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*** 
  بيرتس يؤمن بوجود شريك فلسطيني ويريد تسوية بالتفاوض .1

 تقوم عقيدة عمير بيرتس المغربي المولد، الذي كان لفوزه المفاجئ بزعامة حزب العمل              : اسعد تلحمي  ،لناصرةا
وقع قنبلة من العيار الثقيل وضعت حداً لهيمنة النخبة االشكنازية والعسكريين المرموقين على هذا الحزب، على               

 .ليـوم ا يقول لهآرتس فـي عـددها الـصادر ا         الربط بين سد الفجوات االجتماعية وحل النزاع الفلسطيني، كم        
وهو يؤيد تقليص موازنة وزارة الـدفاع ويـدعم         .  ديموقراطي لكن ليس ثورياً    -ويعرف بيرتس بأنه اشتراكي   

وتـضيف  .  ابـو مـازن     هو ويؤمن ان هناك شريكاً فلسطينيا     .التوصل الى تسوية دائمة على اساس التفاوض      
 حال اعترفت باسرائيل، ويؤيد تسوية تقوم علـى مبادلـة أراض،            الصحيفة انه مستعد للتفاوض مع حماس في      

يرتفع فوقها العلم الفلسطيني علـى      ولكنه ال يستبعد ابقاء الكتل االستيطانية في الضفة تحت السيادة االسرائيلية            
حـد  سيلتقي شارون اال  أنه   اعلن   حيثويؤكد   .انها فقط فكرة  : ان تقوم اسرائيل باستئجارها ثم يضيف مستدركاً      

لالتفاق على موعد مبكر لالنتخابات البرلمانية ان االحتالل مفسد شوه المجتمـع االسـرائيلي ومـن مـصلحة            
يعتبر بيرتس مـن أبـرز       و .ثمة حاجة لبروز شخص يعمل على انقاذ اسرائيل من نفسها         وأن  اسرائيل انهاؤه   

ذ الثمانينات اقامـة دولـة فلـسطينية        حمائم معسكر السالم االسرائيلي ومن اوائل االسرائيليين الذين دعموا من         
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وتبارى المعلقون في الشؤون الحزبية في اطالق التوصيفات للمفاجأة الكبرى التي سجلها             .والحوار بين الشعبين  
واتفق الجميـع علـى ان هـزة        . 77 وساوى بعضهم بينها وبين االنقالب التاريخي الذي حققه بيغن في العام            

.  المنحسرة شعبيته منذ اغتيال رابين      العمل  فجراً جديداً بزغ في سماء حزب      ارضية حقيقية ضربت العمل، وان    
ورأوا ايضاً ان الساحة الحزبية برمتها افاقت على يوم جديد، مختلف بعد ان نجح بيرتس فـي قهـر بيريـز                     

لـى  مضيفين ان النتيجة االبرز قد تكون في تقصير عمر الكنيست الحالي والذهاب ا            . واستطالعات الرأي معاً  
ولم تخل التعليقات من التطرق الى النعرة الطائفية التي تجلت بقـوة فـي االنتخابـات وفـي                   .انتخابات مبكرة 

التعقيب على نتائجها والى حقيقة رفض عدد من اقطاب العمل من االشكناز، وفي مقـدمهم بـاراك، القبـول                   
عامة الشرقي بحزب جديد قد يشكله      بزعامة بيرتس ليعود الحديث عن احتمال التحاق هؤالء المتمردين على ز          

وحملت ردود الفعل، في اوساط واسعة في العمل وخارجه تلميحات قوية الى ان الحزب قـد يـشهد                   .شارون
وقال المعلق في اذاعة الجيش ان حزب العمـل بقيـادة            .انشقاقاً في حال اقدم زعيمه الجديد على تنفيذ سياسته        

ليس بالتأكيد من تلك الطينة التي جبل بها        . بيرتس هو من طينة اخرى    : اًبيرتس يشق طريقاً جديداً مغايراً تمام     
اسالفه، مشيراً تحديداً الى ان الرجل ليس من الجنراالت او العسكريين الذين تركـوا بـصمات فـي الجـيش                    

طعت الى ذلك، بدا بعض السياسيين والمعلقين المخضرمين كمن تق         .ما يعني ان ال خلفية امنية لديه       االسرائيلي
نياط قلوبهم حيال الهزيمة التي لحقت ببيريز وتناولوا معاركه االنتخابية التراجيدية متسائلين من جديد عن سر                
التناقض بين الفوز الذي يحققه بيريز، على الدوام، في استطالعات الرأي وخسارته في المعارك الحقيقية مـا                 

لقه من فوز بيرتس متحسباً مـن ان يـستقطب اليـه        ليكود ق الولم يخِف   . منحه عن جدارة لقب الخاسر المزمن     
وانفلت جـدعون سـاعر فـي       . اصوات الشرقيين الذين يعتبرون معقالً لليكود وحركة شاس الشرقية المتدينة         

الهجوم على بيرتس ووصفه بعديم المسؤولية، سياسياً واقتصادياً وأنه تنقصه الخبرة في ادارة شـؤون الدولـة                 
مواقفه السياسية يسارية متطرفة وهو     وأن  .  عديم التجربة  , سياسياً واقتصادياً  ا متطرف ره واعتب .ومشاكلها المعقدة 

من جانبه رأى جمال زحالقة ان فوز بيرتس سيفتح الباب امام الطامعين في زعامة الحزب                .مؤيد لتقسيم القدس  
الشـكناز مـن الطبقـة      ، متوقعاً ان يغادر قسم مـن ا       هالذين يرون في انفسهم مرشحين اكثر جدارة وأحقية من        

 يعتبر قليـل    حيث هوقال إن عالمات سؤال تحوم حول المواقف السياسية ل         .المتوسطة حزب العمل الى شينوي    
الكالم في الموضوع السياسي واتجاهه غير مبلور وغير واضح، مضيفًا انه في حال لم يطرح الزعيم الجديـد                  

ـ  .  خوض منافسة ذات معنى ضد ليكود      توجهاً مغايراً لمواقف بيريز وباراك فإنه لن يستطيع         لـم   هواضاف ان
يطرح بديالً سياسياً للمواقف التقليدية لحزب العمل ما يقزم مواقفه المستترة في بعـض القـضايا االجتماعيـة                  

  .واالقتصادية
  11/11/2005الحياة 

  
  عريقات يتهم اسرائيل بتجنب مفاوضات السالم .2
وقال ان االسرائيليين اختاروا    . االلتفاف على مفاوضات السالم    اتهم صائب عريقات، اسرائيل بمحاولة       :أف ب 

التحرك بشكل احادي الجانب لتجنب ان يضطروا الى التفاوض مع المسؤولين الفلسطينيين للتوصل الـى حـل                 
واضاف ان هذه الخطوة تهدف الى التملص من القانون الدولي وعدم اخذ العدالة في االعتبار وااللتفاف                . للنزاع
 ال يمكن قيام دولة فلسطينية       أنه الحكومة االسرائيلية، تعرف  أن  وتابع  . طلعات الشعب الفلسطيني للحرية   على ت 

  . لهاقابلة للبقاء بدون عاصمتها القدس التي تشكل المحرك االقتصادي
  11/11/2005الرأي األردنية 
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     السوريلرئيساإشادة فلسطينية بكلمة  .3
ة بشار األسد شكلت وثيقة تاريخية لألمة العربية في هذه المرحلـة حيـث              أكد فاروق القدومي أن كلم     :دمشق

وعبر في تصريحات عقب لقائه فاروق الشرع أمس عـن تقـدير الـشعب              . تميزت بعمقها وبتوجهها القومي   
 موضحاً أنه جاء تعبيراً عن النبض الحقيقي للشارع العربي في مواجهة سياسات الهيمنـة               ,الفلسطيني للخطاب 

وأكد ان االتهامات الكاذبة التي لفقتها دول الغرب ضد سوريا ستزول مع الزمن بسبب               .ءات والضغوط واإلمال
  .مواقف سوريا الصامدة وخاصة مواقفها تجاه القضية الفلسطينية

  11/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

  لياسر عرفات الذكرى االولى يونحي  نفلسطينيوال .4
حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان نظمت مساء أمـس            أن   11/11/2005 المستقبل اللبنانية    نشرت

مسيرتين حاشدتين في كل من مخيمي الرشيدية والبرج الشمالي، لمناسبة الذكرى السنوية االولى لوفـاة ياسـر         
وألقى سلطان ابو العينين كلمة ذكـر فيهـا مزايـا            .عرفات، وتقدم المسيرتين كبار قادة الفصائل في المخيمين       

احل وأكد ان بال الفلسطيني لن يهدأ حتى احراز حق العودة لكل الالجئين، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة                 الر
 اطلقوا بعض الرمايات الرشاشة مـن        في مسيرة البرج الشمالي    وافيد ان مجهولين  . وعاصمتها القدس الشريف  

  .اسلحة خفيفة
د قادة سياسيون من    يأك ت :القدس المحتلة  من   يع عواودة ود عن مراسلها    11/11/2005الخليج اإلماراتية    ونقلت

وفيما اعرب اولئـك    .  رسوخ ذكرى ياسر عرفات في قلوب الفلسطينيين واعتبروه رمزاً تاريخياً          48فلسطينيي  
 فقد اكـدوا غيـاب      ,عن عدم رضاهم من حجم ومستوى الفعاليات التي ترعاها السلطة الحياء الذكرى االولى            

وقال عزمي بشارة ان اسرائيل ارتاحت من ذهاب عرفـات           .للسالم في عهد محمود عباس    الشريك االسرائيلي   
 ثبـت ان    ,ولها مصلحة في غيابه السياسي، ولكن النظرية الزاعمة انه كان عقبة دون السالم لم تثبت واضاف               

  .عرفات شكل عائقا امام التصور الشاروني للسالم
السياسة الفرنسية في الشرق االوسـط      إلى أن   : اف ب قال عن    ن باريسمن   11/11/2005 الغد االردنية    ولفتت

تشهد بعد عام على رحيل عرفات تحوال يتجلى في تقربها من اسرائيل والواليات المتحدة اضافة الـى التـشدد                   
وبعد عـام، اكتفـت      .بالراحلحيال سورية وايران، مبددة بالتالي ذكرى العالقات التاريخية التي كانت تربطها            

 بالقول ان فرنسا ستكون ممثلة في اي مراسم تنظمها السلطة الفلسطينية وتتم دعوتها اليها، مـن دون                  الخارجية
  . ألمحت الى ان باريس ال تتنكر العترافها بالدور التاريخي للقائد الفلسطينيهالكن .اعطاء اي توضيح آخر

  
   لبنانيةأثناء مثوله أمام محكمة  العامةالقيادةتوقيف مسؤول في  .5
ت عناصر الشرطة العسكرية أمس سعيد لوباني، إنفاذاً لمذكرة غيابية بحقه في جرم االتجار باألسلحة، بعد                أوقف

  . أعلنت براءته منهامماثلةمثوله أمام المحكمة العسكرية الدائمة الستجوابه في قضية 
  11/11/2005المستقبل اللبنانية 

  
   الجهاد برصاص حماس في نابلس منإصابة عنصر  .6
علن عن إصابة أحد عناصر الجهاد اإلسالمي بجروح خطيرة نتيجة إطالق النار عليه من قبل عناصـر                 أ :غزة

 علـى   أبد  اطالق النار  ن أ ,وقالت مصادر الجهاد  .  في نابلس  ته وذلك بعد تأديته نشاطاً خاصاً بحرك      ,من حماس 
من ثم أطلقوا النار عليه،     الشاب بعد قيامه بنشر بوسترات مما أغضب عناصر حماس الذين عاركوه باأليدي و            

  .  بمعاقبة المسؤولين عن االعتداء الحركةطالبتو
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  11/11/2005البيان 
   في كتائب شهداء األقصىميدانياًالسلطة تعتقل قائداً  .7
اعتقل جهاز األمن الوقائي قائد محلي في كتائب شهداء األقصى من مخيم الدهيشة، وذلك على خلفية                 :بيت لحم 

وذكرت مصادر غير رسمية تعمل في الوقائي بأن أجهزة          .تها الكتائب ضد أهداف صهيونية    عالقته بعمليات نفذ  
  .هاألمن الصهيونية كانت طلبت اعتقال

  10/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   على أرواح ضحايا التفجيرات في عمانالفلسطينيةحداد في االراضي  .8
الحداد العام اعلن لمدة ثالثة ايام      أن  : القدس المحتلة من   سائدة حمد  عن مراسلتها    11/11/2005 الحياة   نشرت

في االراضي الفلسطينية على ضحايا التفجيرات التي هزت العاصمة االردنيـة وقتـل فيهـا العـشرات مـن                   
شيع، قائد جهاز االستخبارات العسكرية فـي        من ناحية أخرى     . فرداً من عائلة واحدة    17الفلسطينيين من بينهم    

 واحمد قريع في مقر الرئاسـة فـي   محمود عباس بعد اجراء مراسم جنائزية رسمية شارك فيها      الضفة الغربية 
وعرف من بين الضحايا ايضا أحد افراد ادارة المخابرات الفلسطينية وجهـاد فتـوح شـقيق رئـيس            . رام اهللا 

  .المجلس التشريعي
 لألوراق المالية ألغـى، جلـسة       سوق فلسطين أن   :بترانقال عن   غزة   من 11/11/2005 الغد االردنية    وذكرت

  .التداول أمس استنكارا للتفجيرات
  

  استعدادات فلسطينية لتصعيد االحتجاج على تهويد الجليل والنقب   .9
 للـشروع فـي سلـسلة      48تستعد الفعاليات السياسية الفلسطينية داخل األراضي المحتلة عـام          : القدس المحتلة 

وع لتهويد الجليل والنقب والذي يتم بتمويـل مـن الحكومـة            نشاطات احتجاجية على ما يصفونه بأخطر مشر      
  .االسرائيلية والوكالة اليهودية والواليات المتحدة

  11/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

  !   سنة على السكرتير العام لحركة أبناء البلد4.5حكم بالسجن ال .10
سنوات ونصف، استجابةً السـتئناف      أصدرت المحكمة العليا قرارها ضد األسير محمد كناعنة، بالسجن أربع           

  .النيابة العامة
  11/11/2005 48عرب 

  
   ضد شارون لدى محكمة بداية غزةقضائيةرفع دعوى  .11
ـ غزة  رفعت جمعية المحامين العرب من أجل حقوق االنسان دعوى قضائية في أحد محـاكم قطـاع   : د ب أ 

أميركي لكل مواطن، عن االضرار المادية    ومطالبته بتعويض مليون دوالر      هوطالبت بتغريم  .غزة ضد شارون  
  .والمعنوية، نتيجة العدوان االسرائيلي

  11/11/2005الغد االردنية 
  

    االزهريعد بوضع حد للتدخالت الخارجية وتطوير جامعة  شعثنبيل .12
 بوضع حد لكل التدخالت الخارجية  االزهروعد نبيل شعث، خالل اجتماعه مع رئيس ومجلس جامعة: غزة

  . الجامعة لتصبح منارة ومثل يحتذى بهوتطوير
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  10/11/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

   للمعونات الشعبيةإمام األقصى يوجه الشكر لإلمارات .13
المؤاخـاة والمناصـرة الرمـضانية فـي         اختتمت هيئة االعمال الخيرية االماراتية حملة      :غزة  طاهر النونو   

لفلسطينية بكلفة اقتربت من نصف المليون دوالر نجحت فـي المـساهمة فـي تخفيـف االعبـاء                  االراضي ا 
 كافة اطياف الشعب الفلسطيني وخاصة امام المسجد االقصى الذي          ا به تي اشاد ت ال ,االقتصادية عن الفلسطينيين  

  . عبر عن شكره العميق لدولة االمارات رئيسا وقيادة وشعبا
  11/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  هو اقل االعمار في البالد   الناصرةمتوسط االعمـار في  .14

اظهر احصاء جديد هو االول من نوعه اجرته دائرة االحصاء المركزية ان متوسـط االعمـار فـي مدينـة                    
 83.7 سنة ، مقابل المعدل االكبر في رعنانا وهـو  75.7الناصرة، هو اقل االعمار في البالد، حيث يصل الى        

االحصاء الى وجود عالقة مباشرة بين االوضاع الـصحية المختلفـة وبـين مـستوى المعيـشة                 ويشير  . سنة
قتصادي منخفضا ، كلما كـان معـدل        ال ا - اقتصادي لكل بلد بحيث كلما كان الوضع االجتماعي        -االجتماعي

ـ  ويتضح ايضا ان نسبة حاالت الوفاة بسبب االمراض السرطانية واالصـا          . الوفيات في نفس البلد اكبر     , هبة ب
واالمراض النفسية هي اكبر في الوسط اليهودي منها في الوسط العربي، بينما الوفيات بسبب امراض القلـب                 

  .وامراض الدم ووفيات االطفال هي في الوسط العربي اكبر
  10/11/2005صوت الحق والحرية 

  
   السياسية الحياةبيرس يفكر بترك  .15

كر بترك الحياة السياسية بعد خسارته منصب رئاسة حـزب      كشفت مصادر اسرائيلية عن أن شمعون بيرس، يف       
نـه  أقـال   حيث  حزب،  ال أفصح عن نواياه يوم أمس أثناء حديثه مع وزراء من            هونقل موقع هآرتس أن    .العمل

لن يشارك في اجتماع كتلة     أفيد أنه   و. سيتوقف عن الحياة السياسية لفترة معينة من أجل التفكير بخطواته القادمة          
ونقلـت   .أيـضا ومن المتوقع أن يتغيب براك      . وم والتي ستكون االولى التي يترأسها، عمير بيرتس       حزب الي ال

وقـال  . حزب للكنيست الالقناة الثانية اإلسرائيلية امس أن بيرس سيرفض أن يكون الرجل الثاني في في قائمة               
بكرة هذه المرة فـي بدايـة       بيرس، في أول رد فعل له بعدما خسر إن االنتخابات العامة في اسرائيل ستكون م              

  . من ناحيتي أريد أن يمر هذا العام من أجل بناء سالم واقتصاد ومن دون انتخابات. 2006العام 
  11/11/2005 48عرب 

  
   حول إعادة تشغيل معبر رفح  التفاوضتعنت إسرائيل يفشل  .16

شغيل معبر رفح علـى مـدار        فشل الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي في التوصل التفاق يقضي بإعادة ت          :ا.ب.د
 خالل  موفازاألربع والعشرين ساعة وبشكل ثابت، وقالت المصادر الفلسطينية  أن التعنت اإلسرائيلي وإصرار              

 .اجتماعه مع محمد دحالن بزرع كاميرات فيديو تنقل ببث مباشر ما يحدث على المعبر سبب فشل االجتمـاع                 
اً بالسماح لمراقبين فلسطينيين بالتواجد علـى معبـر كيـرم           وأضافت المصادر أن موفاز رفض مطلباً فلسطيني      

 لفترة انتقالية محددة، وأكد عريقات على أنه تم أول من أمس عقد لقاءين منفصلين أحدهما جمـع           لهشالوم وتفعي 
 المبعوث االوروبي لعملية الـسالم فـي        إلى إضافة هبين حاييم رامون ومدير عام المعابر في السلطة بحضور        

  .وسطالشرق األ
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  11/11/2005الخليج اإلماراتية 
  
  

   على طريق للوصل بين القطاع والضفةمبدئياًاسرائيل توافق  .17
كشف مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وغزة عن بدء اجراء الدراسات الخاصة بانشاء              :  سائدة حمد  ،القدس

سرائيل المبدئية على اقامـة الطريـق او        قطاع االسبوع المقبل بعد موافقة ا     الالطريق الرابط الدائم بين الضفة و     
وبأنها واعدة ومشجعة، مشيراً في الوقت ذاته الى بقاء بعـض            سكة الحديد واصفاً المفاوضات بأنها بداية جيدة      

قطاع عبر نظام القوافـل للبـضائع       الالقضايا العالقة المتصلة بالترتيبات الموقتة لضمان التواصل بين الضفة و         
 شاحنة من غزة باتجاه الضفة في أواسـط الـشهر المقبـل النقـاذ               150تم البدء بتسيير    وتوقع ان ي  . واالفراد

وأشار الى ان اسرائيل وافقت للمرة االولى على أن تفتح المعابر بصورة            . المنتوجات الزراعية للموسم الحالي   
فـاق الـذي سـيجري      وقال ان االت  . دائمة وان ال يتم اغالقها اال في حالة وجود خطر أمني يهدد الطريق ذاته             

توقيعه بين الجانبين برعاية وضمانة اللجنة الرباعية يمنع اسرائيل من القيام بأية عمليات اعتقـال للمـواطنين                 
  . الذين سيسافرون عبر الطريق

  11/11/2005الحياة 
 

   صنع طائرة من دون طيار  بمحاولةاسرائيل تتهم حماس  .18
حوزتها معلومات دقيقة تؤكد على ان حمـاس بـدأت بـصنع             االستخبارات االسرائيلية ان في      ادعت :القدس

طائرات بدون طيار من خالل زرع خلية لها في شركة انتاج لقطع طائرات تمكـن اعـضاؤها مـن كـسب                     
وفي الئحة اتهام قدمت ضد مجموعة مـن الفلـسطينيين اعتبـرتهم             .الطائراتلهذه  معلومات حول صنع قطع     

نع الطائرات جاء ان ابراهيم صوالحة، من نابلس يقف على رأس هـذه             اسرائيل الخلية التي اكتسبت طريقة ص     
وتزعم الئحة االتهام ان صوالحة     . الخلية وقد جند لها في اثناء دراسته االكاديمية لموضوع الهندسة الميكانيكية          

وصل الى احدى دول الخليج وانضم لمجموعة من نشطاء حماس، ووصل الى شركة تعمل في انتاج طـائرات                  
وخالل فترة عمله كان يرسل لنشطاء حماس في غزة، عبر البريد االلكتروني وبشكل متواصـل،               .  طيار بدون

 .المعلومات الدقيقة والكثيرة حول عمله
  11/11/2005الرأي األردنية 

  
   اعتقاله خشيةشارون يلغي زيارته لكندا  .19

شارون، الغي زيارة كان أن   النقاب عنمسكشفت معاريف في عددها الصادر ا :الناصرة من زهير اندراوس
من المقرر ان يقوم بها الي كندا وذلك خشية اعتقاله من قبل السلطات الكندية بتهمة ارتكاب جرائم حرب 

وأوضحت المراسلة السياسية للصحيفة، استنادا الي موظفين رفيعي المستوي في . وجرائم ضد االنسانية
موحد في كندا استصدر قرارا من محكمة كندية ينص علي الخارجية االسرائيلية ان الكونغرس االسالمي ال

اعتقال شارون في حالة دخوله االراضي الكندية، وسحب الحصانة الديبلوماسية التي يتمتع بها لكي يتسني 
باالضافة الي ذلك، طالب الكونغرس االسالمي الكندي من . للشرطة المحلية اعتقاله واحضاره الي المحكمة

وقال موظف كبير في الخارجية . ن ان شارون هو شخصية غير مرغوب فيها في كنداالسلطات االعالن ع
 اسرائيل ان تبدأ بحملة عالمية ضد التنظيمات العربية واالسالمية التي تقوم بمالحقة ىاالسرائيلية ان عل

 . محتملالمسؤولين االسرائيليين الذين يقومون بزيارات الي خارج البالد، الفتا الي ان الوضع بات غير
  11/11/2005القدس العربي  
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  حزب جديد بقيادة شارون وبيرس يكون القوة األولى في الكنيست: إستطالع .20
هآرتس بإشراف البروفيسور كميل فوكس أنه في حـال إجـراء إنتخابـات             -بين إستطالع للرأي أجراه ديالوغ    

من مـصوتي   % 82ان  حيث  س،  للكنيست اليوم فإن حزب العمل برئاسة بيرتس، سيزيد من قوته بشكل ملمو           
 مقعداً، في   28وبحسب اإلستطالع، يحصل حزب العمل على        .حزب العمل سيدرسون التصويت ثانية للحزب     

وفي حال إستقال شارون من الليكود وتشكيل حزب جديـد مـع            . 39حين يحصل الليكود برئاسة شارون على       
كما بين اإلستطالع أن العمل      !في الكنيست  مقعداً ويكون الحزب األكبر      32بيرس، فإن الحزب سيحصل على      

 مقعداً لليكود برئاسة نتنياهو، إال أنه سيكون من الصعب على           25 مقعداً مقابل    27برئاسة بيرتس يحصل على     
من الجمهور يرى أن اإلنقالب في حزب العمل يزيد من فرص الحـزب             % 41بين أن    و .العمل تشكيل إئتالف  

أن شـارون   % 41وقال   .أن إنتخاب بيرتس يقلص هذه اإلحتماالت     % 20تقد  بالعودة إلى السلطة، في حين اع     
من مصوتي حزب العمـل أن      % 37وقال  . لبيرتس% 22لنتنياهو و % 17هو األنسب لرئاسة الحكومة، مقابل      

من مصوتي الليكود أن شارون هـو األنـسب         % 64لبيرتس، في حين قال     % 36شارون هو األنسب، مقابل     
  !لنتنياهو% 26مقابل 

  11/11/2005 48عرب 
  

   في المئة4.3توقعات بنمو االقتصاد اإلسرائيلي  .21
 قال محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمس، ان من المتوقع ان ينمو االقتصاد اإلسـرائيلي  :رويترز ـ  تل أبيب
: وذكر في مؤتمر لألعمـال     .4.6، وهو   2005، بالمقارنة مع النمو المتوقع لعام       2006 في عام    %4.3بنسبة  

وأضاف أن النمو تقوده الـصادرات       . نحن لسنا مفرطين في التفاؤل وهذه أرقام طيبة للغاية         ,هذه أرقام محافظة  
وذكر أن االستثمار ليس قاطرة النمو ولكنه يتوقع انتعاش هذا القطاع مع تنامي الثقة فـي                . واالستهالك الخاص 

ولفت إلى ان من المهم أن تحافظ الحكومة على سياستها النقدية المشددة وتخفض مـستويات الـديون                .إسرائيل
 .بشكل أكبر

  11/11/2005الغد االردنية 
  

  هآرتس تسحب خبراً عن اخراج عشرات االسرائيليين من راديسون ساس .22
سرائيليين من فنادق عمـان      إخالء اال  حول تراجعت هآرتس عن النبأ الذي نشرته        : سائدة حمد  ،القدس المحتلة 
 ان ال صحة له، مشيرة الى ان عملية االخالء نفذت بعد وقوع االنفجارات              رتهه واعتب تنفحيث  . قبل التفجيرات 

واشارت وسائل االعالم االسرائيلية في تقاريرها أمس حول التفجيرات الى ان طابق المـؤتمرات               .وليس قبلها 
تماعات بين اسرائيليين وأردنيين االسبوع الماضي بحثـت فيهـا          في فندق راديسون ساس كان قد استضاف اج       

العالقات بين الدولتين والوضع في المنطقة، مشيرة الى ان الكثير من السياح االسـرائيليين يرتـادون الفنـدق                  
  . استعدادها لتقديم المساعدة لالردنعنواعلنت اسرائيل  .المذكور

  11/11/2005الحياة 
  

 شعب الفلسطيني  اللى وحدة  يؤكد حرص بالده علحود .23
إميل لحود أبلغ، عباس زكي، حرص أن : بيروت من 10/11/2005 وفا – وكالة األنباء الفلسطينية نشرت

وأكد على أن حماية الالجئين الفلسطينيين في  .شعب الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقةاللبنان على أهمية وحدة 
مله في أن تسفر االتصاالت الجارية بين الجانبين عن نتائج إيجابية تأخذ لبنان هي مسؤولية لبنانية، معرباً عن أ

وشدد على وجوب أال ينحرف السالح الفلسطيني  .في االعتبار المصلحتين اللبنانية والفلسطينية على حد سواء
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لنزاع إلى غير الهدف الطبيعي له، مركزاً على أن القضية الفلسطينية تبقى هي القضية المركزية ألي حل ل
اإلسرائيلي، وذلك من خالل تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، والتمسك بحق عودة الالجئين إلى  -العربي
 وحقه في السيادة على أرضه ه دفاعاً عن كرامة شعب عباسعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها وأ.أرضهم

لع لحود على نتائج لقاءاته مع المسؤولين وكان زكي أط .وإدارة شؤون مؤسساته بعيداً عن التدخالت الخارجية
اللبنانيين والتطورات داخل األراضي الفلسطينية بعد انسحاب إسرائيل من غزة، والصعوبات التي تضعها أمام 

 . رسالة شفهية من عباسيهونقل إل استكمال بسط سيطرة السلطة على أراضيها،
واصل أمس زيارته إلى لبنان، فالتقى نيبه بـري         عباس زكي   أن   :11/11/2005المستقبل اللبنانية   وأضافت  

: ووصف اللقاء مع بري بأنه كان لقاء مهماً وناجحـاً، وقـال           . كما زار مدينة صيدا ومخيم الرشيدية في صور       
لقـد أبـدى    : أضاف و .تناولنا الهم القومي المشترك، واإلجراءات الكفيلة بإعادة العالقات الفلسطينيةـ اللبنانية         

 التشريعات وعرضها على البرلمان، لتكون هناك حياة رغيدة لالجئين الفلـسطينيين علـى              بري جدية في سن   
قاعدة رفض التوطين وحقنا في العودة ورفض التهجير، وأن يحظى الفلسطينيون بالرعاية نفسها من أشـقائهم                

  .ئية في المستقبلنحن في وفد منظمة التحرير نرى أن هذه الزيارة هي زيارة واعدة بخطوات إجراواللبنانيين، 
  

  الحريريتيال غحول اللتحقيق   فلسطينييناءستدعا .24
 كشف مصدر فلسطيني أن ميليس طلب االستماع الى عدد من المسؤولين الفلسطينيين الموجودين على               :أ ش أ  

كد ان وأ .األرض اللبنانية للتحقيق معهم في ما تردد حول عالقتهم باألجهزة األمنية اللبنانية ـ السورية السابقة 
  .معلومات أفادت بأنه سيتم استدعاء العديد من الفلسطينيين خالل األيام المقبلة للمثول أمام لجنة التحقيق

  11/11/2005المستقبل اللبنانية 
  

  عين الحلوة كاميرات المراقبة عند مداخل تركيب إجراءاتالمباشرة ب: لبنان .25
يئا ما يحصل على االرض في منطقة صيدا قد يؤدي تؤكد المعطيات الميدانية والسياسية ان ش: محمد صالح

الى انتشار الجيش اللبناني في المنطقة التي تعاني من فراغ امني، في تعمير عين الحلوة وان هناك حركة 
علم ان الشيخ ماهر حمود يقوم منذ فترة بإجراء اتصاالت وحوارات في و. اتصاالت حثيثة النجاز هذه المهمة

 بالحوار والتفاهم وليس هناك جهود وساطة مع القوى المعنية لدخول الجيش الى  وصفت بانها,تعميرال
وان اللقاءات والمساعي ما زالت متسارعة ,  في المئة من الهدف50واكد حمود ان مهمته قطعت . بالتصادم

ي دارة لدينا اجتماع حاسم غدا السبت ف: لاقو.  قد ننجح وقد ال ننجح,ه أشار بقولهعلى اكثر من صعيد لكن
نحن ال نعمل تحت اي أضاف و. الحريري كلجنة متابعة حيث سنعرض ما قطعناه وما توصلنا اليه في مساعينا

إلى ذلك تواصلت  .ضغط ولسنا مستعجلين الننا ال نخاف من اي تصادم وال توجد لدينا اية هواجس امنية
ا لما تم التوافق عليه بهدف تسهيل اإلستعدادات لتركيب كاميرات مراقبة عند مداخل مخيم عين الحلوة وفق

حركة الدخول والخروج من وإلى المخيم والتخفيف من تأثير اإلجراءات األمنية على الحركة اليومية 
  .للمواطنين

  11/11/2005السفير 
  

 لندن تعلن خريطة الطريق االقتصادية  .26
 كل من قريع، واولمرت، حول  أجرى وزير المالية البريطاني محادثات مع:ا ب، ا ف ب، رويترز، يو بي آي
وكان براون شدد لدى وصوله الى االراضي الفلسطينية على انه سيطلب من . وسائل دعم االقتصاد الفلسطيني

السلطة إعالن خطة اقتصادية تفصيلية بحلول كانون االول المقبل، قبل أن يستضيف مؤتمرين في لندن، يهدفان 
وقال سالم فياض، ان الهدف من هذه الزيارة . عدات جديدة للمنطقةالى تشجيع المجتمع الدولي على منح مسا
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هو االستفادة من دور بريطانيا بوصفها الرئيسة الدورية لالتحاد االوروبي ومجموعة الثماني، لكي تكون هناك 
رؤية حول وسائل المساعدة التي يجب تقديمها لالقتصاد الفلسطيني للسنوات الثالث المقبلة خصوصاً في ما 

  .وجمع براون في تل أبيب فياض واولمرت في أول لقاء علني بين الوزيرين. يتعلق بمشاريع البنى التحتية
  11/11/2005السفير 

  
  في قمة المعلومات    إسرائيلمشاركة على ت احتجاجا:تونس .27

 شل إضراب دعت إليه نقابتا التعليم األساسي والثـانوي أمـس معظـم المـدارس     :محمد الحمرونيتونس ـ  
  . بالتطبيع مع إسرائيلاديندوت, التونسية احتجاجاً على مشاركة وفد إسرائيلي في قمة المعلومات

  10/11/2005قدس برس 
  

  عبداهللا الثاني يلغي زيارة مقررة للكيان   .28
 . قال مسؤولون اسرائيليون ان عاهل االردن الغى زيارة كانت مقررة السرائيل بعـد تفجيـرات عمـان                 :ب.ا

سم الخارجية االسرائيلية ان حكومته تبدي تفهما واحتراماً للقرار االردني وتأمل في أن تـتم               وصرح الناطق با  
  .هذه الزيارة في المستقبل القريب

  11/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

   إلسرائيل أكبرالكونجرس يسعى لدور دولي  .29
مـريكيين والحكومـة    صدق الكونجرس األمريكي على قرار يطالب المـشرعين األ        :  حسين سامح  -واشنطن  

األمريكية بدعم التوسع المستمر لدور إسرائيل في األمم المتحدة وفي المؤسسات الدولية ومعارضة دور الدول               
العربية التي ترغب في عزل إسرائيل، وذلك على إثر تقدم للدبلوماسية اإلسرائيلية علـى المـستوى العـالمي                  

يح إسرائيل في األمم المتحدة، وبدعم حـق إسـرائيل فـي             عنان بإنهاء تجر   368ويطالب القرار رقم     .مؤخرا
  .االنضمام إلى التجمعات اآلسيوية اإلقليمية

  10/11/2005اسالم اون الين 
  

  تكون متبادلة أو ال تكون .30
 جهاد الخازن 

رئيس وزراء اسرائيل اغتيل، والرئيس الفلسطيني مات  .قبل أسبوع كانت الذكرى العاشرة لرحيل اسحق رابين
نجد في مكان رابين اليوم مجرم حرب يعمل  . ان لم يكن سمم، والضحية معهما عملية السالم، أو القضيةقهراً

أبو عمار كان يستطيع أن يضبط  .لتقويض السالم، وفي مكان ياسر عرفات رجل سالم يسعى عبثاً لبناء السالم
كنا أيدنا نضال أبو عمار، ثم  .الوضع الفلسطيني ولم يفعل، وأبو مازن يريد ضبط هذا الوضع وال يستطيع

وقد دعوته عبر هذه الزاوية، في رسالة مفتوحة، الى . انتقدنا بعض مواقفه وتصرفاته في سنواته األخيرة
  .االستقالة، وكررت الدعوة في أيامه األخيرة ألنني لم أكن أدري أنه على فراش الموت

سبوع مرت الذكرى العاشرة على رحيل رابين اليوم تمر سنة على رحيل ابن فلسطين وأبي القضية، وقبل أ
في عملية السالم، وقرأت رأياً اليهود اولمرت، وهو من » شريكي«الذي كان يحلو ألخينا أبو عمار أن يسميه 

أركان ليكود، خالصته ان رابين جعل الشعب االسرائيلي يبحث في ذاته ويصل الى قناعة أهم عناصرها 
  .العودة الى حدود اسرائيل

ومع . م هناك آرييل شارون وهو مقتنع بأن اسرائيل ال حدود لها، ويحاول أن يقنع االسرائيليين بقناعتهاليو
شارون أستطيع القول بمسؤولية انه لو لم يرتكب أبو عمار خطأ واحداً لما وصلنا الى حل سلمي في النهاية، 
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صوصاً قتل األطفال، وهو الذي قال ألن شارون ليس شريكاً في عملية سالم، بل طرف في القتل والتدمير، خ
  .يوماً انهم أخطر من البالغين ألنهم يمثلون أجياالً مقبلة

أقارن بين ما لم يفعل أبو عمار وما يحاول أبو مازن فعله، وتتعزز قناعتي بأن السالم لن يتحقق مع هذا 
  .الطرف االسرائيلي

و التهدئة التي بدأت في آذار وال تزال مستمرة على عباس أنجز شيئاً حقيقياً منذ خالفته ياسر عرفات ه الرئيس
، فهو هدنة صيف تلك السنة التي دمرها 2003وان كنا نذكر له شيئاً من رئاسته الوزارة سنة . رغم الخروقات
  .شارون أيضاً

تى ح. أبو مازن حقق انجازاً آخر أقل وضوحاً هو تأمينه اجماعاً عربياً على أي تسوية يقبل بها الفلسطينيون
ثم هناك الموقف من لبنان، فموقفه ان الفلسطينيين فيه تحت حكم . سورية وليبيا لن تعارضا، وكل ألسبابه

  .القانون اللبناني والسلطة اللبنانية
لو كان أبو عمار موجوداً لما تحقق شيء مما سبق، وأبو عمار هو الذي قال انه يريد أن يحكم غزة كما حكم 

هناك فساد مقيم، وهو في المؤسسات  .كبيراً ال يمكن أن يحمل االسرائيليون مسؤوليتهلبنان، وفعل وترك خراباً 
و فتح نفسها التي يفترض أن تكون قاعدة عباس مهلهلة مقسومة على نفسها، ومن . واألفراد، مع تشرذم أمني

ان ألن أبو عمار دون مؤتمر عام منذ نحو عشرين سنة، مع ان المجلس الثوري أو اللجنة المركزية كانا يجتمع
ليس ما سبق دفاعاً عن الرئيس الفلسطيني، وانما هو الواقع كما فرضه االحتالل  .يأخذ قراراتهما سلفاً

 .االسرائيلي الهمجي وإرث أبو عمار، غير ان هناك مالحظات على أداء أبو مازن تقتضي الواقعية تسجيلها
غير ان .  العائلة، أي انسان نثق به ونرتاح اليههو أوالً آدمي جداً، وشخصيته من نوع رجل دين أو طبيب

الحكم في حاجة الى بعض القسوة، وبعض الخبث، وكذب ولف ودوران، وكل هذه أمور ال يجيدها أبو مازن، 
ثم ان أبو مازن، في صفاء طويته، وطيبة قلبه، بدأ يصدق  .مع انها في أساس عمل رئيس دولة يستحق منصبه

لي، لكثرة تردده، فهو في خطابه الرئيسي قرب نهاية الشهر الماضي خلط بين كالم االستعمار االسرائي
  .مسؤوليات الفلسطينيين ومسؤوليات االحتالل، وبين ما يجب أن نتحمل، وما يجب أن يتحملوا

  .»نحن نتحمل مسؤولية معاناتنا ومأساتنا. االحتالل ال يتحمل المسؤولية فقط: هو قال
نحن نتحمل مسؤولية الفساد وغياب األمن وعدم وجود مؤسسات الدولة، .  أبداً:، وهو صديقألبو مازنأقول 

وأبو مازن ال يخدم شعبه أو الحقيقة عندما يعترض على اطالق . غير ان االحتالل يتحمل مسؤولية االحتالل
العسكري ماذا يريد أبو مازن؟ أن تغتال اسرائيل القائد  .كما وصفهم» بعض الشبان«الصواريخ رداً على قتل 

لسرايا القدس لؤي السعدي، وان تسكت الجهاد عن اغتيال قائدها الميداني؟ لو أن فصيالً أطلق الصواريخ من 
ولكن أن تقتل اسرائيل، وان . دون استفزاز لضممت صوتي الى صوت الرئيس في التنديد بخرق التهدئة

زن بنفسه، فهي يجب أن تكون متبادلة أو ال يطالب الفلسطينيون بالقبول، يناقض التهدئة كما سعى اليها أبو ما
   .تكون

. كل ما يستطيع أبو مازن، وكل ما ننتظر منه، هو أن يصلح البيت الفلسطيني، فهذه مسؤوليته ومسؤولية شعبه
  .أما االحتالل فجريمة ضد االنسانية ال يحتاج أبو مازن الى ان يعتذر عنها ألن الذي ارتكبها موجود وال يعتذر

11/11/2005الحياة   
 

  في انتظار برنامج فتح االنتخابي .31
 حسن الكاشف

كل ما نشر عن نتائج اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح جاء قرارات اجرائية تتعلق بآليات انتخاب القواعد 
الفتحاوية لضعف ممثلي الحركة في انتخابات التشريعي وآليات اختيار قيادة الحركة لقائمة فتح في هذه 

  .، وتحديد المواعيد المحددة الجراء هذه العمليةاالنتخابات
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لم يكن الرأي العام في حالة انتظار لقرارات اجرائية، فهذه القرارات شأن داخلي يخص حركة فتح، لكن الرأي 
العام انتظر شيئاً آخر لم يصل من المجلس الثوري، فالرأي العام يعيش، كما تعيش كل االوساط السياسية 

قتصادية، اجواء المأزق الوطني العام، ولهذا فإنه ينتظر تنافس البرامج االنتخابية لطرق واالجتماعية واال
الخروج من هذا المأزق العام، وال يستطيع تنظيم او فصيل ادعاء افالته من المأزق الوطني العام، أو ادعاء انه 

كمات التي تكون المأزق ال يعيش مأزقه الخاص في ظل كل تحديات واقعنا، وفي ظل كل االخفاقات والترا
  .العام

حركة فتح تعيش حراكاً داخلياً مرئياً للرأي العام، وهي بحكم خصوصية التكوين، والهامش العريض للمرونة 
واالجتهاد تسمح بالتعبير عن االجتهادات، مما يجعل الرأي العام وشركاء الصف الوطني متابعين لما تعيشه 

 االدراك والوعي العميق بأن االصالح ليس ممكناً دون اصالح فتح فتح، وسواء كانت المتابعة من مواقع
لذاتها، أو كانت المتابعة من مواقع تربص المنافسين الطامعين او الطامحين في دور فتح القيادي، في الحالتين 

طينية تظل المتابعة حثيثة، وهي في الحالتين اعتراف من الجميع بمكانة ووزن ودور حركة فتح في الحياة الفلس
  .بكل أساسياتها ومفرداتها على المستويين السياسي والحياتي

ال يستطيع احد عزل اية قوة مؤثرة في المجتمع عن المجتمع ذاته، وال تستطيع أية قيادة أن تعزل او تفصل 
عي بين المأزق الخاص والمأزق الوطني العام، ودون ان تتقدم كافة القوى المتنافسة على مقاعد المجلس التشري

دون ذلك ستفقد االنتخابات الكثير من .. برؤى وبرامج تشخص المأزق وتحدد المطلوب وطنياً للخروج منه
  .قيمتها، ولن تكون المحطة االساسية في بناء، أو اعادة بناء، النظام السياسي الفلسطيني
قول الكثير من الحقائق هناك دروس مفيدة في االنتخابات المحلية التي جرت، وقراءة نتائج تلك االنتخابات ت

  .المهمة لمن يريد أن يقرأ الواقع كما هو، وليس كما تصوره ادعاءات او تقارير بعيدة عن الدقة والصدق
وهناك ارث وطني عظيم توج العمل الفلسطيني المشترك على مدى عقود كانت وستظل غنية بالمواجهات 

 في صياغة اطر القرار السياسي والميداني في والدروس، وفي هذا االرث يبرز الدور الريادي لحركة فتح
الساحة الفلسطينية، وهنا ال ندعو الى استنساخ ما سبق، وال ندعو لتكريس الكوتة، وال لتجاهل كل الحقائق 
المتعلقة بما شهدته الساحة الفلسطينية من اثبات قوى جديدة لوجودها، او ما شهدته هذه الساحة من فقدان قوى 

ها، وكل هذا يستحق القراءة ألنه اصبح معطيات غير قابلة للتجاهل لمن يريد االستمرار في ألوزانها وأدوار
  .القيادة والتقدم والتغيير والبناء وقيادة الصف الوطني الموحد

لو سبق مؤتمر فتح انتخابات المجلس التشريعي لكانت مهمة الفتحاويين اقل صعوبة، لكن هذا لم يحدث، وما 
من تطورات داخلية شهدته حركة فتح وعلى نطاق اكبر وأعمق، واصبحت هناك حقائق شهدته كافة القوى 

فتحاوية داخلية مرئية من الرأي العام بحكم الحراك الداخلي، وبحكم تحمل حركة فتح لمسؤولية قيادة السلطة 
ح التي سيجري مما حملها وال يزال مسؤولية ثقيلة، الن التجربة طافحة بالسلبيات، ودون ان تتحرر قائمة فت

دون ان تتحرر قائمة فتح من كل من تسبب في تآكل رصيد .. تشكيلها بانتخاب قاعدي يسبق االختيار القيادي
ودون ان تقود فتح الصف الوطني .. دون ذلك، ودون رؤية. فتح لدى المواطن بالفشل أو العجز او الفساد

  .دون ذلك خسائر كثيرة وكبيرة. .للخروج من المأزق العام ومدخل ذلك اعتراف بالمأزق الخاص
10/11/2005الحياة الجديدة   

 
  إسرائيل تستعد النتخابات مبكرة  .32

 حلمي موسى
أحدث فوز عمير بيرتس بزعامة حزب العمل هزة أرضية في الحياة السياسية اإلسرائيلية تعيد حسب رأي 

يريز يسير نحو التالشي كثيرين رسم الخريطة الحزبية فيها؛ فحزب العمل الذي كان بزعامة شمعون ب
واألدهى أن بيرتس، . واإلهمال في نظر الجمهور اإلسرائيلي يتحول بزعامة بيرتس إلى بديل حقيقي لليكود
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القادم من معقل الليكود في مستوطنة سديروت على حدود قطاع غزة، يحمل أشد اآلراء االجتماعية والسياسية 
اة في آمال اليسار اإلسرائيلي ليس فقط في العودة إلى سدة الحكم وقد أعاد بفوزه بعث الحي. يسارية في إسرائيل

 . وإنما كذلك في التغلغل في صفوف الشرقيين من أبناء الضواحي
وفور فوزه أوفى بيرتس بوعده الذي قطعه أثناء الحملة االنتخابية فأعلن أنه أبلغ رئيس الحكومة اإلسرائيلية 

وقال بيرتس، . ألحد المقبل لالتفاق على موعد جديد لالنتخابات العامةأرييل شارون برغبته االجتماع به يوم ا
 . أمام قبر رئيس الحكومة األسبق اسحق رابين، إنه أبلغ شارون أن الطالق بين حزبيهما بات مبرماً

 إذ أدرك الجميع وفي مقدمتهم أرييل شارون أن. وقاد هذا الموقف إلى إحداث هزة واسعة في الحلبة اإلسرائيلية
 حزب العمل، تحت 

وقد تلمس . قيادة بيرتس، لن يبقى ذيالً لليكود وأنه بات مؤهالً لمقارعة الليكود في ملعبه البيتي بين الشرقيين
ذلك الكثيرون في إسرائيل ممن الحظوا افتخار ما يسمى بمدن التطوير وهي معاقل الليكود الشرقية بفوز 

ن سكان سديروت الذين أعربوا عن أملهم في أن يكون بوسع وظهرت الفرحة حتى بين الليكوديين م. بيرتس
 . بيرتس منع سقوط الصواريخ من غزة عليهم بعملية سالم يحققها مع الفلسطينيين

وليس صدفة أن بيرتس أعلن في يومه األول كزعيم لحزب العمل رؤيته االجتماعية والسياسية والتي لخصها 
ومعروف أن بيرتس، وهو من أصل مغربي، . سان في خدمة السالمبعبارة االقتصاد في خدمة اإلنسان واإلن

وكان هو من بين طاقم الثمانية األولى التي ضمت يوسي . كان بين أعضاء الثمانيات اليسارية في حزب العمل
كما أن نزعات بيرتس السلمية دفعته إلى أن يكون بين مؤسسي جمعية بتسيلم لحقوق . بيلين وحاييم رامون

ومعروف أن عمير بيرتس . تي كثيراً ما فضحت فظائع االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينيةاإلنسان ال
وكان من أول عواقب . كان بين المبادرين إلى توقيع وثيقة جنيف للحل النهائي بين إسرائيل والفلسطينيين

 كاتس، عن سعيها انتخاب بيرتس إعالن مجموعة من أعضاء مركز الليكود، وفي مقدمتهم الوزير إسرائيل
كما تزايدت . لعقد اجتماع طارئ لمركز الليكود التخاذ التدابير الالزمة لمواجهة استحقاق االنتخابات المبكرة

وتقدم عضوا الكنيست زفولون أورليف من . الدعوات في الكنيست لالتفاق على موعد جديد إلجراء االنتخابات
 ودعا رئيس حركة أسرة التحرير. يع قوانين لحل الكنيستالمفدال واسحق ليفي من االتحاد القومي بمشار

ميرتس يوسي بيلين حزب العمل إلى اإلسراع في الخروج من حكومة شارون واإلقرار بخطأ دعم سياسات 
 . حكومة شارون في السنوات الخمس األخيرة

انقالب بكل المعايير، إنه . ولكن فوز بيرتس لم يكن في نظر الساسة اإلسرائيليين مجرد فوز آخر لخصم عنيد
 .  عندما فاز الليكود بالحكم للمرة األولى1977وهو انقالب دفع البعض لتشبيهه باالنقالب االنتخابي للعام 

11/11/2005السفير   
  

  وجود حماس في السلطة سيعرقل مسيرة ليست قائمة علي االطالق .33
 أسرة التحرير

ر الدفاع في مسألة المشاركة المتوقعة لحركة حماس في التصريحات الملتوية والمشوشة لرئيس الوزراء ووزي
فمن جهة يحذر ارييل شارون . االنتخابات للسلطة الفلسطينية ال تدل علي مفهوم سياسي واستراتيجية متبلورة

 .من أن مشاركة الحركة في االنتخابات سيكون تطورا سلبيا، ونحن نري خطرا علي استمرار المسيرة السلمية 
ي يشدد أمام اعضاء لجنة الخارجية واألمن علي أن االنتخابات هي موضوع داخلي فلسطيني ال ومن جهة اخر

من جانب يحذر بان اسرائيل ستتخذ اجراءات لوضع المصاعب أمام مشاركة حماس في . يمكننا أن نمنعه 
 . وبالمقابل يكتفي بالقول ان مشاركة حماس ستقرر مدي تعاون اسرائيل مع السلطة. االنتخابات
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شاؤول موفاز في زيارة اجراها مؤخرا الي مصر صرح بأنه ال يجب السماح لحركة ارهابية بالتنافس علي 
االنتخابات للسلطة الفلسطينية، ولكن في حديث مع وزيرة الخارجية االمريكية بعد اسبوع من ذلك في واشنطن 

 . لطف معارضته لمشاركة حماس
 في النضج والتي ال توافق فيها حماس فقط علي االعتراف فهل يعارض شارون وموفاز الخطوة اآلخذة

بالسلطة بل توافق علي تبني خط عمل سياسي وليس فقط عنيفاً؟ هل يعارضان محاولة محمود عباس ادراج 
حماس في ساحته السياسية وبالتالي اعطاء نفسه اداة سيطرة هامة اخري علي الحركة التي بادرت ونفذت 

عم والتهديدات من شارون كان يمكنها أن تكون مقبولة علي العقل، لو أنه أظهر جهدا عمليات اجرامية؟ المزا
عندها كان ايضا سيكون مطالبا بمطالبة السلطة االيفاء . الدارة مفاوضات مع السلطة لحث المسيرة السياسية

. نف ويروج للعنصريةومنع المشاركة في االنتخابات لمن يتخذ الع) اوسلو ب(بتعهداتها في االتفاق االنتقالي 
عندها أيضا كان ينبغي له أن يعيد التفكير بمزاعمه في ضوء المساهمة التي يمكن لحماس أن تقدمها في 

ولكن شارون، علي . استقرار الهدوء في المناطق مثلما تفعل في االشهر االخيرة التي تتمسك فيها باتفاق التهدئة
.  يبقي غير مكترث في ضوء التطورات السياسية في السلطةالرغم من منطق االستراتيجية احادية الجانب،

ومن هنا، فاي أهمية علي . فعلي اي حال يعتقد هو أن عباس الذي قطع كل اتصال به، ليس شريكا مناسبا
االطالق توجد في نظره لالنتخابات في السلطة، وما هي حقا طبيعة التهديد في تقييد التعاون مع السلطة كسوط 

واشنطن بالذات فهمت، قبل اسرائيل انعدام الفائدة من منع مشاركة حماس . س في االنتخاباتضد اشراك حما
تشويش، منذ البداية لم يكن . في االنتخابات، بل انها اوضحت موقفها السرائيل وبذلك أنتجت التشويش الحالي

 الذي يتطلع اليه؛ له مكان لو أن شارون كان يؤمن بمسيرة سياسية، هي وحدها، يمكنها أن تعطي االمن
إذ في هاتين الحالتين . وكبديل، لو أنه حقا واصل زخم االنسحاب احادي الجانب من غزة في الضفة ايضا

يوجد السرائيل مصلحة في أن تتعاون منظمات متطرفة مع السلطة وتمنحها الشرعية الجماهيرية ـ إن لم يكن 
ولكن من يفر من المفاوضات ومن كل . ي جمهورهالعقد السالم مع اسرائيل، فعلي االقل لفرض امرتها عل

مبادرة سياسية اخري يضطر الي التمسك بالوهم في أن وجود حماس في السلطة هو الذي سيعرقل مسيرة 
 . ليست قائمة علي االطالق

10/11/2005هآرتس   
  11/11/2005القدس العربي 

  
  

 آاريكاتير .34
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11/11/2005الحياة الجديدة   


