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 توافق فلسطيني على تشكيل وفد موحد لحوار الدولة اللبنانية  .1
 لتشكيل وفد فلسطيني تتجه القوى الفلسطينيةأن : محمد دهشة عن مراسلها 12/11/2005البلد اللبنانية  نشرت

موحد يكون بمثابة مرجعية سياسية وأمنية للشعب الفلسطيني في لبنان تمهيدا لبدء حوار رسمي مع الدولة 
سياسية موحدة تتضمن العناوين اللبنانية وذلك بعدما توافقت على تشكيل لجنة سداسية تقوم بإعداد وثيقة 

هذا التطور جاء في أعقاب االجتماع الذي عقد في مكتب حركة الجهاد في بيروت بين وفد . العريضة للحوار
من فصائل منظمة التحرير وقيادة تحالف القوى الفلسطينية وخلص الى اتفاق على تشكيل لجنة موحدة تضم 

من الديمقراطية ومروان عبد العال من فتح، علي فيصل من  جمال خليل: ثالثة مسؤولين من المنظمة وهم
فتح ـ من الجهاد وابو فادي حماد من حماس، ابو عماد الرفاعي من اسامة حمدان  الشعبية ومن التحالف

وقالت .  ومهمتها اعداد وثيقة سياسية لالطار العام للحوار وآلياته على ان تنجزها في غضون يومين,االنتفاضة
لقيادة ا وعلم ان قضية توقيف اثنين من الصاعقة ,ركين في االجتماع ان األجواء كانت ايجابيةمصادر المشا

استأثر على حيز هام من االجتماع، وكانت وجهات النظر متطابقة على اعتبار ان هذا االجراء ال يخدم  العامة
  .الحوار المنوي اجراؤه
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لمجتمعون على ضرورة ان يكون الحوار شامال د ايشدت: بيروتمن  12/11/2005الوطن القطرية  وأضافت
وان يتم التعاطي مع القضية الفلسطينية من منطلق سياسي وليس ‚ بحيث يتناول كل القضايا العالقة رزمة واحدة

  .من منطلق أمني
  

  ال بديل عن الدولة وعاصمتها القدس: في ذكرى عرفات .2
 امس الذكرى السنوية    وااحي نيالفلسطينيأن  : اهللارام   من   سائدة حمد  عن مراسلتها    12/11/2005الحياة   نشرت

االولى لرحيل ياسر عرفات في مهرجان مركزي شارك فيه محمود عباس، وسط تزايد شعور بالقلق والخوف                
على مستقبل قضيتهم في حقبة ما بعد عرفات التي وصفها ناصر القدوة بأنها حد فاصل فـي تـاريخ الـشرق                     

 عرفات بالقصة االسـتثنائية التـي       ,عباس في كلمته  صف  وو. ي اسباب الوفاة  االوسط، مطالباً بتحقيق دولي ف    
حقوق المعترف بها لنا    الجدد العهد والقسم بالتمسك ب    و .صنعتها ارادته وتضحيات شعبه ومواقفه عند المنعطفات      

لتزامـه  وشدد علـى تمـسكه وا     .  المستقلة وبالقدس عاصمة أبدية للروح وللوطن الفلسطيني       ةدولالدوليا بإقامة   
واظهرت استطالعات للـرأي العـام ان        .بتحقيق الثوابت الوطنية التي وضعها عرفات عن طريق المفاوضات        

 80 في المئة من الفلسطينيين يعتقدون ان مكانة عرفات ما زالت راسخة في وجدانهم، فيما قال اكثر مـن                    94
  .في المئة منهم انهم يفتقدونه

عباس يرافقه احمد قريع قـام بوضـع        أن  : وكاالتنقال عن   رام اهللا    من 12/11/2005الغد األردنية    وذكرت
  .حجر االساس القامة ضريح الراحل واقامة متحف ومسجد في ساحة المقاطعة

، في حضور ، أمس، احتفاالً تأبينياًبيروتمنظمة التحرير أقامت في أن  إلى 12/11/2005السفير  وأشارت
 .الحكومةوالمجلس النيابي و  اللبنانية رئيس الجمهوريةين عنممثل

المطالب الفلسطينية تزايدت بتحقيق جـدي فـي        أن  إلى   :رام اهللا   من   12/11/2005الخليج االماراتية    ولفتت
إن عدم إيالء المسألة مـا تـستحقه مـن اهتمـام         : وهو ما شددت عليه حماس التي قالت      . أسباب وفاة عرفات  

، غتيـال الهم مصلحة في عدم انجالء الحقيقة وكشف حقيقـة ا         ومتابعة يلقي بظالل الريبة والشك بأن لدى بعض       
  . وفاة عبر لجنة وطنية علياالوطالبت بتحقيق جديد يكشف حقائق وأسرار 

 يديعوت أحرونوت   هزعمت ما   :وكاالتنقال عن     القدس المحتلة من   12/11/2005السياسة الكويتية    وأوردت
ـ  .  لعرفات  الثروة المفقودة  نالبحث ع م فياض طلب من الموساد المساعدة في         أن سال  ,أمس  حـدد   هوتابعت أن

واضافت ان عرفات حول مئات الماليين من الدوالرات من أموال الشعب الى             . مليون دوالر  900المبلغ بنحو   
ـ ونقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير تأكيـده        . حسابات واستثمارات في الخارج اختفت بعد ذلك        فـي   ةشاركالم

 محمد النـشاشيبي    إال أن . ه والمؤسسات في أوروبا وإفريقيا تشارك في الحملة أيضا        إي.آي. سي د أن كأث و البح
  .نفى وجود ثروة مفقودة من أموال السلطة

 اسرائيليان في كتاب أصدراه فـي    د محلالن يك عن تأ  :12/11/2005 االتحاد االماراتية     في أحمد إبراهيم وكتب  
عديد من الوثائق السياسية أو العسكرية الهامة التي تـدين           أنهما استطاعا الحصول على ال     ,مناسبة وفاة عرفات  

 ال يريد من األساس التعامل مع الفلـسطينيين بـصورة           هشارون وسياسته على مختلف األصعدة، موضحين أن      
خاصة أو العرب بصورة عامة، وال يحترمهم بل وال يعنى بالتوصل إلى اتفاقية سالم معهم حيث تربى ونـشأ                   

ـ      ايوضحو .ي الذي ال يقبل األخر وال يحترمه      على األساس العنصر    ى عرفـات   حجم التواطؤ الـشاروني عل
  الكتـاب ويفضح. والجهود التي قام بها من أجل القضاء عليه وذلك بعد فشل االحتالل في قمع االنتفاضة الثانية  
 وتحميلـه   عرفـات العديد من أسرار المخططات التي وضعتها المؤسسات األمنية والسياسية الصهيونية حيال            

وبلـغ  . كامل المسئولية عن سفك الدماء في المنطقة، بهدف التهرب من استحقاقات السالم مـع الفلـسطينيين               
التحريض مداه عقب ورود معلومات ألجهزة األمن اإلسرائيلية تؤكد أن عرفات يعمل وباجتهاد من اجل خفض                

حالياً في إسـرائيل باسـم الرعـب        تعرف  التي  ويكشف الكتاب عن انتشار ظاهرة الرعب       . مستوى الصراع 
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,  القشعريرة والقلق حالة ترديده أمام القادة السياسيين أو العسكريين في تـل أبيـب              هالعرفاتي حيث يصيب اسم   
الغريب أن شارون صرح للعديد من المقربين له بأنه بالفعل يشعر بأن عرفات مازال موجوداً على الـساحة                  و

  .الفلسطينية
  

   السالم فعال؟  اسرائيلهل تريد : عباس يسأل  .3
 تساءل محمود عباس أول أمس في مقابلة مع التلفزيون الفلسطيني ما اذا كانت اسرائيل تريـد فعـال                   :ب.ف.ا

 وأكد ان السالم    .حضر لها جيدا  السالم، وقال حتى اآلن ال وجود ألي مفاوضات، نطالب باجتماعات ولقاءات م           
رعية الدولية وخطة خريطة الطريق واالنـسحاب الـى حـدود           الحقيقي يجب أن يستند الى تطبيق قرارات الش       

وشدد على استحالة التنازل عن مزيد من األرض الفلسطينية، وقال تنازلنا فعال عمـا               . وقضية الالجئين  1967
نبني قناة خلفية   لوأضاف، نمد يدنا للتفاوض، وطلبت مائة مرة من أمريكا واسرائيل            %.22كنا نملك، لنقبل ب   

  . ولكنهم رفضوافاوض على القضايا النهائيةمن اآلن للت
  12/11/2005الخليج االماراتية 

  
 ملثمون يطلقون النار على مقر وزارة الشؤون االجتماعية في غزة .4
وكان  .ن أثناء تواجد الوزيرتعرض مقر وزارة العمل والشؤون االجتماعية إلطالق النار من قبل مقنعي: غزة

 رسالة معاتبة بسبب عدم صرف لوزيروقدم لداء قام بزيارة مقر الوزارة وفد من التجمع الوطني ألسر الشه
قام حيث رواتب الموظفين وأسر الشهداء والئحة متطلبات ومشاكل تواجه أسر الشهداء، وكانت الجلسة ساخنة، 

 .مون ينتمون لكتائب شهداء األقصى بإطالق النار تعبيرا عن احتجاجهم على إجراءات الوزارةلثبعدها م
  11/11/2005لمركز الفلسطيني لإلعالم ا

  
    تفجيرات عماننجاة وزير االتصاالت الفلسطينية من .5

 شخصا اخرين يمثلـون القطـاع الخـاص الفلـسطيني     130  ونحوصبري صيدم نجا: غزةـ ردينة فارس  
وقال الوزير انه كان مـن المقـرر عقـد          . واالردني واالمريكي وممثلين عن دول اخرى من تفجيرات عمان        

 مشيرا الـى انـه تـم        ,اجتماع في فندق حياة ريجنسي في نفس توقيت االنفجار لكنه الغي في اللحظة االخيرة             
  .استبدال مكان االجتماع الى فندق اخر

  12/11/2005عكاظ 
  

  يرفض ربط المصير الفلسطيني بالسياسات األمريكية القدومي .6
جتماعات المجلـس   ال  رسالة بعث بها   ا في  هجوما حاد  شن فاروق القدومي كشف أن    : شاكر الجوهري  -عمان  

كما انتقد ما أسماه بتناسي وحدة القيـادة،        . ، على سياسات محمود عباس واألجهزة األمنية للسلطة       فتحالثوري ل 
وتساءل، بعد أن   . لحركة في الخارج، خالفا لما تم االتفاق عليه في عمان         لوعدم انتظام انعقاد اللجنة المركزية      

يجب أال نربط مصيرنا بالواليات المتحـدة       , قائالوأكد  . ؟..هل انتهت مهمتنا النضالية   , ةشخّص سياسات السلط  
 بنـاء   هـا وقال إن تاريخ حركات التحرر الوطني ينبؤنا بأن من أهم أسس وعوامـل نجاح             . وأهدافها السياسية 

اضي الفلسطينية منقـسم    أما في حالتنا، يبدو أن مجتمعنا في األر       . الجبهة الوطنية التي تضم كل القوى الوطنية      
 وقال إن . هناك تيارات سياسية متعارضة، بسبب الممارسات االنفرادية      حيث  . على نفسه تجاه واجباته الوطنية    

نسحاب اإلسرائيلي من غزة بأنها صاحبة      ال هل تشعر السلطة بعد ا     وتساءل. األوضاع السياسية، ال تبشر بخير    
يل ما زالت تتجاهل الطرف الفلسطيني وتجري المفاوضات بشكل         قطاع، أم أن إسرائ   الالرأي والنهي في مصير     

يجب أال تبقى قضيتنا كرة     , وختم قائال  .رسمي مع األشقاء في مصر، وهل قبلنا بوجود طرف ثالث عن قناعة؟           
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تتقاذفها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي بعيدا عن األمم المتحدة وقراراتها ومجلس األمن ومحكمة العـدل               
  . ولية، وما يساندها من قرارات في المؤتمرات الدولية لدول عدم االنحياز، والمبادرة العربيةالد

  11/11/2005الشرق القطرية 
  

   من قياديي حماس المبعدين 3عودة : غزة .7
علم ان ثالثة من قادة الجهاز العسكري لحماس بقطاع غزة، عادوا خالل اليومين الماضيين، بعد إبعـاد                 : غزة

   . عاما15 الخارج زاد على قسري إلى
  12/11/2005البيان 

  
  كتائب أبو علي مصطفى تعلن تحللها من التهدئة .8

أعلن الجناح العسكري للجبهة الشعبية أنه في حل من أي اتفاقيات تدعو للتهدئة ووقف إطالق النـار                  :بيت لحم 
إن على شارون وزمرتـه     : ي بيان وقال ف  .هالحين االلتزام التام وغير المنقوص من قبل االحتالل الصهيوني ب         

  .أن تعلم أننا ما زلنا قادرين على ضرب كيانهم بعمق وبقوة
  11/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   خدم مؤسس حماس في زنزانته االنفرادية عمانأحد شهداء تفجيرات .9

انه كان قـد خـدم       ب , عمان اتقالت مصادر مقربة من عائلة عبد علوان الذي قضى في تفجير          : لقمان اسكندر 
  .الشيخ احمد ياسين أثناء اعتقال إسرائيل له لمدة شهرين كاملين في زنزانته االنفرادية

  12/11/2005العرب اليوم 
  

  قوات االحتالل تشن حملة اعتقاالت في الضفة    .10
 نـابلس   أفادت وسائل االعالم االسرائيلية ان دوريات االحتالل في مدينة         : عالء المشهراوي والوكاالت   -غزة  

واعتقلت قوات االحـتالل المتمركـزة فـي    . تعرضت لثالث زجاجات حارقة خالل عدوانها على المدينة امس   
واقتحمت قوة من   .  بدعوى محاولتها طعن جندي اسرائيلي عند أحد الحواجز امس         فتاةمحيط الحرم االبراهيمي    

ـ              ازل الفلـسطينيين، وقالـت االذاعـة       جيش االحتالل امس قرية بيت لقيا قضاء رام اهللا وداهمت عدداً من من
كتائب شهداء األقصى مسؤوليتها عن اطالق      وفي المقابل أعلنت    . االسرائيلية أن ناشطاً في حركة الجهاد اعتقل      

  .صاروخ باتجاه مستوطنة ناحل عوز
12/11/2005االتحاد االماراتية   

 
  االحتالل يطالب بجثمان شهيد في عملية نتانيا .11

طالبت قوات االحتالل اإلسرائيلي الفلسطيني محمـود بكـر نصرتـسليم     :هيم والوكاالترام اهللا ـ محمد إبرا 
جثمان ابنه على الرغم من مرور أربع سنوات على استشهاده في عملية نتانيا التـي تبنتهـا سـرايا القـدس،                     

  . واستجوب الجنود أفراد العائلة عن مكان وجوده
12/11/2005البيان   

 
    وأسرى فلسطينيونقنطارالق موفد سري يبحث صفقة إطال .12
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ذكرت مصادر إعالمية أن الموفد السري للوسيط األلماني بحث مع شـارون الـصفقة    :غزة ـ ماهر إبراهيم 
المتوقعة لإلفراج عن سمير قنطار وعدد من األسرى الفلسطينيين في ضوء المعلومات التي أرسلها حـزب اهللا                 

وأضافت أن حزب اهللا وضع شروطا      . واقم إسرائيلية خاصة  إلى تل أبيب عن مصير رون آراد وتأكدت منها ط         
لعقد الصفقة تتناسب وحجم المعلومات المقدمة عن آراد واألدلة الملموسة، وأشارت إلى ان قضية الدبلوماسيين               

  . أيضااإليرانيين األربعة الذين اختفوا من بيروت إبان الحرب األهلية تندرج كشرط 
12/11/2005البيان    

 
  خصص عشرين ألف دوالر لشراء مالبس شتوية وحرامات لألسرى السلطة ت .13

 أعلنت وزارة شؤون االسرى والمحررين، امس، أن السلطة قررت، تخصيص مبلـغ عـشرين               : وفـا -غزة  
،  للـوزارة ولفت بيان .ألف دوالر أميركي، لتوفير حرامات وأغطية ضرورية لألسرى في السجون االسرائيلية        

  .دنى عوامل الحماية الضرورية من أمطار الشتاء وبرودته القاسيةإلى أن السجون تفتقر أل
12/11/2005الحياة الجديدة   

 
   بإضراب مفتوح عن الطعامفلسطينيون يهددونأسرى  .14

 إن إدارة الـسجن     واقالو. هدد أسرى سجن نفحة بإضراب مفتوح عن الطعام بعد منعهم من أداء صالة الجمعة             
ـ          همد خطباء الجمعة، وتزج ب    تشن ومنذ عدة أشهر حملة منظمة ض        ا في الزنازين بحجـة أنهـم يلقـون خطب

  . تحريضية
12/11/2005البيان    

 
    48 من فلسطينيي ال ينالشاباك يحقق مع إعالمي .15

 الـشاباك   بيانا استنكر فيه استدعاء جهاز    أصدر مركز اعالم للحقوق االعالمية       : وديع عواودة  -القدس المحتلة   
وجاء في البيان أن الهدف من هذه التحقيقات هو المالحقة السياسية           . والتحقيق معهم  48لصحافيين من فلسطينيي  

واعتبر ان التحقيق يشكل ظاهرة خطيرة منافية للقوانين المحلية         . وتضييق الخناق على عمل الصحافيين العرب     
ـ             د مـن حريـة     والمواثيق الدولية، ويؤكد التمييز المقصود ضد الصحافيين العرب ويعكس توجها عنصريا يح

  .همعمل
12/11/2005الخليج االماراتية   

 
     العنصرية االسرائيلية في سياسة هدم البيوت .16

. سياسة هدم البيوت العربية في إسـرائيل      عن  أصدر مركز الدراسات المعاصرة في مدينة أم الفحم بحثا جديدا           
 ويظهـر   ,في السنوات القادمة  للكشف عن المخططات السياسية والتخطيطية التي تهدف إلى هدم آالف البيوت            

 ويعتمد في األساس علـى تقـارير        .الخطر المحدق بالمجتمع العربي نتيجة هذه السياسة وخصوصا في النقب         
حكومية صدرت بهذا الخصوص وعلى أوراق عمل رسمية عالجت ظاهرة البناء في التجمعات العربيـة مـن                 

 عن حجم التمييز الالحق بـالعرب مقارنـة مـع            ويكشف .خالل البلدوزر وليس من خالل اآلليات التخطيطية      
 في المئة من    45 ففي حين أن نسبة البناء غير المرخص في الوسط اليهودي تصل إلى حوالي               .الوسط اليهودي 

 فـي التجمعـات     هعلى الرغم من أن    مجمل البناء غير المرخص إال أن الهدم كان باألساس من نصيب العرب،           
  .نما يتم في الوسط اليهودي على أراضي الدولةالعربية يتم على أراض خاصة، بي

12/11/2005االتحاد االماراتية   
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  استطالع فلسطيني حول التهدئة وفرص السالم .17
من الفلسطينيين يؤيدون تجديد التهدئة مع إسـرائيل، وأن هـذا   % 59.9 أظهر أحدث استطالع للرأي أن      :غزة

كشف عن وجود انخفاض فـي التأييـد للتهدئـة           و .الغربية قطاع غزة مقارنة بالضفة      التأييد مرتفع بين سكان   
 احتمالية حلول السالم في المستقبل القريب مـع         حولورداً على سؤال      . %17مقارنة باستطالع سابق بمقدار     

مـن  % 16.4 من غير المحتمل،  % 31.0من المحتمل،   % 41.1من المحتمل جداً،    % 7.3أجاب  , اإلسرائيليين
ورداً على سؤال حول تغير موقف اسرائيل مـن مـشاركة           . أجابوا  ال أعرف   % 4.2 و غير المحتمل إطالقاً،  

أعتقـد  % 46.0بالتأكيد طبعاً،   % 10.9حماس وعما إذا كان سيزيد من فرص السالم في المنطقة أم ال؟ أجاب              
  . أجابوا ال أعرف% 4.4وبالتأكيد ال، % 12.1أعتقد ال، % 26.6نعم، 

  12/11/2005البيان  
  

  ترجيح انتخابات مبكرة وتوقع تغيير في الخريطة السياسية: اسرائيل .18
عمير بيرتس الى أعـضاء الكتلـة       قول   :الناصرة من   اسعد تلحمي عن مراسلها    12/11/2005الحياة   نشرت

 المقبلة لـيس فـي مـستوى        النصر في االنتخابات   أن,  وبغياب بيريز  هالبرلمانية في اجتماعهم األول تحت كنف     
معنويات عالية من استطالعات جديدة للرأي افادت بأن تمثيل الحزب في الكنيست الجديـد              واستمد   .االستحالة

 منحـه الفرصـة ودعمـه        أعضاء كتلة حزبه   ، طالباً من  27 نائباً الى    12بعد االنتخابات المقبلة، سيرتفع من      
الحـزب وملتزمـاً    لتطبيق الخطوات التي يعتزم اتخاذها، مكرراً انه سيسعى لخلق أجواء ايجابية افضل داخل              

وأعلن االمين العام للحزب ان اللجنة المركزية ستلتئم في غضون ثالثة أسـابيع              .تقديم الحساب في حال فشله    
للتصويت على اقتراح االنسحاب من الحكومة، وهو ما يعارضه عدد كبير من أركان الحزب الـذين يخـشون                  

  .أساساً فقدان كراسيهم الوزارية
حكومة تعرضت إلى تهديد جديد بالحل، بعد       أن ال  :القدس المحتلة من   12/11/2005الخليج االماراتية    وأشارت

إعالن بيرتس عزمه سحب وزراء حزبه منها، وأنه ينوي الطلب من شارون الدعوة الى إجراء انتخابات مبكرة             
  .ملوأعلن يوسي ساريد بحثه إمكانية ارتباط حزبه بالع. بعد ثالثة أو أربعة شهور

 واأصـدر  وزراء حزب العمل  أن  إلى  : الناصرة من   برهوم جرايسي  12/11/2005الغد األردنية    مراسل ونوه
ار هو بيـد مؤسـسات الحـزب        حكومة، وتؤكد على ان القر    اليرتس االنسحاب من    ببيانات تتحفظ على اعالن     

زب العمل الجديد الخمـيس     اعلن مكتب شارون انه يعتزم االجتماع مع زعيم ح        من ناحيته   و .وحدهه  وليس بيد 
  .القادم
 صحيفة جيروزاليم بوسـت     هنقلتما  إلى   :الناصرةمن   12/11/2005البلد اللبنانية    ةمراسل أمال شحادة  ولفتت

 متشائم سلفا من لقائه بيريتس الذي يملك آراء متطرفة حيـال القـضايا              هامس عن مصدر قريب من شارون ان      
واضاف ان شارون كان يفضل عدم تبني خيار االنتخابـات المبكـرة،   . ةالدبلوماسية واالجتماعية ـ االقتصادي 

 في  2006ولكنه قد يرضخ لالمر بعد هزيمة بيريز التي ستحول على االرجح دون اقرار الكنيست موازنة عام                 
  .موعد اقصاه نهاية كانون االول

  
  ريباد افتتاح معبر رفح قاأستبع .19
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ما نقـل عـن      :د ب ا  نقال عن   الناصرة   من   برهوم جرايسي ها  عن مراسل  12/11/2005الغد األردنية    نشرت
وذكرت مصادر اسرائيلية، ان موفـاز       .ان اعادة فتح المعبر لن تكون قبل نهاية العام الجاري         من   مكتب بيريز 

  . ف القائم، في محاولة للتوصل الى صيغة مشتركة بشأن الخالاقد يلتقي محمد دحالن، إما مساء اليوم او غد
المفوضة األوروبية للـشؤون    أن   :ا ف ب  عن   نقال القدس المحتلة  من   12/11/2005لقدس العربي   ا واضافت
استبعدت أمس أن يتوصل الفلسطينيون واإلسرائيليون إلى اتفاق بشان إعادة فتح معبر رفـح قبـل                 ,الخارجية
 مـسألتين تتعلقـان     وقالت، إن المفاوضات حول االقتراح بنشر مراقبين أوروبيين تواجه عقبات حول          . أسابيع

  .باألمن، مضيفة ال زلت واثقة بأننا نستطيع إيجاد حل ايجابي
  

  إسرائيل تنوي إقامة عالقات صداقة مع باكستان  .20
 أكد رئيس المؤتمر اليهودي األميركي أن إسرائيل تنوي إقامة عالقات صداقة مع باكستان، وقال إنـه                 :وكاالت

ن الجاليـة   أ ,وقال أمـس  . لنظر خالل زيارته إسالم أباد مؤخراً     التقى برويز مشرف وانه تبادل معه وجهات ا       
اليهودية في الواليات المتحدة تقوم بجمع التبرعات من أجل المساعدة في إغاثـة الباكـستانيين المتـضررين                 

وأضاف ان إسـرائيل    . وقال إن إسرائيل لديها الرغبة في أن تكون لديها أنشطة تجارية مع باكستان            . زلزالالب
  .ان تزود باكستان باألسلحة، كما انه يتعين أال تكون هناك أي معارضة لهذه العالقةيمكن 

  12/11/2005البيان 
  

  الشاباك يبتدع تعذيباً من دون عالمات    .21
عندما بدأت األجهزة األمنية تتحدث عن مالحقتها المطلوبين الذين وصفتهم بالقنابل الموقوتـة قـرر الـشاباك                 

 التحقيق مع هذا الصنف من المعتقلين الفلسطينيين كوسيلة لمنـع مواصـلة تنفيـذ               استعمال أساليب خاصة من   
العمليات ضد أهداف إسرائيلية، وفي الوقت نفسه، ال تدخل في باب االعتداء الجسدي الذي يمكـن أن يتـرك                   

  ويحصلون    أساليب تلزم الفلسطينيين المعتقل على االعتراف،      .أثرا، يوصل المحققين إلى المساءلة والمحاكمات     
 اتفق على تـسميتها بـالتحقيق       حيث .بعدها على المعلومات الكاملة والدقيقة لتوصلهم إلى بقية القنابل الموقوتة         

  .العسكري
  12/11/2005االتحاد االماراتية 

  
  إسرائيل تتفق مع إثيوبيا على ترحيل مزيد من الفالشا   .22

اإلثيوبية لترحيل من تبقوا من اليهود الفالشا، وذلـك  توصلت إسرائيل إلى اتفاق شامل مع الحكومة : أديس أبابا 
وأعلنت تل أبيب أن إثيوبيا وافقت على زيادة تهجير الفالشا إلى إسرائيل            . في إطار اتفاق تم التوصل إليه أمس      

وكشف ان ستمائة يهودي لهم أسر في إسرائيل واعتنقوا الديانة المسيحية سـيتم             .  تم التوصل إليها   مابناء على   
ومن  .2007رهم إلى إسرائيل شهرياً، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى اثني عشر ألف مهاجر بحلول                 تهجي

المتوقع أن تغادر عشرات من الوكاالت اليهودية إلى إثيوبيا خالل أيام للمشاركة في عمليات التحقيق والتجهيز                
  .، بما في ذلك تدريسهم مبادئ اللغة العبريةهملنقل

  12/11/2005راتية الخليج االما
  

   إلى تعمير عين الحلوة  اللبنانيتأجيل دخول الجيش .23
علم ان االجتماع الموسع الذي كان مقررا ان ينعقد اليوم لفعاليات صيدا قد تأجل الى موعد الحق : محمد صالح

 عصبة االنصار وعلم ان االتصاالت التي كان قد اجراها الشيخ ماهر حمود مع كل من. لم يحدد تاريخه
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والمسؤولين في جند الشام حول مسألة انتشار الجيش في منطقة تعمير عين الحلوة لم تكن نتائجها ايجابية مئة 
  . وعلم ان شروطا وضعت وان ضمانات امنية قد تم طلبها. في المئة

  12/11/2005السفير 
  
  

 عادة تأهيل البنية التحتية الفلسطينيةإ عماالتحاد االوروبي يد .24
 تم التوقيع على إتفاقية بين االتحاد االوروبي والسلطة الفلسطينية يقوم بموجبها :د النوباني محم-رام اهللا 

 مليون يورو للسلطة إلعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق الفلسطينية مع التركيز على 40االتحاد بتقديم 
لة برامج الدعم التي سيقدمها االتحاد  أن هذه االتفاقية بمثابة حلقة مهمة في سلس سالمواعتبر فياض .قطاع غزة

وأوضح أن اإلصالح الذي حققته السلطة وقيامها بتحقيق جزء كبير من الشفافية مكن  .األوروبي للسلطة
على أن االوروبية من جانبها شددت المفوضة  .ذلكاالتحاد االوروبي من تقديم مساعداته وحفز اآلخرين على 

  .ة لخطة وولفنسون في سبيل أعمال لدعم خطة االنفصال عن غزةتقديم هذه المساعدات يشكل استجاب
  11/11/2005القدس الفلسطينية 

   
  رايس تطالب اسرائيل بمبادرات جديدة تجاه الفلسطينيين .25

ـ ايرلندا ـ   شانون  قالت كوندوليزا رايس انها ستحث اسرائيل على مبادرات جديـدة فـي عمليـة    : ا ف ب 
دا ان نواصل بعض الجهود التي تبذل لتوجيه اشارة واضحة الى غزة بان الحياة              وقالت انه من المهم ج     .السالم

واوضحت انها ستبحث مـع شـارون        .ستكون افضل للشعب الفلسطيني نتيجة االنسحاب ونتيجة لقيادة السلطة        
 رهـن    بلدات الى الفلسطينيين   6وقالت ان موعد تسليم      .اإللتزامات التي قطعتها اسرائيل خالل قمة شرم الشيخ       

  .بالوضع االمني، موضحة انها ستطرق الى هذا الموضوع مع شارون وعباس
  12/11/2005الغد األردنية 

  
   الشعب الفلسطينيبحمايةاإلمارات تطالب األمم المتحدة  .26

دعت دولة اإلمارات، األمم المتحدة والمجتمع الدولي كله الى إتخاذ التدابير الالزمة لحمايـة              :  وام -نيويورك  
بما فيه تدابير ايصال المـساعدات اإلنـسانية لـه           لفلسطينى من العدوان اإلسرائيلي المتواصل عليه،     الشعب ا 

  .وتحسين أوضاعه المعيشية
  12/11/2005االتحاد االماراتية 

  
   للمشاركة في منتدى المستقبل إسرائيليالمنامة تنفي دعوة أي وفد  .27
رأس بالده مع بريطانيا منتدى المستقبل انه ينبغي النظر          اكد المستشار في الخارجية البحرينية الذي تت       :ب.ف.أ

ونفى مشاركة او دعوة اي وفد اسرائيلي للمشاركة في         . ال احد يفرضها   الى االصالحات على انها حاجة داخلية     
ال نريـد ان ينظـر   , قائالمن جهته، اكد مدير الشرق االوسط وشمال افريقيا في الخارجية البريطانية          . المنتدى

واضاف ان منتدى المستقبل مساحة حوار ولـيس        .  اننا نعمل بشراكة   ,نا نفرض هذه العملية على المنطقة     نالى ا 
 بين كبار مـسؤولي الـدول       تعقد  اجتماعات مغلقة  يشار إلى أن  . ساحة صدام بين المجتمع المدني والحكومات     

 وهما صندوق المستقبل الـذي      المشاركة لوضع اللمسات االخيرة على المشروعين اللذين يتوقع االعالن عنهما         
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كما سيتم تبني اعالن المنامة الذي يحدد المبادىء التي تتفق          . سيخصص له مئة مليون دوالر ومؤسسة المستقبل      
  .عليها الدول المشاركة لدفع االصالح والديمقراطية في المنطقة

  12/11/2005البيان 
  

   حماستجاهموقف واضح  .28
  هآرتس أسرة التحرير

توية والمشوشة لرئيس الوزراء ووزير الجيش في مسألة المشاركة المتوقعة لحركة حماس في             التصريحات المل 
فمن جهة يحذر شارون من أن مشاركة       . االنتخابات بعيدة عن ان تدل على مفهوم سياسي واستراتيجية متبلورة         

ومـن جهـة    . يةالحركة في االنتخابات سيكون تطورا سلبيا، ونحن نرى خطرا على استمرار المسيرة الـسلم             
من جانب يحذر بان اسرائيل     . اخرى يشدد على أن االنتخابات هي موضوع داخلي فلسطيني ال يمكننا أن نمنعه            

 سـتقرر مـدى     تهاوبالمقابل يكتفي بالقول ان مشارك    . ستتخذ اجراءات لوضع المصاعب أمام مشاركة حماس      
كة ارهابية التنافس على االنتخابات، ولكن      موفاز صرح بانه ال يجب السماح لحر       . تعاون اسرائيل مع السلطة   

فهل يعارض شارون وموفاز الخطوة اآلخذة فـي النـضج           . بعد اسبوع من ذلك في واشنطن لطف معارضته       
والتي ال توافق فيها حماس فقط على االعتراف بالسلطة بل توافق على تبني خط عمل سياسـي ولـيس فقـط                     

اج حماس في ساحته السياسية وبالتـالي اعطـاء نفـسه اداة             هل يعارضان محاولة محمود عباس ادر      .عنيف؟
 المزاعم والتهديدات من شارون كـان       .سيطرة مهمة اخرى على الحركة التي بادرت ونفذت عمليات اجرامية؟         

. يمكنها أن تكون مقبولة على العقل، لو أنه أظهر جهدا الدارة مفاوضات مع السلطة لحث المـسيرة الـسياسية               
سيكون مطالبا بمطالبة السلطة االيفاء بتعهداتها في االتفاق االنتقالي ومنـع المـشاركة فـي               عندها كان ايضا    

عندها أيضا كان ينبغي له أن يعيد التفكير بمزاعمه في ضـوء            . االنتخابات لمن يتخذ العنف ويروج للعنصرية     
في االشهر االخيـرة التـي      المساهمة التي يمكن لحماس أن تقدمها في استقرار الهدوء في المناطق مثلما تفعل              

ولكن شارون، على الرغم من منطق االستراتيجية احادية الجانـب، يبقـى غيـر              . تتمسك فيها باتفاق التهدئة   
فعلى اي حال يعتقد هو أن عباس الذي قطع كل اتصال به،            . مكترث في ضوء التطورات السياسية في السلطة      

ق توجد في نظره لالنتخابات في السلطة، وما هـي حقـا            ومن هنا، فاي أهمية على االطال     . ليس شريكا مناسبا  
واشنطن بالذات فهمـت،    . طبيعة التهديد في تقييد التعاون مع السلطة كسوط ضد اشراك حماس في االنتخابات            

قبل اسرائيل انعدام الفائدة من منع مشاركة حماس في االنتخابات، بل انها اوضحت موقفها السـرائيل وبـذلك                  
تشويش، منذ البداية لم يكن له مكان لو أن شارون كان يؤمن بمسيرة سياسـية، هـي                 . لحاليأنتجت التشويش ا  

وحدها، يمكنها أن تعطي االمن الذي يتطلع اليه؛ وكبديل، لو أنه حقا واصل زخم االنسحاب احادي الجانب من                  
ت متطرفـة مـع     إذ في هاتين الحالتين يوجد السرائيل مصلحة في أن تتعاون منظمـا           . غزة في الضفة ايضا   

 إن لم يكن لعقد السالم مع اسرائيل، فعلى االقل لفرض امرتهـا علـى               -السلطة وتمنحها الشرعية الجماهيرية     
ولكن من يفر من المفاوضات ومن كل مبادرة سياسية اخرى يضطر الى التمسك بـالوهم فـي أن                  . جمهورها

  . طالقوجود حماس في السلطة هو الذي سيعرقل مسيرة ليست قائمة على اال
  11/11/2005الحياة الجديدة 

  
   الفصائللضربالسلطة أمام اختبار جديد  .29

  أيمن ياغي
حكومة اسرائيل فتحت معبر رفح الحدودي بشكل استثنائي من اجل نقل ذخيرة من مصر الى السلطة من اجل                  

ة وتدمير بناها   تعزيز سلطة محمود عباس قبل االنتخابات التشريعية ومساعدته على كبح جماح فصائل المقاوم            
هذا االمر كان مرفوضا في السابق من جانب اسرائيل لكن وبعد وساطة مـصرية بايحـاء وتمويـل                  . التحتية
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اميركي وافقت حكومة شارون على ذلك ووضعت سلطة عباس امام اختبار جديد لضرب الفصائل سـيما وان                 
ت االسالمية التي تمتلك الكثيـر مـن        هذه السلطة كانت تشكو من ضعف تسليحها وقلة ذخائرها امام المجموعا          

مسؤول في رئاسة مجلس الـوزراء االسـرائيلي كـان    . السالح بفضل التهريب من مصر حسب نصر يوسف  
مما يعني بصريح العبارة ان هـذا الـسالح         . واضحا في الحديث عن هذه الصفقة المشبوهة ومعناها واهدافها        

القانون في مناطق السلطة الفلسطينية بقدر ما هـو ممنـوح           والذخيرة ليس كما هو معلن لتعزيز االمن وسيادة         
لهدف واحد وهو الصدام مع فصائل المقاومة وكسر شوكتها وربما على االقل ايقاف زحف حركة حماس نحو                 

وعلى الرغم من المراوغة والتلون االسرائيلي بـشأن         ‚.قمة السلطة واحباط مشاركتها في االنتخابات التشريعية      
 بارك اقوال سـيلفان     حيث , كان شارون واضحا خالل الجلسة االخيرة لحكومته       ,ي االنتخابات مشاركة حماس ف  

شالوم الذي شدد فيها على عدم سماح اسرائيل بتاتا بمشاركة حماس في االنتخابات بزعم ان االخيرة تسعى من                  
فعات الـذخائر الـى      معبر رفح لم يفتح اذن اال لتمرير د        .اجل القضاء على السلطة وترفض محاورة اسرائيل      

 الفلسطيني مما يؤذن بفتح الساحة الداخلية على احتماالت شتى منها تخريب            -السلطة الذكاء الصراع الفلسطيني   
 الموافقة االسرائيلية على ادخال الـسالح       .هذا االستحقاق الدستوري وابقاء قطاع غزة كما هو اآلن سجنا كبيرا          

 اهداف اخرى غير تلك المعلنة كونه يأتي في وقت توضـع فيـه              للسلطة في هذا الوقت اجراء غير بريء وله       
اللمسات االخيرة العادة معبر رفح وبينما بوشرت محادثات بين اسرائيل واالتحاد االوروبي حول دور ممثلين               

ويبدو ان اسرائيل تريد من وراء صفقة الذخائر هذه ابقاء ملـف            . أوروبيين يفترض نشرهم على طول المعبر     
فتوحا وعدم طي هذه الصفحة التي واجهت عراقيل وتأخيرات اسرائيلية مقصودة البقاء سـيطرتها              معبر رفح م  

 هذا االنسحاب الذي وصفه شمعون بيريز انه        .على كل شاردة وواردة في القطاع بعد االنسحاب العسكري منه         
 السلطة والفصائل والمكونات    لذلك يجب ان يتنبه القادة الفلسطينيون في      . ال معنى له اذا لم تتم تسوية معبر رفح        

السياسية العليا الى خطورة هذا االجراء االسرائيلي ودرس ابعاده وبحث كيفية التعامل كي ال يكون الـشرارة                 
االولى الندالع اقتتال داخلي ال يمكن وقفه بسهولة الن الذخيرة القادمة من مصر يراد لها ان توجه الى صدور                   

 لـن تخـدم ال      - ال قـدر اهللا    -فالمعركة ان حدثت  ‚ االمن وحفظ هيبة القانون   فصائل المقاومة وليس الستتباب     
السلطة وال الفصائل بل هي اساسا مطلب اسرائيلي واميركي السكات صوت المقاومة وتمرير التسوية بأبخس               

فوات االثمان وعلى القيادات الوطنية الشريفة ان تسعى لضبط الساحة الفلسطينية ومنع تفجرها في الداخل قبل                
  .االوان

  11/11/2005الوطن القطرية 
  

   بيرتس يقسم الساحة السياسية اإلسرائيلية .30
  حلمي موسى
: وحدت مفاجأة انتخاب عمير بيرتس جميع اإلسرائيليين ولكنها شطرتهم في المقابل إلى شطرين متناقضين

ية حزب العمل واليسار وبين الفرحين أغلب. األول، فرح يأمل مجداً جديداً والثاني، غاضب ينتظر شراً
وبين الغاضبين أغلبية الليكوديين . اإلسرائيلي والكثير من الشرقيين الذين الحظوا أن هناك فرصة لحياة جديدة
فقد وصل إلى منصب المتنافس . وبعض اليمين اإلسرائيلي وكثير من قادة الرأسمال واالقتصاد وغالة األشكناز

وألن . رة األولى في تاريخ إسرائيل، ممثل حقيقي إلسرائيل األخرىعلى رئاسة الحكومة اإلسرائيلية، وللم
. الفرح والغضب، عارمان، على األقل في هذه المرحلة، فإن الرغبة في التوحد والتعانق في الشطرين كبيرة

ولذلك فإن المغتاظين من فوز بيرتس سارعوا إلى اإلعالن عن ترحيبهم بانتخابه واستعدادهم لمساعدته في 
وبدا، على األقل للوهلة األولى أن شبح االنقسام . وفي مقدمة من أعلن ذلك كان بيريز. وز برئاسة الحكومةالف

فإذا كان بيرتس قادرا على تحقيق المزيد من المقاعد للحزب في االنتخابات . قد ولّى بعيداً عن حزب العمل
للتصاعد مع ازدياد الترحيب اإلعالمي والشعبي وثمة من يعتقد أن هذا الميل قابل . فلماذا ال يلتف الجميع حوله
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وال يقتصر هذا األثر على حزب العمل بل يتخطّاه إلى معسكر اليسار اإلسرائيلي واألحزاب . فوزهذا الب
وليس صدفة أن يعلن كل من . العربية التي رأت في فوز بيرتس نجاحا لمعسكر السالم واقترابا من التسوية

. ن مواقف الطرفين متقاربة بشكل يسمح بتوحيد الحركتين في االنتخابات المقبلةيوسي بيلين وعمير بيرتس أ
وقد كان الحاخام . كما أن االختراق المعنوي الذي حققه لحزب العمل في صفوف الشرقيين هائل بكل المعايير
ستعداداً وأبدوا ا. عوفاديا يوسف وأعضاء الكنيست من هذه الحركة بين أول المهنئين لبيرتس بهذا الفوز

غير أن البعد األشد إثارة للقلق في الليكود يتمثل في إعالن العديد من . للتعاون مع حزب العمل بزعامته
. ، أنهم سيعملون من أجل تأمين فوز بيرتس في االنتخابات المقبلة الحزب، وبعضهم من أعضاء مركزئهنشطا

رت بصيرورة انتقال المزاج الشعبي، وهناك من يشير إلى أن إسرائيل في السنوات الخمس األخيرة م
. وخصوصاً في أوساط الشرقيين، من التركيز على البعد السياسي األمني إلى التركيز على البعد االجتماعي

ومما يثير قلق الليكود على وجه الخصوص أن التحوالت االجتماعية التي أظهرت ازدياد معدالت الفقر في 
وهذا ما جعل فوز بيرتس . الية المتوحشة تمت في عهد حكومات الليكودالمجتمع اإلسرائيلي وتكريس الرأسم

. يشعل المصابيح الحمراء في الليكود ليس فقط ألسباب تتعلق بمواقفه السياسية وإنما كذلك بمواقفه االجتماعية
الفقر وهذا أيضا ما دفع شارون إلى اإلعالن بعد فوز بيرتس أن حكومته ستضع في مقدمة أولوياتها محاربة 

ولهذا السبب فإن الليكوديين يحاولون اليوم تقليص الضرر من خالل الدعوة إلى تناسي خالفاتهم . في إسرائيل
وفي هذا السياق، هناك أحاديث تشير إلى احتمال . والتوحد من جديد لمواجهة انبعاث حزب العمل من جديد

ن على أن يكون نتنياهو هو الرجل الثاني في إلغاء التنافس في الليكود بحيث تتوحد القوى تحت إمرة شارو
وكان المعلقون اإلسرائيليون قد أشاروا إلى احتماالت قيام شارون وبيريز بتشكيل . قائمة الحزب لالنتخابات

إال أنه مع موقف بيريز بالبقاء في حزب العمل ومع خشية شارون من المراهنة على حزب . حزب وسط جديد
ومع ذلك، فإن السؤال . ارة الحكم قد تتوحد قوى شارون ومعارضيه من جديدجديد وخشية الليكود من خس

ها األهم اآلن هو ما الذي سيجري بالنسبة للحكومة اإلسرائيلية؟ لقد بات واضحاً أن حزب العمل سيخرج من
ولكن هل سيخرج ضمن اتفاق على تقديم موعد االنتخابات أم سيخرج ليناضل مع آخرين من أجل تقديم هذا 

وحسب المعطيات الراهنة، فإن شارون لم يتخذ . لموعد؟ ال ريب أن ذلك سيعتمد على موقف شارون والليكودا
وحتى ذلك الحين، تجري . قراره بعد ولكنه سيكون مضطراً التخاذ القرار في غضون أقّل من أسبوعين

يث عن انتخابات لن تجري قبل ويدور الحد. المداوالت لالتفاق بين الكتل على موعد إجراء االنتخابات المبكرة
ومع ذلك، وألن القضية االجتماعية ستؤدي الدور األساس في الحملة . شباط المقبل ولن تتجاوز حزيران

االنتخابية، ليس من المستبعد أن يحتدم الخالف على إقرار الميزانية العامة وبالتالي إجراء االنتخابات في أقرب 
  .وقت من شباط المقبل

  12/11/2005السفير 
  

 كاريكاتير .31
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