياكل جديدة تجسدت في تأسيس السلطة الفلسطينية، ُأريد لها انطالقة هادئة وأريحية في العمل واألداء

م تتوقف، رغم تقطعها وعدم انتظامهـا،       الجدير بالمالحظة أن وتيرة السعي األمريكي الحتواء حماس سياسيا ل         
طيلة عهد كلينتون، فيما شهدت ادارة بوش عزوفا واستكبارا على هذا الصعيد، ولم تحمل األنباء سوى محاولة                 
اتصال يتيمة لشخصيات أمريكية أكاديمية وبحثية بقادة من الحركة في بيروت بدايات العام الجاري، في تغليب                

  . عبر قنوات اتصال عربية معروفة-وال زال–يد الذي نٌقل واضح ألسلوب الزجر والتهد
الالفت أيضا أن اإلدارة األمريكية الحالية كانت األشد قسوة تجاه حماس وسبل التعامل معهـا، فعوضـا عـن                   
التشديد على اتهامها باإلرهاب بمناسبة وبغير مناسبة، فإن جهود هذه اإلدارة تمكنـت مـن احتـواء الموقـف                  

وازن نسبيا إزاء حماس تحت جناحها، ومحاصرة العالقات السياسية للحركة بالكثير من الـدول              األوروبي المت 
العربية، وإغالق والتضييق على الكثير من المؤسسات المحسوبة على الحركة أو المتعاطفة معهـا، وتجفيـف                

  .الكثير من منابع التمويل التي تغذي الحركة وترفد أنشطتها وفعالياتها ومؤسساتها
  ..قف اضطراريمو

ما جرى من إسقاط للفيتو األمريكي على مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية إبان زيارة محمود عبـاس                 
للواليات المتحدة مؤخرا، ال يعدو كونه تساوقا اضطراريا مع ظروف وتعقيدات المرحلة التـي تعـيش فيهـا                  

سكات الحركة وإخمـاد عنفوانهـا وتمردهـا        اإلدارة األمريكية أزمات خارجية، وتطورا معبرا عن يأس من إ         
بالوسائل العسكرية، فال زال الموقف تجاه الحركة على حاله دون تغيير، وال زالت اآللة الدعائية والدبلوماسية                

  .األمريكية تُمعن فيها طعنا وتشويها، وتتربص بها دوائر التضييق والمالحقة واالستهداف
ف األمريكي المتساهل إزاء مشاركة حماس في االنتخابات التـشريعية،          إن قراءة مبصرة ألبعاد ودالالت الموق     

وافتراقه عن الموقف اإلسرائيلي المعارض عموما لهذه المشاركة، تنبئ بفشل سياسي أمريكي واضح في إنفاذ               
مخططاته على الساحة الفلسطينية، وانتصار إلرادة المقاومة والصمود التي تمثلها حماس، يتوقـع أن يـشكل                
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تحة لمزيد من التراجعات األمريكية إزاء أشكال التدخل السافر في الشؤون الفلسطينية، ومراكمـة المكاسـب                فا
واإلنجازات الوطنية الفلسطينية التي يقف الموقف األمريكي، ودعمه الواسع ألوساط داخل الساحة الفلـسطينية              

  .ذات أجندة خاصة، حجر عثرة أمام إمكانية تحقيقها
 عوامل عديدة قد تقاطعت فيما بينها إلنتاج الموقف األمريكي األخير، وليس من الصحة بمكـان  ومما يبدو، فإن 

االدعاء بأن الزيارة األخيرة للرئيس عباس، وقدرته على إقناع الرئيس األمريكي بوش، كانت السبب األسـاس                
شأن هذه القـضية فـي      أو الحاسم وراء هذا الموقف، إذ توفرت مؤشرات متعددة على بوادر تراجع أمريكي ب             

الفترة األخيرة ألسباب وعوامل مختلفة، تُوجت بدخول الرئيس عباس على خط الوسـاطة مـع األمـريكيين،                 
وإلحاحه بشأن منح جهوده اإلصالحية التي تشكل االنتخابات التشريعية وإشراك الكل الفصائلي فيهـا مـربط                

العراقيل في وجهها، والحرص على عدم إضـعافه        الرهان، الفرصة الكافية والمطلوبة، وعدم وأدها أو وضع         
  .واالنتقاص من نهجه على الساحة السياسية الفلسطينية

لقد تقاطعت الرغبة في احتواء حماس وتدجينها عبر إدماجها في العمل السياسي، وإشغالها بحيثياته وتفصيالته               
ير بها على طريق النـضج الـسياسي        وقضاياه، وما قد يخلفه ذلك من إضعاف لقوتها العسكرية الكبيرة، والس          

حسب المفهوم األمريكي، والرغبة في تهدئة الجبهة الفلسطينية، إثر العجز المكشوف عن صياغتها وفقا للرؤية               
األمريكية، فضال عن التغطية على أمارات الفشل المتواصل على الجبهة العراقية، مع الجهد المبذول للـرئيس                

طاولة الرئيس بوش خطة فلسطينية متدرجة ومتدحرجة، إلشراك حركـة          عباس الذي عرضت في سياقه على       
حماس في صلب النظام السياسي الفلسطيني، وسحبها إلى مربع المسؤولية الوطنية واإلدارية والشعبية الكاملة،              
وما تعنيه من نزوع إلى الحسابات السياسية الدقيقة، وعدم االصطدام مع توجهات الجماهير أيا كانـت خـشية                  

 إلى تغليـب متطلبـات      -حسب رؤية الرئيس الفلسطيني   –واجهة عقابها في صناديق االقتراع، وهو ما يقود         م
السياسة على جموح العسكرة والسالح، واالنشداد إلى الهموم والقضايا والمسؤوليات الوطنية، الكبيرة والمعقدة             

  .والمتشعبة، أكثر من أي شيء آخر
  ..رهانات خاسرة

هان األمريكي والفلسطيني الرسمي على تحول حركة حماس في المستقبل القريب إلى حركة             يمكن القول أن الر   
  . منزوعة السالح، أو حركة ذات اهتمامات سياسية بعيدا عن العمل المقاوم، هو رهان خاسر بكل المقاييس

              د القطاع عمليا عـن     فال ريب أن المعطيات الواقعية الجديدة التي خلّفها اندحار االحتالل عن قطاع غزة، قد حي
دائرة الفعل العسكري المقاوم، وأسقطه من الحسابات العسكرية الفلسطينية، وال ريب أن انخراط حمـاس فـي                 
معترك السياسة، وانغماسها في تفاصيل العمل السياسي اليومي المنهك، كفيل بأن يطور اهتماماتها الـسياسية،               

سياسي، وينضج رؤاها ومواقفها وسياساتها بحيث تخرج أكثـر         ويجعل من عملها العسكري أداة لخدمة هدفها ال       
حكمة ورشدا وصوابية، ويدفعها للتعاطي المتواصل مع هموم وقضايا الجمهور الفلسطيني، إال أن ذلك كلـه ال                 

–يغير من حقيقة واقع الصراع المنتظر على أرض الضفة الغربية التي ال زالت ترزح تحت االحتالل، وتكابد                  
   . وان الذل واآلالم والمصائب على أيدي جنوده وقطعان مستوطنيه أل-يوميا

إلبقاء على مسار المقاومة حاضرا في عمق الواقع مهمـا بلغـت            اإن الواقع المرير الذي تعيشه الضفة، كفيل ب       
          . تعقيدات وجواذب السياسة وظروفها الضاغطة أو االلتفافية

و حينا آخر، وقد تضطر للتساوق مع جهد ما لتحقيق غرض أو مـصلحة              قد تشتد وتائر المقاومة حينا، وقد تخب      
ما في إطار هدنة ما، إال أن خيار المقاومة يبقى مشرعا، دون إلغاء، ووسيلة ال فكاك عنهـا، مـا يعنـي أن                       
التعويل على خضوع حماس لمنطق السياسة البحت بعيدا عن العسكرة، ال يستند إلى رؤية منهجيـة أو تقيـيم                   

  .واقعي
  ..الموقف اإلسرائيلي
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الموقف اإلسرائيلي معارض وبالغ التشدد إزاء مشاركة حماس في االنتخابات التـشريعية المقبلـة، إذ تـدرك                 
إسرائيل أن دخول حماس المؤسسة التشريعية، وفوزها بقدر وافر من المقاعد فيها، كفيـل بمنحهـا الـشرعية                  

وإعادة رسم الواقع الفلسطيني، وصياغة خارطته السياسية على        السياسية التي تجهد إسرائيل في حرمانها إياها،        
 اإلسرائيلية، وإمكانية تغييـر     –أسس جديدة، فضال عن إعادة خلط األوراق على الساحة التفاوضية، الفلسطينية            

قواعد اللعبة الدارجة بين الطرفين، مما ينذر إسرائيل بإشكاليات مستقبلية كبرى ترغب فـي االبتعـاد عنهـا                  
  .اوز مخاطرها مهما كانت الظروفوتج

 إلى سلسلة إجراءات تضمن تقليص هذه المخاطر إلـى حـدها األدنـى،               اسرائيل لذا، لم يكن غريبا، أن تبادر     
وتخفيف السلبيات الناجمة عنها، وما حملة االعتقاالت الواسعة التي طالت المئات مـن شخـصيات وقيـادات                 

 بينهم الكثير من مرشحيها لالنتخابات التـشريعية، والتـشويه          وكوادر حماس في الضفة الغربية مؤخرا، ومن      
المتعمد والمبرمج لمواقف وسياسات حماس أمام الجمهور الفلسطيني، ومحاولة خلق فتنة فلسطينية داخليـة، إال               
دليال دامغا على الرغبة اإلسرائيلية في إضعاف الحركة، وإنهاك قواها بين يدي االنتخابـات، ضـمانا لنتـائج                  

  .ودة أو غير باهرة، ال تُشكل معها الحركة وزنا مقررا أو ثقال مخيفا تحت قبة البرلمانمحد
  ..خالصة

 اإلسـرائيلي   –باختصار، فإن حركة حماس قد كسبت نقطة جديدة في إطار جهودها لكسر الطوق األمريكـي                
ك أزمـة التـأثير،      هاجسا يتربص بمسيرتها السياسية، وسعيها الدؤوب المـتال        -حتى وقت قريب  –الذي كان   

  .وآليات الشراكة في صنع القرار على الساحة الفلسطينية
ورغم التراجع األمريكي الراهن عن معارضة إشراك حماس في االنتخابات، إال أن ذلك ال يلغي العديـد مـن                   
األسئلة المشروعة حيال طبيعة العالقة المنتظرة مع حماس عقب االنتخابـات، ومـدى االسـتعداد األمريكـي        
لالعتراف بشرعية ممثليها المنتخبين، والقرارات التشريعية التي ال تروق لها وتناقض سياستها، ناهيـك عـن                

 أسئلة معلقة تبحث في ثنايا المستقبل القادم        -بالتأكيد–حزمة طويلة من األسئلة حيال الموقف اإلسرائيلي، وهي         
  .لة المقبلةعن ردود وإجابات، قد تحدد الكثير من معالم واتجاهات المرح

  7/11/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
 

  له حماستتحسبما لم  .60
   عصام علي عدوان. د

دأبت فتح مدعومة بإمكانيات السلطة لسلوك كل ما من شأنه إبعاد حماس عن الفوز بالبلديات أو التشريعي، فقد 
نقض، واختارت مناطق االنتخابات وفق احتكرت اللجنة المركزية لالنتخابات، وجعلت محكمتها غير قابلة لل

مزاجها ووفق ما تراه يحافظ على معنويات عناصرها، فبدأت بالمناطق التي تظنها محسومة لها، وأخّرت 
 .المناطق التي يمكن أن تفوز فيها حماس كي تضرب معنوياتها

ي أمام نزاهة االنتخابات في لقد بدا أن وضعية اللجنة المركزية لالنتخابات المكونة من فتح هي العائق المركز
إال . مرحلة قادمة، كما غدا واضحاً أن فتح قد استباحت كل السبل للفوز في االنتخابات وللحيلولة دون حماس

أن حماس عندما خرجت بمظاهراتها العارمة تجوب شوارع غزة في لياليها لعدة أيام متواصلة لم تعترض إال 
 . الفصائليةعلى تسييس القضاء وإدخاله في اللعبة 

ولم يسلم الرئيس محمود عباس من المشاركة في وضع العراقيل أمام حماس، رغم تعارض ذلك مع توجهاته 
اإلصالحية، إال أن حجم الضغوط عليه جعله مثالً يقبل بتأجيل موعد االنتخابات من يوليو الماضي إلى يناير 

 .المقبل، بما يحقق مصلحة فتح دون غيرها
فمن . هذه السبل يرسم صورة قاتمة النتخابات المرحلة القادمة والنتخابات المجلس التشريعيإن انتهاج فتح ل

الذي يضمن أال يضطر الرئيس أبو مازن من تقديم استقالته إلى المجلس التشريعي قبل موعد االنتخابات 
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سيقضي المجلس  يناير و25إن ذلك سيعطل إجراء االنتخابات في موعدها المقرر في ! التشريعية بأيام؟
التشريعي بضعة أيام أو أسبوعين في أزمة فريدة قبل أن يعلن رفضه الستقالة الرئيس، ومن ثم يكون الجميع 

 .أمام أمر واقع بضرورة تغيير وتأجيل موعد انتخابات التشريعي إلى يوليو المقبل مثالً
و سيجبر حماس على التفكير ملياً في فه: إن مثل هذا السيناريو سيحقق عدة مصالح لفتح والسلطة الفلسطينية

فإن قررت إنهاء الهدنة، فلن تجري االنتخابات في . تمديد الهدنة التي تعتقد أنها تنتهي بموعد االنتخابات المقبلة
أجواء التصعيد وتكون حماس هي المتسبب في نظر العالم بتعطيل خيار الشعب الفلسطيني بإجراء انتخابات 

استمرار الهدنة فهي بالتالي توافق على الموعد المؤجل لالنتخابات، وبالتالي ستخسر وأما إن قررت !! نزيهة
حماس من شعبيتها التي اكتسبتها عبر سنوات االنتفاضة بكفاحها المسلح وعملياتها النوعية، وسيوفر طول المدة 

في ذلك ما فيه من فرص التململ والتمرد داخل صفوف الحركة وربما داخل جهازها العسكري إلى حد ما، و
كما أن قبول حماس للموعد المؤجل سيعتبر في نظر البعض أشبه بالجري . مكاسب لصالح خصومها السياسيين

وراء السراب، بما يشكك قواعدها في صوابية رؤية قيادتهم الذين يكونون قد أثبتوا عدم قدرتهم على المبادرة 
 .ف الداخلي للحركةوفرض رؤاهم، وهو ما قد يؤثر على وحدة وسالمة الص

ومن جهة ثانية ستكون استقالة أبو مازن بمثابة طوق النجاة لفتح، وحفظاً لماء وجهه بعد أن تعهد مراراً 
وفي الوقت نفسه لن يجرؤ المجلس . م2006 يناير 25وتكراراً بأن تمضي االنتخابات في موعدها المقرر في 

لد في فوضى كبيرة، وسيفتح المجال الشتراك حماس في التشريعي على قبول االستقالة ألن ذلك سيدخل الب
 .انتخابات الرئاسة البديلة

ومن جهة أخرى، من الذي يضمن أال تقوم اللجنة المركزية لالنتخابات وفي اللحظات األخيرة من إعالن نتائج 
 لفتح بأكثر من فقط وتحتفظ% 20االنتخابات التشريعية بتالوة نتائج جاهزة ومعدة سلفاً تجعل لحماس نسبة 

 ؟!!!، فتكون الصاعقة70%
إن هذا السيناريو يأخذ في الحسبان درجات الحيطة القصوى التي ستتبعها حماس لضمان نزاهة وشفافية 
االنتخابات إلى الدرجة التي تجعلنا نتوقع أن تقوم حماس بتصوير فيديو لكل وقائع االنتخابات في كافة نقاط 

! ولكن كيف ستستفيد حماس من كل هذه الوثائق عندما يحصل مثل هذا السيناريو؟. االقتراع على امتداد الوطن
 !وماذا هي فاعلة إزاء هذه الصاعقة؟

إن السلطة وفتح تدركان محدودية إعالم حماس، وبالتالي فإن آلة اإلعالم التي تمتلكها السلطة، فضالً عن 
م على حماس، كل ذلك سيمكّن السلطة من طمس اإلعالم العالمي الداعم لها ما دام األمر يتعلق في الهجو

وقد تلجأ حماس إلى تحريك . حقائق ووثائق حماس التي لن تتمكن من عرض وثائقها في أي محفل فتفقد قيمتها
جماهيرها الواسعة في سلسلة مظاهرات عارمة تطالب بالتحقيق أو إعادة الفرز، وهي بذلك وحده لن تتمكن من 

ها إما استخدام القوة، وفي ذلك ما فيه من تنفير الناس وتمكيٍن للسلطة من تشويه فرض موقفها، وسيكون أمام
وجه حماس أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي، وإما أن تعلن اإلضراب المفتوح، وقد ال تفلح هذه المحاولة 

 رفضها للنتائج في ثني السلطة عن نتائج االنتخابات لتناقضها مع أرزاق العامة، وإما أن تكتفي بإعالن
وعودتها لكفاحها المسلح، ولكن ذلك لن يلغي من أذهان الناس، وخصوصاً بعد مضي بضع سنين، من أن 

أن تنصاع ) حماس(االنتخابات قد جرت وأن فتح ومشروعها التفاوضي قد فاز باألكثرية، وأن على األقلية 
م الناس بأن فتح هي األغلبية ونسوا أن م عندما سل1996ّالختيار الشعب، وهو ما حصل بعد انتخابات عام 

 .حماس وحركات أخرى لم تشارك
 كانت حجر – وهي تشكيلة اللجنة المركزية لالنتخابات –حينذاك ستدرك حماس أن الثغرة التي لم تسدها 

أساس في كل العملية االنتخابية، وأنه لم يكن من الصواب االستمرار في التعامل معها على وضعها المشبوه 
صوصاً بعدما حدث في انتخابات بلدية رفح والبريج وبيت الهيا، امتثاالً لقول الرسول صلى اهللا عليه وآله خ
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ولكن ذلك اإلدراك المتأخر لن ينفع بشيء وسيدفع الشعب الفلسطيني . ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين: وسلم
  .ثمن ذلك أربع أو خمس أو عشر سنين عجاف أخرى حتى تحين الكَّرة

 8/11/2005 الحقائق 
 

   1559البعد الفلسطيني في القرار  .61
  محمد شاكر عبد اهللا

وفهم الجميع ان هـذا البنـد       . طالب القرار بتفكيك الميليشيات المتواجدة على األراضي اللبنانية، ونزع اسلحتها         
  ..يشمل حزب اهللا اللبناني والفصائل الفلسطينية المسلحة المتمركزة في لبنان

 - جاء، في االسـاس لخدمـة المـصالح االسـتراتيجية االسـرائيلية              1559 على احد ان القرار      وليس خافيا 
ل دون كلل او ملل، لنزع فتيل سالح حزب اهللا المغروس بقـوة عنـد خاصـرتها                 يفقد سعت اسرائ  . األميركية

هج الـذي سـجل     وهو الن : الشمالية، وذلك استمرارا لنهجها المعروف في تبريد الجبهات العربية المحيطة بها          
نجاحا على المسارات المصرية واالردنية، والى حد ما على المسار الفلسطيني من خالل معاهدات الصلح مـع                 

  .1993مصر واالردن، ثم االتفاق المرحلي مع منظمة التحرير الفلسطينية، المعروف باعالن اوسلو، عام 
اذ ان مجرد وجودها    : طر دائم بالنسبة السرائيل   اما الفصائل الفلسطينية المسلحة في لبنان، فهي تشكل مصدر خ         

يعد ظاهرة مرشحة في كل لحظة للتحول الى نوع من حرب العصابات، شبيه بذلك الذي عانت منه اسـرائيل                   
خالل سبعينات القرن الماضي، اذا توفرت شروط وظروف موضوعية معينة، ليس من المستحيل توفرها فـي                

  . طمنطقة غير مستقرة مثل الشرق االوس
سواء لجهة  : الوجود الفلسطيني في لبنان، بحد ذاته، يمثل عنصر ضغط من نوع او اخر على السياسة اللبنانية               

 وهو هاجس يقض مضجع عدد      -ما يعرف بالتركيبة الطائفية الهشة في لبنان، ام من ناحية احتماالت التوطين             
ه خيارا سياسيا اميركيا، او اسرائيليا، ليس فقـط         وقد تحول هذا الهاجس الى ما يشب      . ال يستهان به من اللبنانيين    

، واعتبرت  1948على الساحة اللبنانية، بل ربما على عدة ساحات عربية استضافت الالجئين الفلسطينيين عام              
  .وجودهم مؤقتا

لكن انحسار الخيار العسكري العربي او التدخل االميركي بقوة في التسوية السلمية يهددان بشكل مـا بتـصفية                  
  .عقدة لقضية الالجئين، قد تشمل توطينا اجباريا، او اختياريا، لعدد مختلف عليه من الالجئين حيث هم حاليام

والتوطين حتى وان كان خيارا مرفوضا من قبل الالجئين والسلطات اللبنانية وغيرها على حد سواء، يحمل في                 
ة الفلسطينية الى بند عضوي فـي الـسياسة         طياته مخاطر ال يستهان بها لألمن االسرائيلي، النه يحول القضي         

العامة للدولة التي تقدم على هذا الخيار، طوعا او كرها، ومن هنا فان تجريد الفلسطينيين من الـسالح مقـدما                    
  .يوفر ارضية آمنة للخيارات الصعبة التي تتمخض عنها عملية السالم المتعثرة

 سياسية كانت سائدة في لبنان مـا        -ه الى حالة جيو    كان بمثابة صاروخ سياسي موج     1559وهكذا فان القرار    
 الفـصائل الفلـسطينية     - حزب اهللا    -سوريا  : وقصد منه تصفية المثلث الخطر المسلح     :  اذار الماضي  41قبل  

 االسرائيلي هو المقصود فعليا بهـذه الـضربة،         -بضربة واحدة، وفي جوهر المسألة، فان الصراع الفلسطيني         
لذي يمثله حزب اهللا، بل وحتى سوريا ليس استراتيجيا في حالة احتواء البعد الفلسطيني              على اعتبار ان الخطر ا    

  .او تحييد هذا البعد بطريقة او بأخرى
سواء تحت الضغط الدولي، ام بارادة السلطات اللبنانية ذاتها، ربما          : 1559واالنعكاسات المحتملة لتنفيذ القرار     

كل من حزب اهللا والفصائل الفلسطينية، في غياب الدعم االستراتيجي          تؤدي الى صدامات بين الجيش اللبناني و      
وهي صدامات قد تكون مرحبا بها ضمن هذا السيناريو ال سيما اذا ورد في حيثيات تنفيـذه امكانيـة       : السوري

توفير اسناد لوجستي، او دعم عسكري اجنبي، ضد هذه الميليشيات، ومن الواضح ان هـذا الـسيناريو يهـدد                   
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 ، حرب اهلية لبنانية جديدة، على نفس االسس والمبادىء التي اندلعت عليها الحـرب االهليـة الـسابقة                 باشعال
  . مع بعض التعديالت الهامشية، بطبيعة الحال-وباالطراف المشاركة القديمة ذاتها 

يات هو   دون شك اشكاليات عديدة امام الفلسطينيين في لبنان وخارجه، وأساس هذه التحد            1559ويطرح القرار   
الخروج من الشرنقة الدولية التي نسجها القرار باحكام حول االطراف الثالثة المعنية به، او التـي اسـتهدفها                  
القرار، وقد حاولت القيادة الفلسطينية التأكيد على ان الالجئين الفلسطينيين المتواجدين في لبنان هـم ضـيوف،            

فيما يتعلق بالتسليح واالسلحة، اال ان هـذه المحاولـة ال            خصوصا   -وانهم تحت القانون اللبناني وليسوا فوقه       
تضع حدا للمخاوف الفلسطينية، وتحديدا في لبنان بأن تنفيذ القرار يخلق واقعا سياسيا جديدا في المنطقة، ويمهد                 
لتبريد الساحة اللبنانية، ونزع فتيل االسلحة التي كانت موجهة الى اسرائيل على هذه الـساحة، ذات الخطـورة                  

  .االستراتيجية البالغة
 هو دراسة   1559واقل ما يتوجب على الجانب الفلسطيني في لبنان وخارج لبنان القيام به ازاء تداعيات القرار                

 -البعد الفلسطيني فيه، وامتداداته اللبنانية والعربية، فقد بني القرار على اساس افتراض وجود تحالف فلسطيني                
أنه تهديد اسرائيل وعملية السالم المدعومة اميركيا والهدف منه هو انهـاء            سوري مع حزب اهللا اللبناني من ش      

هذا التحالف، ونزع سالح الطرفين الفلسطيني واللبناني، وفك ارتباطهما مع القوات السورية بعد رحيلها عـن                
  .لبنان

بـل الـسلطة     يجب ان يتحدد الموقف الفلسطيني وان يتم التوصل الى صيغة مشتركة مـن ق              ،استنادا الى هذا  
الفلسطينية والفصائل الفلسطينية في الوطن والشتات لحماية الحقوق الفلسطينية الثابتة، والمشروعة فـي اقامـة               
الدولة الفلسطينية المستقلة من جهة، والحفاظ على حقوق الالجئين، وحل قضيتهم بطريقة عادلة ووفقا للشرعية               

  .الدولية، من الجهة االخرى
  8/11/2005القدس الفلسطينية 
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