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   تصريحات الزهار تثير زوبعة وحماس تنفي تغيير رؤيتها .1
 الى  واسارع نين اسرائيلي يمسؤولأن  : القدس المحتلة  من   سائدة حمد عن مراسلتها    10/11/2005 الحياة   نشرت

وغمزت اسرائيل من قناة التنـافس       ، مطالبين بمزيد من التنازالت،     محمود الزهار  التقليل من اهمية تصريحات   
بين حركتي حماس وفتح على الفوز بثقة الشعب الفلسطيني، من خالل اشارة عاموس غلعـاد الـى ان فـتح                    

  .المفاوضات مع حماس سيضر بالسلطة
مستـشار    إلى أن  :ة ووكاالت االنباء  غزمن   10/11/2005 االتحاد االماراتية     مراسل عالء المشهراوي وأشار  
 السماح للحركة بالمشاركة في االنتخابات وال تعكـس اي          , ان الهدف الوحيد من هذه التصريحات       اعتبر موفاز

 ى حمـاس  محاولة تجميل لتخفيف الضغوط الدولية عل هاشالوم ان سيلفان   قال ومن ناحيته . نية بحصول تنازالت  
  .على ضرورة إضعاف حركات حماس والجهادمشددا  الشعب الفلسطيني، والحصول على مزيد من التأييد بين

ـ مـا   : ب.ف.اوغزة  من  سمير حمتو  نقال عن مراسلها     10/11/2005 في الحياة الجديدة     وجاء  عـاموس   هقال
 ما من شيء نتفاوض بشأنه طالما ان حماس متمسكة بأهدافها وتواصل تنفيذ االعتـداءات واطـالق                 أنغلعاد  

  .الصواريخ
رد على التصريح،    شطريتمائير   إلى أن : لندن من   علي الصالح  10/11/2005 الشرق األوسط    مراسل ولفت

وأضاف ان األمر يحتاج الى مزيد من التدقيق        . بالترحيب، وقال انه يأمل أن يكون موقف الزهار جادا وصادقا         
 يهـا بول حماس، لكن علال توجد عندي مشكلة لق: وقال. في اسرائيل والى مزيد من البراهين من طرف حماس       

ن، إنه ال يرى فارقا بين الزهار       ا، قال أفيغدور ليبرم   المقابلوفي   .من إسرائيل أن تتراجع عن مواقفها المبدئية      
وحذر الحكومة من أن تواصل في سياسة الهبل التـي          . وبين ابو مازن، ولذلك ال يعير أهمية لهذه التصريحات        

  .تجعلهم يصدقون ما يقوله الفلسطينيون
ن ون سياسي و محلل هرأما  : الناصرة من   برهوم جرايسي نقال عن مراسلها     10/11/2005 الغد األردنية    وتناولت

قال طالل عوكـل ان      ف .ظهار بعض البراغماتية في اطار استعدادها لخوض االنتخابات       إحاول  تن الحركة   من أ 
د ان الحركة ربما اصبحت قاب      رأى غازي حم   في حين    .حماس تسعى الى ان تأخذ في االعتبار كل المتغيرات        

قوسين من دائرة النظام السياسي ودائرة العمل السياسي وبالتالي تشعر ان لـديها موقفـا يجـب ان توضـحه                    
واضاف ان موضوع التفاوض مع العدو ال يشكل حرمة دينيه اساسا والجوهر يكون في كيفية ادارة                 .للجمهور
من حق حمـاس      ان  فأكد يحيى رباح  أما   .وع العمل السياسي   من موض  امهرب الحركة   وال يوجد امام   .التفاوض

 ومن اجل انـدماجها الكامـل فـي    ,ومن واجبها ان تحصل على اوسع قدر من التأييد للمشاركة في االنتخابات 
  . وعليه تتخذ الوسائل الكفيلة لتحقيق هذا الهدف,النظام السياسي الجديد

 نسبته  ا بشدة م  ى محمود الزهار نف    أن :غزة من   هر النونو طا 10/11/2005الخليج اإلماراتية    وأوضح مراسل 
 موضـحا قال إنها حرفت تصريحاته ألغراض سياسية، وتعرض منها إلى خداع،           و .إليه أمس اإلذاعة العبرية   

اإلسرائيلية تحاول تحـوير تـصريحاته       واعتبر أن األوساط   .إن إسرائيل جسم غريب في المنطقة يجب لفظه       
وأوضـح أن    .نتخاباتالشارون نفسه فيها عندما أعلن رفضه مشاركة حماس في ا         للخالص من مشكلة وضع     

  .إسرائيلية صحافيين زاروه إلجراء حوار لقناة أجنبية، وليس لوسيلة إعالم
 لقد تم استخدام كالمي بشكل خـاطئ        ,ل الزهار وق: 9/11/2005 48 عرب   موقع  مراسلة  الفت حداد  وأضافت

 . وهذا معناه واضح انه ليس فى نيتنا التفـاوض Our intention is not a negotiateن ما قلته تحديدا هو إ
  . ان حركته لن تكرر تجربة فاشلةاكدمؤ, نه قال ان تجربة التفاوض السابقة هي تجربة فاشلةأ ,واضاف
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في حديث مع اإلذاعة   الزهارقول:  وكاالتنقال عنلندن من  10/11/2005القدس الفلسطينية  واوردت
ية أن كل ما قاله هو أن الحركة ستدعم السلطة في أي مفاوضات تقضي الى اإلفراج عن األسرى البريطان

قال أن  و.وانسحاب القوات االسرائيلية من األراضي الفلسطينية المحتلة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني
  .اشرالحركة لم تكن يوماً ولن تكون طرفاً في هذه المفاوضات ال بطريق مباشر أو غير مب

د حمـاس اسـتعدادها     ااستبع: غزة من   ياسر البنا  نقال عن مراسله     9/11/2005اسالم اون الين     وأورد موقع 
أكدت أنها لم تغير موقفها الثابت من هذه القضية؛ ألن إسرائيل بدورها لـم تغيـر       حيث   ،للتفاوض مع إسرائيل  

ع االحتالل ال قيمة لـه مـا دام يـرفض           وأعربت عن اعتقادها أن التفاوض م     . موقفها من الحقوق الفلسطينية   
وذكر سامي أبو زهري أن التفاوض ليس هدفاً وليس إستراتيجية بالنسبة لنا، وإنمـا هـو مجـرد                   .االنسحاب

وأكد أن أي قوة فلسطينية ال يمكـن أن تقـدم علـى             . لألمرأ  وسيلة، واالحتالل حتى اللحظة ال زال غير مهي       
 وأشار إلى أن التفاوض مع إسرائيل أمر تقوم به الـسلطة وأطـراف              التفاوض مع االحتالل في هذه الظروف،     

 تصريحات الزهار أحدث مؤشر على حـدوث        في تقرير لها  رويترز  من جهتها اعتبرت    . أخرى، وليس حماس  
  .تغير في خط حماس قبل االنتخابات

سـرائيلية رد علـى      مراسل اإلذاعة اإل    إلى أن  :رام اهللا  من   محمد إبراهيم  10/11/2005البيان   مراسلونوه  
  .الزهار بإعادة بث المقابلة من جديد

  
  عمير بيرتس يفوز على شمعون بيرس بزعامة حزب العمل  .2

 حزب العمل، أن عامير بيريتس، فاز بزعامة الحزب على ه أعلنما: القدس، 10/11/2005سي ان ان نشرت 
 %39.96 مقارنة مع  من األصوات%42.35وحصل بيريتس على  .حساب شمعون بيريز، بفارق ضئيل

  . لبن اليعازر%16.82لبيريز و
شدد بيرتس في خطاب النصر الذي القاه في مقر حزب العمل في تل : 10/11/2005 48عرب وأضاف موقع 

  .ابيب صباح اليوم على نيته سحب حزب العمل بشكل فوري من الحكومة االسرائيلية
 الخطوة من جانب بيرتس ستؤدي الى حدوث انشقاق ورأى مراقبون سياسيون اسرائيليون صباح اليوم ان هذه

في العمل على خلفية معارضة بيرس وعدد من قيادة الحزب لخطوة كهذه الفتين في الوقت ذاته الى ان مهاما 
وقال بيرتس في خطابه اليوم ان مواطني اسرائيل  .كبيرة للغاية بانتظار بيرتس لترميم مكانة حزب العمل

معالجة جراح المجتمع االسرائيلي الذي يعاني من امراض خطيرة للغاية تسبب بها يتوقعون منا ان نقوم ب
  . الليكود خالل سنوات حكمه

وفيما سارع بن اليعزر الى تهنئة بيرتس بالفوز لم يهاتف بيرس بيرتس لتهنئته وفي موازاة ذلك عقد بيرس 
ليات تزوير من جانب انصار بيرتس مؤتمرا صحفيا فجر اليوم طالب فيه باجراء فحص الدعاءات تتعلق بعم

حزب ايتان كابل ادعاءات بيرس مؤكدا ان انصار بيرس في لجنة الورفض سكرتير  .خالل االنتخابات امس
   .االنتخابات وقعوا على النتائج النهائية وصحتها

ـ  إلى أن   الناصرة أسعد تلحمي   نقالً عن مراسلها في      10/11/2005الحياة    وأشارت   ن فـي  ين إسـرائيلي يمعلق
 أن تحمل نتائج االنتخابات على زعامة العمل بشرى ألنصار الحزب بالخروج مـن              واالشؤون الحزبية استبعد  

  .األزمة التي تعصف به منذ اغتيال زعيمه رابين وتفاقمت مع هزيمة باراك أمام شارون
ي االنتخابات المقبلة فيما    من جهتها، ال تتوقع استطالعات الرأي أن ينجح العمل، في زيادة مقاعده البرلمانية ف             

 لم يروا احتمال هـذه      %50 من أعضاء العمل استبعدوا عودته الى الحكم في السنوات الخمس المقبلة، و            63%
من األعضاء يرون في شارون كمن يواصل نهـج         % 25وربما األدهى ان    . العودة في األعوام العشرة المقبلة    

  . عم شارون حزباً جديداً يضم بيريز وأقطاباً آخرين من العملرابين، وأيد نصف المنتسبين لهذا الحزب أن يتز
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  االحتالل يستبيح األقصى وينشر كاميرات   .3
 شخـصاً مـن     35مجموعة قوامهـا     أن   :زهير اندراوس  عن مراسلها   10/11/2005 القدس العربي    ذكرت

شبوهة في انحـاء متعـددة      ، وقامت بجولة م   ى باقتحام المسجد االقص   أمسالمخابرات االسرائيلية قامت صباح     
 التي وقفوا فيها قبالة المسجد القبلي الكبير ومن ثم اقتحموا المـسجد             ىالمحطة االول أن  واكد شهود عيان    . منه

 مدعيا ان المسجد االقصي اهمل لمئات السنين، ثم تقدموا نحـو            ىوقام احدهم بتقديم شروح عن المسجد االقص      
ع شروح وتصوير لنواح عدة داخل المسجد ثم خرجوا باتجاه المصلي           محراب المسجد وسدة المؤذنين مترافقا م     

 . المرواني وقاموا بجولة بأروقته وكل ذلك ايضا مصاحب بتصوير فيديو وفوتوغرافي
الشيخ عكرمة صـبري حـذر مـن        أن  :آمال شحادة عن مراسلتها     10/11/2005الخليج اإلماراتية    وأضافت

اخلية للمسجد األقصى، وقال إن نشاط المخـابرات المتواصـل داخلـه            مخاطر تدخل االسرائيليين بالشؤون الد    
يضعف من إدارة األوقاف اإلسالمية، وأضاف إنه ال يكاد يمر يوم إال ويصل رجال المخابرات إلى األقـصى،                  

حيث يدعمون الجماعات اليهودية المتطرفة التي سـبق        . ويركزون في جوالتهم االستفزازية على قبة الصخرة      
  . عن صور داخلية للمسجد المبارك، لدعم ادعاءاتها بشأن ما يطلقون عليه الهيكل المزعوموأن كشفت
قام باعتراضهم واالستفسار مـنهم      أحد حراس المسجد األقصى    الى أن    9/11/2005السبيل االردنية    وأشارت

 . ولين عنـا  حول الجولة ودخولهم إلى األقصى فأجاب أحدهم أننا سندخل كيف نشاء وإن شئت فـأبلغ المـسؤ                
وعندما الحظت المجموعة بعض التجمهر من المواطنين والحظوا توجه الشيخ محمد حسين مـدير المـسجد                

  . األقصى أسرعوا منهين جولتهم وخرجوا من المسجد
  

  التشريعي الفلسطيني يتراجع عن طرح الثقة بالحكومة .4
المجلـس التـشريعي    أن  : غزة منردينة فارس   وعبدالقادر فارس    عن مراسليها    10/11/2005 عكاظ   نشرت

ـ     22غاء  إللصوت لمصلحة ا  حيث   .تراجع امس عن مطالبته بتغيير الحكومة الفلسطينية        ه نائبا في حين عارض
  .تسعة

ـ ما  : رام اهللا ووكاالت   من   تغريد سعادة عن مراسلتها    10/11/2005 االتحاد االماراتية    وأضافت  روحـي   هقال
  بينها قيام حركـة فـتح      ,اصل المجلس اجراءاته القانونية لحجب الثقة      ان هناك ظروفا متعددة تمنع ان يو       ,فتوح

  .بفتح باب الترشيح لالنتخابات التشريعية
  

  قلق فلسطيني من اعاقة اسرائيلية لإلنتخابات في القدس .5
عريقات انه كلف بطلب من عباس تكثيف االتصاالت مع الجانب االسـرائيلي            صائب  اكد   :كتب حسام عزالدين  

 الحظت ان الجانب االسرائيلي معنـي       ,وقال .95فاقيات حسب بروتوكول االنتخابات الذي وقع عام        لتنفيذ االت 
 قلق شخصي بأن الجانب االسرائيلي لن يتجـاوب علـى االطـالق مـع               وهناكبتأجيل البحث في الموضوع،     

ى وجه رسالة   وكشف النقاب عن ان وزير شؤون االسر       .ترتيبات االنتخابات في مدينة القدس وتنقل المرشحين      
  .الى وزيرة العدل االسرائيلية يطالبها السماح بمشاركة االسرى في االنتخابات

 10/11/2005األيام الفلسطينية 
  

  للتنازل بشأن القدس عليهزعماء عرب ضغطوا: حارس عرفات .6
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تعرض لضغوط عربية  عرفات ن اىاكد الحارس الشخصي لياسر عرفات امس عل :رام اهللا ـ من وليد عوض
 ى مدينة القدس وخاصة على سيطرة فلسطينية اسرائيلية مشتركة علىواجنبية في قمة كامب ديفيد للموافقة عل

 الرغم من مناشدات زعماء الدول ى رفض القبول بوساطة امريكية إلقتسام القدس علهنأوقال  .الحرم القدسي
 . حصول ذلكقات، صائب عريى نف ومن جهته .العربية والعالم

  10/11/2005القدس العربي  
  

  ضباط أمن فلسطينيون يحتجون على التقاعد واإليداع  .7
 جنود وليم وورد أو وحدة خاصـة   وا أكد ضباط في األمن الوطني أنهم جنود هذا الوطن وليس          :غزة ــ البيان  

وشـددوا علـى    . اكز القوى متفرعة من الشاباك أو أفراد عصابة مأجورة أفرزها الفراغ السياسي ومصالح مر           
 لمحمود عباس رسالة طلبوا فيها االطالع على حقيقة         واووجه. تمسكهم بالسالح الذي يشرع في وجه االحتالل      

ا السلطة إلـى  وودع .ما يجري داخل األجهزة األمنية التي بدأت تنهار مثلما توقعت األجهزة األمنية اإلسرائيلية           
  . ف فلسطينية مأجورةتدارك االنهيار التي تسارع إليه أطرا

  10/11/2005البيان 
  

  استشهاد مسؤول جهاز االستخبارات الفلسطينية في اعتداءات عمان .8
 خيري إن مسؤول جهاز االستخبارات الفلسطينية في الضفة الغربية استشهد في             اهللا قال عطا : ب.ف. أ -عمان  

انما توقف في عمان فـي طريقـه الـى           لم يكن في مهمة معينة، و      ه، ان  موضحا .اعتداءات عمان، مساء امس   
  .األراضي الفلسطينية

  10/11/2005الحياة الجديدة 
  

  مرسوم بشأن التوزيع الديني ألعضاء المجلس البلدي لرام اهللا يثير جدال .9
أثار مرسوم رئاسي بشأن تنظيم االنتخابات في مدينة رام اهللا، جدال واسـع النطـاق، حيـث يـستعد                   : رام اهللا 

حيث قام عباس بموجبه بتوزيع مقاعد المجلس البلدي إلى تـسعة           .  شحين والقوائم للطعن فيه   مجموعة من المر  
 للمسلمين، في الوقت الذي يقول فيه سكان في هذه المدينة إن نسبة المسيحيين ال تتجـاوز فـي                   6للمسيحيين و 

  . في المائة من عدد السكان25أحسن الظروف 
  10/11/2005قدس برس 

  
  ميركي لتصفية حماس والجهاد تقارير عن تأييد أ .10

 كشفت مصادر فلسطينية عن ان اإلدارة األميركية رحبت بتفاصـيل خطـة إسـرائيلية    :غزة ـ ماهرابراهيم 
وقالت ان جهات اقليمية في المنطقـة ال تعـارض          . حماس والجهاد في المرحلة القريبة المقبلة      لضرب حركتي 

ت اغتيال لقادة من الجهاد خارح األراضي الفلسطينية وبخاصة         ولم تستبعد ان تنفذ إسرائيل عمليا     . ةخطالتنفيذ  
الى ذلك حذرت مصادر أمنية فلسطينية من موجة عنف جديدة          . في قطاع غزة  آخرين  الذين يقيمون في دمشق و    

وقالت ان إسرائيل تتحمل مسؤولية دورة       . ستسود األراضي الفلسطينية في ظل التهديدات التي أطلقها حلوتس        
  . بلةالعنف المق

  10/11/2005البيان 
  

  لحماس في االنتخابات تقدم ملحوظ: استطالعات .11
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 توقعت نتائج استطالعات الرأي العام الفلسطيني تقـدماً ملحوظـاً لحمـاس فـي       : سائدة حمد  -القدس المحتلة   
  بأس بها في اعداداً ال ها وهذا يفتح الباب امام حصد. االنتخابات المقبلة على اعتبار انها المنافس الرئيس لفتح

  
  .مقاعد التشريعي المقبل، ما يعني امكان مشاركتها في التشكيلة الحكومية الفلسطينية الجديدة

  10/11/2005الحياة 
  

  فتح تدعو الى رؤية وطنية للتعاطي مع التصعيد اإلسرائيلي .12
مشددة علـى    دعت حركة فتح إلى التوصل لرؤية وطنية للتعاطي مع التصعيد اإلسرائيلي،             :ـ سمر خالد   غزة

ضرورة تعزيز وحدة وصالبة الموقف الوطني، معتبرة أن الرد المنفرد علـى الخروقـات يـضعف ويربـك                  
 أن الوحدة الوطنية شاملة ال تتجزأ وتـشمل         , للحركة لمناسبة ذكرى عرفات    وأضاف بيان  .الموقف الفلسطيني 

  .ضي الفلسطينية المحتلةوحدة األداء ووحدانية السلطة وشمولية النظام السياسي على جميع األرا
  10/11/2005الرأي األردنية 

  
  حسن يوسف ينفي مشاركته في صياغة وثيقة الشرف .13
نفى الشيخ حسن يوسف من سجنه ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم من أنه شارك فـي صـياغة وثيقـة                    : غزة

بي، والتي لم تلتق بحمـاس إال       الشرف بشأن االنتخابات، مؤكداً أن الجهة الراعية لهذه الوثيقة هي الملتقى العر           
وقال لقد قدمنا بعض التصورات لعملية االنتخابات النزيهة، ولم يحدث أن عرض علينـا مـسودة                 .مرة واحدة 

  .مشروع الوثيقة لنبدي أي مالحظات عليها
  10/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  ون من كوادر فتح يقتحمون مقر التنظيم فـي بيت حانعشرات المسلحين .14

 ذكرت مصادر فلسطينية ان حوالي ثالثين مسلحا من كوادر حركة فتح في بيت حانون شـمال                 : كامل ابراهيم 
وقالت المصادر الفلـسطينية ان المـسلحين        .قطاع غزة اقتحموا صباح امس مقر التنظيم وطردوا العاملين فيه         

  .قادة الحركة عن البلدةيحتجون على عدم صرف مخصصاتهم عن الشهرين الماضيين ويطالبون باقصاء 
  10/11/2005الرأي األردنية 

  
 زكي بحث مع السنيورة وصلوخ مواضيع الحوار اللبناني الفلسطيني   .15

ان هناك واجبات والتزامات على الجانبين اللبناني   عباس زكيهقالما  10/11/2005 السفير ذكرت
نية اللبنانية، مشيرا الى أن هناك جدية في التنفيذ والفلسطيني تطبيقها بالسرعة الممكنة لتطبيع العالقات الفلسطي

زار وفد من و. كما أن هناك لجانا فنية ستتابع ما تم االتفاق عليه تحت شرط رفض التوطين ورفض التهجير
فوزي صلوخ، وأعرب بعد الزيارتين ومنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الوزير زكي كال من فؤاد السنيورة 

اتخذت جملة من اإلجراءات على الصعيدين القانوني : وبعد االجتماع قال زكي ج المباحثات،عن ارتياحه لنتائ
 . واإلداري بما يتعلق بالحقوق المدنية وقضايا عالقة، وكل قضية وجدنا لها حال

تباحثنا في كل المواضيع المطروحـة،      : وسئل اذا كان البحث تناول موضوع السالح خارج المخيمات، فاجاب         
وكل شيء ناقشناه بترو لما فيه المصلحة العليـا للبنـان ولقـضيتنا             . ى الصعيد االعالمي او السياسي    سواء عل 
من الـسابق الوانـه ان      : وسئل عن موضوع نقل المسلحين الفلسطينيين الى الداخل الفلسطيني فاجاب         . العربية

 لدينا كل الثقـة بالحكومـة       :وسئل اذا كان ثمة تخوف من نزع سالح المخيمات، فقال         . نتحدث عن هذه االمور   
واعتقد ان كل الضغوط على لبنان لن تكون على حساب القـضية            . اللبنانية وبالشعب اللبناني وبالجيش اللبناني    
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نحـن  : وسئل اذا كان ابلغ الدولة اللبنانية الموافقة على نزع السالح خارج المخيمات، فاجاب            . المركزية االولى 
ونحن . وان شاء اهللا عودة الفلسطينيين قريبة     . نا تحت سيادة القانون واننا ضيوف     نطمئن اللبنانيين جميعاً الى ان    

  .واي مصلحة لبنانية لن نكون في مواجهة معها. شركاء في الهم اللبناني
تبلغ رسمياً موقفاً واضحاً من الحكومة اللبنانية   أن الوزير زكي 10/11/2005 البلد اللبنانية وأضافت

ع للسالح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه وتنظيمه داخلها، وعدم الرغبة في بضرورة ايجاد حل سري
إصدار عفو عام عن الالجئين في لبنان، إنما دراسة الحاالت السياسية وفي إطار القانون والقضاء اللبناني مع 

تعلق بالتملك وحصل الجانب الفلسطيني على قرارات فورية ت. إيالء قضية سلطان أبو العينين اهتماماً خاصاً
من خالل دراسة أوضاع كل من اشترى شقة أو قطعة أرض ولم يستطع تسجيلها حتى اآلن فضالً عن الوفاة 

وحصل الجانب الفلسطيني على ... وحصر االرث مع وعد بمعالجة القضية من جذورها عبر إصدار تشريع
. كة فتح وفصائل منظمة التحريراعتراف رسمي بالتفاوض مع ممثلي السلطة الفلسطينية ومن يمثلها من حر

وأبلغ السنيورة زكي والوفد الفلسطيني أن ليس هناك أي قرار بإقفال مكتب المنظمة في بيروت ويمكن إعادة 
على أن تكون ) ليس مكتباً للمنظمة وال سفارة فلسطينية(فتحه سريعاً مع رغبة باطالق تسمية ممثلية عليه 

غ زكي من الرئيس السنيورة ان اللجان اللبنانية التي شكلت للحوار ستباشر وتبل . مهمتها التنسيق بين الطرفين
دراسة األوضاع فوراً ومنها السماح بدخول مواد البناء واإلعمار الى المخيمات وفق مشروع لتنظيمها دون 

ل حركة وعلمت صدى البلد ان زكي سيلتقي اليوم ممث. منعها بالمطلق أو السماح بها عشوائياً الى حد الفوضى
حماس في لبنان أسامة حمدان بعدما تلقى اتصاالً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي خالد مشعل تناول الحوار 

وأوضحت أوساط فلسطينية ان زكي لن يتمكن هذه المرة من لقاء  . الفلسطيني وأهمية تشكيل وفد موحد
 . نظرالتحالف لضيق الوقت وسيكتفي بلقاء حمدان واالستماع الى وجهة ال

 حرصه على القـضية الفلـسطينية       ة لبنان على لسان وزير خارجي    10/11/2005وأوردت المستقبل اللبنانية    
بعيدا عن المزايدات، وتمسكه بتوفير أفضل السبل التي تتيح حياة آمنة مطمئنة لالخوة الفلسطينيين، في انتظـار   

  .عودتهم الى ديارهم
  

 استنفار في مخيمات الجنوب  .16
أبو العينين أن المسلحين الفلسطينيين في مخيمات الجنوب وال سيما في مخيم الرشيدية، هم في أعلن سلطان 

حالة استنفار عام وحالة طوارئ قصوى على طول الشاطئ الجنوبي تحسبا ألي اعتداء بري أو بحري، خاصة 
 مع تحرك لزوارق حربية بعد قيام مروحيات حربية إسرائيلية مساء امس بالتحليق قبالة مخيم الرشيدية مترافقة

وأكد أبو العينين أن هذه التحركات اإلسرائيلية لم تأت عن  . إسرائيلية في المياه اإلقليمية اللبنانية قبالة الرشيدية
  .طريق الصدفة وإنما لها حساباتها العسكرية

  10/11/2005السفير 
  

  مساعدة من الخارجية الفرنسية لدعم المخيمات  .17
برنار ايمييه، منح امس جمعية نجدة االنسانية شيك مساعدة لدعم           في لبنان    لسفير الفرنسي ا : ماري كلير فغالي  

شدد ايمييه على تمسك دولته بتنفيذ خريطة الطريق واقامة دولة فلسطينية، وقد            والالجئين الفلسطينيين في لبنان،     
فتاً الى ان حل قضية الالجئين لن       كرر اكثر من مرة تشبث باريس بها طريقاً وحيداً للسالم العادل والشامل، ال            

  . يأتي في غير هذا االطار
  10/11/2005النهار اللبنانية 

  
  وفد أميركي يعاين المواقع الفلسطينية بالبقاع .18
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يشارك فيه مسؤول عـسكري وآخـر       ‚ علمت الوطن ان وفدا من السفارة األميركية في بيروت        : أمين مصطفى 
وتحديدا في قوسايا ودير الغزال فـي قـضاء         ‚ ة في منطقة البقاع أمس    قام بجولة على المواقع الفلسطيني    ‚ أمني
وقد أثارت هذه الجولة استغراب واسـتنكار العديـد مـن القـوى             ‚ والسلطان يعقوب في البقاع الغربي    ‚ زحلة

  .والشخصيات السيساسية اللبنانية والفلسطينية
 10/11/2005الوطن القطرية 

  
  ة منذ إعالنهاحصيلة االنتهاكات الصهيونية للتهدئ .19

تواصل قوات االحتالل الصهيوني انتهاكاتها للتهدئة المعلنة، وتستمر في عملياتهـا العدوانيـة ضـد الـشعب                 
 انتهاكاً، خالل الفترة    17897الفلسطيني؛ في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ عدد االنتهاكات الصهيونية            

وأكـد التقريـر     .8/2/2005 قمة شرم الشيخ بتـاريخ       التي أعقبت تفاهمات وقف إطالق النار التي عقدت في        
 شـهيداً سـقط خاللهـا،    131الصادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني بالهيئة العامة لالستعالمات أن          

 عملية، في حـين نـصبت       1802 فلسطينياً، وبلغ عدد عمليات إطالق النار        3198 جريحاً، وتم اعتقال     930و
 دونماً، وكان هناك    35344، ووصل إجمالي مساحة األراضي التي تم مصادرتها          حاجزاً 3512قوات االحتالل   

ـ       172أعمال تجريف واقتالع لألشجار بلغ        اعتـداء علـى المـواطنين       512 مرة، كما قام المـستعمرون بـ
  .الفلسطينيين

 10/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ر من تحويل مقام النبي داوود إلى كنيسة يحذت .20
الهيئة اإلسالمية العليا، من تحويل مسجد ومقام النبي داوود عليه السالم، في منطقة باب الخليل  أحد حذرت 

وأكد الهيئة، في بيان مشترك مع مجلس األوقاف صدر عنهما، تلقت  .بوابات البلدة القديمة  بالقدس، إلى كنيسة
 يسبق ألحد من أتباع الديانات األخرى أن وفا نسخة منه، على أن المسجد والمقام، للمسلمين وحدهم، وأنه لم

 .نازعهم عليه أو ادعى بملكيته له
  9/11/2005 بترا -وكالة األنباء األردنية 

  
   عاما57ًأهالي عكا يعتزمون إعادة فتح مسجد اللبابيدي المغلق منذ  .21

تاريخية والدينية فـي    وال شكل أهالي مدينة عكا، لجنة شعبية، هدفها المحافظة على المقدسات والمباني األثرية           
وقالت اللجنة في بيانها األول، إن من        .المدينة، وذلك بعد أن أغلق االحتالل اإلسرائيلي وهدم أجزاء كبيرة منها          

أولويات نشاط اللجنة، العمل الفوري على إعادة فتح مسجد اللبابيدي، الموجود في شارع بن عامي، في حـي                  
بجواره أكثر من سبعة آالف مسلمي عكي، معربة عن أملها بأن يـتم             غالبيته من السكان العرب، والذي يقطن       

من جانبه قال أحمد عودة العضو العربي في بلديـة عكـا،             .افتتاح المسجد في عيد األضحى، بعد نحو شهرين       
، موضحاً أن جميع مساجد المدينة تقع فـي عكـا           1948التي يسيطر عليها اليهود، إن المسجد مغلق منذ عام          

  القديمة، 
  )09/11/05(خدمة قدس برس 

  
  ستنفجر هنا إنتفاضة اذا لم تحل مشكلة البطالة والفقر : زحالقة .22
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حذر عضو الكنيست جمال زحالقة، من اندالع إنتفاضة مشابهة لما يحدث في فرنسا ستنفجر في اسرائيل اذا لم                  
يلية بجدية مع مشكلة البطالـة      وحذر بأنه إن لم تتعاطى الحكومة اإلسرائ       . تحل الحكومة مشكلة البطالة والفقر    

  .والفقر، ليس فقط في الوسط العربي، ولكن تحديداً فيه كونه يعاني من اكبر نسبة للبطالة
  9/11/2005 48عرب 

  
  حاالت صرع تصيب أسيرات فلسطينيات   .23

 ما زالت   قالت محامية أنصار السجين في رام اهللا سناء الدويك أن ادارات السجون االسرائيلية              :أمين أبو وردة  
تتبع سياسة العنف وارتكاب كل اساليب التعذيب واالجراءات التعسفية بحق األسيرات الفلـسطينيات، بهـدف               
الحصول على المعلومات كما تدعي، وال تتهاون في ابتكار أعنف أساليب التعذيب من أجـل زيـادة ٍمعانـاة                   

البيئة االجتماعية والنفسية لهن ما أدى الى       األسيرات وتدمير الشخصية والحالة العقلية لالسيرة، بغرض تخريب         
  .اصابة عدد منهن في سجن هشارون بحاالت صرع

  10/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

   من فنادق عمان قبل ساعات من وقوع التفجيراتاإلسرائيليينإخالء عشرات  .24
دق عمان قبل ساعات فقط     قالت هآرتس الصادرة، اليوم، إن عشرات االسرائيليين أخلوا من فنا         :  معا ،بيت لحم 

من وقوع التفجيرات في عمان، واوضحت الصحيفة ان عدداً من المواطنين االسرائيليين أخلوا من هذه الفنادق                
من جانبها، قالت وزارة     .على ايدي رجال األمن االردنيين بعد انذارات دقيقة حول امكانية وقوع هذه الهجمات            

ال السفير االسرائيلي في عمان كان على اتصال مباشـر مـع الـسلطات              الخارجية االسرائيلية، إن القائم بأعم    
االسرائيلية من اجل فحص فيما اذا كان هناك جرحى اسرائيليون، اال انه لم يبلغ عن وقـوع اي اصـابة فـي                  

  .صفوف السياح االسرائيليين
  10/11/2005األيام الفلسطينية 

  
  لرئيس االسد في سورية امريكا ال ترى بديال لنظام ا: تقرير سري اسرائيل .25

قالت االذاعة االسرائيلية ان دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية تعد تقارير تقييمية بشكل دوري يـتم                 
  .توزيعها على قليل من المسؤولين االسرائيليين من متخذي القرارات

ضعت امامها الـشروط واالن    وجاء في التقرير ان الواليات المتحدة انهت مرحلة المفاوضات مع سورية وقد و            
واضاف التقرير ان االدارة االمريكية وصلت الى نتيجـة          .تنتظر الواليات المتحدة ان تنفذ سورية هذه الشروط       

تقرير انه من غير المتوقـع ان       الوتابع   .مفادها انه ال يوجد خيار افضل من نظام االسد القائم في سورية اليوم            
وتوقع التقرير ان االجراءات االمريكيـة ضـد سـورية           .ية ضد سورية  توجه الواليات المتحدة ضربة عسكر    

وتتطرق التقرير الى امكانيات نشاط اسرائيل في هذا السياق          .ستتلخص بفرض عقوبات اقتصادية على سورية     
ليتوصل الى نتيجة مفادها ان على اسرائيل الحفاظ على مستوى متدني من التصريحات المتعلقة بسورية وان ال                 

 السرائيل بسقوط نظام االسد الن تطورا كهذا سيقوط سورية الى وضع غير مستقر مثلما هو حاصـل                  مصلحة
وبحسب التقريـر فـان المـصلحة االسـرائيلية          .في العراق وتنامي االرهاب الذي قد يزحف باتجاه اسرائيل        

النهج القاضي  المركزية تقضي بمواصلة ممارسة الضغوط على سورية بل وبتصعيد هذه الضغوط وان يستمر              
بعدم التنازل لسورية فيما يتعلق بدعمها لالرهاب ودفع حزب اهللا لتنفيذ عمليات ضد اسرائيل ووقـف الـدعم                  
السوري لحزب اهللا وان تؤدي هذه الضغوط ايضا الى اغالق مقرات الفصائل الفلسطينية في دمشق وانـسحاب                 

  .وري في لبنانسوري كامل من لبنان وبضمن ذلك وقف النشاط االستخباري الس
  10/11/2005 48عرب 
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   في مسجد مقابل كنيس في اسبانياغرفة ينفي مبادلة كتساب .26

اب االنباء التي وردت مؤخرا في وسائل االعالم المختلفة، ومفادها انه يعتزم خالل زيارته للفاتيكـان                كتسنفى  
ة للتصرف بغرفة العـشاء االخيـر       الشهر الجاري، التوقيع على اتفاق يقضي بمنح امتيازات للكنيسة الكاثوليكي         

وفي بيان صدر عن الرئاسـة االسـرائيلية، اكـد المستـشار             .على جبل صهيون في مسجد ومقام النبي داود       
السياسي للرئيس االسرائيلي ابي غرنوت، انه ال اساس من الصحة لمثل هذه االنباء، وال يوجد اي اتفاق مـن                   

  . وبابا الفاتيكانكتسابل اعمال اللقاء المرتقب بين هذا القبيل، وان هذه المسألة ليست على جدو
  10/11/2005األيام الفلسطينية 

  
   مكثف عزل شمال الضفة عن جنوبها بشكلاالحتالل يبدأ  .27

قالت مصادر فلسطينية ان قوات االحتالل بدأت بشكل مكثف عمليات عزل شمال الضفة عن جنوبها، وعـزل                 
  . حظر استخدام العرب لطرق يستخدمها المستوطنونالمواطنين العرب عن المستوطنين بحيث ي

وحسب تقارير صحافية فان شارون أصدر تعليماته إلى الجهات المعنية بتكثيف عملية تنفيـذ خطـة العـزل،                  
. علـى سـطح االرض     وعنوانها شق االنفاق الستخدام الفلسطينيين ومنع اي تواصل جغرافي بين مدن الضفة           

واكدت المصادر ان   . بحفر انفاق وخنادق في مناطق مختلفة من الضفة الغربية        وبالفعل قامت سلطات االحتالل     
شارون سيفرض ما يقوم به أمراً واقعاً في أي محادثات مستقبلية مع الجانب الفلسطيني، وما يقوم به حاليا هو                   

سور وحفر  تحويل الضفة واحياء القدس العربية الى جزر ومصادرة المزيد من االراضي لشق الطرق وبناء الج              
  . االنفاق وربط المستوطنات بعضها ببعض وباسرائيل

 10/11/2005البيان 
  

  وني يعتزم شراء نظام مضاد لصواريخ القساميالكيان الصه .28
 كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب عن مفاوضات تجريها الحكومة الصهيونية مـع شـركة أمريكيـة            :غزة

وقالـت القنـاة     .اريخ التي يطلقها رجال المقاومة من غـزة       وأخرى سويسرية لشراء نظام دفاعي مضاد للصو      
، فيما تأمـل أوسـاط       %80إن هذه األجهزة أثبتت نجاحها في إصابة الهدف بنسبة          : الثانية في تلفزيون العدو   

  .عسكرية صهيونية أن يكون الجهاز قادر على إسقاط الصواريخ الفلسطينية المحلية الصنع قبل سقوطها
 10/11/2005 لإلعالم المركز الفلسطيني

  
   يلتقيان قبيل المحادثات الثالثية حول معبر رفحودحالنموفاز  .29

 أجرى موفاز ودحالن محادثات امس للتحضير للمحادثات الثالثية المهمة التي سيـشارك فيهـا               :القدس المحتلة 
الدفاع االسرائيلية  واكد مسؤولون في وزارة      .مسؤولون من االتحاد االوروبي واللجنة الرباعية حول معبر رفح        

  ا ف ب.ان دحالن وموفاز بدآ محادثاتهما امس اال انهم لم يكشفوا عن مزيد من التفاصيل
  10/11/2005الغد األردنية 

  
   وزير األمن اإلسرائيلي من منصبه مساعدإستقالة  .30

اعة الجـيش،    استقال مساعد قريب لموفاز احتجاجا على االنسحاب االسرائيلي من غزة وفق ما نقلت اذ              :القدس
وقدم رون شيشنر الذي كـان       .وذلك بعدما طاوله باالنتقاد تقرير عن المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية          

مستشارا لموفاز حول االنشطة االستيطانية في االراضي الفلسطينية المحتلة كتاب استقالته تعبيرا عن معارضته              
  ا ف ب.لول سبتمبرالخالء المستوطنين غزة وانسحاب الجيش منه في اي
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  10/11/2005الغد األردنية 
  

  شارون ينفي اعتزامه تشكيل حزب جديد  .31
   نفي مكتب شارون أمس صحة تقرير أورده التليفزيون اإلسرائيلي مساء أمس األول  : غزة من أشرف أبوالهول

  
    . ىوقال فيه إن شارون يفكر جديا في إنشاء حزب جديد تحت اسم ليس لنا أرض أخر

  10/11/2005األهرام المصرية 
  

  صادرات إسرائيل إلى األراضي الفلسطينية ستعود إلى مستوى ما قبل االنتفاضة  .32
قال تقرير لجمعية الصناعيين اإلسرائيليين، ان الصادرات االسرائيلية الى االراضي الفلسطينية           :  اف ب  ،القدس

وجاء في التقرير ان مبيعات السلع والخـدمات         .ليةستبلغ مع نهاية العام الجاري مستوى ما قبل االنتفاضة الحا         
وقالت الجمعية انـه     .1999 مليار دوالر في نهاية العام       1ر9االسرائيلية في االراضي الفلسطينية ستبلغ قيمتها       

وتـشير   .مقارنـة مـع العـام الماضـي       % 15في حال ثبتت هذه التوقعات، ستكون المبيعات ازدادت بنسبة          
االسرائيلية الى ان حجم التبادل التجاري بين اسرئيل واالراضي الفلسطينية بلغ مليار            احصاءات غرف التجارة    

 763وبلغت قيمة الصادرات االسرائيلية الى االراضي الفلـسطينية          .دوالر في النصف االول من العام الجاري      
ل التبادل التجـاري    وبلغ مجم  . مليون دوالر  174مليون دوالر، فيما بلغت الواردات من االراضي الفلسطينية         

  . مليار دوالر العام الماضي2ر3بين الجانبين 
  10/11/2005األيام الفلسطينية 

  
  إسرائيليان يشاركان في بطولة العالم لرفع األثقال في قطر .33

 إن البعثة اإلسرائيلية عن االتحاد العام لرفع األثقال، توجهـت           9/11قالت اإلذاعة العبرية األربعاء     : الناصرة
وسيشارك في هـذه البطولـة      . وحة، صباح األربعاء، للمشاركة في نهائيات بطولة العالم لرفع األثقال         إلى الد 

  .إسرائيليين اثنين من حاملي األثقال
  9/11/200قدس برس 

  
 وتتوقف عن تهويد قبائل الهند  ...إسرائيل تستقدم يهود إثيوبيا .34

 ألفا من يهود الفالشا مورا إلى الدولة 20 نحو أعلنت إسرائيل أمس إن إثيوبيا وافقت على التعجيل بتهجير
. اليهودية، وأكدت من جهة أخرى أنها توقفت عن تهويد إحدى القبائل الهندية بعد إعراب الهند عن استيائها

 رويترز
  10/11/2005السفير 

  
  %4.3ارتفاع عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية بنسبة  .35

دد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية ازداد خالل األشـهر التـسعة            كشفت مصادر صهيونية أن ع    : القدس
وحسب معطيات، نشرتها دائـرة اإلحـصاء        .، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي       %4.3الماضية بنسبة   

 243100المركزية الصهيونية، فإن عدد المستوطنين في األراضي المحتلة فـي الـضفة ازداد ليـصل إلـى                  
سبتمبر بلغ ستة ماليين وتسعمائة وسـتة       /رت إلى أن تعداد سكان الكيان حتى نهاية شهر أيلول         وأشا .مستوطن

  .، مسجلة تراجعا بنسبة عشر بالمائة%1.7وخمسين ألف نسمة، وبلغت وتيرة النمو السكاني هذا العام نسبة 
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 10/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  هم ويعودون إليرانيهود من أصل فارسي يتهمون إسرائيل بخداع .36
كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن موجة هجرة معاكسة تجتاح مواطنين يهودا في اسـرائيل مـن                   :تل أبيب 

  .أصل فارسي، إذ يهاجرون الى الخارج وقسم منهم يعود الى ايران
% 6األخيرة  وأفادت احصاءات رسمية في اسرائيل بان نسبة اليهود االيرانيين الذين تركوها بلغت في السنوات               

وقال سولي كرني، مدير عام اتحاد المهاجرين اليهود من ايـران           . من مجموع القادمين الجدد من أصل فارسي      
الى اسرائيل، ان السلطات االيرانية تستغل هذه العودة حتى النهاية، إذ تتعامل مع هؤالء اليهود بالترحاب وتقدم                 

وهي بذلك تحاول اإلفـادة مـن       . ممارسة الشعائر الدينية  لهم كل التسهيالت الضرورية للعيش والعمل الحر و       
  .عودتهم لتحسين صورتها في الغرب

، ويستعد هذه األيام للعودة الـى ايـران، انـه           2000 في سنة    الكيانوقال أحد التجار اليهود، الذي وصل الى        
ست بيتـا دافئـا     تعرض خالل السنوات الخمس األخيرة الى سلسلة أعمال نصب واحتيال تثبت ان اسرائيل لي             

فقد حضر اليها وهو يحمل مبلغـا محترمـا مـن المـال             . لليهود وانها يمكن أن تكون مقبرة لليهود الساذجين       
واشترى حانوتا في القدس حوله الى حانوت لبيع المجوهرات، ثم اضطر الى بيعه وتأجيره الى يهـودي آخـر        

والسبب أن من باعه الحانوت استغل جهلـه        . يملكوخالل هذه الفترة فقد كل ما       . ثم فشل المطعم  . جعله مطعما 
في األسعار فباعه الحانوت بسعر يساوي أربعة أضعاف سعره الحقيقي، والشخص الذي استأجر منه الحـانوت          

. والمحامي اليهودي الذي تولى معالجة قضيته سرقه ولم يعطه النقود التي حصلها من أجله             . لم يدفع له األجرة   
سرائيل الى األبد، وأرسل عائلته الى ايران قبل شهرين، وهو ينهي االجراءات اليوم لكي              وعليه فقد قرر ترك ا    

  .ينضم اليها
  10/11/2005الشرق األوسط 

  
  تعزيز التعاون الزراعي المشترك مع ممثلي استراليا وبولندا .37

الجانبين، وتفعيل  وزير الزراعة مع ممثل استراليا لدى السلطة الوطنية سبل التعاون المشترك بين              بحث، أمس 
وفي هذا  . آليات الدعم لمشاريع جديدة وطموحة تخدم القطاع الزراعي، وذلك في مقر الوزارة الجديد في البيرة              

السياق، سيقوم وفد من الخبراء االستراليين بزيارة لالراضي الفلسطينية خالل الشهر الحالي لالطالع ميـدانياً               
اءة الري، واستغالل الموارد المائية، وتربية االسـماك، وتطـوير          على احتياجات القطاع الزراعي وتحسين كف     

  .االراضي الجافة، ونقل التكنولوجيا الزراعية، والخبرة االسترالية في كافة الميادين
  10/11/2005األيام الفلسطينية 

  
  خسائر في القطاع الزراعي في محافظة الخليل  .38

خليل، أن مجمل خسائر القطاع الزراعي بالمحافظة أظهر تقرير صادر عن مديرية وزارة الزراعة في ال
ألف ) 19(الناجمة عن ممارسات قوات االحتالل والمستعمرين، خالل شهر تشرين أول الماضي، بلغت نحو

وكشف التقرير الذي رصد عمليات التدمير اإلسرائيلية لحقول المواطنين الزراعية في المحافظة، أن  .دوالر
تركز في مجال قتل الحيوانات والطيور وتدمير  خاليا النحل  وإعدام األشجار الحجم األكبر من األضرار 

  .واقتالعها
  9/11/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
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  لقاءان لبناني وفلسطيني في مجدليون لبحث نشر الجيش في تعمير عين الحلوة  .39
منطقة تعمير عين الحلـوة الـى واجهـة    عادت قضية انتشار الجيش اللبناني في  10/11/2005البلد اللبنانية   

االهتمام مجدداً خالل لقاءين لبناني وفلسطيني عقدا في دارة آل الحريري في مجدليون خالل الساعات الماضية                
وتداول المشاركون فيهما في سبل تذليل أي عقبات تعترض هذا األمر وتأمين الموافقة والغطاء السياسي مـن                 

وعلمت صدى البلد ان القوى الـسياسية اللبنانيـة          . ة في المنطقة أو المؤثرة فيها     القوى السياسية كافة الموجود   
اتفقت على أهمية نشر الجيش سريعاً قطعاً لدابر أي فتنة أو اقتتال وطلبت القوى الفلـسطينية مهلـة العطـاء                    

نية واالسـالمية   جواب محدد حول هذه الخطوة ألنها تحتاج الى مشاورات فلسطينية داخلية وموافقة القوى الوط             
 . كافة على اعتبارها منطقة متداخلة واذا لم يتم التنسيق بشأنها ستؤدي الى مشاكل أكثر

نفت النائب بهية الحريري ان تكون ثمة خالفات حيال الورقة المتعلقة بالوجود    10/11/2005النهار اللبنانيـة    
جد خالفات في الورقة أو حيال هذا الموضـوع،         ال يو : الفلسطيني في لبنان، وتحديدا القضايا االنسانية، وقالت      

بل على النقيض أعطيناها تعبيرا واضحا هو الحقوق األساسية للوجود الفلسطيني في لبنان، والتي تؤمن العيش                
  . الكريم، ونحن متفقون على هذا المصطلح

  
 أكثر من نصف العرب يثقون بديموقراطية اإلسالميين  .40

 في المئة من العرب يعتقدون أن اإلسالميين 50ربية أمس، أن أكثر من أظهر استطالع اجري في ست دول ع
وعرضت نتائج االستطالع الذي أجراه معهد الزغبي . سيلتزمون بالديموقراطية في حال انتخابهم للسلطة

. الدولي لحساب مجلس األعمال العربي، في أول يوم من االجتماع السنوي للمجلس الذي يعقد في البحرين
إال أن . الستطالع في كل من مصر ولبنان واألردن والمغرب والسعودية واإلمارات العربية المتحدةوجرى ا

 في المئة من 70 في المئة من السعوديين و72فقد أعرب  . نتائجه اختلفت بشكل كبير بين بلد وآخر
 في المئة 36 تلك النسبة اإلماراتيين عن اعتقادهم بان الحكومات اإلسالمية ستكون ديموقراطية، بينما لم تتعد

وشمل االستطالع الذي  .  في المئة من اللبنانيين المسيحيين عن شكهم في ذلك80في لبنان، حيث أعرب نحو 
  أ ف ب.  شخص في البلدان الستة3600أجري عبر الهاتف في النصف الثاني من الشهر الماضي 

  10/11/2005السفير 
  

  تيطان في القدس الجامعة العربية تؤكد زيادة نسبة االس .41
أكدت جامعة الدول العربية، على ازدياد عمليات االستيطان في القدس الشريف خالل الربع األول من هذا 

جاء ذلك، في رسالة إلى الشيخ عكرمة  .عما كانت عليه خالل العام الماضي% 83العام، بما يقارب نسبة الـ 
ف وحدة سكنية قيد اإلنشاء في مستعمرات الضفة  إلى أن هناك نحو أربعة آالةرسالال  فيوأشار .صبري

الغربية المحيطة بمدينة القدس، فيما انضم نحو أربعة عشر ألف مستعمر جديد هذا العام إلى مستعمري الضفة 
 . مستعمر تم سحبهم من قطاع غزة8500مقابل 

  9/11/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  منظمة التعاون والتنمية الكونغرس يؤيد انضمام إسرائيل إلى  .42
واعتبر الـديمقراطي   . أعلن الكونغرس تأييده باإلجماع انضمام إسرائيل إلى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية          

ستيني هوير أن هذا القرار يشكل موقفا بالغ األهمية لمجلس النواب من اجل معاملة عادلة لحليفنا الـديمقراطي                  
مـن جانبهـا،    . املتها المنظمات الدولية بما فيها األمم المتحدة بطريقة غير عادلة         دولة إسرائيل التي غالباً ما ع     

ـ لتينن أن انضمام إسرائيل إلى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لن يرفع             اعتبرت الجمهورية ايليانا روس   
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التعـاون يمكـن أن     فقط وضعها في السوق العالمي والمؤسسات المالية الدولية، لكن بلدانا أخرى في منظمـة               
تستفيد من ذلك أيضاً، في القطاعات العلمية والتكنولوجيا رفيعة المستوى بسبب التقدم االقتصادي والتكنولوجي              

  .في إسرائيل
  10/11/2005البيان 

  
  
 

  الرباعية تمدد مهمة ولفنسون حتى نهاية آذار .43
ونقل  .داء مهمته حتى نهاية آذار المقبل      قررت اللجنة الرباعية، امس، أن يستمر ولفنسون في أ         : وفا –نيويورك  

انه من المهم أن يبقى في هذا المنصب حتى يتمكن من حل ما بقي عالقاً مـن القـضايا المتعلقـة                     :  قولها هاعن
باالنسحاب من قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية، وحتى يساهم فـي تـسهيل عمليـة تعـافي االقتـصاد                    

  .الفلسطيني
10/11/2005الحياة الجديدة   

 
  2-2عن األردن وحماس  .44

   عريب الرنتاوي 
 يتعين على حماس أن تدرك أن مياها كثيرة قد جرت في أنهار المنطقة وجداولها منذ أزمة المكاتب والقيادات                  
قبل ستة أعوام، فالمكان الطبيعي الوحيد لقادة وحماس ومقراتها هو األرض الفلسطينية، بدءا من قطاع غـزة،                 

 حديث حماس عن دحر االحتالل عن غزة وهزيمة إسرائيل وانتـصار المقاومـة فـي                وال ندري كيف ينسجم   
  .الوقت الذي ما زالت فيه بعض رموز الحركة وقيادتها تتصرف بعقلية البحث عن منفى آمن، أو مقرات بديلة

نعرف أن حكومة شارون تريد أن تخرج حماس من غزة والضفة ال أن تسمح أو تقبل أو تغض الطرف عـن                     
 بكل  - سياسيا   - قياداتها إليها، بيد أن رغبة شارون ليست أبدا قدرا ال راد له، وباإلمكان إلحاق الهزيمة                 عودة

محاوالته الرامية تقويض النظام السياسي من بوابة تعطيل االنتخابات والحيلولة دون مشاركة الحركة اإلسالمية              
ل أهمها الموقف األوروبي المتحفظ على المسعى       فيها، وثمة مؤشرات دالة على إمكانية كسب هذه المعركة، لع         

اإلسرائيلي، وتفهم إدارة الرئيس بوش، أو التيار المركزي فيها، لمواقف محمـود عبـاس الداعيـة إلجـراء                  
االنتخابات الفلسطيني في موعدها، وبمشاركة الجميع من دون استثناء، وفي مختلف المناطق الفلـسطينية بمـا                

  .فيها القدس المحتلة
 حماس أن تدرك، أن عالقاتها اليوم مع مصر واألردن والكثير من الدول العربية، وغـدا مـع سـوريا                    على

ولبنان، ستتقرر في ضوء قدرة الحركة على التغير وانتهاج سياسات جديدة، واتباع وسائل كفاحيـة مختلفـة،                 
 أن تعيد انتاج عالقاتها مـع       فكلما اقتربت الحركة من االنخراط في النظام السياسي الفلسطيني أصبح بمقدورها          

الدول العربية وغير العربية من بوابة هذا النظام وعبر مؤسساته، وكلما أصـغت حمـاس لنـداءات التعقـل                   
واالعتدال بخصوص العمليات االنتحارية وفوضى السالح وتعدد المرجعيات، فتحت أمامها أبواب وسبل ظلت             

 أمر، فإن خيارات الحركة وهوامش مناورتها تتقلص يومـا     مغلقة في وجهها حتى األمس القريب، وأيا يكن من        
  .بعد آخر، حتى وإن تلقت جرعة أو شحنة إضافية بفعل ما جاءت به نتائج االنتخابات اإليرانية األخيرة

لن يكون األردن يوما في وضع يمكنه فيه أن يجمع بين ريادته لعملية السالم من جهة واستضافته ألشد خصوم                   
بين تبنيه الصريح لخيار السلطة ومحمود عباس مـن جهـة،           ....قاوميها بالسالح من جهة ثانية    هذه العملية وم  

بين حربه التي ال تلين لها قناة ضد        .... واحتضانه غير المباشر لبدالئه ومناوئيه بالسالح أيضا، من جهة ثانية           
وى وفصائل لم تغادر بعـد      التطرف والغلو واإلرهاب من جهة، وعالقات نامية ومتجددة من جهة أخرى، مع ق            
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دوائر الشبهة ولم تعترف بخطل السياسات والممارسات التي مكنت اآلخرين من تصوير الكفـاح الفلـسطيني                
  .العادل والمشروع، إرهابا أعمى وغلوا ال يرتد إال على أصحابه، وبأوخم العواقب

ريق إلى القدس يمر بعمان هو الـشعار        قديما، وفي ذروة المراهقة السياسية، القومية واليسارية، كان شعار الط         
األثير والمحبب على قلوب كثيرين من أبناء تلك الحقبة ورموزها، واليوم نقول لحماس، أن الطريق إلى عمان                 
والقاهرة والرياض، وغدا إلى دمشق وبيروت، يمر بغزة أوال، ويرتسم في ضوء ما يمكن لحمـاس أن تفعلـه                   

بها ومساعدته على اجتياز االمتحان الدولي الصعب وغيـر المنـصف           فيها من أجل ضمان مستقبل أفضل لشع      
  .الذي يجد الفلسطينييون أنفسهم فيه

ال يكفي أن تكون حماس، ومن خلفها الحركة اإلخوانية األوسع، األقل حماسا لـفك اإلرتباط حتى تفتـرض أن               
 أوال، وهي ما زالت ترى      1988ـ  طرقها نحو عمان باتت سالكة، فعمان ذاتها ما زالت على التزامها بقرار ال            

في الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، خط دفاع أول عن كينونتها ثانيا، وفي أبعد التقديرات فهي ما زالـت فـي                    
  .طور الترقب واستطالع مواطئ أقدامها في الحقبة القادمة ثالثا

 ويشاع في سوق التكهنـات والقـراءات        وبفرض أن خيارا أردنيا، فيدراليا أو كونفداليا يقرع األبواب كما يقال          
االستشرافيه، فإنه سيظل مطلوبا من حماس أن تجتاز درب الجلجلة على طريق التغيير، والحركة لديها القابلية                

  .واالستعداد لذلك، بل ويمكن القول أنها بدأت هذا المشوار الصعب قوال وفعال
 10/11/2005الدستور 

 
  !؟....البيان قبل األخير لفتح .45

  ونس العموري ي
على الصعيد الفتحاوي فقد ولى زمن مركزية القرار الصادر من قمة الهرم التنظيمي لفتح والسؤال الكبير الذي                 

؟؟ وهل يمكننا أن نسمي الفعـل       .. يطرح نفسه هنا هل فتح ما قبل االنتخابات هي ذاتها فتح ما بعد االنتخابات             
 والتنظيم والقدرة على اسـتيعاب المتغيـرات علـى الـساحة            االنتخابي هذا تحديا حقيقيا تواجهه فتح الحركة      

الفلسطينية الداخلية حتى في ظل الشرذمة التي تعاني منها الحركة والتي تبدو واضحة المعالم بكـل تفاصـيل                  
المشهد التنظيمي وتجاذباته كخطوة أولى على طريق البرايمرز الفتحاوي المنتظر الذي اشكك في جـدواه فـي             

 غيرها من الحركات والتنظيمات الفلسطينية التي لطالما إدارت أزماتها الداخليـة دون اللجـوء               دمقرطة فتح أو  
  ..إلى ما يسمى بفعل البرايمرز

إن الواقع الفتحاوي اليوم يؤكد مرة أخرى أن هذه الحركة تمر بمخاض من الصعب التنبؤ بنتائجه في الظـرف                   
ات اللجنة المركزية التي تجمدت في فعلها ولم يعد لهـا أي            وهذا إنما يعكس برأيي حقيقة واقع ومعطي      . الراهن

حضور تنظيمي على مستوى القاعدة الفتحاوية العريضة هالمية الشكل إذا ما جاز لنا تسميتها بالقاعدة حيث ال                 
انضباط فعلي لها وفقا لألصول التنظيمية أو الحزبية المتعارف عليها والمستندة على أساس اللـوائح الداخليـة                 

  .. محددة لطبيعة الحقوق والواجباتال
إن مجريات األمور في فتح لتؤكد أن ثمة انفالت واضح في اآلداء وعدم قدرة القيادات أو الكوادر على مختلف                   
مستوياتها من لملمة الشمل الفتحاوي وهذا على األقل ما أكدته انتخابات المجالس المحلية حتى اآلن بمراحلهـا                 

ا أكثر من قائمة لفتح تخوض االنتخابات في نفس الموقع وكان التنافس على أشده على               الثالث حيث أننا قد رأين    
الرغم من أن هذه القوائم كانت قد رفعت شعارات فتح وتنافست على األصوات ذاتها التي من المفترض أنهـا                   

  .. مؤيدة لسياسات فتح عموما
؟؟ ومن الذي يملك الحقيقة     ..على مثل هذه الشرذمة   لماذا وافقت فتح الحركة وفتح القيادة       .. والسؤال األكبر هنا  

؟؟ والسؤال  ..؟؟ أو من الذي يملك الشرعية الرسمية لفتح حتى يخوض االستحقاق االنتخابي باسمها            ..الفتحاوية
؟؟ بمعنى من هي الجهة المخولة في فتح بمنح المرسوم الشرعي والفتـوى         ..األهم برأيي من أين تأتي الشرعية     
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؟ من الذي يملـك     ..مية لكل الخالفات واالختالفات في اإلجتهادات بصرف النظر عن صوابيتها         الشرعية التنظي 
  ؟؟..حقيقة الحسم

ففي الوقت الذي كان فيه األسير مروان البرغوثي ينوي ترشيح نفسه لمنصب رئيس السلطة الوطنيـة أصـدر                  
ي اعتبر فيه مروان وفي حال ترشـحه        فاروق القدومي أبو اللطف رئيس اللجنة المركزية لفتح بيانه الشهير الذ          

لالنتخابات قد خرج عن الصف الفتحاوي وهذا ما كان حسما أو فتوى تنظيميـة صـادرة عـن قمـة الهـرم                      
ولكننا اليوم نشهد غيابا واضحا وحقيقيا لمسألة الرأي التنظيمي القاطع الـصادر عـن المؤسـسة                ... التنظيمي

ية من اجتهادات وخالفات بالرأي وهذا ما يهدد فـتح وديمومتهـا            الرسمية اتجاه كل ما يعصف بالساحة الفتحاو      
  ...ولعل استحقاق انتخابات المجلس التشريعي القادم سيثبت هذه الحقيقة... واستمرار فعلها

؟؟ ..هل الفعل النضالي الفتحاوي على مدار السنوات الخمس الماضية قد تولد نتيجة قرارات قياديـة فتحاويـة                
اقع أكد ويؤكد أن الفعل الكفاحي الفتحاوي إنما مورس ويمارس خـالل هـذه االنتفاضـة                والو... اشك في ذلك  

األمر الذي عكس بذاته على الساحة الفلسطينية بـشكل عـام           .. بمعزل عن رأي وقرارات قيادات فتح الرسمية      
والمواقع حيث  ونشوء ظواهر مراكز القوى المتعددة التي بدأت بممارسة الدور السلطوي في الكثير من األحيان               

  .انتشار ظاهرة السالح غير المسيس وبالتالي ما يعرف اليوم باسم ظاهرة الفلتان األمني
  9/11/2005القدس الفلسطينية 

 
 !  الصهيونية ليست ظاهرة يهودية وإنما ظاهرة استعمارية احتاللية .46

 عبدالوهاب المسيري. د
 عنى شامل لها؟نريد أن نقف على م) الصهيونية(كثيراً ما ترد كلمة * 
 الصهيونية تعني في العالم العربي االستعمار االستيطاني االحتاللي في فلسطين الذي ترسخ بدعم من -

الغرب، ولكنها في األساس كلمة معقدة كثيرة الدالالت والمعاني بحسب النشأة؛ فهي في المعنى الديني تشير 
ون والقدس بل إلى األرض المقدسة ككل ويشار إلى كلمة صهيون في التراث الديني اليهودي، هو جبل صهي

إلى اليهود أنفسهم، والعودة إلى صهيون فكرة محورية في الكيان الديني اليهودي ألن أتباع هذه العقيدة يؤمنون 
، ويحكم العالم فيسود العدل )األرض المقدسة(بأن المسيح سيأتي في آخر األيام ليقود شعبه إلى صهيون 

 . والرخاء
 رجعنا إلى نشأة هذه الكلمة نجد أنها تبلورت مع الهجمة االستعمارية الغربية على الشرق اإلسالمي ولكن إذا

ومع تبلور الفكر المعادي لليهود في الغرب بسبب ظهور الدولة العلمانية المركزية التي همشت اليهود كجماعة 
ية، وأصبح في الخطاب السياسي منذ العام وبدأ مفهوم الصهيونية بعدها ينتقل إلى عالم السياسة والمنفعة الماد

م مع نجاح أوروبا في مشروعها االستعماري، ولكن تبلورت المفاهيم الصهيونية ومالمح المشروع 1841
 على يد المفكرين الصهيونيين 1880الصهيوني بشكل كامل في الفترة بين منتصف القرن التاسع عشر والعام 

 أرض بال -انس أوليفانت وقد لخص شافتسبري تعريف الصهيونية بأنها غير اليهود مثل لورد شافتسبري ولود
 ولكن هذا المفهوم لم يتضح تماماً إال بعد وعد بلفور الذي منح الشعب اليهودي أرض -شعب لشعب بال أرض 

ولكن هناك نقطة مهمة ال بد من أن أشير إليها وهي أن الباحثين العرب وقعوا في فخ خطأ الترجمة . فلسطين
من دون توضيح المفهوم الكائن وراءه فترجموه صهيونية، والصواب الحركة ) زايونيزم(لمصطلح  ل

 . الصهيونية االستيطانية اإلحاللية
 ! يتحدث اليهود دائماً عن إعادة بناء الهيكل وأنه سيقام مكان المسجد األقصى، فما هي حقيقة هذا األمر؟* 
ء مستبعد تماماً؛ لخطورة اإلقدام على مثل هذه الخطوة، أما إذا  مسألة هدم الصهاينة للمسجد األقصى شي-

أردنا أن نتعرف على طبيعة تفكيرهم في إعادة بناء الهيكل المزعوم، فإن الفرق اليهودية مختلفة حول هذا 
 األمر، فهم ينقسمون إلى صهاينة وغير صهاينة، أما غير الصهاينة فيعارضون العودة أصالً وكذا إعادة بناء



 

 18

الهيكل، ولذا قد حذف اإلصالحيون منهم األدعية الخاصة بإعادة بناء الهيكل ويستعملون كلمة     المعبد منذ 
 لإلشارة إلى  المعابد اليهودية، وهم يعتبرون المعبد أينما وجد يحل محل الهيكل وأن الهيكل لن يتم 1818سنة 

 . استرجاعه أبد
 

، وهي كلمة يونانية تشير للمعبد اليهودي على أن )سيناجوج(كلمة أما اليهود األرثوذكس فيفضلون استخدام 
تظل كلمة هيكل قائمة بالفعل، ولكن ليس هيكل القدس وهؤالء احتفظوا باألدعية الخاصة بالعودة، أما الصهاينة 

صهاينة ال دينيين وصهاينة دينيون، الصهاينة الدينيون : فأيضاً ينقسمون إلى قسمين حيال هذه المسألة
لمتطرفون يرون أن مسألة إعادة بناء الهيكل مسألة ذات أهمية مركزية بالنسبة لهم ولهذا يركِّزون على هذه ا

العملية وهي بالنسبة لهم مسألة عقائدية، والواقع أن كثيراً من المنظمات اإلرهابية الصهيونية الجديدة قد جعلت 
هذا الموقع من أهم أهدافها، أما القسم الثاني منهم فال إعادة بناء الهيكل وهدم اآلثار اإلسالمية الموجودة في 

يكترثون كثيراً بالعبادة وال بإعادة بناء الهيكل وهي مسألة هوس ديني يهدد المستوطن الصهيوني بالخطر من 
دون عائد ملموس، ومن ثم نجد أن هذه المسألة ال تحظى بشعبية داخل إسرائيل، التي تكون فيها أعلى المظاهر 

وقد أشار تيدي كوليك، عمدة القدس إلى المهووسين الذين قاموا بوضع حجر أساس بناء . نة في العالمللعلم
الذي ألهب حماس معظم اليهود في القرن السابع عشر ) شبناي تسفي(الهيكل، وبين أنهم يسيرون في خط 

ركة بالفشل، األمر الذي رج ووعدهم بالعودة إلى  فلسطين، وعين بعض أتباعه حكاماً لألرض، ثم انتهت الح
ولكن رغم هذا االنقسام بشأن إعادة بناء الهيكل إال أننا نالحظ أن بعض األطروحات التي . اليهودية من أساسه

صنفت في الماضي باعتبارها دينية ومتطرفة صارت مقبولة، بل أصبحت جزءاً من الخطاب السياسي 
تدال والتطرف الصهيونيان يتحددان من خالل التوسع الصهيوني أو من برامج األحزاب المعتدلة، فاالع

الصهيوني والقوة الذاتية الصهيونية، وكما قال بن غوريون إن خير مفسر للتوراة هو الجيش اإلسرائيلي، ولذا 
، ، تؤيد بعد قليل إعادة بناء الهيكل)األقلية المتدينة واألغلبية الملحدة(فليس من المستبعد أن نجد جميع الصهاينة 

 . باعتباره أمراً أساسياً للعقيدة الصهيونية ال تكتمل من دونه
يتحدث الصهاينة دائماً عن أن لهم حقوقاً تاريخية في فلسطين وهناك كانت دولتهم، فكيف ترد على هذا * 

 الزعم؟ 
دم، فالوجود الحقوق السياسية ال تستند إلى الحقوق التاريخية إذا كان التاريخ قديماً موغالً في الق:  أوالً-

طويت صفحته مع وصول اآلشوريين ثم ) ميت) (متحفي(التاريخي لليهود في فلسطين هو جزء من تاريخ 
، وأخيراً الفتح اإلسالمي، والتاريخ اإلسالمي وحده هو )الروم(البابليين ثم اليونانيين فالرومان فالبيزنطيين 

بشرية التي تعيش في فلسطين في الوقت الحاضر، أما التاريخ الحي الممتد إلى الحاضر، فهو تاريخ الجماعة ال
التاريخ اليهودي أو اليوناني فهما تاريخان ليسا لهما امتداد في الوقت الحاضر، ومن ثم تحوال إلى تواريخ 
متحفية يدرسها المؤرخون بعناية بالغة، وعلى أية حال قام كثير من المؤرخين اإلسرائيليين الجدد بإثبات أن 

األساطير التوراتية التي تستند إلى نظرية الحقوق التاريخية ليست لها أي سند في الواقع، فدولة داود كثيراً من 
وسليمان على سبيل المثال ال يعرف لها اسم مما يدعو إلى الشك في مكان وجودها أساساً ولعلها كانت اتحاداً 

ون في تفسير اآليات الواردة في هذا الشأن بين بعض القبائل ليس إال، وهناك يمكن الرجوع إلى مايقوله المفسر
فعليها المعول الصحيح وهي المرجع الدقيق المعتمد المسألة األخرى أن هناك ارتباطاً عاطفياً بين اليهود وهذه 
األرض، وهذا ال يعطي صاحبه أي حقوق في أي حال، فقد أثبتت األيام أن هذا االرتباط غير حقيقي أيضاً، 

 . ليهود في العالم يرفضون العودةبدليل أن غالبية ا
 كيف تقوم األمر بعد تصريح بوش بموافقته على إلغاء حق العودة للفلسطينيين ؟ *  
 عودة الفلسطينيين جزء ال يتجزأ من عملية نزع الصيغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية االستيطانية، وحق -

العالمي لتلك الحقوق مادة تنص على حق كل مواطن العودة هو حق أساسي من حقوق اإلنسان، وفي الميثاق 
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في العيش في بالده، أو تركها أو العودة إليها، وهو مرتبط بحق الملكية واالنتفاع بها والعيش في األرض 
المملوكة، وحق الملكية ال يزول باالحتالل وهو مرتبط أيضاً بحق تقرير المصير الذي اعترفت به األمم 

م، وقد اعتبر السماح بعودة الالجئين أحد الشروط التي وضعت لقبول إسرائيل 1948عام المتحدة كمبدأ منذ ال
م، فمقولة بوش ومحاولة نسيان الماضي والتطلع إلى المستقبل تزدري العقل 1948عضواً باألمم المتحدة العام 

ال ينبغي أن يفترضها أو اإلنساني وتهينه، أما حكاية أن الفلسطينيين لم يعودوا راغبين في العودة فهي مسألة 
يفرضها أحد على أحد وإنما يقررها كل فلسطيني بنفسه، ثم إنها أكذوبة أخرى تعمد إلى التزييف والتقليل 

م، كانوا 1948وساكنو المخيمات منذ األربعينيات شهود عملي على ذلك، فالذين طردوا وشردوا في العام 
 ألف شخص، وكل من امتلك منهم شيئاً 600بعة ماليين و آالف شخص، أما عددهم اآلن فتجاوز أر805آنذاك 

إن عودة الفلسطينيين : وعادة ما يقول الصهاينة. في فلسطين ال يزال يحتفظ بأوراقه الثبوتية حتى هذه اللحظة
ستفقد الدولة الصهيونية طابعها اليهودي، وهم محقون في ذلك، ولكن الرد على هذا أن الدولة التي تنبني 

 التمييز العنصري ال تستحق البقاء، فالدولة اليهودية هي دولة حصرية استبعادية تسقط الحق هويتها على
المتعين لإلنسان الفلسطيني للعودة إلى أرضه، ومع ذلك يساندهم بوش في ذلك ويدعمهم في ظل صمت عربي 

 . مستمر
رى الفدائيين انتحاريين، ولألسف وسائل اإلعالم الغربية ما زالت ترى في المقاومة الفلسطينية إرهاباً، وت* 

 ! تتبعهم بعض وسائل اإلعالم العربية، من يفض هذه اإلشكالية؟
 الرد على هذه الترهات ال بد من أن يكون في التأكيد على أن الفعل الفلسطيني هو فعل مقاومة، فالظاهرة -

عرب لها ال تختلف عن مقاومة الصهيونية ليست ظاهرة يهودية وإنما ظاهرة استعمارية إحاللية، ومقاومة ال
 سبتمبر في أميركا ليصفوا المقاومة 11الشعوب المقهورة للمستوطنين الغزاة، ولقد استفاد الصهاينة من أحداث 

بأنها إرهاب والفدائي والشهيد انتحاري، ولكن هناك فرقاً كبيراً بين المنتحر ألنه إنسان سقط في اليأس والقنوط 
 معها أن يفعل شيئاً بخصوص الظروف المحيطة به وال يجد مخرجاً إال أن يفجر ووصل إلى  مرحلة ال يمكن

نفسه، فاالنتحار تعبير عن العدمية وعن الكفر بكل القيم، وهذا ينطبق على الجنود اإلسرائيليين الذين انتحروا 
معدالت في جنوب لبنان بعد أن تصاعدت عمليات حزب اهللا ضدهم، وقد أصبح العالم الغربي مع تصاعد 

العلمنة والتوجه نحو اللذة غير قادر على إدراك نبل االستشهاد، فيراه تعبيراً عن رغبة في إنهاء الذات نتيجة 
عقد نفسية، ولكن االستشهاد عكس ذلك تماماً، فالشهيد إنسان ممتلئ باإليمان باهللا وباألمل وبالمقدرة على 

تشهاد هو تعبير عن امتالء إنساني وعن أنبل الدوافع اإلنسانية، التصدي للعدو وإنهاء الظلم وتغير الواقع، فاالس
أي استعداد اإلنسان للتضحية بنفسه من أجل القيم التي يؤمن بها، وفي حالة االستشهادي الفلسطيني فهو يضحي 
بنفسه، من أجل دينه وتحرير الوطن وإقامة العدل فيه، وخصوصاً في مواجهة عدو شرس مزود بأحدث 

 الفتَّاكة، واألكيد أن هؤالء االستشهاديين لن يفجروا أنفسهم إذا حصل الشعب الفلسطيني على حقوقه األسلحة
 . كاملة، فاالستشهاد ليس هواية وإنما فريضة

ولكن الصهاينة يدركون أهمية الخلط في المصطلحات وتسمية األشياء بغير أسمائها من خالل اإلعالم الغربي، 
التي تصور المقاومة باعتبارها مجرد ) اإلرهاب(صدقاؤهم في الواليات المتحدة كلمة ولقد استخدم الصهاينة وأ

متأصل في النفس العربية وكره كامن فيها ليس له أساس قانوني أو أخالقي، وهذا ) شر(إرهاب مجنون نتيجة 
إلرهاب العربي إن ا: الكره موجه ضد اليهود الذين يودون أن يعيشوا في سالم، بل يتمادى الصهاينة بالقول

ضد المستوطنين الصهاينة إنما هو استمرار لظاهرة معاداة اليهود واليهودية أو معاداة السامية وغير ذلك، 
وتأتي هذه الكلمة نتيجة التصور الصهيوأميركي الذي يرى أن الوجود الصهيوني في فلسطين ليس احتالالً 

 فيكونوا إرهابيين، ولألسف الشديد فإن إطالق صفة وإنما هو وجود شرعي ال بد للعرب من قبوله وإن قاوموه
اإلرهاب على المقاومة في بعض األوساط الثقافية أو وسائل االعالم العربية ال يعني إال شيئاً واحداً أن هؤالء 

 ! يؤيدون الصهاينة المغتصبين على حساب العرب ولكل واحد دوافعه
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أنها وثيقة مزيفة وليست من صنع : والت حكماء صهيون وأكدتمنفيتم وجود بروتوك) اليد الخفية(في مؤلفكم * 
 لماذا كان هذا النفي؛ ولماذا أخذت هذا البعد وهذا الحيز اإلعالمي؟ .. اليهود

 البروتوكوالت كتبت بالروسية ويهود روسيا كانوا ال يعرفون الروسية وكان الحاخامات يتحدثون اآلرامية -
ذه اللغة، فهل تعتقد أن المخابرات اإلسرائيلية تكتب خطة عن الوطن العربي ولو كانت وثيقة سرية لكتبوها به

فما حدث أن أوروبا كانت وقتها في أزمة اقتصادية ! وألن الفكر التآمري سهل ويسير! بالعربية الفصحى؟
قيصرية شديدة والدولة القيصرية كانت في أزمة فروجت لهذه الشائعة لتبرر سياستها، فالبروتوكوالت تمجد ال

 . وتهاجم الديموقراطية وهذه كانت رؤية البوليس السري القيصري فنسبها لليهود
في هذه البروتوكوالت؛ نجد أن إسرائيل تنفذ الكثير من اآلليات الموجودة فيها مثل استخدام وسائل اإلعالم * 

 والسيطرة عليها لتكون أداة الصهيونية؟ 
 كان الخطاب 1948يسيطر عليها اليهود قبل عام ) النيويورك تايمز(ت  هذا الكالم غير دقيق، ألنه عندما كان-

اإلعالمي فيها معادياً للصهيونية؛ ألن الجماعات اليهودية في أميركا لم تكن تؤيدها، ولكن تغيرت سياسة 
ناك الواليات المتحدة وإستراتيجيتها نحو الصهيونية وبدأ يهود أمريكا يتحولون إلى  الصهيونية فلم يعد ه

 ! تناقض بين األميركية والصهيونية
 وهل هذا له عالقة بالصهيونية النصرانية في أميركا؟ * 
  الصهيونية النصرانية لها أسباب أخرى منها التوجه االستعماري األميركي؛ ألنه أصبح جزءاً من السياسة -

 العقائد النصرانية، وأصبح هذا األميركية، فبالتالي الكثير من النصارى  يسعون وراء التفسير الحرفي لبعض
األمر مقبوالً وسعدت المؤسسة السياسية بذلك؛ ألن الشعور الديني أصبح يصب في خندق السياسة اإلمبريالية 

 . مع أن المفروض أن الشعور الديني يقف ضد هذا االستعمار
 هل هذا مرتبط بمقولة سيطرة اليهود على العالم تمهيداً لمجيء المسيح؟ * 
 النصرانية ال يقولون سيطرة اليهود على العالم ولكن عودة اليهود إلى فلسطين إلبادتهم وتنصيرهم،   في-

 ! ولذلك يهود أميركا ضد الصهيونية النصرانية
 ! لماذا تسيطر إذن الصهيونية النصرانية على سير االنتخابات األميركية؟* 
السياسة اإلسرائيلية هي الدعم األميركي بأي .. اأميرك ألن إسرائيل تساند الصهيونية النصرانية لحساب يهود -

ثمن والصهيونية النصرانية  تدعمهم بغض النظر عن معاداتهم لليهود أم ال، ويهود أميركا يؤيدون إسرائيل 
 !! لكن ال يحبون أن يروا الصهيونية النصرانية؛ ألنها معادية لهم

 ائماً لماذا؟ يالحظ في الغرب أن أصوات اليهود هي المتبناة د* 
 ال يوجد أصوات لليهود؛ ولكنه الصوت الغربي نفسه، عندما قام الغرب بضرب محمد علي في مصر لم يكن -

هناك يهود يحركون هذه السياسة ولكن كان هناك رؤية استعمارية شاملة تحول العالم إلى مادة استعمالية، وما 
 . يهود الجزء وليسوا الكلحدث أن الصهاينة وضعوا اليهود داخل هذا اإلطار، فال

 ما عوامل الضعف في الكيان الصهيوني التي لم يدركها العرب حتى اآلن؟ * 
 أهمها إحجام يهود العالم عن الهجرة إلسرائيل، فمثالً يهود أميركا ال يهاجرون إال بنسبة ضئيلة وتكون -

عامل في إسرائيل، كما أن من وكذلك يهود أوروبا الشرقية، ويوجد اآلن ربع مليون ! ألسباب اقتصادية
العوامل التي تضعف هذا الكيان تصاعد معدالت العلمنة والذي جعل من المواطن اإلسرائيلي غير قادر على 

ومن المشاكل األخرى . الحرب المستمرة، وقد صرح شاؤول موفاز بأن الشعب اإلسرائيلي كبيوت العنكبوت
 أن هناك إشكالية الهوية، هل الدولة اليهودية يهودية فعالً؟، الخدمة العسكرية وعدم الرغبة في أدائها، كما

وتصاعد معدالت الفحش والفجور والشذوذ، وأزمة تعريف اليهودي، حتى اآلن ال يعرفون له تحديداً وال 
وهذا يدل على الخلل في الهوية، كما أن !! تعريفاً، وآخر تعريف قرأته منذ أيام أن اليهودي هو غير العربي

زمة العلماني والديني، هل شرعية الدولة مستمدة من الدين اليهودي أم من العلمانية؟ ولكن كما أقول هناك أ
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إن إسرائيل ال يمكن أن تنهار من الداخل؛ ألن مقومات حياة المجتمع الصهيوني من الخارج وليست من : دائماً
العالم الغربي والجماعات اليهودية فيه، كما الداخل، فهو مدعوم مالياً وعسكرياً وسياسياً من الواليات المتحدة و

أن المساعدات الخارجية السخية تعمل على حل كثير من التناقضات ما يخفف حدة الصراع، وكذا توجد 
مؤسسات ديموقراطية وعلمية يمكن لكل قطاعات السكان أن يقدموا الحلول من خاللها، وأثبتت التجربة 

 يمكن أن تنهار إال من خالل الضغط الخارجي؛ فالقضاء على الكيان التاريخية أن المجتمعات العنصرية ال
 . االستيطاني ال يمكن إال من خالل الجهاد اليومي والمستمر ضده

 كيف ترى المقاومة والمستقبل القريب والبعيد لقضية فلسطين؟ * 
ى الشعوب العربية االستعداد   اإلبداع لدى الشعب الفلسطيني هو الركيزة األساسية في المقاومة، وأعتقد أن لد-

في المستقبل القريب أتوقع تصاعد االنتفاضة، .. لبذل كل شيء في سبيل تحرير المقدسات اإلسالمية والعربية
وفي المستقبل البعيد هو إنهاء الدولة الصهيونية، وهذا ال يعني القضاء على إسرائيل، وفي جنوب أفريقيا تم 

ون إبادة، حتى في االنتخابات األخيرة توجهت األحزاب البيضاء للسود القضاء على التمييز العنصري من د
والعكس وصاروا في بوتقة واحدة، ويمكن أن يتم هذا بين فلسطين وإسرائيل على المدى البعيد ومن خالل 

 . قوات دولية
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