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  رباك وفوضى وتغليب للمصلحة الشخصية إ: انتخابات فتح .1
محمود عباس سمح، باجراء االنتخابات التمهيدية لحركة فتح في القدس           أن   29/11/2005 48 عرب نشر موقع 

ليق االنتخابات في    يعلن فيه تع   هالشرقية المحتلة وضواحيها، كما كان مقررا، خالفا لبيان سابق صدر عن ديوان           
 من قوات االمن بـالتواطؤ فـي        اواتهم احمد الديك بعض    .كافة المناطق، بسبب حدوث مخالفات واسعة النطاق      

  .نتائج اال بعد عودة عباس واتخاذ قرار بشأنهاالواضاف انه لن يتم االقرار بصحة  .عمليات التحايل
عباس امـس انـه سـيتعامل       إلى تأكيد   : تلةالقدس المح  من   30/11/2005 عكاظ    مراسلة  فرح سمير  وأشارت

ولكنه لم يوضح ما اذا كانت الحركة ستواصل هذه         , بايجابية مع نتائج االنتخابات في المناطق التي اجريت فيها        
  .العملية في المناطق االخرى

ا إلى ما أعلنه مسؤولون ان الحركة استأنفت اختيار مرشحيه: نقال عن وكاالت 30/11/2005السفير  ونوهت
وظهر أن . في منطقة القدس، فيما كان يفترض ان تنظم انتخابات في الخليل وسلفيت وطولكرم، لكنها لم تجر

أجهزة االستخبارات واألمن الوقائي ودائرة التوجيه السياسي، أدوا دوراً كبيراً في دعم قوائم واسماء مرشحين 
  .بشكل شبه علني

ما أوضحته مصادر فلسطينية : اسلها وليد عوض من رام اهللانقال عن مر 30/11/2005 القدس العربيوتناولت
ان قيادة الحركة ستلجأ الى تعيين مرشحيها للمجلس التشريعي تعيينا، وذلك بعد الفشل في اجراء , امس

ومن جهة أخرى اعتبر أبو علي . وقالت ان اختيار المرشحين قد يكون هو الحل األمثل. االنتخابات الداخلية
وانتقد اللجنة المركزية، وطالب .  االنتخابات في قطاع غزة عكس أزمة الحركة الداخليةشاهين ان توقف

واشار الى أن خالفات فتح سوف . أعضائها باالستقالة، مشددا على أنهم ال يتناسبون مع حجم الحركة وفق رأيه
. ة األخيرة بشكل كبيرتفيد حماس في معركة االنتخابات على الرغم من أنه رأى أن شعبيتها تراجعت في اآلون

ومن ناحيته قال مشير المصري امس ان حماس تعبر عن استيائها لما حدث في االنتخابات الداخلية لفتح 
وشدد على ان االنتخابات . ونحذر من ان يكون تأجيل هذه االنتخابات مدخال لتأجيل االنتخابات التشريعية

ونتمنى ان تنهض فتح الن قوتها هي قوة , ن لهالتشريعية مطلب شرعي لكافة الشعب وما دون ذلك خذال
. وأضاف ال احد يستفيد من االرباك داخل اي فصيل الن ذلك سيؤثر علي الجو العام للساحة الفلسطينية, لشعبنا

  .وشدد على ضرورة الشراكة السياسية وانهاء حالة التفرد في القرار الفلسطيني
أن محمد دحالن حمل اللجنة المـشرفة       : من غزة  30/11/2005  الخليج اإلماراتية  وبين طاهر النونو مراسل   

وشدد على ضرورة إعادة    . مسؤولية الفوضى في االنتخابات، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن الخلل الذي وقع          
واعتبر ما جرى هدية لكل المتنافسين مـع        . هذه االنتخابات باعتبارها الطريقة الوحيدة الممكنة الختيار القوائم       

  .بشكل مجانيفتح و
أنه فيما اعلن احمد حلس رفـضه ان        : نقال عن مراسلها فتحي صباح من غزة       30/11/2005 الحياة   وجاء في 

يكون ضمن قائمة تمثل الحركة، تم اختيار اعضائها بالتعيين، أكد سمير المشهراوي على ضرورة اجراء هـذه                 
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للجنة االنتخابية وقعت في اخطاء كانت سبباً، مـن         إال أنهما اقرا بأن ا    . االنتخابات وانجاز الخيار الديموقراطي   
واشار حلس الـى ان الحركـة عقـدت         . بين أسباب اخرى، لحدوث تجاوزات وخالفات اثناء عملية التصويت        

اجتماعات ظهر امس ومساءه وستعقد المزيد لوضع حد للتجاوزات التي وقعت وتحديد موعد جديـد إلجـراء                 
انه يقع فريسة حال    , ولفت المرشح ماهر مقداد قائال    . االول من الشهر المقبل   االنتخابات قد ال يتجاوز االسبوع      

وتشير الدالئل الى ان الخالفـات بـين   . االستقطاب في الحركة بين تيارين يتزعم احدهما دحالن واالخر حلس        
  .التيارين كانت سبباً رئيسياً وراء وقوع المشاكل

إلى أن قدورة فـارس اتهـم تيـارات         :  من غزة  29/11/2005 اسالم اون الين     ونوهت عال عطا اهللا مراسلة    
إن هناك تيارا قياديا نافذا وكوادر محسوبة على اللجنة المركزيـة           : وكوادر داخل فتح بإفساد االنتخابات، وقال     

إنهم ال يريدون اكتمال االنتخابات حتى يتم اللجـوء إلـى قـرار             : وأضاف. لها مصلحة في إفشال االنتخابات    
ومن جانبه قال المحلل الـسياسي أشـرف        . ي حصلوا من خالله على امتيازات كبيرة دون استحقاق        التعيين الذ 
أن من الواضح أن تعليق االنتخابات نجم عن خالفات ومواقف شخصية، فكل عضو يريد الوصـول                , العجرمي

 على الوضع   وحذر من انعكاس األزمة على أداء السلطة، ومن ثم        . ألهدافه غير آبه بوضع الحركة ومصلحتها     
ال يمكن الحديث عن اإلصالح وترتيب البيت الفلسطيني، بينما يعاني أكبر تنظيم من فوضى              : وقال. الفلسطيني

ورأى أن المخرج من ذلك هو في الفصل بين الحركـة والـسلطة، وأن              . طاحنة، ويحتكم إلى مصالح شخصية    
  . تعمل على تنقية صفوفها من الفاسدين

ما قالته مصادر   : نقال عن مراسلها عبد الرؤوف ارناؤوط من القدس        30/11/2005ية   األيام الفلسطين  وأوردت
 .مطلعة من أن حاتم عبد القادر اظهر تقدما ملحوظا في االنتخابات في محافظة القدس

 
  قمع إسرائيلي وحشي ألسرى سجن عوفر  .2

 أعلن أن المصابين الـ     سطينيأن نادي األسير الفل    : محمد إبراهيم  عن مراسلها   30/11/2005 البيان     ذكرت
نادي قراقـع إن    ال وقال رئيس    . بينهم نائب األمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح        في معتقل عوفر     20

 باستخدام الغاز المسيل للـدموع       قاموا وأوضح أن الجنود   . ملوح أصيب بكسور في الفك ونقل إلى المستشفى       
أثنـاء   مشيرا إلى أن أحد األسرى فقد عينـه  ،  خراطيم المياه والعصي  والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية و    

وأكـد أن   . وأضاف أن السجناء رشقوا الجنود بأشياء عدة وأحرقوا ست خيام في مركـز االعتقـال               . االقتحام
 فلسطيني في   1100الهدوء عاد إلى السجن ونقل ناشطو الجبهة الشعبية األربعة إلى سجن آخر، فيما باشر نحو                

وقال عكرمة ثابت الناطق باسم مؤسسة مانديال فـي          . كر عوفر إضرابا عن الطعام تعبيرا عن احتجاجهم       معس
  . رام اهللا إن المعتقلين قرروا مقاطعة إدارة معسكر االعتقال احتجاجا على األحداث

 100 ان قوة مكونة من أكثر من ى األسرهأفاد ما :وليد عوضمن  30/11/2005 القدس العربيوأوردت
الصور بينت عددا من االسري أن  في اتصال هاتفي، ى أحد األسروقال. )6 و2 و1(جندي اقتحمت أقسام 

المصابين في رؤوسهم ووجهوهم جراء االعتداء عليهم بالهراوات والدروع التي استخدمها الجنود في عملية 
  . القمع
دة االعتداء على أسرانا االبطال  إنه يدين وبشهلوق محمود عباسعن 30/11/2005 القدس الفلسطينيةونقلت

لي مضيفا أن هذا الحادث يثبت أن قضية االفراج عن االسرى واعتبره بمثابة خرق للقانون االسرائيلي والدو
   .الفلسطينيين هي مشروع وطني على أعلى المستويات

ت التـي   حركة حماس حملت سلطات االحتالل تبعـات االعتـداءا        أن   29/11/2005السبيل االردنية    وقالت
تعرض لها االسرى مذكرة بأن قضية االفراج عن االسرى في ظل التهدئة، لم ينفذ منها أي بند من البنود حتى                    

 انها ليست على استعداد للتعاطي مع أي تهدئة ال يتحرر علـى اساسـها               أمسوأكدت في بيان اصدرته      .اآلن
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كمـا  .  الجدي والعاجل الثارة قضية االسـرى      وطالبت السلطة الفلسطينية التحرك    . االسرى جميعا بال استثناء   
 .األسرىوناشدت الدول العربية وعلى رأسها مصر، ودول العالم، التدخل لوقف االجرام بحق 

 أحمد سعدات في تصريح      به طالب ما   :آمال شحادة    عن مراسلتها     30/11/2005 الخليج اإلماراتية    في وجاء
وقال إن مـا     .  إن حكومة االحتالل اإلسرائيلي تتحمل المسؤولية      بتشكيل لجنة تحقيق دولية في االعتداء، وقال      

ارتكبته سلطات االحتالل يتطلب تدخال من المجتمع الدولي، لضمان حماية األسرى ولمنع إسرائيل من مواصلة               
   .سياستها القمعية والمخالفة للقانون الدولي تجاه آالف األسرى الفلسطينيين

 
  نتخابي حول الدولة المؤقتةالسلطة ترفض برنامج شارون اال .3

تجديد قريع التأكيد امس على استعداد السلطة الدخول فـوراً فـي            : رام اهللا من   30/11/2005 الدستور نشرت
مفاوضات الوضع الدائم، معرباً عن أمله في أن تفرز االنتخابات اإلسرائيلية تحالفاً حكومياً يعطـي الفرصـة                 

  .واألمل بإحياء العملية السلمية
د السلطة امـس رفـضها لمـشروع        يجدت: عمان من   30/11/2005 عكاظ    مراسل  عبدالجبار ابو غربية   روذك

جاء في بيان اصدره احمد قريع عقب لقائه امـس وفـدا مـن الكـونجرس                كما   ,الدولة المؤقتة بحدود مؤقتة   
وسط آمـن هـو    فيما اعرب رئيس الوفد عن قناعته بان الطريق الوحيد الممكن للتوصل الى شرق ا              ,االمريكي

  .حل سلمي للصراع يعتمد على اقامة دولتين
إلى تصريح نبيل شعث أمس أن الخطـوط العريـضة          :  من رام اهللا   30/11/2005 الخليج اإلماراتية    واشارت

وأضاف انه لن يكون    . لحزب شارون ال تعني الموقف الفلسطيني الرسمي، وهي ليست سوى شعارات انتخابية           
 عادل متفق عليه، وال نقبل أقل من تحقيق قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصـمتها               هناك سالم إال من خالل حل     

نذهب إلى المفاوضات تحت مظلـة قـرارات الـشرعية          : وقال. القدس وحل عادل متفق عليه لقضية الالجئين      
  . ويمكن لإلسرائيليين أن يقولوا ما شاءوا, الدولية وخطة خريطة الطريق وتعهدات بوش

  
 ة إسرائيل لالنتخابات الفلسطينية مخاوف من عرقل .4

أثار صائب عريقات، مخاوف الفلسطينيين من محاوالت إسرائيلية محتملة إلفـساد االنتخابـات، أو              : واشنطن
أنه ال يملـك دلـيال علـى        , إال أنه أوضح  , اللجوء إلى عمليات اغتيال للحد من اإلقبال على صناديق االقتراع         

وقال عقب اجتماعه برايس،    . ى أن إسرائيل ال تتعاون في اإلعداد لالنتخابات       تخطيط بتنفيذ اغتياالت، مشيرا إل    
نريد مساعدة اإلدارة األمريكية بإرسال أكبر عدد من المراقبين للتأكد من عدم التدخل اإلسرائيلي بالتخريب أو                

ء الـشروط   ومن ناحية أخرى، أكد أن من حق أعضاء حماس، المشاركة في االنتخابات شرط اسـتيفا               .اإلعاقة
  .القانونية

  30/11/2005سي ان ان 
  

  السلطة تتسلم ذخائر وعتاد وتبني زنازين اعتقال جديدة  .5
كشفت مصادر أمنية فلسطينية النقاب عن وصول ثالثين قاطرة كبيرة محملة بماليين العيارات الناريـة               : غزة

يام أجهزة األمن ببنـاء وإعـداد       وأدوات قمع المتظاهرين إلى السلطة من مصر، مشيرين في الوقت ذاته إلى ق            
وذكرت مصادر أمنية أن الزنـازين المـذكورة         !.زنازين جديدة في مقر السرايا بغزة، ومقر جهاز المخابرات        

والتي أعدت حديثاً تم إنشاؤها وفق مواصفات قدمت من قبل أجهزة مخابرات أجنبية وصـلت مـؤخراً إلـى                   
  .قطاعال

  29/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  معركة بين الشرطة الفلسطينية واالحتالل خالل مطاردة مقاومين  .6
 أطلق رجال الشرطة الفلسطينيون النار على عناصر مـن وحـدة خاصـة لجـيش     :رام اهللا ـ محمد إبراهيم 

 .  خالل مطاردة االحتالل لنشطاء المقاومة في الـضفة        ,االحتالل بزي مدني في بيت لحم، والتي ردت بدورها        
 أن هذه اعتداءات ال مبرر لها ويجب وضع حد لها واخشى أن تجيـر               ,ذلك عباس في تعقيبه على      وأكد محمود 

  .لمصالح داخلية إسرائيلية
  30/11/2005البيان  

  
 صخر حبش يقترح تعيين البرغوثي نائباً للرئيس   .7
كانة مهمـة   واضح انه يحتل م   , وقال. اقترح صخر حبش، أمس تعيين مروان البرغوثي، نائباً لعباس        : ب.ف.ا

. وهو في الوقت نفسه يمثل المواطنين واألسرى في السجون وهو خير من يمكن ان يتسلم مثل هذا المنـصب                  
  .واعتبر ان الوقت مالئم اآلن لتعيين نائب رئيس

  30/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

 قادة لحماس بانتخابات المجلس التشريعي  .8
 أن الحركة قررت ترشيح عدد من كبـار قادتهـا           كشف مصدر مقرب من حماس    :  مصطفى الصواف  –غزة  

السياسيين في االنتخابات التشريعية المقبلة، الفتاً إلى أن قوائم الحركة تضم أسرى ونساء، وقد تضم مـسيحيين                 
هو بقاء بعض القادة السياسيين في القيـادات المركزيـة والمعـروفين            , أن االتجاه السائد كان   : وأوضح. أيضا

إال أنه أكد أن ظروفًا طرأت على الساحة السياسية الفلسطينية واإلقليمية دفعت إلعـادة              . يحخارج دائرة الترش  
وأكـد أن   . التفكير في ترشيحهم، وانتهى األمر إلى ضرورة مشاركتهم، مشدداً على أنها باتت في حكم المؤكد              

 الدخول في تحالفات مع     حماس ستشارك بكل قوتها في االنتخابات، وستنافس على كل المقاعد، دون أن يستبعد            
  .المستقلين تحددها طبيعة المنافسة في كل منطقة

 30/11/2005اسالم اون الين 
  

  عاماً 15عودة شقيق محمود الزهار إلى غزة بعد إبعاد  .9
وقال شهود  .  قالت مصادر فلسطينية مقربة من حماس إن فضل الزهار عاد مساء أمس إلى قطاع غزة              : د ب أ  

  .حركة استقبلوه على معبر رفح الحدوديعيان أن قادة في ال
  30/11/2005البيان   

 
  بلدات ومدن في الضفةاالحتالل يقتحم  .10

قوات االحـتالل   قتحمتا  كما.اقتحمت قوات االحتالل فجر اليوم مناطق متفرقة في بيت لحم، وداهمت المنازل    
   .حي الشرفا في مدينة دورااهمة  وتزامنت هذه اإلقتحامات في مدمدينة نابلس، وشنت حملة مداهمات وتفتيش،

  30/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   منع سفر أي فلسطيني عبر معبر رفح يحق لهمالمراقبين األوروبيين  .11
أكدت مصادر إعالمية فلسطينية نقال عن مصدر أوروبي رفيع المستوى أنه بإمكان الوفد األوروبي المراقـب                

  السفر عبر معبر رفح مشيرا إلى أنه بإمكان المراقبين أن يطلبوا من على معبر رفح منع أي فلسطيني من 
  

  .السلطة الفلسطينية تحقيقا بشأن المحتجز
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  30/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  الكتلة اإلسالمية تفوز في انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة النجاح  .12
س اتحاد الطلبة بجامعة النجاح الوطنية في نـابلس،         حققت كتلة فلسطين المسلمة فوزا ساحقا في انتخابات مجل        

 مقعدا من مجموع مقاعد المؤتمر البالغ عـددها         40وأفاد مراسل المركز أن الكتلة حصلت على         .أمسصباح  
 مقعدا، وحـصلت الجماعـة      34 مقعدا، في حين حصلت حركة الشبيبة الطالبية المحسوبة على فتح على             81

اد على مقعدين، وجبهة العمل التقدمي المحسوبة على الجبهـة الـشعبية علـى              اإلسالمية المحسوبة على الجه   
مقعدين، وكتلة الوحدة الطالبية المحسوبة على الجبهة الديمقراطية على مقعدين، وحصلت المبـادرة الطالبيـة               

لشعب المحسوبة على المبادرة الوطنية على مقعد واحد، ولم تحصل كتلة اليسار الموحد المحسوبة على حزب ا               
  .وفدا على أي مقعد

  30/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  مقتل فلسطيني وزوجته وابنته في شمال لبنان  .13
اكدت مصادر فلسطينية امس ان فلسطينيا وزوجته وابنته قتلوا ليل االثنين الثالثاء : اف ب، طرابلس لبنان

وأوضحت المصادر ان  .فات مع الجيرانداخل منزلهم في مخيم البداوي لالجئين في شمال لبنان بسبب خال
واكدت المصادر نفسها ان السنكري ال ينتمي الي اي تنظيم  .مسلحين مجهولين اقتحموا منزل توفيق السنكري

 .فلسطيني
  30/11/2005القدس العربي

  
   سنوات ونصف على أسيرة4االحتالل يحكم بالسجن  .14

ت ونصف السنة باإلضافة إلى خمس سـنوات مـع          أصدرت محكمة صهيونية حكما بالسجن الفعلي أربع سنوا       
 .من سكان قرية كفر قليل جنـوب نـابلس        )  عاما 17(وقف التنفيذ على األسيرة الفلسطينية خلود مرعب القني         

  .وتوجه السلطات لها تهمة اقتحام مغتصبة بركا والشروع بعملية قتل مستوطن صهيوني
  30/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
 

  المد اإلخواني سيدعم حماس : رائيلإعالم إس .15
 أعربت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن قلق تل أبيب البالغ من صـعود نجـم جماعـة اإلخـوان                   :محمد زيادة 

المسلمين في االنتخابات المصرية، ورأت أن المد اإلخواني في مصر سيدعم حماس في االنتخابات التـشريعية                
إن فوز اإلخوان بهذا العدد الكبير مـن المقاعـد          :  يكشف عن هويتها   مصادر سياسية لم  عن  ونقل   .الفلسطينية

وأوضحت أن حماس ستزيد مـن نـشطاها    .سيؤثر بالسلب على السلطة الفلسطينية خالل االنتخابات التشريعية   
السياسي، وتضرب المثال للناخب الفلسطيني بما يحدث في مصر؛ لتحشد غالبية أصوات الناخبين الفلـسطينيين               

ا، ومن ثم تسيطر على السلطة؛ وما يستتبع ذلك من تطـورات علـى مـستوى الـصراع الـسياسي                    لصالحه
  .والعسكري بين إسرائيل والفلسطينيين

إن وصول اإلخوان للحكم في مصر أمر مستحيل في هـذا التوقيـت،             : وفي مقال له بهاآرتس قال تسفي برئيل      
وحذر مـن   .مقبلة وألجيال أخرى غير الموجودة حاليالكن هذا التنظيم يعلم جيدا أنه يخطط لذلك خالل سنوات  

وأضاف أن اإلخوان في مصر     . أن يمتد ما سماه بالمد اإلخواني ألقرب نقطة من مصر وهي غزة معقل حماس             
  .سيتبنون حال وصولهم إلى الحكم نفس أهداف نظرائهم في غزة، وعلى رأسها إبادة إسرائيل
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  29/11/2005اسالم اون الين 
  

  عد التفاق حول الوضع النهائي للفلسطينيين شارون مست .16
 قال وزير النقل اإلسرائيلي شتريت، إن شارون مـستعد للتوصـل التفـاق حـول الوضـع النهـائي                    :القدس

  .وأوضح لإلذاعة اإلسرائيلية الثالثاء أن االتفاق سيعني قيام دولة فلسطينية .للفلسطينيين
  30/11/2005سي ان ان 

  
  تتمني انتصار بيرتس في االنتخابات العامة السلطة: تقرير اسرائيلي .17

قالت يديعوت احرونوت في عددها الصادر الثالثاء ان السلطة الفلسطينية تتمني  :الناصرة من زهير اندراوس
. انتصار بيرتس، في االنتخابات االسرائيلية، وتقدر بأنه سيسير نحو التسوية الدائمة بجداول زمنية واضحة

ين من تقرير سري وضع في مركز البحوث السياسية في وزارة الخارجية والذي يحلل واكدت ان هذا ما يتب
 . ردود الفعل في الساحة الفلسطينية علي التطورات السياسية في اسرائيل

  30/11/2005القدس العربي
  

   أيضاالمستوطنينالجدار العازل يعزل  .18
 70 في بناء الجدار في مـساره الحـالي فـان          اذا استمر االسرائيليون  : من مستوطنة تكوا  ،   رافي بيرج  ،تقرير

: )القـدس ( ويقول ميدينج من دائرة العلوم السياسية في الجامعة العبرية        . مستوطنة سيتم هجرها ومن بينها تكوا     
ومهما كانت الحدود التي سـيجري      . اذا بقي الجدار لفترة طويلة فعلى األغلب سيصبح عائقا جغرافيا، فيزيائيا          

  . أظن ان بعض المستوطنات ستواجه خيارين اما المغادرة او البقاء تحت السلطة الفلسطينيةرسمها في النهاية ف
  30/11/2005بي بي سي العربية 

  
   تراجع في الليكود وشينوي لصالح كديما والعمل :إستطالعات الرأي األخيرة .19

 .ي بعكس العمل وكـديما    تشير اإلستطالعات األخيرة إلى تدهور واضح في نسبة التأييد لحزبي الليكود وشينو           
فقد أكد إستطالع جديد للرأي أجراه معهد داحاف ليديعوت أحرونوت أن الليكود يتدهور من سيئ إلـى أسـوأ،      

وشـاس تتجـاوز الليكـود       . مقاعد فقط في حال أجريت اإلنتخابات اليوم       10حيث حصل في اإلستطالع على      
 . مقعـداً  34 بينما يحصل حزب شارون على        مقعداً 27 مقعداً، في حين يحصل العمل على        11وتحصل على   

 عضو كنيـست بـدون      61وتشير النتائج إلى أنه بإمكان حزبي العمل وكديما تشكيل حكومة وحدة مؤلفة من              
  !الحاجة إلى أحزاب أخرى

  30/11/2005 48عرب
 

  بيريز يلتحق بشارون   .20
وقال انه اتخذ قـراره     .  الى كاديما  أعلن بيريز، مساء أمس انسحابه من العمل وانضمامه        : آمال شحادة  ،القدس

هذا لقناعته بأن شارون الرجل السياسي الوحيد في اسرائيل القادر على تنفيذ خطة السالم مـع الفلـسطينيين،                  
وقال انه   .واالنسحاب من المستوطنات، وتفكيكها في الضفة، استمرارا لخطة االنفصال احادية الجانب من غزة            

  مة كاديما اال انه سيقدم كل الدعم لكاديما من الخارج وبهذا ينهي بيريز حياته لن يعود الى الكنيست ضمن قائ
  

  .1959البرلمانية التي بدأها منذ العام 
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  30/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

 موفاز يبكي أمام شاشة التلفزيون  .21
 والدموع تنهمر مـن      ظهر موفاز، في برنامج تلفزيوني، الليلة قبل الماضية وراح يتكلم          : نظير مجلي  ،تل أبيب 
والسبب في ذلك ان الصحافي سأله عن والده الذي أحبه، فأخذ يروي كيف ودعه والده وابتعد عنه لكـي    . مآقيه

وفي حين أعطت هذه الصورة انطباعا ايجابيا عـن موفـاز،           . يصبح انسانا قادرا على تحمل المسؤولية وحده      
  .مشهد بطريقة فنيةقالت مصادر من طرف منافسيه ان هناك من أخرج هذا ال

  30/11/2005الشرق األوسط 
  

   لليكود بعد تقديمه المساعد القضائية لكديما القضائيطرد المستشار  .22
أبلغ رئيس سكرتاريا الليكود، الوزير كاتس، صباح اليوم، المستشار القضائي للحزب، المحامي هابرمان عـن               

وينوي كاتس فحص شبهات تـشير إلـى أن          .اطرده من الحزب، وذلك بسبب تقديمه إستشارة قضائية، لكديم        
ومـن جهـة     .مسؤولين كبار في الليكود يتعاونون مع شارون، وفي حال ثبوت ذلك سيتم طردهم من الحزب              

أخرى لن تتخذ أية إجراءات في الليكود ضد رؤساء السلطات المحلية من الحزب والذين إجتمعوا مع شـارون                  
عوا بشارون بناء على رغبتهم الحرة، وإنما بسبب تخوفهم من عدم           مساء أمس، وعلل كاتس ذلك بأنهم لم يجتم       

  . تلقي الميزانيات في حال عدم حضورهم
  30/11/2005 48عرب

 
  قتراح قانون إللغاء إتفاقيات فائض األصوات الجنة الدستور تصادق على  .23

ن لتقديمه للقراءة الثانيـة     صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست، يوم أمس، على اقتراح قانو           
  .والثالثة، والذي يقضي بإلغاء اتفاقيات فائض األصوات، وكان قد تقدم به عضو الكنيست غفني

تؤدي إلى حصول قوائم معينة على عدد مقاعد أكثر مـن عـدد              وبحسب غفني فإن إتفاقيات فائض األصوات     
 انتقد شاؤل يهلوم اقتراح القانون وقـال إن         ومن جهته  .المقاعد التي حصلت عليها قوائم حظيت بأصوات أكثر       
  . اتفاقيات فائض األصوات ساعدت األحزاب الصغيرة

  30/11/2005 48عرب
 

   على العرب دراسة تراث زئيفي ستفرضاسرائيل : وقاحة عنصرية .24
راسـة   د 48اعلنت وزارة التعليم االسرائيلية الثالثاء، انها ستفرض على المدارس العربية لفلسطينيي          : الناصرة

وصدر القرار في اطار رد على استجواب قدمه محمد بركـة فـي              .تعاليم وتراث، العنصري االرهابي زئيفي    
اعقاب اقرار قانون ما يسمى احياء ذكرى زئيفي، وسأل إذا ما سيطبق هذا القانون العنـصري ايـضا علـى                    

المعـارف مجلـي وهبـة، ان       وقال نائب وزير     .الطالب العرب واجبارهم على دراسة تراث الكراهية والحقد       
  .وزارته ستطبق القانون على الجميع بما في ذلك المدارس العربية

 30/11/2005الغد األردنية 
  
  
  
  

   من ناشطي الجبهة الشعبية 3 محاكمة تواصلمركزية القدس  .25
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أفادت تقارير صحفية إسرائيلية أن المحكمة المركزية في القدس تجري محاكمة ثالثة مـن ناشـطي الجبهـة                  
، بتهمة العضوية والنشاط في تنظيم      )راسم عبيدات وأحمد مسلماني وناصر أبو خضير      (الشعبية لتحرير فلسطين  

  .الجبهة الذي تصفه باإلرهابي
  30/11/2005 48عرب

 
   والتجارة اإلسرائيلية إلى المغرب الصناعةفد من وزارة و .26

الثالثاء الى المغرب للمشاركة في المـؤتمر       توجه وفد من وزارة الصناعة والتجارة اإلسرائيلية        : ياسر العقبي 
وقالت مصادر إسـرائيلية إن وفـودا مـن تـونس           . السنوي الرابع لمشروع انيما المنعقد في العاصمة الرباط       

ومـن   .والجزائر ومصر والسلطة الفلسطينية واألردن وسوريا ولبنان وتركيا وقبرص ستشارك في المـؤتمر            
لي بطواقم النهوض باالستثمار من الدول العربية وبمدراء المشروع في االتحاد           المتوقع أن يلتقي الوفد اإلسرائي    

  .االوروبي، لفحص نجاعته واعداد خطة للمستقبل
  29/11/2005 48عرب

 
 ضابط إسرائيلي كبير يحاكم على سرقة وبيع مواد متفجرة .27

يرة مـن األسـلحة والمـواد       اعتقل ضابط كبير في الجيش اإلسرائيلي لالشتباه في أنه سرق كمية كب           : تل أبيب 
وفي عملية تفتيش مفاجئة في بيته تم       . المتفجرة من مخازن الجيش وقام ببيعها لعصابات اإلجرام على اختالفها         

وتحقق المخابرات في ما إذا كان هذا الضابط قد باع األسـلحة لعناصـر         . وضع اليد على قسم من المسروقات     
  .فلسطينية

  30/11/2005الشرق األوسط 
  

  يارد شيكل لمنع تهريب األسلحة والمخدرات من الحدود  مل3 .28
قالت مصادر إسرائيلية أن شارون، وموفاز، وعزرا، وليفني، وحالوتس، قاموا بجولة، الثالثاء، علـى طـول                

وجاء أن موفاز وعناصر من جهاز األمن عرضوا خطة لتشديد لحراسـة             .الحدود الجنوبية مع مصر واألردن    
 !بأنها تستخدم لتهريب األسلحة والمخدرات وتجارة النساء من قبـل مهـربين بـدو             على الحدود التي وصفت     

 مليارد شيكل، سيتم تطوير اإلمكانات اإلستخبارية على طول الحدود،          3وبحسب الخطة التي تصل تكاليفها إلى       
 القوات  ووضع سياج حدودي في مقاطع معينة منها، وإقامة بنى تحتية تشمل معسكرات وأجهزة إتصال، وزيادة              

  !ومن جهته قال شارون بأن الهدف العاجل والفوري هو وقف إجتياز الحدود وليس تقليصه .على طول الحدود
  29/11/2005 48عرب

 
  ارتفاع عدد جرائم قتل الزوجات في الكيان خالل انتفاضة األقصى .29

م، أو أحـد أفـراد      من االسرائيليين الذين قتلوا زوجـاته     % 47 أظهر بحث علمي في جامعة حيفا أن       :الناصرة
وركز البحث في انعكاسـات      .عائالتهم، في السنوات األخيرة، هم من عناصر الشرطة والجيش واالستخبارات         

العدوان االسرائيلي على الضفة وغزة، في السنوات الخمس األخيرة، على األسرة االسرائيلية، وتبين انه فـي                
 من هؤالء كان القاتـل مـن عناصـر أذرع األمـن              ضحية 18 امرأة بأسلحة نارية، وان      38هذه الفترة قتل    

 .االسرائيلي المختلفة، واستخدموا األسلحة المرخصة التي بحوزتهم
 29/11/2005الغد األردنية 
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      إسرائيل   يبية فييتلقون دورة تدر    كانواإثيوبيونهرب ثمانية ضباط  .30
يتلقون دورة تدريبيـة أمنيـة          كانوا   جيش االثيوبي ذكرت معاريف الثالثاء أن ثمانية ضباط بال         : القدس، د ب أ     

  بـصورة     إسرائيل    في يقيمون   عداد االجانب الذين     بالفرار وأصبحوا في      إسرائيل الذوا    لمدة ثالثة شهور في   
ل ضابطا جاء إلـى إسـرائي       16 مؤلف من    وأضافت الصحيفة أن الثمانية كانوا ضمن وفد إثيوبي         . غير شرعية  
وذكر مصدر بالحكومة     . برنامج للتدريب على التكنولوجيا المتطورة الالزمة لتشغيل معدات معينة           للمشاركة في  

  جوريون    بن   سوى ثمانية فقط إلى مطار     يحضر     حد ولكن لم  الوفد اال    يغادر   االسرائيلية أنه كان من المقرر أن     
   . لمغادرة البالد 

30/11/2005األيام البحرينية   
 

   الوزراء يقر بدء تمويل مشاريع طارئة مجلس :وزير االقتصاد .31
أقر مجلس الوزراء البدء بتنفيذ جملة من المشاريع الطارئة، ذات العالقة بإنعاش االقتصاد الـوطني                :حامد جاد 

 أقرته السلطة مـؤخرا مـن   وتشغيل العمالة، وذلك عبر تخصيص الموازنات الالزمة لهذه المشاريع، ضمن ما          
  . مليون دوالر225تمويل ذاتي للمشاريع الطارئة، بقيمة 

  30/11/2005األيام الفلسطينية 
  

   مساعداته المالية للفلسطينيينبزيادةاالتحاد االوروبي يتعهد  .32
وقال إن . ينتعهد المفوض االوروبي لشئون التنمية والمساعدات االنسانية ، امس، بزيادة الدعم المالي للفلسطيني           

وقال بيـان صـادر عـن االتحـاد          . االتحاد االوروبي يرغب في جعل الحياة أكثر يسرا بالنسبة للفلسطينيين         
  . مليون يورو  منذ اندالع االنتفاضة الثانية191االوروبي، امس، إن االتحاد قدم أكثر من 

  30/11/2005األيام الفلسطينية 
  

  وك العاملة في فلسطين انخفاض إجمالي ودائع البن: سلطة النقد .33
عن انخفاٍض في إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي بشكٍل عام وانخفاض            أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، أمس    

   .حجم ودائع العمالء على وجه الخصوص
  30/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  

  إسرائيل تمنع عالج مرضى غزة في مستشفيات الضفة .34
مديرعام االسعاف والطوارئ في وزارة الصحة إسرائيل أمس بعرقلة وصول المرضى من            اتهم معاوية حسنين    

 25حيث أصـدر تـصاريح لـدخول         قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس المحتلة لتلقي العالج         
  .تم رفض إدخال عشرات آخرين وبقي عدد آخرعلى قائمة االنتظارومريضا فقط 

 30/11/2005الغد األردنية 
  

   الستقبال الجئين فلسطينيين اذا طلب ابو مازن  مستعدةكردستان .35
رحب السكرتير العام لـ الحزب الديموقراطي الكردستاني بالبحث في موضوع اسـتقبال              : باسل محمد  ،بغداد

وأوضح انه اذا كانت هناك خطط لتوطين الالجئين الفلسطينيين من خالل           . الجئين فلسطينيين في اقليم كردستان    
اما اذا طلبت الدول العربية ذلك بحيث يصار الى هجـرة           : وأضاف. امج فيمكن ان نبحثه مع محمود عباس      برن
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وتـابع ان قلـوب كردسـتان        .ثانية للفلسطينيين فهذا امر بحاجة الى تفاهم وتنسيق مع التيارات الفلـسطينية           
   .وصدورها مفتوحة للفلسطينيين

  30/11/2005الحياة 
  

  رائيل فاشلة وزادت رقعة االحتالل   الحروب ضد إس: العريان .36
أكد عصام العريان أن الحروب السابقة مع إسرائيل أدت إلى توسعها، مشددا على ان االخوان مبدئيا يعتبـرون                

 وأكد أنه ليس لـإلخوان مشكلة مع الديانة اليهوديـة ولكـن مـع              ة،إسرائيل كيانا مغتصبا لألرض الفلسطيني    
يان أن جماعة اإلخوان مازالت على موقفها المعارض لمعاهدة السالم المصرية           وأكد العر .  الحركة الصهيونية 

  .اإلسرائيلية ولكن هناك فارقا بين المعارضة وبين احترام المعاهدات الدولية إلى حين تعديلها أو إلغائها
ني يختـار   وقال ان جماعة االخوان مع دعم الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية ومع ترك الشعب الفلسطي             

بحرية مجالسه النيابية وسلطته ومع رص الجهود العربية خلف هذا الشعب المقاوم فهو القادر على محاصـرة                 
  .المشروع الصهيوني وانتزاع حقوقه اذا ما كان الدعم العربي له قويا

30/11/2005االتحاد االماراتية   
  

 مهاتير محمد ينتقد تعالي اليهود  .37
 ليسوا شعبا أسمى من باقي البشر لكي ال ينتقدوا، مؤكدا أن الفلسطينيين ينفذون قال مهاتير محمد إن اليهود

الفلسطينيون ، في دبي أضاف خالل لقاء .عمليات استشهادية ألنه ليس لديهم وسائل أخرى للدفاع عن وجودهم
أقول انه مقموعون وليس لديهم أسلحة لذا يقومون بتفجير أجسادهم، وقد يقول البعض إن ذلك إرهاب لكني 

 . عندما تقوم دول كبرى بقصف وقتل مدنيين بواسطة طائراتها المتطورة، فهي أيضا دول إرهابية
 30/11/2005السفير 

  
   يصف خارطة الطريق والمبادرة العربية بـ المؤامرةالحص .38

لقـضية  خارطة الطريق األمريكية ومبادرة السالم العربية، مؤامرة لتـصفية ا          سليم الحص، . د اعتبر   :األردن
وقال إن خارطة الطريق تقوم على إنهـاء         .الفلسطينية بالرغم من موافقة الدول العربية عليها، على حد تعبيره         

أن  وأضـاف    .االنتفاضة وتجريد المقاومة من السالح، ومن ثم تبدأ مفاوضات السالم مع االحتالل اإلسرائيلي            
من إسرائيل، وبإمكان الفلسطينيين أن يطالبوا بكـل        الورقة الوحيدة التي بحوزة المفاوض الفلسطيني اآلن هي أ        

  .شيء مقابله
  30/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  طالب بحماية الفلسطينيينتاإلمارات  .39

جددت اإلمارات أمس موقفها التضامني مع مسيرة كفاح الشعب الفلـسطيني داعيـة المجتمـع    : جمال المجايدة 
اإلسـرائيلية   من أجل توفير الحماية الالزمة للفلسطينيين وحمل الحكومـة        الدولي إلى التحرك الفوري والحازم      

وأكـد الـشيخ    .  حسب قرارات الشرعية الدولية    67راضي  أ واالنسحاب من كامل     ،على تفكيك الجدار الفاصل   
  السفير بول بادجي رئيس لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقـه             ى إل تهخليفة في رسال  

  .غير القابلة للتصرف وذلك بمناسبة اإلحتفال العالمي بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني
  30/1/2005الوطن القطرية 
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     وقع اتفاقية إلنشاء مدينة في خانيونس اإلمارات ت .40
وقعت هيئة الهالل األحمر ووكالة االونروا أمس   :ماجدة مالوي، أبوظبي 30/11/2005 البيان  نشرت
 وحدة سكنية بمرافقها الخدمية والصحية والتعليمية 600 إلنشاء مدينة الشيخ خليفة في خانيونس لتوفير اتفاقية

ومن جانبها أكدت كارين أبو زيد أن تنفيذ المشروع سيبدأ خالل أأليام .  مليون درهم48بتكلفة تقدر بنحو 
  .القليلة المقبلة حيث يتوقع االنتهاء من تنفيذه خالل عام من اآلن

سيتم اسناد مشروع المدينة الى عدد من الشركات الفلسطينية، ما  أنه  30/11/2005الخليج اإلماراتيـة    نقلت  و
  .يسهم في تفعيل االقتصاد الوطني الفلسطيني، وتشغيل األيدي الفلسطينية العاملة التي تعاني من البطالة

  
  مقلقة  األوضاع االنسانية في المناطق الفلسطينية:بروكسل .41

 قال بيان صادر أمس عن مقر المفوضية األوروبية في بروكـسل إن األوضـاع               : عبد اهللا مصطفى  ،  لبروكس
االنسانية في المناطق الفلسطينية، تدعو إلى القلق الشديد نتيجة لتفـاقم األوضـاع االقتـصادية واالجتماعيـة،                 

مـن سـكان    % 40 و لغربيةوأشار البيان الى أن أكثر من نصف سكان الضفة ا         . وخاصة خالل الفترة األخيرة   
غزة يواجهون ظروفا انسانية مأساوية، وهي اقل من مستوى الحد االدنى للفقر، باالضافة الى ان هناك اكثـر                  
من مليون ونصف مليون فلسطيني في الضفة والقطاع، يعانون من سوء التغذية، فضال عـن المعانـاة التـي                   

  . عدد من الدول المجاورةيعيشها ماليين الالجئين الفلسطينيين في مخيمات في 
  30/11/2005الشرق األوسط 

  
 األمم المتحدة تحتفل بيوم فلسطين  .42

. احتفلت االمم المتحدة، امس، باليوم العالمي للتضامن مع الـشعب الفلـسطيني            30/11/2005 السفير   اوردت
حشد المساعدة الدولية   وقال رئيس الجمعية العامة، نحن مستمرون في االحتفال بهذا اليوم لدعم عملية السالم و             

وشدد كـوفي    . وهو نائب رئيس الجمعية العامة، عن االحتفال       وغاب المندوب االسرائيلي  . للشعب الفلسطيني 
ودعا المسؤولين الفلسطينيين واالسرائيليين الى التعاون التام       . أنان، من جهته، على أهمية تنفيذ خريطة الطريق       

  . بر رفحفي تطبيق االتفاق على إعادة افتتاح مع
وهذه المرة األولى التي يغيب فيها فاروق القـدومي عـن هـذه             :راغدة درغام  30/11/2005 الحياة   ونشرت

وبعث محمـود   .المناسبة باعتباره وزير خارجية علما ان المعركة مستمرة بين القدومي والقدوة في هذا االطار      
  .عباس برسالة ألقاها مندوب فلسطين رياض منصور

  
   العرب يدعو لحماية اآلثار في فلسطين والعراق وسوريا  ييناآلثاراتحاد  .43

دعا اتحاد اآلثاريين العرب الذي اختتم أعماله أمس في مصر إلى تقديم الدعم المباشر لآلثاريين فـي فلـسطين     
والعراق وسوريا لحماية آثارهم من الهجمات األمريكية والصهيونية، ومطالبة أمين عـام الجامعـة العربيـة                

ودعوة أساتذة من الجامعات الفلـسطينية        لجنة فنية من اآلثاريين والمرممين لمعاينة أسوار مدينة القدس         بتشكيل
  .لالشتراك في مؤتمر عام لهذا الغرض

  30/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

  تطالب المجتمع الدولي باستخالص الحقوق الوطنية للفلسطينيينالعربية الجامعة  .44
لجامعة العربية المجتمع الدولي بالعمل الجدي من اجل استخالص الحقوق الوطنية           ابت  طال: كامل ابراهيم وبترا  

  . المشروعة للشعب الفلسطيني بوصف ذلك الضمان االساسي لتحقيق االستقرار في الشرق االوسط
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 30/11/2005الرأي األردنية 
  

  المدير العام لـ بي بي سي يحاول اصالح الجسور مع اسرائيل .45
شـارون فـي    ب  مارك طومسون التقى في اسرائيل أخيرا       ) بي بي سي  (ان المدير العام لهيئة     تكشف في لندن    

 .اطار السعي إلزالة التوتر في العالقات بين بي بي سي والسلطات االسرائيلية بعـد انتقـادات مـستمرة لهـا        
 إال ان   وذكرت صحيفة ذي أندبندنت انه على رغم عدم تسليط أي أضواء على زيارة طومـسون السـرائيل،                

  .  يسعى الى اعادة بناء الجسور مع الطبقة السياسية في اسرائيلهاالسرائيليين يعتبرونها دليال على ان
  30/11/2005الحياة 

 
  مقاومتان على طاولة العرب والعالم  .46

  فيصل جلول  
رة األولى عن   تمثل األول في إعالن الواليات المتحدة للم      . تزامن األسبوع الماضي مع حدثين في غاية األهمية       

يغفـل  . جدول النسحاب قواتها من العراق على مدى سنتين ويترافق مع إخالء المدن العراقية والتجمع خارجها    
اإلعالن ذكر تواريخ مفصلة ويخرج على هيئة تصريحات صحافية لعدد من المسؤولين المدنيين والعـسكريين               

قية وبانتصار المقاومين والممانعين والرافضين     لكن ذلك ال يضعف جوهره بوصفه إقرارا بخسارة الحرب العرا         
  .لالحتالل

وإذا كان من المبكر الحديث عن سيناريوهات محددة لما بعد االحتالل فقد صار محتما النظر من اآلن فصاعدا                  
ذلك أن مصير هذه المنطقـة كـان يرسـم          . إلى مستقبل العراق والعالم العربي في ضوء هذا الحدث المفصلي         

ى مشروع االحتالل الناجح في العراق وبات  منطقيا أن يرسم باالستناد إلى فشل هـذا المـشروع                   باالستناد إل 
علما أن المحتل يستعد منذ اآلن لتحويل هزيمته العراقية البينة إلى انتصار أو نصف انتـصار سياسـي عبـر                    

  .لة في حلقات المتعاونين معهالتركيز على محاكمة النظام السابق من جهة وحصر اللعبة السياسية العراقية المقب
ويتصل الحدث الثاني بالمواجهات العسكرية التي تمت في جنوب لبنان حيث تبين أن المقاومة اللبنانيـة رقـم                  
صعب يتعذر تحطيمه بالوسائل العسكرية أو المناورات السياسية أو القرارات الدولية وبالتالي أصـبحت هـي                

  . لبنان والمنطقة العربية من دونهاألخرى معطى ثابتا ال يمكن رسم مستقبل
يندرج الحدثان في ظاهرة مقاومة وممانعة مضطردة لالحتالل والضغوط االجنبية في الشرق األوسط نقف على               
أثرها في المقاومة الفلسطينية األم التي حملت تل أبيب على تدمير مستوطنات غزة الصهيونية للمرة األولى في                 

اخي الضغوط الدولية على سوريا من أجل تغيير سياستها الخارجية وبالتالي إسقاط            تاريخ الدولة العبرية وفي تر    
ونقف على أثرها أيضا في اإلعالم العربي المقاوم للضغوط األجنبية وبخاصة قناة            . نظامها السياسي من الداخل   

مريكية على مكاتبهـا    الجزيرة التي يصنفها الغربيون في خانة المقاومة والممانعة ما يفسر الغارات الحربية األ            
في بغداد وكابول والسجن التعسفي لصحافييها تيسير علوني وسامي الحاج فضال عن مداوالت بـوش  بليـر                  
لقصفها بحسب محضر ديلي ميرور المعروف مع اإلشارة إلى حظر قناة المنار الفضائية اللبنانية عن البث في                 

  .أوروبا والواليات المتحدة األمريكية لألسباب نفسها
يسود اعتقاد منذ بعض الوقت أن هذه الظاهرة مهددة بحروب أهلية فلسطينية أو لبنانية أو عراقية، بل يفـصح                   
الغزاة والمحتلون عن رغبة معلنة في اندالع مثل هذه الحروب بذريعة القضاء على اإلرهاب غير أن مهـارة                  

 الفـخ حتـى اآلن ويؤمـل أال تتجـرع           المقاومين السياسية في لبنان وفي فلسطين حالت دون السقوط في هذا          
  .المقاومة العراقية هذه الكأس وذلك على الرغم من تواتر مؤشرات سلبية عديدة في هذا االتجاه

مختصر القول أن فضاء المقاومة والممانعة آخذ باالتساع في العالم العربي وأن نمـوه مـرتبط بانتـصارات                  
ية ويعترف األجانب بهذه الحقيقة ويرسمون سياساتهم في ضوئها،         المقاومين العسكرية المتتالية وبراعتهم السياس    
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األمر الذي يعزف عنه مسؤولون في عدد من الدول العربية الفاعلة التي ترتاب من هـذه الظـاهرة رغـم أن                     
  .حركات المقاومة العربية موجهة ضد األجانب المعتدين حصرا

ل التي ال تقيم وزنا لمؤتمرات العـرب وقممهـم الدوريـة            لقد برهنت المقاومة الفلسطينية واللبنانية أن إسرائي      
ومبادراتهم السلمية ال تفهم إال لغة المقاومة والممانعة فلماذا ال تجتمع الدول العربية علـى مخاطبـة الدولـة                   
العبرية بهذه اللغة بدال من الضغط على المقاومين والسعي إلـى عـزلهم مـن جهـة والتطبيـع والخـضوع                  

ة أخرى ناهيك عن طلب العالقات السرية معها والهرولة نحوها ؟ وفـي الـسياق نفـسه                 والمصافحات من جه  
برهنت المقاومة العراقية الوطنية أن أكبر قوة في العالم ال تفهم أيضا إال لغة المقاومـة والممانعـة فلمـاذا ال                     

  نخاطبها بهذه اللغة؟ 
الممانعة العربيـة عـصية علـى التـصفية     من بغداد إلى بيروت مرورا بغزة ودمشق باتت ظاهرة المقاومة و    

والزوال وبات على العالم العربي أن يرتب أوراقه في ضوئها وليس بالتضاد معها أو بتهميشها خصوصا أنهـا     
  .تقول بصوت صاخب ما يقوله عشرات الماليين من العرب في المشرق والمغرب بصوت منخفض أو مكبوت

هن الغزاة والمحتلون على تعويض هزائمهم بإشـعال حـروب          من بغداد إلى بيروت مرورا بغزة ودمشق يرا       
أهلية وطائفية في المشرق العربي وينتظرون بفارغ الصبر اندالع مجابهات عربية  إيرانية ويحثـون بعـض                 
الزعماء العرب على رعاية وتمويل وترويج هذه الحروب والمجابهات ويهددونهم بالتعاون مع معارضـيهم إذا               

  .ما أحجموا
تنفجر هذه الحركات بوجه الدول العربية كما انفجرت من قبل حركات العائدين من أفغانستان وباكستان               حتى ال   

والشيشان ربما بات على هذه الدول أن تبارك هذه الظاهرة وأن تعيد رسم سياساتها الخارجية باالستناد إليها في                 
قل تقدمهم منـذ قـرن وفـي مواجهـة          الصراع العربي  اإلسرائيلي الذي ما انفك يؤرق العرب أجمعين ويعر          

  .األجانب الذين يستخفون بالعرب إلى حد اجتياح إحدى عواصمهم التاريخية
  30/11/2005الخليج اإلماراتية 

 
  االنتخابات الفتحاوية تظهر نزوعا لالنتفاضة .47

   هيثم الصادق
ان هذه الحركـة قـد      كشفت االنتخابات التنظيمية في صفوف حركة فتح الختيار مرشحيها للمجلس التشريعي            

والمواجهة الحازمة لسياسة االبتـزاز     ‚ حسمت قواعدها خيارها لصالح التصدي للمشاريع العدوانية االسرائيلية       
ويتناقض ‚ ويسعى لفرض استسالم يراه الفلسطينيون مهينا     ‚ االسرائيلي الذي يضيق فرص السالم الحقيقي العادل      

ممـا يؤكـد رغبـة      ‚ سم في هذه االنتخابات لصالح النهج الشاب      كما جاء الح  ‚ مع تطلعاتهم الوطنية المشروعة   
الحركة بتجديد دمائها واقصاء نهج اوسلو الذي لم يحقق شيئا يذكر فـي اطـار اسـتعادة الحقـوق الوطنيـة                     

  ‚وما زال يراوح مكانه في ظل السياسة االسرائيلية أحادية الجانب‚ المشروعة للشعب الفلسطيني
ـ     فـي تحـد لقـضبان    ‚  مانديال فلسطين مروان البرغوثي على رأس قائمة المرشحين وقد جاء الفوز الساحق ل

وهو ‚ ليضع احد البنود الرئيسية في البرنامج التفاوضي الفلسطيني المقبل        ‚ السجن واالحكام االسرائيلية المتجبرة   
‚ مـع اسـرائيل   التمسك باالفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كشرط اساسي مسبق الي برنامج تفاوضي للسلطة             

  ‚وهو استحقاق تسعى اسرائيل للتنصل منه
نجاح كوادر كتائب االقصى ورمزها السياسي البرغوثي تهيأت له جملة من الظروف الـسياسية مكنتـه مـن                  

بل انقطاعها بسبب التعنت واالستعالء االسرائيلي فـي        ‚ تحقيق هذا الفوز الكاسح اهمها جمود مفاوضات السالم       
رغـم  ‚ وأفقده الكثير من رصيده الشعبي    ‚ التفاوضي الذي وضع نهج اوسلو في مأزق حرج       التعامل مع المسار    

ولعـل احـساس   ‚‚ ما يمتلكه الرعيل االول في حركة فتح والذي تمسك بذلك االتفاق من تاريخ نضالي عريـق         
ادات علنية لما   اتجاهات سياسية اسرائيلية بخطورة استمرار الجمود او الشلل التفاوضي قد ادى الى اطالقها انتق             



 

 16

سيما بعد ان اظهرت هذه االنتخابات خريطة العمل الـسياسي          ‚ يمكن ان تؤول اليه االمور في ظل هذا الوضع        
وبدت تلك النتائج مؤشرا الى حالة غليـان ال         ‚ المستقبلي لحركة فتح والشعب الفلسطيني للتعاطي مع ذلك الحال        

لية التي تحاول تحجيمها بانتفاضة وطنية فلـسطينية تعيـد          بد ان تعبر عن نفسها برغم كل االجراءات االسرائي        
االمور الى مربع الصراع التناحري الحاد الفلسطيني ـ االسرائيلي عبر مواقـف اكثـر تـصلبا مـن قبـل       

ال الخبز وال الحرية الحقيقية ممثلة بالدولة المـستقلة         ‚ الفلسطينيين الذين لم تمنحهم السلطة الفلسطينية حتى اآلن       
بل تبددت الوعود االنتخابية التـي تـضمنها        ‚  االجزاء رغم مضي هذه االعوام الطويلة على التفاوض        المتصلة

بحيث بات  ‚ برنامج ابومازن االنتخابي بتحسين الوضع المعيشي للفلسطينيين والذي تم انتخابه على اساسها هباء            
 بمـستقبل اقتـصادي مـشرق       وباتت كل الوعـود   ‚ الشعب الفلسطيني يسمع من السلطة طحنا وال يرى دقيقا        

االمر الذي دفع الفلسطينيين في اطار نموذجهم المصغر فتح لهـذا           ‚ للفلسطينيين فارغة من اي مضمون حقيقي     
  ‚االختيار لرموز االنتفاضة الذي شكل رسالة ذات معنى عميق السرائيل

 30/1/2005الوطن القطرية 
 

 مبدأ التخلي عن األرض لم يعد ضمن سياسات شارون .48
   ماكغريلكريس

يقول أحد المستشارين السياسيين المقربين من رئيس الوزراء االسرائيلي إن شارون لم يعد يعتبـر التـسويات                 
وفي اليوم التالي النشقاق السيد شارون عن حـزب         . الكبيرة المتعلقة باألرض مهمة لقيام دولة فلسطينية مستقلة       

 آذار،  28ديدة قبل االنتخابات العامة التي ستجري فـي         الليكود الحاكم من أجل الشروع بإنشاء حركة سياسية ج        
قال المستشار إياد أراد، إن القيادة االسرائيلية قد تنصلت من االعتقاد المركـزي الـذي سـاد لـسنوات مـن                     

الفلسطيني عن طريق التخلي عن االرض سوف يشتري        -المفاوضات، والقائم على أن حل الصراع االسرائيلي      
أراد، وهو مستشار رئيس الوزراء في السياسة االستراتيجية والذي كان من بـين أولئـك               وقال السيد   .  السالم

، والتي سـعت    1993الذين حثوا القائد على االستقالة من الليكود، إن السيد شارون اعتبر اتفاقيات أوسلو لعام               
وقال الـسيد   . وصومة، بأنها فاشلة وم   1967الى سالم قائم على تخلي إسرائيل عن االراضي التي احتلتها في            

أراد ان القيادة االسرائيلية قد فسرت خارطة الطريق الجل السالم بأنها تـضع فلـسفة بديلـة لألمـن مقابـل                     
االستقالل، وهو ما يعني توقف تام للحرب االرهابية مقابل وطن قومي فلسطيني والذي ال يقوم بالضرورة على                 

هة نظر السيد أراد بأنها محاولة للتأكيد على أن جهود          ووصف المسؤولون الفلسطينيون وج   .  1967حدود عام   
إسرائيل لفرض حدود حقيقية باستخدام الجدار العازل للضفة الغربية وتوسيع المستوطنات لـم تكـن تعـرض                 

وأنها كانت تنسجم أيضا مع زعم شارون بأن جوهر النزاع بين الفلسطينيين واالسرائيليين لـم               . السالم للخطر 
 . نما االرهاب االسالمييكن االحتالل وإ
، افترض المجتمع الدولي بأكمله تقريبا، وعلى االقـل نـصف الـشعب فـي               1967منذ عام   : وقال السيد أراد  

لقد كانـت صـيغة سـاذجة       . إسرائيل أن الصراع سوف يتم حله باالعتماد على صيغة األرض مقابل السالم           
تكمن في احتالل الضفة الغربية وقطاع غـزة فـي          وتفترض جدال أن المشكلة بين االسرائيليين والفلسطينيين        

  . ، وبالتالي إذا أزلنا االحتالل فسوف تختفي مشكلة االمن واالرهاب1967
ولهذا فإنه عندما تم تطبيقهـا،      . إن الصيغة خاطئة من ناحية فلسفية، وساذجة من ناحية سياسية في الوقت ذاته            

مجردة منذ اتفاقية أوسلو، فإنك سـتجد أن اإلرهـاب قـد            فشلت اتفاقية أوسلو وإذا نظرت الى االحصائيات ال       
وقال السيد أراد إنه بعدما قدمت إسرائيل تنازالت في االرض، باالضافة الـى تقـسيم          .  تضاعف مرات عديدة  

لم تكن مشكلة االرض هي السبب الجذري للـصراع، فمـا سـعى اليـه               : وأضاف. القدس، اندلعت االنتفاضة  
وإنما كان  . ضي التي يمكنهم السيطرة عليها وإدارتها كما ورد في عرض كامب ديفيد           الفلسطينيون لم تكن االرا   

  .األمر الذي سعوا اليه حقا هو االستقالل
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 االمـن مقابـل     -مع صيغة أكثر واقعيـة وهـي      ) األرض مقابل السالم  (لقد حلت خارطة الطريق محل كذبة       
الرهابية في االراضـي الفلـسطينية علـى يـد          وتفترض خارطة الطريق التفكيك الكلي لألجهزة ا      . االستقالل

الفلسطينيين ، وما يقوله رئيس الوزراء وما تقوله خارطة الطريق ان شيئا ما لن يحدث قبل االستجابة التامـة                   
  . لهذه الشروط

في الواقع، تتطلب خارطة الطريق من القيادة الفلسطينية أن تتبنى جهودا ملموسة لوقف الهجمـات وأن تبـدأ                  
كما تقول إن التوصل الى تسوية بعد التفاوض يجب أن يقـوم علـى              . لقدرات والبنى التحتية االرهابية   بتفكيك ا 

  .مبدأ األرض مقابل السالم
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إنهم يحاولون القول بـأن الحـدود ليـست قـضية بينمـا                   

ب الشعب االسرائيلي حكومة تسعى الى تحقيق المرحلة        وأتمنى أن ينتخ  . يستخدمون الجدار العازل لبناء الحدود    
النهائية من العملية والوصول الى معاهدة سالم، وهم يعرفون أن الحصول على ذلك يرتب عليهم االنـسحاب                  

  . وال يوجد سبيل آخر. 1967الى حدود عام 
  الغارديان

  29/11/2005الغد األردنية 
 

  !وقلق في فلسطين.. انتخابات في مصر .49
  شاهينخليل 

نقاشات تدور في أوساط فلسطينية مغلقة حول مدى تأثير نموذج تقدم اإلخوان المسلمين في انتخابـات مـصر                  
على نموذج أشقائهم في حركة حماس، وليدة ذات التيار االيديولوجي، مـع االسـتعداد لخـوض االنتخابـات                  

ية لالنخراط في العملية االنتخابية سـبيال       ومع أن حالة القلق إزاء استعداد تيارات إسالم       . التشريعية الفلسطينية 
للوصول إلى الحكم قد تمتد لتطال أوساطا عدة في بلدان عربية أخرى، إال أنها تزداد توترا في فلـسطين مـع                     
انشغال األحزاب والقوى السياسية، خصوصا حركتي فتح وحماس، في تشكيل قوائم مرشحيها لخوض سـباق               

  .جلس التشريعيالتنافس االنتخابي على مقاعد الم
وفي فلسطين، كما في مصر، لم تفلح تطمينات خطاب اإلسالميين المندفعين نحو صناديق اقتراع طالما أحجموا                
عن االحتكام إليها، في تبديد القلق من إحداث تغييرات جوهرية في النظم السياسية تمهد الطريق نحو انقالبـات              

فقد أرسل اإلخوان المسلمون عشية المرحلة الثانية مـن         . مرةفي الحكم عبر االنتخاب الديمقراطي الحر هذه ال       
االنتخابات المصرية إشارات لطمأنة القلقين في الداخل والخارج، تنطلق من خطاب عقالنـي يـستعير حتـى                 
مفردات ثراث الفكر الغربي، كتأكيد التمسك بالديمقراطية والتعددية واالنفتاح والتآلف والتسامح بين المـسلمين              

حيين وآليات السوق الحرة، وربما قبل كل ذلك توجيه إشارات حول الزهد في الحكـم، فـي المرحلـة                   والمسي
  . الراهنة على األقل

وقد ذهب القيادي البارز في حركة اإلخوان المسلمين عصام العريان، إلى أبعد من مجرد توجيـه اإلشـارات،                  
ال : نوان اإلخوان المسلمون وحكـم مـصر      عندما كتب مقالة تطمينية صريحة في صحيفة الشرق األوسط، بع         

مبرر للقلق، قال فيها إن قضية الحكم غير مطروحة في مصر ألننا ما زلنـا فـي بدايـة الطريـق للتحـول                       
الديمقراطي وقد ندخل إلى فترة انتقالية معقولة قبل أن يتم تداول السلطة بضمانات تكفل دورانها باستمرار بين                 

د قوة ما بالسلطة وتستبد بها، فنحن ما زلنا في مربع المعارضة ولـيس مربـع                القوى السياسية، بحيث ال تنفر    
  .الحكم

وفي فلسطين، تصدر بين فينة وأخرى تطمينات مماثلة من بعض قادة حركة حماس، موجهة كذلك نحو الداخل                 
كية في التركيبة   والخارج، ولكن مع إضافة اإلسرائيليين، األكثر قلقا من انتقال عدوى نموذج التغيرات الدراماتي            

فخطاب حماس يبدو زاهدا في الحكم إلى حين، متمـسكا بحـق            . البرلمانية المصرية إلى األراضي الفلسطينية    
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الترشح واالنتخاب الديمقراطي الحر للجميع، خالفا لما كان عليه الحال في انتخابات المجلس التـشريعي األول                
ة السياسية لكافة التالوين السياسية والشرائح االجتماعيـة،        ، ومؤمنا بالتعددية وتوسيع المشارك    1996في العام   

  .بما في ذلك المرأة
غير أنه رغم هذا التماثل في استعارة بعض المفردات والمفاهيم الليبرالية الغربيـة، الـسياسية واالقتـصادية                 

ترقب باهتمام   وهي   -واالجتماعية، في خطابي اإلخوان المسلمين في مصر وحماس في فلسطين، تبدو األخيرة             
 في حيرة من أمرها أمام مفترق االختيار بين نموذجين، أو ربمـا المـزج               –نتائج العملية االنتخابية في مصر      

، األب الروحي لحركة حمـاس، وذو الخطـاب الـديماغوجي           )السني(األول نموذج اإلخوان المسلمين     : بينهما
، ذو  )الشيعي( والثاني نموذج حزب اهللا اللبناني       السلمي، الذي ال تنغلق أمامه فرص الوصول إلى رأس الحكم،         

الخطاب المقاوم، ولكن المنحصر في صيغة ذات محددات دستورية طائفية تغلق أمامه فرص الوصـول إلـى                 
  .رأس الحكم في لبنان

وفي واقع الحال، ال تستطيع حركة حماس مقاومة إغراء نموذج التيار السني األم، السيما فـي ظـل تجربـة                    
ولكن التنـافس علـى   . آلفاق في مصر على إمكانية ممارسة الحكم يوما ما، رغم الزهد في ذلك اليوم       مفتوحة ا 

االنتخابات التشريعية الفلسطينية في إطار نظام سياسي ما زال ينشد إقامة الدولة المستقلة في ظـل اسـتمرار                  
من خطاب حـزب اهللا، الـذي       االحتالل اإلسرائيلي، يبقي بصر حماس مشدودا إلى إغراءات يمكن استعارتها           

ولذلك، يرجح أن تمضي حماس في خيـار        . يجمع ما بين المشاركة البرلمانية والمقاومة، أي االحتفاظ بالسالح        
المزج بين النموذجين لتقدم بذلك نموذجا خاصا بالتجربة الفلسطينية الراهنة يجمع بين الرغبة فـي المـشاركة                 

ية ممارسة الحكم، ومواصلة االحتفاظ بالسالح انطالقا من الحاجـة إلـى            البرلمانية المفتوحة يوما ما على إمكان     
مواصلة الفعل المقاوم الناجم عن بقاء االحتالل وسياساته العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، مع صهر المشاركة               
ـ                  ا البرلمانية والمقاومة ضمن خطاب عقالني يرسل تطمينات ال تحرم حماس في المستقبل مـن التمتـع بمزاي

شرعنة وجودها كطرف أساسي في النظام السياسي الفلسطيني، وتمثيلها لقطاع ال يستهان به مـن الجمهـور                  
  .الفلسطيني

وفي سياق الجدل الدائر حول مغزى التحول الدراماتيكي في وزن اإلخوان المسلمين في التركيبـة البرلمانيـة                 
 تحذر مما ينطوي عليـه ذلـك مـن خطـر            المصرية، يمكن تفهم دوافع ومبررات أصحاب وجهة النظر التي        

مستقبلي، كما يمكن تفهم مبررات أصحاب وجهة النظر التي ال تجد مبررا للقلق في المشهد المصري الراهن،                 
غير أن القلق سيبقى سيد الموقف في بلدان عربية وإسالمية أخرى، تخشى من أن يسهم الـضغط الخـارجي                   

ب االنتخاب الديمقراطي الحر في وصول تيارات إسالمية إلى الحكم،          لتبني نموذج بناء الحكم الصالح وفق أسلو      
أو على األقل نجاحها في بالفوز بأحجام من المشاركة السياسية الكفيلة بالتأثير على صنع القـرار، السـيما أن                   
ه هناك مؤشرات تدل على أن الواليات المتحدة وعددا من حلفائها الغربيين لم يعودوا يعترضون على مثل هـذ                 

التحوالت، بل وربما يسهمون في حدوثها طالما أن التيارات اإلسالمية العقالنية قد تنجح في قطع الطريق على                 
  .تزايد شعبية التيارات اإلسالمية المتطرفة

وسيبقى القلق سيد الموقف في فلسطين كذلك، في ضوء الخشية من تأثير نجاحات اإلخـوان المـسلمين علـى                   
م في حركة حماس وجمهورها، الذي يستعد للمنازلة الكبرى مـع اقتـراب اسـتحقاق               الروح المعنوية ألشقائه  

ولعل ما يزيد حالة التوتر افتقار الحالة الفلسطينية إلى أبرز ما تمتلكه نظيرتها المصرية،              . االنتخابات التشريعية 
حتكام إلى القانون والدستور    وهو وجود الدولة الواحدة القادرة على احتواء الصراعات االنتخابية وتفاعالتها واال          

وال ينبع  . في نهاية المطاف، رغم كل ما تشهده العملية االنتخابية المصرية من خروقات وأعمال بلطجة منفرة              
قلق بعض األوساط الفلسطينية، خصوصا في حركة فتح، من الخشية من أن تنجح حماس في الحصول علـى                  

 الفلسطينية، ذلك أن الجميع يدرك أن حماس ال تستطيع الفـوز            مقاعد برلمانية تمكنها من السيطرة على السلطة      
بغالبية مقاعد المجلس التشريعي المقبل، وقبل ذلك هناك ما يدفع لتصديق خطاب حماس الذي يؤكد أنها زاهـدة    
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ولكن، هناك ما يبرر القلق ممـا تعـد بـه نتـائج             . في الحكم حاليا، كما هو حال اإلخوان المسلمين في مصر         
ات التشريعية من سيناريو تسعى حماس للوصول إليه إذا حالفها الحظ بالحصول على نسبة كبيرة مـن                 االنتخاب

  .المقاعد البرلمانية، يضاف إليها ما قد يحققه بعض مرشحي فصائل المعارضة الفلسطينية
 أن  ففي ظل موقف حماس الذي يعتبر ممارسة الحكم تحت االحتالل خيارا مؤجال، يبدو الـسيناريو المـرجح                

تمارس حماس دور قيادة المعارضة البرلمانية انطالقا من الرهان على الفوز بتمثيل في المجلـس التـشريعي                 
يؤهلها لالعتراض على ما ال ينسجم مع رؤيتها، سواء فيما يتعلق بعملية المفاوضات مـع إسـرائيل، أو سـن          

نية، بل وتركيبة وبرنامج أية حكومة قد       بعض القوانين، وصوال إلى كل ما يتعلق ببنية مؤسسات السلطة الفلسطي          
وهو األمر الذي يعني أن السلطة الفلسطينية قد تصل في مرحلة ما إلى حالـة               . تشكل بعد االنتخابات التشريعية   

من الشلل في مجاالت عدة، إذا حققت حماس نجاحا في االنتخابات يكفي لتوظيفه كورقة من أجل خلـق حالـة                    
السلطة التشريعية لتعطيل عمل وقرارات السلطة التنفيذية، سواء علـى مـستوى            الشلل هذه من خالل استخدام      

  .مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء
وال شك في أن حركة حماس ستكون أكثر من راضية إذا تمكنت من اإلمساك بهذه الورقة، في ضوء ما تراهن                    

بح بحق الرقم الـصعب الـذي ال        على تحقيقه في التنافس على مقاعد المجلس التشريعي، خصوصا أنها ستص          
يمكن تجاهله في صياغة القرار الفلسطيني، ولن يكون أمام أطراف إقليمية ودولية، إضافة إلى إسرائيل، مـن                 
مناص سوى اإلقرار بشرعية حماس ضمن النظام السياسي الفلسطيني، سواء احتفظت بـسالحها أو وضـعته                

تخابات المصرية، فستبقى أعينهم تراقب تطورات األسابيع المقبلـة         أما الفلسطينيون القلقون من نتائج االن      .جانبا
في مصر، ألن استمرار اإلخوان المسلمين في زيادة ثقلهم البرلماني، وتوجيه رسائل التطمينات فـي مختلـف                 
االتجاهات، من دون استياء أميركي وأوروبي، من شأنه أن يشجع حماس على استلهام تجربة إخـوانهم فـي                  

  ! زيد السلطة الفلسطينية وحركة فتح قلقا على قلقمصر، وأن ي
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