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  الحركة العجوز تجدد شبابها وتستعد لمواجهة حماس: فتح .1

ـ    أنه و : رام اهللا  من   29/11/2005جاء في الحياة     ادات الـشابة لتـشكيل الئحتهـا       بانتخاب مجموعة من القي
النتخابات التشريعي، تكون فتح قد جددت شبابها وحسنت مواقعها في انتخابات تواجه فيها للمرة األولى حركة                

ويقول خبراء في الشأن الفلسطيني ان وجود قيادات مثل البرغوثي علـى             .سياسية متماسكة وقوية مثل حماس    
قال مدير معهـد التنميـة      حيث  . جاهات الناخبين الفلسطينيين لصالحها   قد خلق تحوال في ات    الحركة  رأس كتلة   

 ان كتلـة يقودهـا      ,لقد أظهر آخر استطالع للرأي العام أجريناه مطلع هذا الشهر         : البشرية في جامعة بيرزيت   
 في المئة لو كان     35 في المئة من أصوات الناخبين، بينما تحصل ذات الكتلة على            50البرغوثي ستحصل على    

الجمهور يرى في فتح الجهة القادرة علـى حـل          : وقال .ى رأسها شخصية فتحاوية أخرى مثل أحمد قريع       عل
 قادرة على جلب السالم والتفـاوض وتحـسين         هامشكالته السياسية، ووفق استطالعات الرأي يرى الجمهور ان       

ر حمـاس فـي محاربـة    ورغم إشادة الجمهور الفلسطيني بـدو   .االقتصاد وتعزيز العالقة مع المجتمع الدولي     
حركـة الـى    الاالحتالل اال انه يميل في الغالب الى تبني مواقف أكثر واقعية، وهو احد األسباب التي دفعـت                  

  .احداث تغييرات جوهرية في خطابها السياسي
العملية  اللجنة الحركية العليا لإلنتخابات عن وقف        هأعلنتما  : 28/11/2005 48 عرب  مراسلة  الفت حداد  ونقلت
وقال إبراهيم أبـو     .مراكزالض  ع في كافة مركز اإلقتراع فى قطاع غزة بسبب التوتر الذى شهدته ب            يةنتخاباإل

 إال أن هناك تجـاوزات      ,النجا إن اللجنة لم تكن راضية عن سير العملية رغم أن بدايتها كانت مطمئنة ومريحة              
 تألسـباب وصـف   ها  يل االنتخابات في  أعلن عن تأج   وفي رفح فقد     .هاوخروقات أمنية حدثت ما دعانا إلى وقف      
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محمد دحالن يعتبر المرشح األكثر حظا للفوز في خانيونس بينما يعتبـر سـمير              ويشار إلى أن    . بالفنية البحتة 
  .المشهراوي األكثر احتماالً للفوز في مدينة غزة

سابق امـس    اعلنوا في وقت     ا شهود إلى أن :  وكاالت  نقال عن  غزةمن   29/1/2005 الوطن القطرية    وأشارت
شـكا  حيث  ‚ اان مسلحين فلسطينيين اطلقوا النار في الهواء واقتحموا عدة مراكز لالقتراع مما ادى الى اغالقه              

  .قوائمالالمسلحون من اختفاء اسماء عدد كبير من الناخبين ممن لهم حق االقتراع من 
عناصر تنظيمه   ن  أ من, عاصفة الناطق باسم فرسان ال    هقالما  : نقال عن وكاالت   29/11/2005 السفير   وأوردت

هذه انتخابات شكلية وغير حقيقيـة وقائمـة        . الحركة لقد خذلنا من قبل     : وأضافأغلقوا خمسة مراكز اقتراع،     
     .تم تحديدها سابقاًقد الفائزين 
،  اتهم قوات األمن في رام اهللا      ,أحد المرشحين الفائزين  إلى أن    :وكاالتنقال عن    29/11/2005 البيان     ولفتت

حمايل إن مـا   وقال عبد الفتاح   . وطالب بإجراء تحقيق في ما أسماه تزويراً واسع النطاق         بالتدخل في التصويت    
الموضوع هو أن أفراد جهاز أمني معين تـدخلوا          حدث لم يكن عملية ديمقراطية، مشيراً إلى أن أخطر ما في            

    .بشكل سافر في االنتخابات
 مصادر فلسطينية مطلعة هكدت أام: غزةمن  وليد عوض عن مراسلها 29/11/2005القدس العربي ونشرت 

 عرقلة اجراء االنتخابات ى الىامس بان الصراع ما بين التيار الذي يتزعمه محمد دحالن وتيار صقور فتح اد
مثل في عناصر االمن الوقائي يخوض صراعا تواوضحت ان تيار دحالن الم .قطاعالفي الكثير من مناطق 

ويمثل العنف الذي شنه مسلحون ينتمون لفتح . حد من نفوذ دحالن في غزةللالذين يسعون صقور لامريرا مع 
 ان ,وقالت فتح في بيان. ب االسرائيليانسحال غزة بعد اىضربة لجهود عباس الرامية لبسط السيطرة عل

وقالت . ي العمليةاقتراع أمس كان باطال بسبب ما وصفته بانتهاكات خطيرة جعلت من المستحيل االستمرار ف
  .عادة وان قرارا سيتخذ في وقت الحق بتحديد موعد جديدالانه يتعين ا
ن فتح تشهد عرساً ديمقراطيـاً      من أ  محمد دحالن،    هقال ما   :غزةمن   29/11/2005 الخليج اإلماراتية    وتناولت

دية محاولـة إقـصاء     ورفض تصريحات ترى أن االنتخابات التمهي      .مميزاً لم تشهده منذ أكثر من أربعين عاما       
وشدد على أن فتح حركة تواصـل       . لقيادات التاريخية، وقال إن هذه التصريحات تعبر عن قصر نظر قائليها          ل

  . مستمر بين أجيالها المختلفة
ان من   , مصادر فلسطينية مطلعة   هقالتما  : غزةمن   29/11/2005 الشرق األوسط     مراسل  صالح النعامي  وبين

حيث النتخابات في حال لم تفلح في فرز شخصيات تحظى باحترام الجمهور الفلسطيني،             عباس لن يلتزم بنتائج ا    
 يخطط لجلب شخـصيات     هنإوحسب المصادر ف  . يخطط لتطعيم قائمة فتح بشخصيات مستقلة تحظى بالمصداقية       

 .ذات مكانة اجتماعية وسياسية واقتصادية عامة
أكثر من ثالثين مرشحاًً في إقليم نـابلس         إلى أن    :سنابلمن   28/11/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم     وأشار
 مـن تزويـر وتجـاوزات       ها توجيه طعن جماعي في سير العملية االنتخابية، مبررين ذلك بمـا شـاب             واقرر

 أن النتائج   ين لجنة اإلشراف بإعالن موقفها بعد ظهور حقائق وإثباتات تؤكد التزوير، مؤكد           واوطالب .وخروقات
  . تمثل النتائج الرسميةالتي نشرت في الصحف ال

د جمال محيـسن عـضو     يأكت: نابلس من    سامر خويرة   عن مراسله  28/11/2005 اسالم اون الين     ونقل موقع 
 أن اللجنة عملت بحيادية وديمقراطية وأن االنتخابات كانـت نزيهـة وأن             ,لجنة اإلشراف ردا على االنتقادات    

نحن نحـاول أن نـسمو بالديمقراطيـة        : وأضاف .المناطقفي كافة   يها  هناك ثقة عالية بالكادر الذي أشرف عل      
سـيتم رفـع    أنه  مشيرا إلى   .  بعض المشكالت  ناواجهنا  وأشار إلى أن   .الفلسطينية، وال نريد أن نبدأ من الصفر      

 .عليا لتقوم بالتدقيقاللجنة ال ىنتائج إلال
ا اعضاء فتح الـى مواصـلة        مروان البرغوثي دع   إلى أن : رام اهللا من   29/11/2005 الحياة الجديدة    ونوهت

االنتخابات التمهيدية باعتبارها انتصارا للخيار الديمقراطي والتجديد واكد في تصريحات نقلها عنه قدورة فارس              
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وطالب بالبدء فورا   .  على ضرورة صيانة التجربة وعدم االساءة اليها او خدشها         ,واحمد غنيم اللذان زاراه امس    
  .كةفي التحضير للمؤتمر السادس للحر

 مـروان مـن أن  غنـيم  أحمـد   ه قال  عما  :29/11/2005 في األيام الفلسطينية     كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   و
أكد على وجوب عدم السماح بإنزال أي أحد بالبراشوت كائناً من           حيث   يرفض أي نوع من التعيين،       البرغوثي

  .عضاء وعلى كل المستوياتحركة التي يجب أن تصان وتحمى لكافة األالألن ذلك يمس بحقوق أعضاء , كان
  

  ال توجد قطيعة بيننا وبين اسرائيل :ابومازن .2
اكد محمود عباس انه ال توجد قطيعة بين الفلسطينيين واالسرائيليين وان الجانب الفلسطيني يريد التعامل معهم                

 نجحنا في ذلك    وقال اننا اذا  .  االمن والهدوء  ى اسس السالم العادل الذي يعطي الفلسطينيين حقهم ويؤدي ال         ىعل
وقـال   .فلن توجد لدينا مشكلة في ان تعيش دولة فلسطينية جنبا الي جنب مع دولة اسرائيل في هدوء واستقرار                 

واضاف انه من هذا المنطلـق تـم        . انه من الضروري ان تكون االمور طبيعية بين الفلسطينيين واالسرائيليين         
  .ابرام اتفاق معبر رفح

  28/11/2005أخبار اليوم 
  

   لتطبيق خارطة الطريقأوروبييدعو لدور اس عب .3
دعا محمود عباس، أمس، إلى ضرورة أن يستمر الجانب األوروبي بالقيام بدور رئيس فـي                : وفا ـ برشلونة

تطبيق خارطة الطريق، وتحقيق رؤية بوش، والعودة إلى المسار السياسي التفاوضي من أجل إيجاد حل عادل                
وأكد في   .ي، وصوالً إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف        وشامل لجميع قضايا الوضع النهائ    

 غير أن نجـاح هـذه       ,كلمة أمام قمة برشلونة، أن االنسحاب اإلسرائيلي شكل خطوة مهمة نحو إنهاء االحتالل            
  .الخطوة مرتبط بحل سريع وجدي لكافة القضايا العالقة

  29/11/2005األيام الفلسطينية 
  

   تقارير عن بدء مفاوضات الوضع الدائمعبدربه ينفي .4
 ياسر عبد ربه ما نشر من تسريبات من مصادر إسرائيلية أن مفاوضات الوضع الـدائم                ى نف : د ب أ   -رام اهللا   

وقال ان بث هذه التسريبات هو محاوالت من اوساط حزب شارون الجديد لكي              .قد تنطلق منتصف العام القادم    
وأضاف أن دعاية هذا الحـزب تنـصب االن علـى انـه سـيعطي                . السالم يقنع ناخبيه بانه هو الذي يصنع     

وكانت تقارير إسرائيلية قد سربت     .  متسائال أي نوع من االستقالل يعدنا به؟       ,للفلسطينيين االستقالل مقابل االمن   
  ذكرت أن اتصاالت سرية فلسطينية إسرائيلية أجريت في االونة االخيرة وان لقاء جرى بـين               ,في وقت سابق  

وذكرت المصادر أن    .سالم فياض وايهود اولمرت من أجل إقناع الفلسطينيين بقبول تسوية مرحلية طويلة االمد            
وقال عبد ربه إن فكرة دولة ذات حدود         .محمود عباس رفض طلبا إسرائيليا بقبول دولة فلسطينية مؤقتة الحدود         

  .مؤقتة كحل طويل المدى هي الفكرة التي تراود شارون دائما
  28/11/2005أي األردنية الر

  
   استمرار حملتها حتى تحقيق اهدافهاتؤكدالداخلية الفلسطينية  .5

 امس بان الحملة األمنية التي تقوم بتنفيذها أجهزة األمن  الفلسطينيةأكدت الداخلية :ـ من وليد عوض رام اهللا
 تحقيق أهدافها في فرض  مدار الساعة في مختلف مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، لن تتوقف إال عندىعل

  .النظام والقانون وتوفير األمن واالستقرار تمهيداً لالنتخابات التشريعية
  29/11/2005القدس العربي 
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   لم تنه معاناة الفلسطينيين االسرائيليةاالنسحابات  : القدوة .6
طوال الـسنوات الماضـية   يعانون أوضاعا صعب    يزالون   أن الفلسطينيين ال  ,  ناصر القدوة   قال  : خاص  -  غزة

وأكد أن االنـسحابات   .  يزال جاثما فوق صدورهم   ألن االحتالل ال, بعد   وحتى اآلن وان مسيرة آالمهم لم تنتهي 
وطالب المجتمـع    .   المعاناة وهى خطوات منقوصة لم ترتكز على قرارات الشرعية الدولية           لم تنهي اإلسرائيلية  

والعمل على وقف االعتـداءات اإلسـرائيلية بحقـه            تجاه الشعب الفلسطيني     سياسيةاإليفاء بالتزاماته ال     الدولي
مؤكدا على أهمية دور األمم المتحـدة        .  باإلضافة إلى دعم تأسيس كيان مستقل له وضمان حل قضية الالجئين          

  . سطينيالمنطقة وإنصاف الشعب الفل   تحقيق السالم والعدل في   بكل هيئاته في   والمجتمع الدولي
  29/11/2005األيام البحرينية 

  
      داخلية وبرنامج العدوان واحدإسرائيل   التغييرات في  :  أبو زهري .7

إسرائيل من تغيرات داخليـة علـى الـصعيد            يجري في    أكدت حماس أن ما     : غزة ــ عبد الرازق أبو جزر     
أن انـسحاب شـارون مـن          أبو زهري    وقال سامي .  فقط ال شان للفلسطينين به       أمر داخلي    والسياسي   الحزبي

حزب العمل كلها تنطلـق مـن مـصالح            موعد االنتخابات والتغيرات في   الليكود وتشكيله لحزب جديد وتبكير      
إسـرائيل     وأضاف بان الخارطة السياسية في    .  إسرائيلية داخلية ووفقا للصراع والتنافس بين القوى اإلسرائيلية       

أوضح أن حركته متمسكة بها حتى نهاية العام          وحول موضوع التهدئة   .   تبارات كثيرة داخلية  متقلبة ويحكمها اع  
,  لخوض االنتخابـات التـشريعية  حماسوحول استعدادات .  جديد   وان تجديدها مرتبط بتوافق فلسطيني       الجاري

مية والوجـوه الدينيـة والحـضور       تبار الكفاءات العل  أخذنا باالع  :  وقال, أن الحركة أنهت اختيار مرشحيها     أكد  
  . موعدها   االنتخابات إذا ما جرت في   يمثلون الحركة في   المؤثر للمرشحين الذين   والسياسي   االجتماعي

  29/11/2005األيام البحرينية 
  

  دحالن يزور البرغوثي ويشعر بالصدمة من ظروف احتجازه .8
وقـال مقربـون     .ارة مروان البرغوثي في معتقل هداريم     ذكر موقع معاريف ان محمد دحالن قام بزي       : رام اهللا 

 وهي بعيدة كـل البعـد عـن الموضـوع           ,البرغوثي ان هدف الزيارة هو االطالع على ظروف اعتقال          ,همن
حركـة  ال على آخر التطورات السياسية وخاصة افتتاح معبر رفح وقضية توحيد            ه دحالن اطلع  إال أن  .السياسي

وقال دحالن لمقربيه بأنه شـعر بالـصدمة مـن          . الفوز في االنتخابات التشريعية   واعادة بنائها بطريقة تضمن     
  .ظروف احتجاز البرغوثي التي وصفها بالقاسية

  29/11/2005الحياة الجديدة 
  

  نجاة قيادي في كتائب األقصى من االغتيال  .9
رز المطاردين من   ن عبوة ناسفة انفجرت فجر أمس بالقرب من منزل أب         أ ذكرت مصادر أمنية فلسطينية      :غزة

كتائـب  الوحملت  . كتائب شهداء األقصى في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة من دون اإلبالغ عن إصابات              
  .مهدداً برد مزلزل,  من مغبة العدوان اإلسرائيليهاوحذر ناطق باسم. مسؤوليةالإسرائيل 

  29/11/2005البيان   
  

  لسطينيالقوى تدعو إلى إحياء يوم التضامن مع الشعب الف .10
دعت القوى الوطنية واإلسالمية، امس، الجماهير الفلسطينية ،إلى إحياء يوم التضامن العـالمي             : وفا -رام اهللا   

مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف اليوم، عبر المشاركة بكل الفعاليات واألنشطة، التي مـن شـأنها تعريـة                  
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انات دول العالم أجمع، واألحزاب والمنظمـات       وناشدت حكومات وبرلم   .وفضح سياسات االحتالل اإلسرائيلي   
اإلنسانية والحقوقية فيها، إلحياء هذه الذكرى والتضامن مع الشعب الفلسطيني وسلطته في النضال العادل مـن                

وشددت على أهمية تعميم التقرير األوروبي حول القدس على المحافل الدولية كشاهد حي على               .أجل نيل حقوقه  
كما دعت في إطار الوضع الداخلي إلى دعم الحملة الهادفة           .لتي تمارسها سلطات االحتالل   األعمال اإلجرامية ا  

وطالبت السلطة بالمزيد من اإلجراءات التي تحارب كـل أشـكال الفـساد              .إلى تكريس سيادة القانون والنظام    
  .والتجاوز على القانون

  29/11/2005األيام الفلسطينية 
  

   فة مدفعية باتجاه قطاع غزة  قذي50طلق أكثر من ياإلحتالل  .11
 قذيفة مدفعية باتجاه منـاطق فـي        40  أفادت مصادر إسرائيلية أن جيش اإلحتالل أطلق ما يقارب            :ألفت حداد 
قذائف يأتي كرد على إطالق صاروخ قسام وقذيفة هاون مـن           الوزعمت المصادر ذاتها أن إطالق       .قطاع غزة 

   .القطاع باتجاه إسرائيل
  28/11/2005 48عرب

  
  البدء ببناء سياج عازل: نابلس .12

وذكـرت   . كم وبارتفاع مترين جنـوب نـابلس       5شرعت سلطات االحتالل أمس، في بناء سياج عازل بطول          
بلدة، ويعـزل األراضـي     المن أراضي   % 60أن هذا السياج يلحق الضرر بحوالي        مصادر في بلدية جماعين   

  .أراضيهمالزراعية، ويحول دون قدرة المزارعين على الوصول إلى 
  29/11/2005األيام الفلسطينية 

  
   منزل مهدد بالهدم في القدس المحتلةستمائة .13

، أن سلطات االحتالل تواصل      في تقرير له   أكد مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية في القدس المحتلة        
ة إلـى تكثيـف االسـتيطان    سياستها الرامية إلى تهويد القدس المحتلة بالكامل، وذلك من خالل سياساتها الرامي   

اليهودي في المدينة، ومنع البناء العربي، والتضييق على المقدسيين الفلسطينيين، من أجل إجبارهم على الرحيل               
وحذر التقرير من أن المخطط الصهيوني النهائي فيما يتعلق بالديموغرافيا الفلسطينية، سيبقي على              .عن مدينتهم 

. ين، لن يتجاوز عددهم في اإلجمال المائة ألف، وربما أقل من ذلك بكثير            بضعة عشرات آالف فقط من المقدسي     
 إخطار لمنازل مواطنين في القدس المحتلة وزعت على أحياء متفرقـة  600ووفقا لمركز القدس، فإن أكثر من      

كثر ولفت االنتباه إلى قراٍر حكومي صهيوني اتخذ مطلع العام الجاري، يقضي بتخصيص أ            . في المدينة المقدسة  
  .من خمسة ماليين شيكل لتمويل عمليات هدم منازل المواطنين في القدس المحتلة

  29/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  ازدحام شديد واضطرار للمبيت طمعا في العبور : معبر رفح .14

المدينـة  بعض للمبيت في    المع اليوم الثالث الفتتاح معبر رفح تتجسد أزمة العبور حيث يضطر              :ماهرابراهيم
وقال احد المواطنين الذين لم يتمكنوا من العبـور          . وقرب المعبر ليلة او اثنتين على أمل أن يتمكن من العبور          

إلى االراضي المصرية انه توجه مع عدد كبير من القاصدين السفر ومنذ ساعات الصباح الباكر إلـى المعبـر             
  . ة بسبب االزدحام الكبير سواء للمغـادرين اوالقـادمين        لكننا لم نتمكن من العبور واجبرونا على العود         : قائال

ونفى شهود وعاملون في الجانب الفلسطيني من المعبر االشاعات التى سرت بأن السلطات المصرية اعـادت                



 

 8

صباحا حافلة بجميع ركابها إلى الجانب الفلسطيني ومنعتهم من العبور إلى أراضيها من دون توضيح اسـباب                 
   . هذا االجراء

  29/11/2005بيان  ال
  

  إذالل مهين ويومي على حاجز حوارة   .15
شكا فلسطينيون يتنقلون يوميا على حاجز حوارة جنوب نابلس من ممارسـات إذالل جديـدة يقترفهـا جنـود                   

وقال جامعيون إن طوابير االنتظار في ساعات المساء تصل الى أكثر من مائتي متـر               . االحتالل على الحاجز  
وذكر شهود أن الجنود    . الطلبة الى مناطق سكناهم، فيما يتعامل الجنود بخشونة بالغة معهم         في أثناء عودة مئات     

باتوا يجبرون الشبان تحت سن أربعين عاما على رفع قمصانهم على بطونهم أمام المجندات، وسط ضـحكات                 
ها بسؤالها مـا إذا     وقالت مدرسة إن الجنود يسخرون منها في أثناء تفتيش حقيبت         . ساخرة وتهكم عليهم بالعبرية   
  !في حوزتها سالح أو مخدرات

  29/11/2005الخليج اإلماراتية 
  
  المؤتمر العام األول للتجمع الشعبي للدفاع عن حق العودة  .16

 من المقرر أن يعقد اليوم في مدينة غزة المؤتمر العام األول للتجمع الشعبي للدفاع عن حق العودة،                  :ألفت حداد 
مر عبد اهللا الحوراني أن التجمع يضم عدد من الهيئات والمنظمات واللجان الـشعبية،              وقال المنسق العام للمؤت   

والشخصيات، المهتمة بقضية الالجئين، والناشطة في مجال الدفاع عن حق العودة، ويهدف إلى كشف المخاطر               
  .ذا الحقالمحدقة بحق العودة، وتوعية الجماهير الفلسطينية وحشد الجهود العربية والدولية ، لدعم ه
  29/11/2005 48عرب

  
   امام السفارة االميركية في تل ابيب  فلسطينيةتظاهرة .17

 فلسطينيا امس امام مقر السفارة االميركية في تل ابيب احتجاجا على السياسة االميركيـة فـي                 50تظاهر نحو   
الشرق االوسط في   وقال طلب الصانع هذه وقفة تظاهرية جاءت احتجاجا على السياسية االميركية في             . المنطقة

  .العراق وسوريا
  29/11/2005الدستور  

  
  استنكار الحكم على النائب خضر  .18

استنكرت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية أمس، الحكم الذي صدر بحق النائب األسـير حـسام                
ـ     وزير شؤون األسرى أن اعتقال خضر، باطل من أساسه وغير شرعي           أكدوخضر،   س وناشد الـوزير المجل

  .التشريعي بتحريك قضية النائبين البرغوثي وخضر
  29/11/2005الشرق األوسط 

  
   للضرب المبرح أثناء اعتقالهموامعتقل سالم تعرضأسرى  .19

افاد محامي نادي االسير مهند الخراز الذي التقى عددا من اسرى معتقل سالم العسكري ان االسرى فـي هـذا                    
وافاد . التعذيب اثناء اعتقالهم وقبل وصولهم الى المعتقل المذكور       المعتقل ادلو بشهادات عن تعرضهم للضرب و      

 أسـرى   8 اسير تحت سن الثامنـة عـشرة، و          12 اسيرا من بينهم     25الخراز انه يقبع حاليا في معتقل سالم        
  . إداريين
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 27/11/2005تقرير األسرى الفلسطينيين 
  

  اقتحام أقسام سجن عوفر وإصابة العديد من األسرى .20
ات االحتالل فجر اليوم جميع أقسام سجن عوفر،غرب رام اهللا، مستخدمة القنابل الـصوتية والغـاز     اقتحمت قو 

وأفـاد   المسيل للدموع وخراطيم المياه والعصي، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من األسرى برضوض واختناق،  
لمستشفى، إضافة الستمرار   وترفض نقل المصابين ل    فجر اليوم  المعتقلون بأن إدارة السجن أغلقت جميع األقسام      

وأفادت مصادر األسرى بأن هذا التوتر جاء بعد قـرار سـلطات             .حالة االستنفار من قبل الشرطة والمعتقلين     
 من قيادات الجبهة الشعبية المحتجزين في سجن عوفر وعلى رأسهم عبد الرحيم ملـوح مـن                 5االحتالل إبعاد   

  .زيةالمعتقل إلى العزل االنفرادي في السجون المرك
  29/11/2005األيام الفلسطينية 

  
   فلسطينية لضمان أغلبية يهودية في إسرائيل دولةكديما يؤيد قيام  .21

جاء في برنامج كديما أنه من أجل الحفاظ على الهدف االهم المتمثل بالحفاظ على وجود اسـرائيل الـسياسي                   
الكاملة وبين ضمان وجـود     كوطن قومي في ارض اسرائيل يتوجب الحسم بوضوح بين فكرة ارض اسرائيل             

واضافت ليفني ان من يوافق على هذا المبدأ فانه ملزم بالموافقة ايضا على مبدأ قيام دولـة                  .غالبية يهودية فيها  
 اشترطت ان الدولة القومية االخرى يجب ان تكـون منزوعـة            هالكن .قومية اخرى في منطقة ارض اسرائيل     

 السياسي لكديما على ان الخطة السياسية الوحيدة المطروحـة االن  وشدد البرنامج .السالح ونظيفة من االرهاب  
ونقلت معاريف عن مصادر في كديما قولها انه لن يتم االنتقال الى المرحلة الثانيـة                .هي خطة خارطة الطريق   

  .من خارطة الطريق اال بعد انتهاء تنفيذ استحقاقات المرحلة الحالية
  28/11/2005 48عرب

 
  ينزع الشرعية الدينية عن إسرائيلمتطرفحاخام كبير  .22

شارون هو الشرير الذي أرسله اهللا، سبحانه وتعالى، لليهود، لكي يفيقوا ويدركوا ان اهللا              :  نظير مجلي  ،تل أبيب 
انه يريد لنا أن نستيقظ حتـى نـستعد         . غاضب عليهم وان اسرائيل التي صلينا من أجلها هي ليست هذه الدولة           

اليهود الحقيقية، بهذه الكلمات كتب الحاخام شالوم دوف وولفا، أحد كبار رجال الـدين              لبناء مملكة يهودا، دولة     
وأصدر هذا الكتاب خصيـصا لموضـوع خطـة         . اليهود في كتاب جديد أصدره بعنوان ما بين النور والظالم         

  . الفصل التي يتبناها شارون
  29/11/2005الشرق األوسط 

  
  !!  نشطاء حماس يهوداً أكثر مما قتلعرباًقتلت : عامي أيالون .23

قال رئيس جهاز الشاباك االسبق عامي ايالون انه ال يعارض التفاوض مـع حمـاس فـي حـال                   : بالل ظاهر 
   . بانني قتلت عربا اكثر مما قتل نشطاء حماس يهودا:مشاركتها بالحكم في السلطة الفلسطينية معترفا

  29/11/2005 48عرب
 
   الشهر المقبلقلندياافتتاح معبر  .24
 توقعت مصادر عسكرية اسرائيلية أن يتم افتتاح معبر قلنديا شمال القدس أمام حركة العبـور فـي                  : قنا ،دسالق

 وسيخضع المعبر في البداية لقيادة الشرطة العسكرية االسرائيلية فيما ستنقل مهمة            ،منتصف شهر ديسمبر القادم   
  . خاصة لتشغيلهتشغيله في المستقبل للشرطة المدنية التي ستختار من جانبها شركة
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 29/1/2005الوطن القطرية 
  
  احتمال اغالق ملف التحقيق مع شارون في قضية سيريل كيرن  .25

قال مصدر قضائي اسرائيلي ان التحقيق مع شارون في الملف الجنائي المسمى سيريل كيرن لن ينتهـي قبـل                   
  .لى ادلة جديدة ملمحا الى احتمال اغالق الملف في حال لم يتم التوصل ا،االنتخابات العامة

وقالت هآرتس انه تتزايد التقديرات بأن هذا الملف سيتم اغالقه دون ان يتم تقديم الئحة اتهام ضد شـارون، اال               
اذا اسفر الطلب الذي تم تقديمه الى السلطات النمساوية عن معلومات ملموسة تقلب التقديرات الحالية رأسا على                 

والمـح الـى    . ق ضد شارون خالل الفترة القريبة غيـر واردة        وحسب المصدر فان فرص انهاء التحقي     . عقب
احتمال اغالق الملف ضد شارون، قائال ان التلخيصات في هذا الملف ستكون معقدة، لكن النيابة ال تنوي وضع                

  . الملف على الرف لسنوات طويلة على امل حدوث امر ما
  28/11/2005 48عرب

  
   عمري شارون المستشارة القانونية للكنيست تدعم اقصاء .26

دعمت المستشارة القانونية للكنيست اليشتاين، االثنين، اقصاء عمري شارون عن الكنيست في ضوء ادانته في               
وفي اعقاب ذلك توجه عضوا الكنيست ريشف حين وارييه الداد الـى رئـيس لجنـة                . خرق قانون االنتخابات  

  . الكنيست وطالباه بعقد جلسة عاجلة للجنة واقصاء شارون االبن
  28/11/2005 48عرب

  
  وحدة مع الليكود حكومةشارون ال يستبعد  .27

لم يستبعد شارون، امس، إمكان تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الليكود برئاسة نتنياهو او اي من المرشحين 
ل أفض.  ال أستبعد أحداً:اضاف. لرئاسة الليكود في حال فاز كديما بأكبر عدد من المقاعد في االنتخابات العامة

  )48ا ف ب، أب، رويترز، عرب . (أن تكون هناك وحدة بقدر اإلمكان
  29/11/2005السفير 

  
  شارون يتولى ثماني وزارات  .28

 أفادت مصادر حزبية أن شارون سيشغل منصب ثماني وزراء في الحكومة حتى التاسع من كانون أول: القدس
ذه الفترة تعيين نواب كوزراء، دون الحاجـة  وتضيف المصادر أن القانون يتيح لشارون عقب ه     .ديسمبر القادم 

وكان شارون قد استجاب لتوصية مزوز، بعدم        .إلى موافقة البرلمان، حيث تتحول الحكومة إلى حكومة انتقالية        
تعيين بدائل لوزراء العمل، وبذلك يكون شارون الوزير الفعلي في ست وزارات هـي االتـصال والداخليـة                  

وم والتكنولوجيا والبنية القومية، مع اإلشارة إلى أن شارون يشغل منصبي وزيـر             واإلسكان وجودة البيئة والعل   
   .العمل والرفاه ووزير األديان منذ فترة طويلة

  29/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  شارون يدفع رشاوى لمن ينضم الى حزبه : لنداو .29

وحسب ما قاله لالذاعة االسرائيلية     . جديدقال عوزي لنداو ان شارون يدفع رشاوى لكل من ينضم الى حزبه ال            
. فان الدليل على ذلك يكمن في كون جميع النواب الذين انضموا اليه يشغلون مناصب وزراء او نـواب وزراء                  



 

 11

واعتبر نفسه المرشح المناسب لرئاسة الليكود قائال        .وحسب قوله فان شارون يدفع نقدا لهؤالء مقابل دعمهم له         
  ن عن شارون النهم دعموه في خطة فك االرتباط التي عمقت التمزق داخل الليكود وقاد ان منافسيه، ال يختلفو

  
 .  تنفيذها الى ظهور مجموعة المتمردين بقيادة لنداو، وهو ما قاد بالتالي الى االنشقاق في الحزب
  29/11/2005 48عرب

 
  اتهامات بالعنصرية والخيانة في العمل: اسرائيل .30

 عمير بيرتس بالسيطرة على الحزب من خالل        ) شقيق شمعون بيريز   ( اتهم غيغي بيريز   : أسعد تلحمي  ،الناصرة
الكتائب التي جندها من شمال افريقيا، في اشارة الى اليهود المهاجرين من دول المغرب، وذلـك فـي خطـوة                 

باني الجنـرال   وشبه غيغي بيرتس بالديكتاتور االس     .تعكس عمق االنقسام بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين       
واتهمه بخيانة شقيقه، عندما برر خوض المنافسة على        . فرانكو الذي جند كتائب إبان الحرب األهلية في اسبانيا        

ثم غدره من خالل عملية تنويم بعد أن جاء الى الحزب مع جـسم              ... زعامة الحزب بقطع الطريق على باراك     
   .منظم أشبه بكتائب تماما كما فعل فرانكو

  29/11/2005الحياة 
  
  الوزيرة إيتسيك تعلن إستقالتها من العمل وانضمامها إلى كديما   .31

 تركها للعمل وانضمامها إلى كديما، وذلك في نهاية لقائها مـع            مسأعلنت عضوة الكنيست داليا إيتسيك مساء ا      
ن مـن   يأتي بعد ضغوط مارسها بيرس على شـارو       هاوأشارت تقارير صحفية إسرائيلية إلى أن انتقال       .شارون

ومن جهتهم عبر كبار المسؤولين في العمل عن دهشتهم          !أجل ضمان مقعد إليتسيك في قائمة شارون اإلنتخابية       
، وقالوا أنها كانت قد إستأجرت ظهر اليوم مكاتب لها في تل أبيب لإلستعداد لإلنتخابات التمهيديـة                 هامن إنتقال 
  !للعمل

يتسيك إلى حزب شارون يشكل إشارة واضحة لقرار نهـائي          وقال مراقبون سياسيون إسرائيليون بأن إنضمام إ      
  . اتخذه بيرس باإلنسحاب من العمل

  28/11/2005 48عرب
  
   كديماوزيرة المعارف تهدد مديرة وزارتها بالفصل اذا لم تنف انضمامها الى  .32

ذا لـم تنـف     هددت وزيرة المعارف االسرائيلية لفنات، المديرة العامة للوزارة تيروش بفصلها من وظيفتهـا ا             
ونشرت الليلة الماضية، بيانا رسـميا تطالـب فيـه    . االنباء التي تحدثت عن نيتها االنضمام الى حزب شارون        

تيروش االعالن بشكل ال يقبل التأويل انها ال تجري اي اتصاالت مع حزب شارون او اي حزب سياسي اخر                   
  . اثناء شغلها لمنصبها الرسمي

  29/11/2005 48عرب
  
  تحاد القومي يناقشان خوض االنتخابات في كتلة واحدة  المفدال واال .33

بدأ حزبا المفدال واالتحاد القومي مفاوضات حول امكانية خوض االنتخابات البرلمانية المقبلة في اطـار كتلـة             
وحـسب   .ن انه يتوقع التوصل الى اتفاق بهذا الشأن خالل عدة ايام          يوقالت مصادر مقربة من المفاوض    . واحدة

اما الشخصية التي   . اقش الطرفان امس التركيبة المحتملة للقائمة وكما يبدو، اتفقا على مبدأ المناصفة           المصدر ن 
ستترأس القائمة فسيتم تعيينها عشية تقديم القوائم الى لجنة االنتخابات، فيما تم االتفاق على ان يحصل المفـدال                  

  . ف حكوميعلى المنصب الوزاري الرفيع في حال انضمام الكتلة الى ائتال
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  29/11/2005 48عرب
  

  
  سجل االنتخابات االسرائيلي يضم اكثر من خمسة ماليين ناخب  .34

يستدل من احصائيات نشرت في اسرائيل، ان اصحاب حق االقتراع في االنتخابات البرلمانية القادمـة يـصل                 
 لالنتخابات العامة   وقد نشرت دائرة تسجيل السكان هذا االحصاء في اطار االستعدادات         .  ناخب 5,018,287الى

وجاء ان التـصويت    . وسيتم اغالق سجل الناخبين النهائي لهذه االنتخابات في الثاني من شباط المقبل           . للكنيست
 .  صندوق اقتراع8500سيجري في 

  28/11/2005 48عرب
  
  شوحط يفكر بتأجيل استقالته  .35

ت، كي ال يفقد حزبه مقعده في لجنة        افادت هآرتس ان عضو الكنيست شوحط، يفكر بتأجيل استقالته من الكنيس          
تعيين القضاة، ما سيتيح، حسب رأيه لوزيرة القضاء ليفني تمرير قرار تعيين الحقوقية روت غبيزون، قاضـية           

  . في المحكمة العليا االسرائيلية
  29/11/2005 48عرب

 
  عملنا على استفزاز ثقافة المسلمين في القدس فندمنا كثيراً: باحث صهيوني .36

صدر كتاب صهيوني بحثي جديد لباحٍث صهيوني يعيد تذكير القراء بأن القدس مدينة في عين               : وكاالت ،القدس
العاصفة، وأنها أصبحت من أكثر األماكن الدينية حساسية في العالم لدرجة أن جهات يهودية صارت تعتبرهـا                 

لمحتلة، إن المسلمين كـانوا     ويقول اتسحاق رايتر؛ المختص بشؤون المقدسات في المدينة ا         .مثل مكة المكرمة  
، واعترف الباحث أن الكيان وبعـد أن احتـل          67يتعاملون مع القدس واألقصى فيها بشكٍل طبيعي حتى العام          

المدينة أخذ ينسج عنها وعن األقصى قصصاً وأساطير خيالية وبعضها مختلق ما رفع من شأنها وجعلهـا فـي         
لة العبرية لم يعطوا القدس أهمية كبيرة مثل تـل أبيـب وحتـى           إن القادة األوائل للدو   : وأضاف .عين العاصفة 

ومن وجهة نظره أن القصص الخيالية واألسـاطير         .هيرتسل شخصياً لم يهتم وظل يتعامل معها كمدينة عادية        
التي روجت لها حكومة الكيان ا من أجل رفع شأن مكانة حائط البراق وما يسمى بموقع الهيكل قـد أعطـت                     

عند المسلمين الذين وجدوا أنفسهم يرفعون بالمقابل من تعلقهم الروحي باألقصى وينفون كل مـا               مفعوالً عكسياً   
تقوله األبحاث واألساطير الصهيونية فأصبحوا يستخدمون بدائل مستنبطة من عمق التاريخ اإلسالمي وبدالً من              

 أن مكانة القدس المحتلة تتعاظم      ويعتقد مؤلف الكتاب   .قول اليهود حائط المبكى فهم يقولون حائط البراق وهكذا        
بشكٍل كبير لدى المسلمين أكثر منها لدى اليهود وذلك بعكس النتائج المتوخاة وأن أجزاء واسعة من المـسلمين                  
من رجال دين وأكاديميين وصحافيين وسياسيين من الشرق األوسط من خارج الشرق األوسط يزيـدون هـذه                 

  .ية باالدعاءات اليهودية المبالغ فيها حول المكاناأليام من تمسكهم بروحانيات الدين نكا
  29/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 استجواب ملياردير إسرائيلي في قضية تبييض أموال .37

قال مصدر في الشرطة اإلسرائيلية إن الملياردير اليهودي الروسي أركادي غايداماك أوقـف             : ب.ف. أ ،القدس
وكانت شرطة مكافحة عمليات االختالس تستمع الى إفادة غايـداماك          . والأمس الستجوابه في قضية تبييض أم     

الذي اشترى أخيرا نادي كرة القدم بيتار القدس، في إطار التحقيق حول هبوعليم المصرف اإلسرائيلي الرئيسي                
  . المتورط في قضية تبييض أموال تصل الى مئات ماليين الدوالرات
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  29/11/2005الشرق األوسط 
  
  

  يئة لسوق راس المال تشكيل ه .38
 قال مدير عام سوق فلسطين لالوراق المالية ان القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة               : فاروق جوارنة 
واضاف انـه وفقـا لتقـديرات       .  شركة تجاوزت خالل العام الحالي خمسة مليارات دوالر        28فلسطين البالغة   

وكشف الى انـه    .  مليارات دوالر  4لي الفلسطيني يصل الى     صندوق النقد والبنك الدولي فان مجمل الناتج المح       
تم االنتهاء مؤخرا من تشكيل هيئة لسوق راس المال في فلسطين بهدف تعزيز البيئة القانونيـة واالسـتمارية                  

  .وادراج المزيد من الشركات في السوق 
  29/11/2005الدستور  

  
  فلسطينيو غزة يستعدون لحصاد الفراولة .39

 مليون دوالر من الفراولـة والطمـاطم الـصغير،          20الفلسطينيون لحصاد ما تقدر قيمته      عد   يست  :غريغ ماير 
ويعد معظم االنتاج للتصدير الى أوروبا، ولكن بعضه سيتجه الى اسرائيل           . والفلفل الحلو واألعشاب والبهارات   

لي، هـو معبـر كـارني       قال الفلسطينيون ان قلقهم الرئيسي في الوقت الحا       و. ودول عربية والواليات المتحدة   
  . الحدودي، الذي يفصل بين قطاع غزة واسرائيل

  29/11/2005الشرق األوسط 
  
  لدعم القضية الفلسطينية إعالمييوم : المنار .40

تقوم قناة المنار بتنظيم يوم إعالمي مفتوح اليوم ستبث خالله برامج خاصة حول القضية الفلسطينية بمشاركة 
نها التلفزيونان السوري واالردني كما سيقوم التلفزيونان الجزائري والفلسطيني الهيئات األعضاء في االتحاد م

  .ببث برنامج اليوم المفتوح وفق الخارطة البرامجية لكل منهما
  29/11/2005السفير 

  
 اتفاق تعاون بين اإلسعاف اإلسرائيلي والفلسطيني توقيع  .41

رائيلية، في جنيف أمس، اتفاق تعاون، سيسهل اإلس) نجمة داوود(وقع الهالل األحمر الفلسطيني ومنظمة 
ووقع االتفاق رئيسا الهالل األحمر  . انضمام جهاز اإلسعاف اإلسرائيلي إلى منظمة الصليب األحمر الدولي

يونس الخطيب ونجمة داوود نوام يفراش، في حضور رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر ووزيرة الخارجية 
اوود بموجب االتفاق، بأن الهالل األحمر هو المنظمة الوحيدة المخولة القيام وتعترف نجمة د. السويسرية

بأعمال اإلسعاف في األراضي الفلسطينية المحتلة، غير أنه من الممكن أن يؤذن لنجمة داود بإسعاف جرحى 
وسيكون في وسع سيارات اإلسعاف . في مناطق ال يمكن لسيارات اإلسعاف الفلسطينية الوصول إليها

وستتمكن نجمة داوود من العمل  .فلسطينية الدخول إلى إسرائيل، وسيخصص لها خط سريع عند نقاط العبورال
في األراضي الفلسطينية تحت شعار البلورة الحمراء، وهو شعار جديد سيضاف إلى الصليب األحمر والهالل 

  .األحمر، وسيكون على شكل مربع احمر يرسو من إحدى زواياه على خلفية بيضاء
  29/11/2005السفير 

  
  يخوضون مباراة قدم سالميةوالفلسطينيوناإلسرائيليون  .42
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وصل العبو كرة قدم إسرائيليون وفلسطينيون يرافقهم مجموعة من كبـار الشخـصيات الرياضـية               : رويترز
يـق  وسيتولى تدريب فر  . والسياسية الى إسبانيا، أمس للترويج للسالم في الشرق األوسط من خالل مباراة ودية            

  . السالم كل من المدير الفني اإلسرائيلي درور كاشتان، والمدير الفني الفلسطيني جمال الحدايدة من طولكرم
  29/11/2005الشرق األوسط 

  
  شارون فقط يمكنه صنع السالم مع الفلسطينيين: مبارك .43

. الم مع الفلسطينيين  قال حسني مبارك ان ارييل شارون هو السياسي االسرائيلي الوحيد القادر على تحقيق الس             
  . واضاف لديه القدرة على اتخاذ قرارات صعبة وااللتزام بما يقوله وتنفيذه

 28/11/2005الرأي األردنية 
  
  شركات المقاوالت المصرية تساهم في تعمير غزة  .44

ساسية قرر االتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد في تعمير قطاع غزة واعادة تشييد البنية األ              : أحمد غريب 
وصرح رئيس االتحاد بأن شركات القطاع الخاص هي األقـدر           . بعد فتح منفذ رفح البري بين القطاع ومصر       

علي المشاركة في اعادة بناء المستوطنات التي تم اخالقها في غزة وانشاء المصانع التي تـساهم فـي تـدعيم                   
  . االقتصاد الفلسطيني

  28/11/2005الجمهورية المصرية 
  
 ال صراع على الرئاسة: ئفة اليهودية بمصررئيسة الطا .45

نفت رئيسة الطائفة اليهودية في مصر، كارمن وينشتين، ما نـشرته بعـض الـصحف               : عبير محمد ،  القاهرة
وقالت إن هذا األمر محسوم داخل الطائفـة بعـد فوزهـا             . المصرية عن صراع داخل الطائفة على رئاستها      

 أيضا أن يكون منصب رئاسة الطائفة قد أصبح وراثيا، مشيرة الى            ونفت . بإجماع األصوات في انتخابات حرة    
وال يتعـدى أفـراد الطائفـة        . أن الرئيسة الراحلة هى الوحيدة من عائلتها وقد تولت منصبها باالنتخاب أيضا           

  . ألف نسمة قبل إنشاء إسرائيل65اليهودية في مصر اآلن العشرات بينما كان عددهم يصل الى 
  29/11/2005الشرق األوسط 

  
  ارتياح واسع في مصر النهيار حكومة شارون   .46

ومرجع هـذا االرتيـاح أن      . ابدت االوساط الشعبية المصرية اهتماما بالتطورات السياسية األخيرة في إسرائيل         
إسرائيلية قريبا، وكذلك تأسيس لجنة مصرية      هذه التطورات بددت احتماالت زيارة حسني مبارك الى تل أبيب           

  .التشاور قد بدأ بين الطرفين إلنشائهامشتركة كان 
  29/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  التسوية السلمية يجب أن تتيح اقامة دولة فلسطينية : بلير .47

أكد توني بلير أن أوروبـا سـوف         :  ياسر رزق   من مراسلها  برشلونة من 28/11/2005 أخبار اليوم    ذكرت
وأشاد بجهود نجاح فتح معبر     . لدفع مسيرة السالم في الشرق    تستمر في بذل كل جهود ممكنة في الفترة المقبلة          

  .رفح
 بلير قال   إن: رندة تقي الدين ورشيد خشانة ونور الدين الفريضي       عن مراسليها    29/11/2005 الحياة   وأضافت

اسـرائيل  : التفاوض المباشر في إطار اجتراح رؤية الـدولتين       على  بلدان مسيرة برشلونة تشجع األطراف      إن  
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لكنـه  . ودولة فلسطين المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة ، تعيشان جنبا إلى جنب في أمـن وسـالم                اآلمنة  
وشدد على ضرورة حل القضايا النهائية      . تحاشى اإلشارة مباشرة إلى أوضاع القدس المحتلة وتوسع اإلستيطان        

  .في إطار المفاوضات
  
  
  افتتاح معبر رفع خطوة في طريق الحرية: العطية .48
 اعرب االمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية عن ترحيبه ببدء تنفيذ اتفاقية معبر رفح باعتباره                :سوا

وطالب المجتمع الدولى بمواصلة الضغط على اسرائيل التخاذ        . خطوة في طريق الحرية أمام الشعب الفلسطيني      
 دول المجلس الثابتة في مساندة الحقوق       واختتم تصريحه بالتذكير بمواقف   . خطوات جادة لتنفيذ خارطة الطريق    

  .الفلسطينية العادلة
 29/11/2005عكاظ 

  
 إسرائيل والواليات المتحدة تستأنفان التنسيق االستراتيجي .49

استأنفت الواليات المتحدة أمس، عمليات التنسيق االستراتيجي مع إسرائيل، وعلى مـدى يـومين سـيتباحث                
  .ووصل الى واشنطن لهذه الغاية وفد إسرائيلي كبير. تي تهمهماالطرفان حول القضايا االستراتيجية ال

  29/11/2005الشرق األوسط 
  
  سالم العراق وفلسطين ضمن أولويات الحكومة األردنية الجديدة  .50

أكد رئيس وزراء األردن الجديد حرص حكومته على تكثيف العمل إلبقاء الزخم في العمليـة الـسياسية فـي                   
وقال ان المفاوضات هي الطريق الوحيد للوصول إلـى حـل           . لسالم الدائم والشامل  المنطقة وضمان استتباب ا   

وأضاف ان العراق سيكون على جـدول   . للصراع بما يسهم في تنفيذ خارطة الطريق وإقامة الدولة الفلسطينية        
  .عمل الحكومة

  29/11/2005البيان  
  
 !  قبالت عرفات ال تُقهر:اولبرايت .51

 كثيرا مع أدبيات التقبيل، فلكل بلد بروتوكوله الخاص المتعلق بالتقبيل، مضيفة هناك قالت اولبرايت لقد عانيت
شخص ما كان باإلمكان توقع أي نوع من التقبيل سيقوم به، وهو الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي 

  .كان مقبال ال يقهر، تارة على اليد وتارة على الخد، وعلى الجبين أحيانا
  29/11/2005السفير 

  
  تواطؤ السكوت عن األخطاء :  إسرائيل-أوروبا  .52

  عبد الوهاب بدرخان    
جاءت واقعة التقرير السري الذي أعده خبراء مكلفون من االتحاد األوروبي لتكشف عن سياسة مزمنة ينتهجها                

 أخطـاء    اإلسرائيلي، ويمكن وصفها بأنها سياسة تواطؤ ضمني للسكوت عـن          -االتحاد حيال الصراع العربي   
إسرائيل، من دون العمل فعالً على تصحيحها واالعتماد بدالً من ذلك على ضعف الفلسطينيين والعرب، وهـو                 
ضعف كفيل بجعل تلك األخطاء والمخالفات الفاحشة أمراً واقعاً يصار إلى اعتماده كمعطى يفرض نفسه علـى                 

  ·ما يعد من حلول وتسويات
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سري للتقرير الذي يفصل سياسات سرقة األراضي وإرهاب الناس وهـدم           في البداية البد من مالحظة الطابع ال      
فالتقرير يطمح إلى تصنيف ما تفعله إسرائيل       · البيوت كما تعتمدها إسرائيل للسيطرة تحديداً على القدس الشرقية        

هـا  ومع أنه يوصي باتخاذ مواقف صارمة حيال إسرائيل ألن        · علناً وبوقاحة على أنه سر يفترض عدم البوح به        
بممارساتها هذه تقوض فرص التوصل إلى حل نهائي مع الفلسطينيين، وألنها تخالف خريطة الطريق والقانون               
الدولي، فإن التقرير ظل مجرد ورقة إخبارية داخلية، إذ لم يجد وزراء الخارجية األوروبيون فيه ما يدعو إلى                  

  ·التحرك أو إلعالن موقف
 أوروبية طبعاً، فعلت ذلك مدفوعة على األرجح بقلقهـا مـن نتـائج              وألن الجهات التي سربت التقرير، وهي     

المخالفات اإلسرائيلية، إال أن هواجس الخبراء ال تلتقي على ما يبدو مع الدم البارد الذي تتعامل به الحكومـات                   
ات لذلك سـمعنا تـصريح    · فالحكومات هنا مسؤولة، لكنها ال تتردد في التغطية       · مع مثل هذه الملفات الساخنة    

تبدي األسف وما يشبه االعتذار إلسرائيل بسبب األضرار التي لحقت بها من جراء التسريب، وفي الوقت نفسه                 
قرر الوزراء األوروبيون تأجيل البحث في مضمون التقرير، أي أنهم قرروا عملياً طيه ونـسيانه، وقيـل إن                  

  ·إيطاليا وقفت بحزم دون إعطاء أي اعتبار لهذا التقرير
اإلسرائيلي  تعامل مع األوروبيين وكأنه ضبطهم متلبسين في خيانة، إذ اعتبـر أن التقريـر يوقـف                  رد الفعل   

كانت هنـاك لهجـة     · الزخم اإليجابي في العالقة بين الطرفين ويعيد أوروبا إلى انحياز كان قائماً في الماضي             
اطؤ مع العصابة اإلسـرائيلية     أسف إسرائيلية ألن سراً قد انكشف، وظهر معه أن االنضباط األوروبي في التو            

العلنية لنسف ملف القـدس فـي       -فأوروبا مطالبة في نظر إسرائيل بأن تقبل الخطة السرية        · ليس مصوناً تماماً  
الحل النهائي عبر ضم المدينة باالستيطان ومعاملة مواطنيها الفلسطينيين بتفرقة عنصرية فظة، كما أنها مطالبة               

ان خريطة الطريق التي يدعي األميركيون واألوروبيون أنهـا أسـاس الحـل    بمباركة جدار الفصل وأيضاً نسي 
وال يعني ذلك سوى القبول بسرقة المزيد من األراضي الفلسطينية، وتغطيتها بالمديح العـالي              · السلمي للصراع 

ع لخطوة أرييل شارون الشجاعة باالنسحاب من قطاع غزة، حتى لو كان هذا االنسحاب موجهاً مباشرة البـتال                
ويستدل من أجواء مؤتمر برشلونة، أن إسرائيل ذهبت إليه بخطـة تحـد             · ما أمكن من مناطق الضفة الغربية     

ومـع أن اللقـاءات     · للمواقف األوروبية المعروفة، وكأنها أرادت تلقين األوروبيين كيفية التعامل مع العـرب           
، إال أن إسرائيل المتحررة مـن عقـدها        متوسطية تتطلع إلى مقاربة سلمية للعالقات بين دول المنطقة         -األورو

ومع أن أوروبـا    ·  اإلسرائيلي -بدأت تلعب لعبة إفساد األجواء لتبقى المواقف األوروبية تحت السقف األميركي          
لم تخرج يوماً عن إطار المصالح اإلسرائيلية قبل مصالح العرب، إال أن إسرائيل تريد أكثر من ذلك، تريد أن                   

  ·مات في دول أوروبايكون انتقادها من المحر
ال شك أن طريقة التعامل مع التقرير السري المسرب يمكن أن تعتبر وصفة نموذجية للسياسات الخاطئة التـي                  

  من أين يأتي؟: ترتكبها الدول الكبرى لتغذية ما تسميه الحقاً اإلرهاب، ثم تقعد وتتساءل، باستغراب
29/11/2005االتحاد االماراتية   

 
  ي منظمتهم قوة الفلسطينيين ف .53

  باسل أبوحمدة  
 في مدينة القدس، طرحت نفسها ممثالً وحيـداً وشـرعياً           1964عندما تشكلت منظمة التحرير الفلسطينية عام       

للشعب الفلسطيني وقضيته أينما وجد، وحظيت باعتراف عربي منذ اللحظة األولى للتأسيس، ودولي بموجـب               
مما يعنـي ان الفلـسطينيين       .3210 والذي يحمل الرقم     1974م  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر عا      

قوة ضاربة ال يستهان    . ف. ت. ومثلت م  . على حق عندما يعتبرون منظمتهم منجزاً وطنياً من الطراز األول         
  . بها إقليمياً إلى درجة دفعت ساسة الدولة العبرية الى اتخاذ قرار بمالحقتها حيث تكون
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 وتنظيمي وحتى مالي مرير، على شعارات أحد أهداف ثالثـة هـي عـودة               في ظل حراك سياسي وعسكري    
  . الالجئين إلى ديارهم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وتقرير المصير

من األهداف الثالثة آنفة الذكر، لم يتحقق إلى اآلن سوى جزء بسيط من حلم إقامة الدولة العتيـدة، ال بـل ان                      
وقف عند كل منعطف مهما صغر حجمه، في مشهد يحيل القضية برمتها إلـى معادلـة مـوازين                  عجلة هذا تت  

وفي تفاصـيل ميـزان      . القوى، التي تتحكم عادة بشروط المفاوضات والتنازالت بين أي طرفين متصارعين          
طـرف  القوى الخاص بالصراع الفلسطيني ــ االسرائيلي، ال يختلف عاقالن على أنه يميل وبقوة لـصالح ال               

االسرائيلي، ال سيما بعد أن جرد الفلسطينيون أنفسهم أو جردوا من أهم ورقة يملكونها قد ترجح ذلك الميـزان                   
وتلك الورقة يمثلها الممثل الشرعي والوحيد مجسداً بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبمجلـسها             . جزئياً لصالحهم 

اتها، التي ضـاهت، فـي لحظـة تاريخيـة معينـة،      الوطني ولجنتها التنفيذية ومجلسها المركزي وبقية مؤسس   
المشكلة بدأت مع بدء اختزال منظمة التحرير الفلسطينية وقضيتها الوطنية النبيلة في             . مؤسسات الدول العريقة  

سلطة وطنية فلسطينية مبتورة السلطة أصالً، علماً بأن جميـع االتفاقيـات التـي وقعـت بـين الفلـسطينيين                    
وليس  . فضت إلى الوضع الحالي في األراضي المحتلة، إنما وقعت باسم منظمة التحرير           واالسرائيليين والتي أ  

باسم السلطة التي يبدو لها أنها الممسكة بزمام األمور اآلن، متناسية أن الفضل فيما هي عليه ال يعود سوى إلى                    
   . ، التي شكلت ومازالت الرافعة الحقيقية للهم الوطني الفلسطيني العام)ف.ت.م(

الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات على حد سواء هو أحوج اآلن أكثر من أي وقـت مـضى إلـى القيـام      
، وتفعيل دور مؤسساتها على أسس تفصيلية جديدة، تأخذ فـي االعتبـار   )ف.ت.م(باصالحات باتت حتمية في   

المـشروع الفلـسطيني، إذا   انطالقاً من وحدة الشعب الفلسطيني، التي تمثل حجر الزاوية في           . هموم من تمثلهم  
ُأريد له حقاً أن يكون مشروعاً وطنياً، ينظر فيه إلى السلطة الفلسطينية على أنها مجرد خطوة علـى الطريـق                    

  .وليس نهاية المطاف
  29/11/2005البيان  

  
  شارون يقترح حال منفردا بدون سالم او شريك آخر .54

  نصوح المجالي
 دخل الحكومة ورئيس حزب الليكود كحارس لألمن اإلسرائيلي وكرمز          بداية ال بد من اإلقرار بأن شارون الذي       

للتمسك بكامل األرض المحتلة ومنع أي اتفاق مع الفلسطينيين يؤدي إلى دوله فلسطينية قد تغير، ومع انه بـدأ                   
حياته بدون افق سياسي واضح أو تصور إلمكانية السالم فقد طور عقيدته األمنية لتبدو وكأنها خطـة سـالم،                   
وكرس حكومته وحزبه لتطبيق مفردات خطته على األرض، وعلى أساس يقوم على الفصل العنـصري بـين                 
الفلسطينيين واإلسرائيليين ومن جانب واحد حفاظا على أمن إسرائيل ونقائها اليهودي، وبصرف النظر عما إذا               

  .كانت خطته تنسجم مع طروحات الليكود العقائدية أم ال
عقائديا بالمعنى الديني، ونظرته لالستيطان تنطلق من رؤية أمنية وضعته في أقـصى             فشارون لم يكن سياسيا     

  .درجات التطرف ضد العرب حفاظا على أمن إسرائيل وما احتلته من أراض عربية
وكما كان شارون دائما عسكريا غير تقليدي وضابطا مشاكسا يضرب عرض الحـائط بـاألوامر العـسكرية                 

اصة في العمليات العسكرية، فقد كان أيضا سياسيا غير تقليدي يستغل الظـروف             ويتصرف وفق اجتهاداته الخ   
التي تمر به لخدمة تطلعاته وتطبيق اجتهاداته بغض النظر عن موقف زمالئه أو حزبه أو موقف الفلـسطينيين                  

  .أو مواقف األطراف الدولية ذات العالقة بقضية السالم في الشرق األوسط
 عناصر التطرف غير المحسوب على الصعيد العسكري كما حدث في معـارك             وكما كان شارون عنصرا من    

 عندما أمر بإعدام آالف األسرى المصريين أو عندما تجاوز صالحياته في حرب لبنان وانـدفع                67سيناء عام   
 فهو اليوم يقوم بمغامرتـه الـسياسية      . بالجيش اإلسرائيلي باتجاه بيروت مما أنهى حياة مناحيم بيجن السياسية         
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الكبرى التي قد تؤدي إلى إنهاء سيطرة حزب الليكود على الساحة اإلسرائيلية وتغيير المعادالت الحزبية علـى                 
  .الساحة اإلسرائيلية

لقد تأكد لشارون أن الموقف الدولي بعد خارطة الطريق وخطة بوش للدولة الفلسطينية يدفع باتجاه يحتم إقامـة                  
لفلسطينية المحتلة، وخرج بنتيجـة واضـحة بـأن موقـف الليكـود             دولة فلسطينية في معظم أجزاء األرض ا      

اآليديولوجي الذي يصر على التمسك بكامل ما يسمى أرض إسرائيل التاريخية سيشكل كارثة على إسرائيل في                
النهاية، وأنه بدون تقاسم األراضي المحتلة مع الفلسطينيين فلن تبقى دولة إسرائيل يهودية وال ديموقراطية كما                

  .يتحقق السالم أيضالن 
كما اقتنع أنه ليس من مصلحة إسرائيل الدخول في مفاوضات سالم مع الفلسطينيين حول المرحلة النهائية ألن                 
ذلك يعني التفاوض على القدس وعودة الالجئين وإقامة الدولة الفلسطينية والتنازل عن معظم الـضفة الغربيـة                 

م على مبدأ الحدود المؤقتة غير النهائية وطويلة األمد، ثم طـور  ولهذا طرح شارون خطة استباقية تقو      .المحتلة
أفكاره تحت ضغط االنتفاضة فقام برسم الحدود التي يراها من جانب واحد بالقوة، وخطته هذه تقوم على عزل                  
األراضي التي تصر إسرائيل على ضمها إلسرائيل نهائيا وإحكام الطـوق حـول المنـاطق األخـرى التـي                   

ينيين مع تقطيع تواصلها حتى تصبح غير قابلة إلقامة دولة فلـسطينية متـصلة فيهـا فـي                  ستخصص للفلسط 
وقد وفرت ظروف االنتفاضة له المبررات لتنفيذ خطة جدار الفصل العنصري الـذي يـؤطر هـذه                  .المستقبل

ة عـن أي  الخطة ويحقق عملية الفصل الكامل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ويضمن عزل التجمعات الفلسطيني          
  .تواصل مع التجمعات االستيطانية والسكانية اإلسرائيلية

وصاحب ذلك سياسة عسكرية صارمة لكسر إرادة الفلسطينيين وتدمير االنتفاضـة والتنظيمـات الفلـسطينية               
المسلحة من خالل اغتيال قياداتها وناشطيها وتطويق السلطة الفلسطينية وقيادتها وتدمير االقتصاد الفلـسطيني              

ل منظم والتوسع في المداهمات العسكرية للتجمعات السكانية والمخيمات لكسر اإلرادة الوطنية للفلسطينيين             بشك
وعنـدما طرحـت     .وإحكام الحصار الداخلي عليهم واستبعاد أي فرصة للمفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل          

فكيـك التنظيمـات الفلـسطينية      خارطة الطريق تذرعت إسرائيل بشروط تعجيزية للعودة للمفاوضات اهمها ت         
المسلحة معتبرة المقاومة المشروعة لالحتالل إرهابا دوليا وهي ذريعة يستحيل على السلطة الفلسطينية تنفيذها              

واعتبرت إسرائيل عدم تفكيك التنظيمات الفلسطينية المـسلحة        . بدون الدخول في حرب أهلية أو انتحار سياسي       
 جدي في السالم، ومن هذا المنطلق عزلت الرئيس عرفات إلـى أن تـم               دليال على عدم وجود شريك فلسطيني     

وال زالت إسرائيل تصر على هذه الشروط وتحاول عزل التنظيمات الفلـسطينية             .التخلص منه بطريقة مريبة   
المسلحة ومنع مشاركتها في العملية السياسية واالنتخابات الفلسطينية مما يربك الـسلطة الفلـسطينية ويحـشد                

ويدخل في  . ف الدولي إلى جانب إسرائيل ويعطل أي دور فلسطيني في مفاوضات المرحلة النهائية للسالم             الموق
هذه الخطة تهويد القدس واستيطانها بالكامل وتطويقها بالجدار العازل، خاصة وقد تـم إسـكان ربـع مليـون                   

خرى حول القدس وفي الضفة      وذلك فيما عدى مشاريع االستيطان األ      67إسرائيلي في القدس الشرقية منذ عام       
  . الغربية

كما عملت حكومة شارون على تطوير التجمعات االستيطانية الكبرى قرب القدس وبيتار على الخط األخـضر                
وقد شملت رسالة الضمانات األمريكية اإلسرائيلية تعهدا صريحا بضم هذه          . وتحويلها إلى مدن استيطانية كبرى    
  .المستوطنات بشكل دائم إلسرائيل

الحزب الجديد الذي أسسه شارون لديه االستعداد لتقاسم ما تبقى من الضفة الغربية مع الفلسطينيين ولكن بقرار                 
أحادي من جانب إسرائيل وبدون مفاوضات مع الفلسطينيين تماما كما حدث في غزة وبما ال يزيد عن أربعين                  

  .ملةبالمائة من الضفة الغربية وفي إطار سيطرة امنية إسرائيلية كا
لقد طور شارون خطة أحادية تقوم على الفصل العنصري تماما كما حدث في جنوب إفريقيا وهي خطة تلتـف                   
على جميع القرارات الدولية واالتفاقات السابقة كما تتجاوز خارطة الطريق إلى خارطة العزل العنصري التـي           
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تهويد القدس والتخلي مـن طـرف       رسم معالمها األساسية جدار الفصل وضم المستوطنات الكبرى وتطويق و         
واحد عن غزة وترك مساحة محدودة من الضفة الغربية ال تزيد عن أربعين بالمائة مجزأة ومقطعة األوصـال                  

  .ومطوقة بالوجود اإلسرائيلي من كل جانب
ـ                 ي فعقيدة الحزب الجديد عقيدة أمنية بالدرجة األولى تقوم على عزل الفلسطينيين وضم أهم المناطق الحيوية ف

الضفة الغربية وتجاوز اتفاقية السالم واستبدالها بوضع مؤقت طويل األمد يجد الفلسطينيون والعـرب أنفـسهم                
  .غير قادرين على تجاوزه أو تغييره

شارون لم يفاوض الفلسطينيين اثناء وجوده في الحكومة طوال خمس سنوات وبعد خروجه من الليكود يـراهن                 
يلي يؤيد عزل الفلسطينيين عن إسرائيل مقابل التنازل عـن أجـزاء مـن              على قطاع واسع من الشعب اإلسرائ     

  .الضفة الغربية
فشارون يعتقد أن الناخب اإلسرائيلي سيذهب وراءه أينما ذهب، وأن حزب العمل واألحزاب الصغيرة األخرى               

  .ستكون إلى جانبه مما يجعله الرقم الصعب في المعادلة السياسية القادمة في إسرائيل
وض شارون حزب الليكود على رؤوس معارضيه السياسيين وأحدث انقالبا في وضع سياسي وحزبي في               لقد ق 

  .إسرائيل وصل إلى نهاية مسدودة
شارون غير التشكيلة السياسية القائمة في إسرائيل لتتناسب مع طموحاته ولتدور حركة الرفض والقبول حـول                

 وال هي سالم نهائي بل أمر واقع طويـل األمـد            ما يطرحه من سياسات وحول حل يكرس حالة ال هي حرب          
يحقق أقصى درجات األمن للدولة اإلسرائيلية وال يستلزم التفاوض مع الطرف الفلسطيني حول القضايا الشائكة               

  . وال يفترض وجود شريك آخر في الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني
 29/11/2005الرأي األردنية 

   
 غير مقبول‚‚ الح المقاومة كل حديث عن س: حوار ممثل الجهاد .55

  أجرى الحوار ـ أمين مصطفى
ان فصائل المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالتهدئة مع       ‚ أكد ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان أبوعماد الرفاعي        

ا وعملية الخضيرة االستشهادية التي نفذته    ‚ وان تجربة التهدئة لم تكن مشجعة     ‚ إسرائيل حتى نهاية العام الحالي    
وباعتقادي استطعنا ان   ‚ وجهت رسالة واضحة باننا لن نقف متفرجين على اعتداءات وانتهاكات العدو          ‚ الحركة

  ‚نفرض معادلة ال يمكن تجاوزها في ما يتعلق بالرد مقابل خرق التهدئة
ل ألنه يشكل الضمانة الوحيدة لردع االحـتال      ‚ ان اي حديث عن سالح المقاومة غير مقبول       : وأضاف الرفاعي 

ورأى ان تجريـد  ‚ وهو بات يشبه السجن الكبيـر ‚ معتبرا ان قطاع غزة لم يتحرر بالكامل   ‚ وعدوانه المتواصل 
ووصف عالقـة حركـة الجهـاد       ‚ وستبقى المقاومة خيار شعبنا االستراتيجي    ‚ المقاومة من بندقيتها خط أحمر    
مشيرا إلى اننا نضع نـصب اعيننـا   ‚ يعوهناك لقاءات وتشاور وتنسيق مع الجم‚ بالسلطة الفلسطينية بأنها جيدة  

لكن موقف الجهاد بخصوص االنتخابات التشريعية ما زال كما         ‚ تعزيز الوحدة الداخلية وترتيب البيت الفلسطيني     
  ‚لعدم تغيير الظروف والمعطيات التي ادت إلى اتخاذ هذا التوجه‚ كان من المقاطعة

يأتي في سياق التحريض علـى      ‚  طرد الحركة من اراضيها    ‚ان طلب اللجنة الرباعية من سوريا     ‚ وأكد الرفاعي 
السيما انه جاء متزامنا مع تحريض ممثل األمين العام لألمم المتحدة تيري رود الرسـن ضـد                 ‚ شعبنا عموما 

فـالحوار حاجـة    ‚  اللبناني بادرة ايجابية   -واعتبر ان فتح الحوار الفلسطيني    ‚ شعبنا وفصائل المقاومة في لبنان    
وال يجوز اختصار الملف الفلسطيني فـي لبنـان         ‚ ن ينبغي ان يكون شامال ويتناول جميع القضايا       لك‚ للطرفين

بعنوان السالح الفلسطيني الذي يراد استخدامه من البعض الستهداف حق العودة وتبنـي التـوطين والتهجيـر                 
  ‚تمهيدا لتصفية القضية
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ليس هنـاك مـن يطـرح موضـوع الـسفارة           و‚ اننا نعمل من اجل تشكيل وفد فلسطيني موحد للحوار        : وقال
ورأى من الـضروري ان يبقـى الحـوار    ‚ والحديث يدور حول مكتب لمنظمة التحرير‚ الفلسطينية في بيروت 

 1559الن التعاطي مع هذا الموضوع من منطلق القـرار          ‚  الفلسطيني بعيدا عن التدخالت الخارجية     -اللبناني
  ‚ ار هذا القرار سقفا للحوارونحن نحذر من اعتب‚ سيؤدي إلى فشل الحوار

  29/1/2005الوطن القطرية 
  
  

  كاريكاتير .56
 

  
29/1/2005الوطن العمانية   

  
    

  


