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   إعادة محاكمة أبو العينين قريباً :زكي .1
أكد أن هناك تفاهماً واتفاقـاً مـع         عباس زكي أن  :  حسين حمود  عن مراسلها   13/11/2005 البيان     ذكرت

الجانب اللبناني على كل القضايا، وكذلك مع الفصائل المعنية بالسالح خارج المخيمات إذ توجد إرادة فلسطينية                
ن هناك مشكلة في لبنان، منبهاً إلى أنه في حال أصر المجتمع الدولي على نزع الـسالح، سـيكون                   بأن ال تكو  
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وأعلن في حديث لـ البيـان أن الحـوار           .وكاشفاً عن قرب اعادة محاكمة سلطان أبو العينين        . المستقبل سيئاً 
 ولم ير مشكلة فـي      . ن التحضير اللبناني ــ الفلسطيني قد بدأ إال أن هناك بعض القضايا تحتاج إلى المزيد م             

خلو الوفد الفلسطيني من ممثلين عن الفصائل المعنية بالسالح خارج المخيمات كاشفا عن لقاء جرى بينه وبين                 
  . مسؤولين في القيادة العامة وحركة حماس اول من أمس وتم االتفاق على هذا األمر

ئب بهية الحريري وابلغها حصيلة لقاءاتـه مـع         زكي زار النا  أن    13/11/2005 المستقبل اللبنانية    وأضافت
اثر اللقاء قال، أنهينا اتصاالتنا الرسمية،      و ،المسؤولين اللبنانيين ومراحل التحضير للحوار مع الحكومة اللبنانية       

وكانت السيدة الحريري في منتهى االيجابية في ما يتعلق بالتمثيل الفلسطيني والحقوق المدنية وبحـل القـضايا                 
وعن مسألة اعادة تملك الفلسطيني في لبنان قال، هناك تشريعات ستكون معروضة على مجلس النواب                .العالقة

  .ألنه ال اجتهاد في النصوص حينما تكون هناك قوانين تعود الى البرلمان
  

  اسرائيل شريك صراع دائم : قريع .2
ع شن امس هجوما غير مسبوق      احمد قري أن   : وكاالت نقال عن رام اهللا    من   13/11/2005 الغد االردنية    نشرت

وقال في ندوة خاصة بعنوان القدس مفتاح السالم والحرية على هامش احياء ذكرى عرفـات ان           .على اسرائيل 
واضاف ان اسرائيل تحاول تفريغ      .اسرائيل شريك صراع دائم وليس شريك سالم محتمل على المدى المنظور          

التهويد وضمها وعزلها جغرافيا وسكانيا حيث تسعى الـى         القدس المحتلة من الفلسطينيين عبر خطط ومشاريع        
خطورة ما يجري ضد القـدس       وقال ان  .اضعاف تمسكنا بالمدينة المقدسة واذكاء نار الكراهية والعداء والعنف        

في هذه المرحلة، ينبع اساسا من وقوعه في سياق سياسي مغلق، ال تلوح في افقه اي مبادرة سالم حقيقية، وال                    
واضاف اذا كانت اسرائيل بترسانتها العسكرية تملك خيار الحرب          .له اي جهود دبلوماسية جادة    تجري في ظال  

  .ومفاتيحه في كل وقت تشاؤه، فنحن لدينا مفتاح السالم الذي ال بديل له عند احد غيرنا
ن الفلسطينيين يرفضون مقايضة االنسحاب من      أل قريع   وق :غزة من   13/11/2005 الشرق االوسط    وأضافت

وشدد على أنه لن يكون هناك أي زعيم فلسطيني يمكن ان يتوصل لتسوية تـستثني               . قطاع غزة بتهويد القدس   
  .مدينةال
  

  جهود لفتح معبر رفح قريبا .3
 محمد دحالن عن إمكانية لقاءرتس آ ههتوقعتما  : د ب ا    نقال عن    غزة من   13/11/2005 الغد االردنية    نشرت

  .العوائق على معبر رفح الحدودي وكيفية فتحه بشكل دائممع موفاز من أجل إنهاء الخالفات و
 مـصادر أمنيـة إسـرائيلية أن    هقالتما : القدس المحتلة من 13/11/2005 عكاظ      مراسلة  فرح سمير  وذكرت

وحـسب   . ساعة القادمـة   48جهودا حثيثة تبذل من أجل التوصل إلجراءات خاصة بفتح معبر رفح خالل الـ              
  .ويتم حاليا االتصال هاتفياً, توقفت ين الجانبين قدالمصادر فإن المفاوضات ب

  
  السفراء الجدد سيباشرون عملهم غدا: خريشة  .4

وكيل مساعد وزارة الشؤون الخارجية، أن السفراء الجدد الذين ادوا اليمين القانونية أمـام                أعلن - وفا -رام اهللا 
وقـال، ان كافـة الـدول أبلغـت       .محمود عباس مساء امس، بحضور ناصر القدوة، سيباشرون عملهم غـدا          

سماء، وقد وردت موافقات على أكثر من ثلث الترشيحات، معرباً عن اعتقاده بأنه وحتـى نهايـة الـشهر                   االب
ولفت، إلى أن هؤالء السفراء يعملـون فـي الـسلك            .من الموافقات  % 90الجاري ستصل للوزارة أكثر من      

  .د من السفراء الحاليين إلى دول أخرىالدبلوماسي وهم سفراء ألول مرة، بينما سينتقل عد
  13/11/2005الحياة الجديدة 
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  الفصائل الفلسطينية تدرس المطالبة بلجنة تحقيق في اغتيال عرفات  .5
 تدارس قادة  الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق بحضور فاروق القدومي تقـديم              :  شعبان عبود  ،  دمشق

وقال القدومي  في بيان تاله      . كيل لجنة للتحقيق في اغتيال ياسر عرفات      طلب الى المؤسسات الدولية المعنية لتش     
عقب اجتماع  الفصائل انه تمت مناقشة الموقف السياسي الفلسطيني والعربي اضافة الى ترتيب البيت العربـي                 

 واضاف  انه تم التأكيد خالل االجتماع على الوقوف إلى جانـب سـوريا فـي               .  الفلسطيني بقضاياه المختلفة  
وعن وجود تنسيق في ما يتعلق باقتراح تشكيل لجنة دولية للتحقيق فـى اغتيـال               . مواجهة الضغوط الخارجية  

عرفات، قال القدومي ان هناك ترتيبات من اجل مشاركة الجميع، مشيرا الى ان منظمة التحرير ستتقدم بطلـب   
 أكد أن التقارير الطبية تؤكد ذلك،       وحول وجود وثائق تؤكد اغتيال عرفات،        . الى مجلس االمن في هذا الشأن     

 فأجاب ان المنظمة ليس لها عالقة بهذا القرار، وانه شأن لبناني، موضحاً انـه سـيتم                 1559وسئل عن القرار    
تشكيل لجنة من جميع الفصائل ومن الفلسطينيين داخل لبنان لبحث كل القضايا بناء على ما تم االتفاق عليه عام                   

  . للبنانيين بين الفلسطينيين وا1990
  13/11/2005النهار اللبنانية 

  
  تحقيق ميليس ذريعة لمعاقبة سوريا  : مشعل .6
 رفـضه ممارسـة أي       خالد مشعل اكد   أن    :شعبان عبود  مراسلها عن  13/11/2005 النهار اللبنانية    ذكرت

ى سوريا  ضغوط على سوريا، بذريعة التحقيق في جريمة اغتيال الحريري، وقال ان الضغوط التي تمارس عل              
تتذرع بقصة ميليس ولكنها مجرد ذريعة لمعاقبة سوريا على مواقفها القومية المتميـزة فـي دعـم المقاومـة                   

  .الفلسطينية واللبنانية
 مشعل في كلمة مرتجلة ألقاها أمام الحشد إن إسرائيل أعطت السم            هقالالى ما     13/11/2005البيان     وأشارت

وقال إن الكثير من الـدول      . ماءه ستبقى في أعناقنا كلنا وليس فتح وحدها       ألبي عمار لتقتله غيلة وغدرا وأن د      
ليس لنـا إال البندقيـة      والعربية انقلبت على أبو عمار حتى تقتنص من الحق الفلسطيني ومن الدور الفلسطيني                

  . لتحرير فلسطين 
  

  حماس تعلن عن استكمال استعداداتها لخوض االنتخابات التشريعية  .7
 لخوض االنتخابات التشريعية، منتقداً تأجيـل انتخـاب         ة حماس لزهار عن استكمال استعداد حرك    أعلن محمود ا  

وقال إن الحركة جاهزة لهذا االستحقاق وليس لدينا أي مشكلة، مؤكداً أنه فـي               .بعض البلديات في قطاع غزة    
أن وضع حركة حماس    وأوضح   .يوم اإلعالن الرسمي عن الترشيح لالنتخابات ستكون قوائم حماس أمام الناس          

في الضفة الغربية جيد رغم االعتقاالت األخيرة التي استهدفت قادتها وكوادرها، مشدداً على أن هذه االعتقاالت                
  .لن تثني الحركة أو تدفعها لطلب التأجيل

  13/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  كتائب األقصى تقنص جندياً إسرائيلياً  .8
كتائب شهداء األقصى أعلنت مسؤوليتها عن االشتباك المسلح الذي وقع مساء           أن    13/11/2005 البيان     قالت

فيما , وأصيب خالله جندي إسرائيلي بإصابات قاتلة     , الجمعة مع جنود االحتالل في قرية بيتا شرق مدينة نابلس         
  .وأكدت كتائب األقصى تمسكها بالمقاومة . استشهد أحد نشطائها متأثراً بجروحه
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أن مصادر فلسطينية أشارت إلـى      :   عن مراسلها عالء المشهراوي     13/11/2005تحاد االماراتية   وأوردت اال 
أن الغموض مازال يلف ظروف استشهاد المقاوم، دون استبعاد فرضية تعرضه لعملية اغتيال من قبل جنـود                 

 •االحتالل خاصة أن الشهيد كان مطلوبا لالحتالل
  

  هور صحة السنوارالقسام تحمل اسرائيل المسؤولية عن تد .9
حملت كتائب الشهيد عزالدين القسام أمس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة يحيـي الـسنوار أحـد قادتهـا                   

وحذر ناطق باسم الكتائب إسرائيل مـن النتـائج          .ومؤسسيها والذي يعاني من تدهور خطير في حالته الصحية        
إنساني وهو ما أدى إلى تدهورحالته الـصحية لدرجـة          التي يمكن أن تترتب على استمرار اعتقاله الظالم والال        

وطالب الناطق السلطة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية والدولية ذات الصلة بـ التدخل الفـوري              .تهدد حياته 
 عاما في السجون االسرائيلية يعـاني       19وجاء في المناشدة إن السنوار الذي أمضى         .والعاجل إلطالق سراحه  

  .في الدماغ وما زال يقبع في مستشفى سجن الرملة حيث طرأ تدهور ملحوظ على صحتهاآلن من سرطان 
  13/11/2005الغد االردنية 

  
   الفصائل تطلب ضمانات حقيقية لتمديد التهدئة  .10

قالت فصائل فلسطينية معارضة إنها لن تقبل مستقبال بإخالل إسرائيل بشروط التهدئة التي أقـرت               :  ياسر البنا 
وفي تصريح خاص قال مشير      .  وستطالب بضمانات حقيقية وشروط مشددة لعدم تكرار ذلك        2005في مارس   
 إن أي حديث قادم عن التهدئة سيكون أكثر عمقاً وتفصيالً ويجب أن يتم من خالله وضع النقاط على                   ،المصري
ـ                 . الحروف ب منـا تمديـد     وأوضح أن إسرائيل لم تلتزم بشروط التهدئة الحالية وهذا ما لن نقبله إذا مـا طل
فنحن نطالب بضمانات حقيقية لنوافق على أية تهدئة قادمة، وحركة حماس والفصائل لن تقبل بإعطاء               .. التهدئة

وردا علـى    . الشعب الفلسطيني أبدى حكمة كبيرة في تمسكه بالتهدئـة        أنبدوره قال نافذ عزام      . هدنة مجانية 
  .. ريد استباق األمورال ن: سؤال حول موقف الجهاد من تمديد التهدئة أجاب

أما صالح زيدان القيادي في الجبهة الديمقراطية فرأى أن الخطر الذي يهدد التهدئة هو عدم االلتزام اإلسرائيلي                 
  .بها وعدم تلبية إسرائيل لالستحقاقات

  12/11/2005اسالم اون الين 
  

  فلسطيني يطعن يهوديا متطرفا في القدس .11
وقالـت وسـائل االعـالم       .طرفين امس السبت في مدينة القدس المحتلـة         قام فلسطيني بطعن احد اليهود المت     

 .االسرائيلية ان الهجوم وقع قرب باب العمود احد مداخل البلدة القديمة في المدينة ونجح المهاجم فـي الفـرار                  
  . ونقل اليهودي المتطرف الى مستشفى هداسا في عين كارم في المدينة المحتلة

  13/11/2005الغد االردنية 
  

  نهب محتويات دائرة األوقاف اإلسالمية  يقتحم بيت لحم وياالحتالل  .12
اقتحمت قوات االحتالل مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم و بلدة قباطية جنوب جنين وسط إطالق نار كثيـف                   
وفرضت حصارا عسكريا وقامت باقتحام منازل المواطنين واالعتداء على ممتلكاتهم وترويـع اآلمنـين فـي                

وحاصرت وحدات من قوات االحتالل دائرة األوقاف اإلسالمية في بيـت لحـم واحتجـزت جميـع                 . مبيوته
  . الموظفين بعد أن أجبرتهم على الخروج من المبنى ودققت في هوياتهم وسرقت محتويات المبنى ووثائقه

  13/11/2005البيان  
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  االحتالل يقرر تخفيف اإلجراءات األمنية في الضفة .13
 امس السبت تخفيف االجراءات االمنية في الضفة الغربية والسماح للعمال الفلسطينيين بالدخول             قررت اسرائيل 

  .للعمل داخل إسرائيل
  13/11/2005الغد االردنية 

  
  االحتالل يخطط لالستيالء على أربعة آالف دونم من أراضي العيزرية .14

يام الكيان بابتالع أكثر من أربعـة آالف        حذر رئيس المجلس المحلي في بلدة العيزرية في القدس المحتلة من ق           
دونم من أراضي البلدة، وذلك بعد أن باشرت الجرافات الصهيونية خالل اليومين الماضين بأعمال التجريـف                

وقـال   .الستكمال مخطط جدار الفصل وتوسيع مغتصبة معليه ادوميم وبناء مقر قيادة الـشرطة الـصهيونية              
ت بابتالع الجزء الشمالي من أراضي العيزرية والمتاخمة ألراضي جبـل           إن الجرافات الصهيونية بدأ   : فرعون

  .الزيتون والزعيم
  13/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  اصابة صياد في مياه غزة بجروح خطيرة بنيران اسرائيلية  .15

ـ                  ة قال مسؤولون طبيون فلسطينيون ان صيادا أصيب بجروح خطيرة امس بعد أن أطلق زورق تـابع للبحري
وزعم مصدر عـسكري اسـرائيلي ان زورق         .االسرائيلية النارعليه بينما كان يصطاد قبالة ساحل قطاع غزة        

  .دورية تابعا للبحرية اكتشف القارب الذي جنح خارج المياه المسموح للفلسطينيين بالصيد فيها
  13/11/2005الدستور  

  
   شخصاً  18عائلة فلسطينية تفقد  .16

 فردا علـى األقـل كـانوا        18ة الظهر في الضفة الغربية التي فقدت إحدى عائالتها          يخيم الحزن على بلدة سيل    
وقال أقرباء من العائلة في سـيلة        .يحضرون حفل زفاف في أحد الفنادق التي استهدفتها االعتداءات في عمان          

ار وبين القتلـى     آخرين على األقل من أفراد العائلة قتلوا في االنفج         16الظهر إن والد العريس ووالد العروس و      
  .ستة أشقاء وشقيقات من العائلة نفسها

  13/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

   الزيتون  يسلبونمستوطنون  .17
شكا الفلسطيني فتحي رشيد من بلدة كفر قليل جنوب نابلس من سلب مـستوطنين محـصول                 : أمين أبو وردة  

 من أراضي البلدة وتوجه يوم الخمـيس        الزيتون في قطعة ارض له قرب مستعمرة براخاه المقامة على اجزاء          
الى قطعة ارض له تبلغ مساحتها احد عشر دونما ونصف، ففوجئ بعدم وجود أية حبة زيتون على االشـجار                   

  . فيها، على الرغم من تفقدها قبل اسبوع، حيث كانت تحمل ثماراً وفيرة
  13/11/2005الخليج اإلماراتية 
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  ة بأسماء يهوديقارات المقدسمفتي فلسطين يستنكر تسجيل مئات الع .18
 عقـار   1300استنكر الشيخ عكرمة صبري، قيام شركة تطوير الحي اليهودي في البلدة القديمة، بتسجيل               :غزة

واعتبر الخطوة غير قانونية وغير مشروعة، ألن هذه األمالك للمـواطنين           . في سجالت الطابو بأسماء اليهود    
وحذر مـن مغبـة تغييـر        .دها عليها بقوة السالح ظلماً وعدوانا     ن سلطات االحتالل وضعت ي    أالفلسطينيين، و 

اسرائيل األسماء والمعالم العربية واطالق مصطلحات وتسميات يهودية عليها، بهدف إلغاء الوجود الفلـسطيني              
وناشد جامعـة   . وطالب الفلسطينيين في القدس بالحفاظ على عقاراتهم وترميمها وعدم التفريط بها          . في المدينة 

  .ول العربية، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، بتقديم المساعدات الممكنة للشعب الفلسطيني للثبات في أرضهالد
  13/11/2005الشرق االوسط 

  
  إدارة السجون تمارس التفتيش العاري إلذالل األسرى  .19

ون عبر األسرى الفلسطينيون عن مدى معاناتهم وظلمهم واالنتهاكـات البـشعة التـي ترتكبهـا إدارة الـسج                 
الصهيونية بحقهم، وذلك في رسالة وجهوها إلى منظمات حقوقية ومؤسسات صحفية عبـر جمعيـة أنـصار                 
السجين، مطالبين في الوقت ذاته كافة الجهات الدولية، والعالمين العربي واإلسـالمي الوقـوف إلـى جـانبهم          

علومات التي تسرد األسـاليب     واحتوت الرسالة على الكثير من الم      .وحمايتهم من ظلم وسياط الجالد الصهيوني     
بإجراء التفتيش  ووأضافت أنه وفي خطوة مفاجئة بمهاجمة بعض الغرف          .الصهيونية الخبيثة في إذالل األسرى    

  .وأوضح األسرى في رسالتهم أن هذا غيض من فيض حول معاناتهم اليومية .الجسدي العاري لألسرى
  13/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   شارون بإسقاط حكومته بيريتس يهدد .20

ـ على إ شارون  إقدام    وصف بيريتسأن  : أ ف ب   نقال عن    13/11/2005 البيان     نشرت  معـه،   ءلقـا ال اءرج
 ألن حزب العمل ينوي االنسحاب من االئتالف الحكومي ومن األفضل أن يتم تنسيق هذا           ,مسؤولالقرار غير   بال

رون بأن يتصرف كما لـو أنـه يملـك الـساحة            وأضاف لدي وسائل سياسية للتحرك، ولن اسمح لشا       . األمر
وأوضح انه التقى   . وشدد على انه يستطيع منذ األربعاء جمع الغالبية المطلوبة بهدف إسقاط الحكومة           . السياسية

ومن جهة أخرى، أشاد بكـون كـل         .  االنسحاب تاييدهم هحكومة، وابلغو البعد انتخابه وزراء حزب العمل في       
.  تطلق حمالت حول القضايا االقتصادية واالجتماعية قبـل االنتخابـات المقبلـة            األحزاب السياسية قررت أن   

واعتبر أن اإلرهاب ال يشكل تهديدا لوجود إسرائيل، الفتا إلى أن تأمين مزيد من العدالـة االجتماعيـة هـو                     
  . األولوية القصوى للبالد

في االنتخابـات المقبلـة فـان        انه اذا انتخب شارون      ه بيريتس أوضحما   12/11/2005 48 عرب وذكر موقع 
وقال لقد انتهى عهد حكومات الوحدة،      . حزب العمل لن ينضم الى االئتالف حتى لو عرضت عليه حقيبة المالية           

وقال ان رئيس حزب المفدال سيطرح االربعاء اقتراحا بحل الكنيست وتقريـب            . انها ليست جيدة للديموقراطية   
  .يق طرح االقتراح معاموعد االنتخابات، وقد اتفق معه على تنس

د بيريتس امكان تنفيذ انسحابات اضافية مـن        ييإلى تأ : القدس المحتلة من   13/11/2005 الغد االردنية    ونوهت
  .وقال اذا كان شارون يريد إعادة اجزاء من الضفة الغربية فسوف يحصل على تأييدي. الضفة الغربية

  
  هاء االحتاللاسرائيل بحاجة الى خارطة طريق اخالقية وان: بيرتس .21
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بيرتس، ان طريق اوسلو ال زال حيا يتنفس وهو طريق السالم وان االحتالل ال بد ان ينتهي مـضيفا ان                اعتبر
اسرائيل بحاجة الى خارطة طريق اخالقية، وتوقيع االتفاق الدائم وحماية حياة البشر ومـصدر رزقهـم فـي                  

 الف ناشـط  200رة لمقتل رابين، بحضور قرابة  وكان بيرتس يتحدث في مراسم احياء الذكرى العاش        .اسرائيل
واعرب عن امله بأن تقام في يوم ما في المنطقة المشاع بين سـديروت               .يساري اسرائيلي، وبمشاركة كلينتون   

اثنى شمعون بيرس على رابين معتبرا انه كان رجال لـم            من ناحيته    .وبيت حانون مصانع تبني حياة مشتركة     
بمقدور اسرائيل فقط ان تصنع السالم لنفسها، ولن تحققه اي دولة اخـرى لهـا،               وقال ان   . يخش خدمة السالم  

  .ودعا الحضور الى تقديم حياتهم من اجل خدمة الدولة بجذورها ومستقبلها
  12/11/2005 48عرب

  
  ةلمساعدبابيريس يعترف بخسارته ويعد بيرتس  .22

ـ تل أبيب  .لرئيس الجديد، وأعلـن لـه الـوالء    اعترف شيمعون بيريس، بهزيمته واجتمع مع ا: نظير مجلي 
وزادت هذه الخطوة في قناعة أوساط واسعة في الحلبة السياسية، خصوصا في اليسار، بأن بيرتس قادر علـى                  

ريد رفاقه في ميرتس الى اتخاذ      اسيوسي  دعا  من جهته   . اكمال انتصاره وهزيمة شارون، في االنتخابات المقبلة      
إال ان اقتراحه رفض من غالبيـة نـواب الحـزب           . تحت قيادة بيرتس  قرار شجاع والتحالف مع حزب العمل       

وقالت ان بيرتس مقبول حاليا بـسبب وهـج         . كتلة عمال جبانا يدل على انعدام الثقة بالنفس       الواعتبرته رئيسة   
  .االنتصار، ولكن قادة حزب العمل سيطبعونه بأسلوبهم في القريب

  13/11/2005الشرق االوسط 
  

  رة الخارجية الصهيونيةالفضائح تعصف بوزا .23
بوادر فضيحة جديدة تعصف بخارجية الكيان الصهيوني، بعد أن كشف مسؤول صهيوني رقابي كبير              :بيت لحم 

 . سفيراً عينوا دون اجتياز االختبارات الالزمـة       11وأشار إلى أنه يوجد نحو       .يهات عديدة ف  اعن وجود تجاوز  
  . قريب عائلة وظف في الوزارة، على أساس المحسوبية29مصادر أن التحقيقات قادت إلى أن نحو  وأفادت

  13/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  إسرائيل تختار مركبة هندية إلطالق قمر تجسس  .24
 إلطالق قمرها االصـطناعي الجديـد للتجـسس         ,في. إل. إس.  اختارت إسرائيل مركبة اإلطالق بي     :أ ش أ  
ونقلت تقارير صحافية في نيودلهي أمس عن مسؤولين        . ي شافيت  بدال من صاروخ اإلطالق اإلسرائيل     ,تيشسار

 أوشكتا على االنتهاء مع الجانب      ,قمرلإسرائيليين أن وزارة الدفاع اإلسرائيلية وهيئة صناعة الطيران المنتجة ل         
تقل عن  طالق المقرر له شهر أكتوبر المقبل بتكلفة        الالهندي من جميع االتفاقيات السياسية والتعاقدية الخاصة بإ       

  . الخمسة عشر مليون دوالر
  13/11/2005البيان   

  
   نكلوا بفلسطينيين  االسرائيليةشرطةال ألفراد من اتإتهام .25

قدمت وحدة التحقيق مع افراد الشرطة االسرائيلية التابعة لوزارة القضاء، ثالث لوائح إتهام ضـد     : ياسر العقبي 
في اعمال اعتـداء وتنكيـل اسـتهدفت مـواطنين          عشرة شرطيين يخدمون في حرس الحدود يشتبه ضلوعهم         

  .فلسطينيين ابرياء
  13/11/2005 48عرب
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  السلطة الفلسطينية تشارك في مؤتمر لندن الشهر المقبل .26

 12أكد مازن سنقرط أن السلطة الفلسطينية ستشارك في مؤتمر لندن الذي سيعقد في العاصمة البريطانية يومي                 
ون هناك مجموعات عمل فلسطينية وإسرائيلية دورية مختلفة سـتتحدث          وأضاف  ستك   . كانون أول القادم   13و

عن أولويات النهوض باالقتصاد الفلسطيني من ناحية السياسات الواجب تنفيذها في هذا الشأن من قبل الـسلطة                 
  د ب أ.الفلسطينية وإسرائيل والمجتمع الدولي

  13/11/2005الغد االردنية 
  

  المصدرون الفلسطينيون في انتظار وولفنسون  .27
رجال االعمال الفلسطينيون يضطرون لخوض مشاحنات لفظية وأحيانا جسدية تـشمل التـشاجر              : أيمن جمعة 

ويصعب ان تجد رجـل أعمـال       · بااليدي مع قوات االحتالل االسرائيلي خالل المواجهات اليومية عند المعابر         
ه المعابر أثناء محاوالتهم إخراج منتجاتهم للتصدير، وذلـك بعـدما تـسببت             فلسطينيا ال يفقد أعصابه عند هذ     

وتقدم التوترات الدراماتيكية فـي     .  ممارسات الحصار واالغالق في خنق االقتصاد الفلسطيني وتقويض أركانه        
والتـي  كارني صورة مأساوية لالوضاع االقتصادية الخانقة لالقتصاد الفلسطيني ورجال االعمال الفلسطينيين،            

يحرص المسؤولون الفلسطينيون على مناقشتها باستفاضة مع كل المسؤولين الدوليين الذين يزورون االراضي             
ويقول دبلوماسيون ان االمور قد تتحسن قليال اذا حدث المتوقع ونجحت مفاوضات بين اسـرائيل                الفلسطينية،  

بدخول مصر عن طريق منفذ رفـح، تحـت         والفلسطينيين حول صيغة من شأنها ان تسمح للبضائع الفلسطينية          
   .ياشراف االتحاد االوروب

13/11/2005االتحاد االماراتية   
  

  خسائر القطاع الزراعي في خمس سنوات .28
 مليـار دوالر    1ر3أكد وليد عبد ربه وزير الزراعة، امس، أن قطاع الزراعة تكبد خسائر جمة وصلت الـى                 

وأضاف ان الجدار الفاصل تركا آثارا مدمرة         .ت االحتالل على مدى السنوات الخمس الـماضية، جراء سياسا      
  .على القطاع الزراعي، من خالل استهدافه الواضح لهذا القطاع

  13/11/2005األيام الفلسطينية 
  

  السينما الفلسطينية على أجندة مهرجان حيفا الدولي .29
الفلسطينية الساحلية لهذا العام منـذ       للسينما أعماله في مدينة حيفا       21  وضع المهرجان الدولي الـ       :نظير غانم 

ايام السينما الفلسطينية المعاصـرة على أجـنـدة إهتمامات نـقـاده ورجال اإلعـالم المـشاركين فـيــه              
بعدما كان اشتراك الفيلم الفلسطيني لقي معارضة بعض ممثلي اليمين على الساحة السياسية اإلسـرائيلية فـي                 

  .العام المنصرم
  11/11/2005الحياة 

  
   السالم عمليةتحركات اوروبية في المنطقة لدفع  .30

وصل المبعوث االوروبي لعملية السالم بالشرق االوسط مارك أوتي إلى مصر في زيارة تتزامن مـع جولـة                  
ويجري أوتي مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين تتناول آخر تطورات الوضـع فـي                .خافيير سوالنا 
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من ناحية أخرى، أعلنت الناطقـة االعالميـة         .الم بين الفلسطينيين واالسرائيليين   المنطقة وسبل دفع عملية الس    
  .باسم سوالنا أن جولة االخير للمنطقة تشمل االراضي الفلسطينية وإسرائيل

  13/11/2005الغد االردنية 
  
  

  
   مشترك لمكافحة اإلرهابعربيتعاون أردني  .31

 االتصاالت التي تمت بين مسؤولي االجهـزة االمنيـة           قالت مصادر امنية اردنية ان     :   فارس شرعان  ،عمان
تم االتفاق على انشاء غرفة عمليات مشتركة لمكافحـة االرهـاب بـين االردن            قد  العربية بعد تفجيرات عمان     

السعودية والسلطة الفلسطينية ومصر، وعلى صعيد متصل اكد عدنان بدران اهمية التنسيق والتعـاون بـين                و
  . ينية على صعيد مكافحة االرهاباالردن والسلطة الفلسط

  13/11/2005الشرق االوسط 
  

  عامير بيريتس واالنقالب في إسرائيل .32
   أمين مصطفى

سواء على صعيد تصاعد الخالفات واالنقسامات داخـل        ‚ االهتزازات السياسية التي تشهدها الساحة اإلسرائيلية     
هو نتاج طبيعي للفشل الذي     ‚ شكيل أحزاب إضافية  وت‚ أو الدعوة إلجراء انتخابات جديدة    ‚ حزبي العمل والليكود  

  .لت إليه سياسة حكومة إرييل شارونوص
وقد اعتبر المراقبون والمحللون اإلسـرائيليون فـوزه        ‚ فحزب العمل اختار زعيما جديدا له هو عامير بيريتس        

ورأى ‚ كود للمـرة األولـى     عندما فاز اللي   1977وشبهوه باالنقالب االنتخابي للعام     ‚ بمثابة انقالب بكل المعايير   
خاصـة وان بيـريتس     ‚ البعض ان هذا التغيير إشارة إلى تبدل في الخريطة السياسية واالجتماعية في إسرائيل            

ومنـذ اللحظـة األولـى      ‚ ولديه تطلع نحو تسوية شاملة وواقعية مع الفلسطينيين       ‚ الشرقي جاء من أحياء فقيرة    
هذا الرجل على وقف الصواريخ الفلسطينية مـن التـساقط فـوق    راهن المستوطنون على امكانية قدرة     ‚ لفوزه

  .رام اتفاق يضمن حقوق الفلسطينيينمن خالل الحوار وإب‚ مستوطناتهم
فطلب من شارون لقاء يحدد فيـه إجـراء         ‚ ولم يتلكأ بيريتس في أن يواصل هجومه نحو مقعد رئاسة الحكومة          

وإعادة العمل إلى الواجهة بعـد      ‚ تغيير كراسي اللعبة السياسية   يقينا منه بأنه قادر على الفوز و      ‚ انتخابات مبكرة 
على أنه سيقتحم مناطق نفوذ الليكود التي كان        ‚ واستند الزعيم الجديد للعمل   ‚ االنكفاء أمام زحف الليكود لسنوات    

خاصـة وأنـه يرفـع      ‚ ألن معظم هذه المناطق من الممكن أن تمنحه الفرصة        ‚ يحصد فيها األصوات لصالحه   
  .االقتصاد في خدمة اإلنسان واإلنسان في خدمة السالم: ات تثير إعجابهم كالقولشعار

ولـو تـسنى    ‚ والمعركة بين الطرفين ستكون ساخنة وحاسمة     ‚ إذن الطالق السياسي حصل بين العمل والليكود      
  . سياسية على قدر كبير من األهميةفإن الكثيرين يتوقعون تطورات‚ لبيريتس الوصول إلى السلطة

مما دفع شارون   ‚ بعد أن احتدم الخالف بين أجنحته وشخصياته الرئيسية       ‚ ا الليكود فإنه في طريقه إلى التفكك      أم
هل يمكن لعملية التسوية في     : ومع هذه المستجدات تطرح أسئلة كثيرة أبرزها      ‚ إلى التفكير بتشكيل حزب جديد    

ى بيريتس لن يكون أكثر من هروب نحـو   أم ان الرهان عل   ‚ الشرق األوسط ان تشهد نهوضا بعد سبات عميق؟       
  .أليام المقبلة قادرة على اإلجابةا‚ مجهول؟

  13/1/2005الوطن القطرية 
 

  تفكك اللوحة وغياب صانعها ثقوب كثيرة كشف عنها .33



 

 11

  راسم المدهون 
 فيما تذهب تطورات الواقع الفلسطيني بخطوات متسارعة وساخنة نحو المستقبل، ثمة في تلك التطورات ذاتها،              

ما يحرض على العودة مرة ثانية، بل ثالثة ورابعة إلى الماضي، الستقرائه، وللبحث عميقاً في أزقته ودروبـه                  
الضيقة عن معنى ما لما يحدث اليوم، ثم عن حلول ومخارج، تبدو في األفـق الفلـسطيني عـصية ملتبـسة،                     

تل المتن والهوامش علـى حـٍد       في الماضي القريب صورة أبو عمار تح      . ومتشابكة الخطوط إلى حدود خطيرة    
سواء، وإزاءها تشتعل دعوات طموحة لتجاوز الحال، بما فيها من فردية، إلى حلم المؤسسات وسيادة القـانون                 
والرجل المناسب في المكان المناسب، وبين واقعة أبو عمار، الرجل الدولة والمؤسسة، وواقعة خلفه في السلطة                

قانات العابرة مرة، والدامية مرات أخرى، قبل عام ودعت فلسطين ياسر           عام كامل من االحت   . ومنظمة التحرير 
عرفات وودعت معه مفاهيم وممارسات سياسية ال يقدر خلفه أن يمارسها بالكيفية ذاتها، بل وال بأيـة كيفيـة                   

شخصية  بالذات، كشخصية قيادية أوالً، وكمرحلة ثورة ثانياً، في مقام ال          هأخرى، إذ هي مفاهيم تنتمي إلى عالم      
بو عمار، أن يكون ممسكاً بمفاتيح كل المؤسسات، وأن يقبل اآلخرون ذلك، بل أن يطالبوا               ألالقيادية، كان يمكن    

به في بعض األحيان لقناعتهم أن توزيع المواقع األولى في المؤسسات على اآلخرين لن يكـون مجـدياً أو ذا                    
فيما جاء خلفـه إلـى      . لسليم وتراتبياتها الديمقراطية  معنى، ما دامت المؤسسات ذاتها تفتقر مضمونها البنيوي ا        

هنـا ال يجـوز     : الموقع األول من الثورة ذاتها، ولكن في زمن شديد االختالف يتفق الجميع أنه زمن الدولـة               
ينبغي على الرجل   . لألشياء أن تكون استثنائية، وال يجوز لحالة الطوارئ أن ترسم مالمح المؤسسات وكيفياتها            

قوة القرار الفردي يتوجب أن تنسحب لمصلحة التحرك        : لمرة أن ينتمي إلى عالم آخر في كل شيء        األول هذه ا  
الديمقراطي والذي يعني مشاركة اآلخرين بحرية كاملة، ويأخـذ فـي االعتبـار أحجـامهم وادوارهـم، بـل                   

 تناقضات الثنائية   يمكن رؤية تناقضات هذه الصورة في احتدامها األشد في الواقع، عند النظر إلى            . ومصالحهم
ونعني ثنائية القوى المسلحة، والتجمعات المدنية، ومـا        . األهم واألشد خطورة في الساحة الفلسطينية هذه األيام       

تشتمل عليه من ثنائية أخرى هي التعارضات بين فتح حزب السلطة، وبين حماس حزب المعارضـة المـدجج      
 تعارضات يومية تهدد كل مرة باشتعال الساحة برمتها         بالسالح والمتمترس أيضاً خلف برنامج معاكس، يورث      

فتجبر الجميع على تجميد تناقضاتهم، وتجبر أبو زمان على التوقف عن أداء دوره الطبيعي، اليومي، ليمـارس                 
بعد عام أول من غياب أبو عمار يتضح للجميع كم يواجهون مـن استعـصاءات تتوجـب    . دور رجل اإلطفاء  

ففيمـا  . أول مالمح هذا التهديد تتجسد في حمى الخروج على اإلجمـاع          : ر كل شيء  الحل، بل هي تهدد بتدمي    
أنجز الفلسطينيون بنجاح الفت إجراء االنتخابات الرئاسية األولى، ال زال هناك من يرغب في االحتماء خلـف                 

ن الـسياسيين،   إننا بمعنى ما أمام تناقض العـالمي      . شرعيته الثورية لتبرير تناقضه مع سياسات الرئيس الجديد       
القديم بأشكال ممارسته وبمفاهيمها، وعلى األخص تقديس السالح وتدليله إلى الحد الذي يبرر لحامليه فعـل أي                 
شيء، ثم العالم الجديد بسعيه نحو أنسنة الممارسة السياسية والكفاحية وتحويلها إلى وسيلة اجتماعية رصـينة،                

بين الحالين ثمة قوى وفاعليات سياسية تسعى كل        . ياتهم ومصالحهم تنتمي للناس العاديين، وتأخذ في االعتبار ح      
من يتأمل اللوحة   . واحدة منها إلى إزاحة اآلخر، فيما يفترض المنطق والضرورة أن يتم توليد الجديد منهما معاً              
اإلنتـاج  غيـاب   : السياسية الفلسطينية اليوم، سوف يتوقف بالتأكيد عند نقطة شديدة األهمية، بل بالغة الخطورة            

اإلنتاج يعني وضعاً اجتماعياً سليماً يقوم الناس خاللـه بأعمـالهم فـي نطـاق               . وتفشّي ظاهرة الهبات والمنح   
قطاعات اقتصادية أو خدمية معينة، فيما الهبات والمنح أبناء شرعيون لمؤسسة التنظيم، والتي ال تفترض عمالً                

هنا تواجه قيادة أبو    . لى اإلطالق، مكتفية باالنتماء ذاته    محدداً، أو هي في كثير من األحيان ال تفترض عمالً ع          
مازن معضلة إعادة تأهيل كبرى، تتناول جموعاً غفيرة من الثوريين من أجل إكسابهم القدرة من جديـد علـى                   

هذه المسألة ليست عابرة أو قليلة األهمية، وهي في         . االندماج في المجتمع، الذي ثاروا أساساً باسمه ومن أجله        
قت ذاته ليست سهلة يتم حلها بقرار إداري بسيط، إنها على العكس من ذلك تماماً، حـرث فـي المفـاهيم                     الو

والممارسات ال بد أن يوصل إلى محاسبات ومواجهات كبرى مع الفساد والفاسدين من أجل إعادة الجميع إلـى                  
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قـول بحـصار إسـرائيلي      حين ودع الفلسطينيون أبو عمار، كانت الصورة الـسياسية ت         . لحظة بداية صحيحة  
اليوم فتح أبو زمان ثغرات واسعة في هذا الحصار، ولكن من يتأمل الواقع             . ومقاطعة أميركية لسياسته ولدوره   

انه استعصاء األخوة مـن الفـصائل       . سوف يرى أن الرئيس الجديد يواجه شيئاً فشيئاً، استعصاء من نوع آخر           
ي أو بدونه ـ يذهبون بممارستهم المعاكسة لسياسته فـي   واألحزاب، وحتى من حزب السلطة،، هؤالء ـ بوع 

قضم هيبة السلطة وتبديد مصداقيتها، وفي الحالتين، هم يدفعون العالم إلى االقتناع يوماً بعد يـوم،                : اتجاه واحد 
أي أنهم بكالم آخر يهيئون الساحة الفلسطينية لما يمكـن أن           . عن تحقيق برنامجها ومشروعها السياسي    ها  بعجز
ذلك كله يشكل الخطر األهم، وهـو       . ده الواليات المتحدة وإسرائيل من جديد عن غياب الشريك الفلسطيني         ترد

ية قضية واالكتفاء كل مرة بمعالجة      أيستمر في تقديرنا بسبب عادة فلسطينية صارت سلوكاً ثابتاً هي تأجيل بت             
 السياسة يعني بالضبط اسـتمرار مراكـز        استمرار هذه . األحداث الطارئة، الصغيرة والعابرة، التي تنتج عنها      

  .القوة، واستمرار صراعها
  13/11/2005المستقبل اللبنانية 

  
  السلطة الفلسطينية أمام طريق سياسي مسدود .34

   الحسنبالل
سقط اتفاق اوسلو، وسقط معه شعار الحل التفاوضي على قاعدة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة إلـى                   

وفشلت خطة خريطة الطريق، وانحدرت الرباعية الراعية لها إلى مستوى نسيان الخطـة             . جانب دولة إسرائيل  
 عـن رؤيتـه ووعـوده،       بـوش وتخلى  . كلها، واالكتفاء ببيان يطالب السلطة بتصفية منظمة الجهاد اإلسالمي        

أن ورفض مطلب محمود عباس للضغط على إسرائيل من أجل أن تطبق التفاهمات التي وافقت عليها، وأبلغـه                  
 .عليه أن يعود إلى التفاوض مع شارون، وهو سيوافق فقط على ما يتم االتفاق عليه فـي هـذه المفاوضـات                    

االنسحاب من غزة،   : نشأ وضع جديد، وبرزت قضايا جديدة أصبحت هي مدار البحث والتفاوض          ... وبالمقابل
تأكيـد علـى يهوديـة دولـة        الجدار الفاصل، ضم المستوطنات إلى إسرائيل، القدس خارج نطاق التفاوض، ال          

وأصبح البحث بالمعابر، وميناء غزة، ومطار غزة، والطريق الواصل بين الضفة وغـزة، ومطالبـة              . إسرائيل
ووصلت حالة التدهور هذه إلـى      . السلطة بتصفية الفصائل الفدائية، هو برنامج العمل الجديد للتسوية السياسية         

سرائيل ال تبادر إلى موقف إيجابي لمساعدته في مهمته، حتى          حد كاريكاتوري، فحين اشتكى عباس لبوش بأن إ       
أنها ترفض تسليمه ذخائر لبنادق رجال الشرطة من أجل حفظ األمن، بادر بوش وأبلغه بكرم أنه سيتبرع لـه                   
بخمسة ماليين طلقة، بل وزاد في كرمه وأبلغه أنه سيوفد له مندوبا خاصا ليساعده في مهمـة القـضاء علـى                     

ثم كان هناك مظهر كاريكاتوري آخر حين خرج أعضاء الوفد الفلسطيني من اللقاء مـع               . لسطينيةالعصابات الف 
بوش، ليمطروا الصحافة بتصريحات عن النجاح الذي تحقق، مع أننا لم نسمع حتى اآلن أن اجتماعا فلـسطينيا                  

ي خبيئا في القلوب، مـع      قد عقد واستمع إلى تقرير عن نتائج هذه المفاوضات، وهكذا بقي سر النجاح الفلسطين             
أن الصحافة األميركية أمطرت الجميع بسيل من الوقائع التي كشفت مقدارا هائال من الفشل تبدى واضحا عقب                 

خالصة هذا الوضع، أن المسؤولين األميركيين يقولون للمسؤولين الفلسطينيين صراحة، ما يقولونه             .ذلك اللقاء 
وفـي  . ا بشؤونكم الداخلية، أما السياسة اإلقليمية فهي شأن أميركـي         عليكم أن تفكرو  : للمسؤولين العرب جميعا  

وال يكتفي األميركيون واإلسرائيليون بذلك، بـل        .حالة الفلسطينيين فإن السياسة هي ما تقرره حكومة إسرائيل        
سـة  يذهبون إلى ما هو أبعد، فيرسمون خططا لكيفية التعامل مع الشؤون العربية الداخلية، حيث المطلوب سيا               

شفافة كما يقولون في التعامل مع األقليات القومية والدينية، ومع كل مكونات المجتمع، بحيث يتحول كل بلد إلى                  
أما على الصعيد اإلسرائيلي الفلسطيني     . فسيفساء، وتصبح العالقة بين كل بلد ومحيطه أنه جزء منظومة عربية          

من المشاركة في االنتخابات، وهنا يدخل موضـوع        فال بأس من التضحية بالشفافية، والتوجه نحو منع حماس          
وحين تبادر اإلدارة األميركية إلـى الحفـاظ        . اإلرهاب وال تعود حماس جزءا من مكونات المجتمع الفلسطيني        
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على الشكليات الديمقراطية، وترفض موقف إسرائيل الرافض، فإنها تتغاضى عن خطة إسرائيل باعتقـال كـل      
وتضع هذه الصورة السلطة أمام طريق سياسـي مـسدود،           .ن يتسنى لهم اغتياله   حركة، أو اغتيال م   المرشحي  

وبخاصة أنها ترفض علنا ما تسميه عسكرة االنتفاضة، بل وتعتبر المقاومة المسلحة أمرا يعود بالضرر علـى                 
وحين ترفض إسرائيل التفاوض، وحين ترفض اإلدارة األميركية الضغط على إسرائيل من            . الشعب الفلسطيني 

أجل العودة إلى التفاوض، يصمت المسؤول الفلسطيني وال يجد ما يقوله، وكأن ما يريده عمليا هو القبول بهذا                  
الذي يعرض عليه، أي االنشغال بتحسين الوضع المعيشي والكف عن ممارسة الـسياسة، ذلـك أن األهـداف                  

أن تقبل به، وأن تتعامل معـه، وأن        السياسية كلها مرفوضة، إال ما تقرره حكومة إسرائيل، وعلى السلطة آنئذ            
هذا القبول الفلسطيني المـضمر بالتوجيهـات األميركيـة واإلمـالءات            .تعتبر ذلك إنجازا كبيرا لها ولشعبها     

منظمة وجود شعب يطالب بحقوق     التعني  . اإلسرائيلية، يفرز على أرض الواقع ضرورة إنهاء منظمة التحرير        
ية ـ اإلسرائيلية وجود مجموعة من السكان في الضفة الغربيـة وقطـاع    سياسية، بينما جوهر السياسة األميرك

غزة، يحتاجون إلى إدارة تتولى تحسين شؤون حياتهم المعيشية، وفي مواجهة هذا التنـاقض الجـوهري بـين                
 منظمة، التي تنتمي إلى نهج سياسي قديم يتناقض مع توجهات النظام العالمي الجديد            الالتوجهين، ال بد من إلغاء      

انطالقـا مـن    . بالسلطة القائمة في رام اهللاهاكذلك ال بد من ربط كل مؤسسات. كما تعبر عنه اإلدارة األميركية    
هذا الفهم، يجب أن ننظر إلى المعركة الدائرة بين ما يسمى الخارجية الفلسطينية، وبين مـا يـسمى الـدائرة                    

وتبدو المعركة  . ، وهي أبعد ما تكون عن ذلك      تبدو المعركة أحيانا وكأنها صراع شخصي بين رجلين       . السياسية
أحيانا وكأنها صراع على الصالحيات، وهي أبعد ما تكون عن ذلك، ولكن انتزاع السفراء والـسفارات مـن                  
الدائرة السياسية، يجعلها مؤسسة من دون عمل، ويبدو أن هذا هو المطلوب اآلن، سواء كان القدوة يعي ذلك أم                   

رى حول الصندوق القومي، فإلى جانب وزارة المالية، بقي الصندوق قائما ومـستقال  وتدور اآلن معركة أخ  .ال
 ليصبح  هفرع في تونس، وتم تقليص عمل     الأما اآلن فقد تم إلغاء      . يتعامل مع شؤون منظمة التحرير في الخارج      

ام بين الـداخل    هل يدرك من ينفذ هذه السياسة، ما سينشأ عن إلغاء منظمة التحرير من انقس              .مكتب تدقيق فقط  
والخارج؟ هل يدرك أن من نتائج سياسته فصم وحدة الشعب الفلسطيني السياسية، التي كانت من أبرز منجزات                 

  منظمة؟ال
  13/11/2005الشرق االوسط 

  
  ن والروس في بورصة العصابات االسرائيليةواألثيوبي: تحقيق .35

 على اظهارها عبر عدسات الكاميرات، عنـد        الفرحة التي يحرص االسرائيليون   :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
استقبال وفود المهاجرين الجدد والتركيز على االطفال الذين يظهرون كمن خرجوا من نار جهنم في طـريقهم                 

ليس فقط الن هؤالء يدركون ان التجارب       . الى جنة عدن ليست فرحة كاملة، هي باألحرى قناع لوقائع مختلفة          
وليس فقط الن هؤالء يواجهون     . ظمهم، لم تشجع نسبة كبيرة على البقاء في اسرائيل        السابقة للقادمين الجدد، بمع   

المشاكل والمصاعب وربما التمييز العنصري واالستعالء من االسرائيليين القدامى، بل ألن المسؤولين يدركون             
االحتيال وسلعة ان من بين هؤالء، من يأتي من دون عائلته وسيقذف الى الشوارع ليكون وسيلة سهلة للنصب و               

الحديث عـن ظـاهرة     . ال نتحدث هنا عن تجارة االطفال المعروفة في العالم         .مربحة للتجار وافراد العصابات   
باتت تقلق المسؤولين االسرائيليين الذين ادركوا اليوم ان ال قدرة لهم على السيطرة عليها والحد منها وال حتى                  

 وفتيات وشبان، معظمهم من اثيوبيا ونسبة ليـست قليلـة مـن             اطفال .معاقبة كل المجرمين من هؤالء التجار     
االطفال . مروسيا، يصلون برفقة عائالت يهودية مهاجرة الى اسرائيل من دون ان تكون لهم اي صلة قرابة به                

بعض العائالت لم يتلق مقابالً لقاء التفريط باألوالد لكـن هنـاك            . جاؤوا من عائالت فقيرة عاجزة عن تربيتهم      
قالوا انهم سيضمنون حياة سعيدة ألوالدهم في اسرائيل وأيضاً يحصلون على امـوال             ... من قبض المال  ايضاً  

  .تساعدهم على توفير الحد االدنى من المتطلبات الحياتية
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عشرات وربما المئات من االطفال يطوفون الشوارع االسرائيلية من دون مأوى وفي حالـة فقـر ال                  :والنتيجة
عشرات الصبابا والشابات   . يستطيعون اعادتهم الى أهاليهم ألنهم ال يعرفون عنهم شيئاً         والمسؤولون ال . توصف

نسبة ليست قليلة سجنوا داخل البيوت على مدار ساعات طويلة           و .تحولن الى ضحايا لالبتزاز الجنسي والمالي     
ائيل أنشئت وزارة   في اسر  .مكبلين حتى عودة صاحب البيت خوفاً من الخروج من البيت والكشف عن الحقيقة            

ومن ضمن ما توفره الوزارة مخصصات شـهرية لكـل          . منذ تأسيس الدولة اطلق عليها اسم وزارة االستيعاب       
فرد في العائلة، قروض اسكانية بشروط سهلة وهبات وغيرها من المغريات المالية التي ادرجت ضـمن سـلة        

المافيا التي اوجدت صلة بـين منـدوبيها فـي          سلة هذه كانت العنوان الرئيسي لنشاط العصابات و       الو .الهجرة
هناك حاالت كانت فيها عائالت اسرائيلية قادرة على االنخراط في هذه التجارة مـن               .اسرائيل واثيوبيا وروسيا  

وزور بعضهم المستندات واضاف اسماء االطفال والشابات الـى         . دون عالقة بالعصابات وكسبت امواالً طائلة     
 افراد العائلة التي قررت الهجرة، من دون ان يتمكن اي مسؤول اسرائيلي من كشف               عائلته ونجح بتضخيم عدد   

الوكالة اليهودية، التي يفترض ان تكون على علم بتفاصيل اليهود اآلتين، لم تنجح بعد في منـع وقـوع                . االمر
شف عن التزوير هي    وقالت مسؤولة احصاء السكان في الداخلية االسرائيلية، ان عملية الك         . المشكلة قبل حدوثها  

: وتضيف. واحدة من اعقد وأصعب المهمات التي يمكن القيام بها في المكاتب المسؤولة عن احضار المهاجرين              
: وتقـول . هذه الظاهرة موجودة منذ سنوات ولكن المسؤولين في اسرائيل لم يتعرفوا اليها اال من فترة قصيرة               

ربعين حالة ألطفال وصلوا من دون اهـاليهم وقـذفوا الـى            فقط السنة الماضية كشفت الداخلية، لوحدها، عن ا       
 لعـدم معرفـة     ذلـك هؤالء بموجب القانون يجب طردهم ولكن في كثير من المرات ال نتمكن من              . الشوارع

ومع هذه الصعوبات بينت االحصاءات الرسمية انه طرد من اسرائيل منذ مطلع             .العنوان الذي يجب نقلهم اليه    
 طفـالً   1115وخالل السنوات االخيرة تم طرد      .  منهم من اثيوبيا وعشرة من روسيا      17 طفالً،   27هذه السنة   

ـ    ومن بين القصص التي كشفت ان هناك عـائالت         .  في المئة منهم من اثيوبيا     75 عاماً،   18وفتى تحت سن ال
ه يهودية ال تنجب االطفال وهي ال ترغب بالهجرة الى اسرائيل ولكن بعد ان وصل الى مـسامعها عـن هـذ                    

احد ملفات التحقيق يتحدث عن امرأة احضرت من خمس عائالت          . التجارة المربحة قررت ان تخوض التجربة     
وتمكنت من الحصول على مستند مزور تم فيه تسجيل االطفال الخمسة مع العائلة وكأنهم              . اثيوبية خمسة اطفال  

ون بهذه الظاهرة ولكـنهم يغـضون   وفي سياق التحقيق كشف ان هناك مسؤولين اسرائيليين يعرف   . عائلة واحدة 
اما األساليب التي ال تقل خطورة عن قذف االطفال في الـشوارع فتكـون فـي جلـب فتيـات                     .النظر عنها 

. عملية نقل االطفال والفتيات والشباب تتم بشكل اسهل واكثر تنظيمـاً          ففي روسيا    أما   .واستغاللهن جنسياً ومالياً  
نشر اعالنات فـي    ولعملها بشكل منظم عبر موقع خاص على االنترنت         ويعود ذلك لتدخل المافيا بالموضوع و     

ومنظمو هذا العمل يـدفعون الرشـا لعـائالت         . وفي اسرائيل يدركون تماماً تفاصيل العمل     . الصحف الروسية 
وفـي ملـف    . يهودية ال تريد الهجرة الى اسرائيل مقابل الحصول على وثائق ميالد الفراد العائلة يتم تزويرها              

وقـد  . ان احدى العائالت الروسية وهي مؤلفة من اربعة اشخاص ال تربط أي منهم عالقة قرابة بـاآلخر                تبين  
 , المجند اتخذت الوزارة جميع االجراءات لطرد    و. كشف أمر هذه العائلة، بعد ان قرر احدهم التجند في الجيش          

ويعترف المسؤولون فـي    .  روسيا لكن الجيش رفض واعلن عنه مجنداً متفوقاً ويحاول حالياً احضار عائلته من           
الداخلية بانه لم تتخذ االجراءات الكافية للحد من هذه الظاهرة وال يتوقعون النجاح فـي ضـبط المتهمـين وال                    
الكشف عن جميع الحاالت، اال انهم يبذلون جهوداً في التحقيق اكثر عبر االطراف اليهودية المسؤولة في كـل                  

ومن بين المقترحات التي يتم نقاشها الزام كل        . الجراءات في اثيوبيا وروسيا   بلد يأتي منه المهاجرون وتشديد ا     
من يستخدم هذه االساليب باعادة جميع االموال التي حصل عليها كمخصصات مـن وزارة االسـتيعاب عـن                  

  .االشخاص الذين حضروا معه بطرق مزورة
  13/11/2005الحياة 
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