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  قبل وصول رايسسرائيل يتبارون بإظهار الطاعة إو السلطة .1
كوندوليزا أن   :وكاالتنقال عن   القدس المحتلة    من   حامد جاد عن مراسلها    14/11/2005 الغد األردنية    نشرت
تعقد اليوم مباحثات مع المسؤولين الفلسطينيين واالسرائيليين في محاولة إلعطاء دفع لعمليـة الـسالم               سرايس  

قبل توجهها الى تل ابيب التي وصلتها مساء أمـس ان           وقالت   .حيث تلتقي شارون ومحمود عباس في رام اهللا       
حل النزاع االسرائيلي الفلسطيني من اهم اولويات االدارة االميركية، وخارطة الطريق تعد مرشدا يعول عليـه                

مضيفة ان الشرق االوسط سيكون بالتاكيد مكانا افضل عندما ستقوم فيه دولـة             . للتوصل الى حل بإقامة دولتين    
وبخصوص استئناف اسرائيل عمليات اغتيال المقاومين       .وقراطية تعيش بسالم الى جانب اسرائيل     فلسطينية ديم 

يجـب علـى    .   قلنا بوضوح لالسرائيليين ان المهم ان يتفهموا ويدركوا عواقب تـصرفاتهم            ,الفلسطينيين قالت 
 مـن    أن تطلـب   توقـع ومن الم  .اسرائيل ان ال تقوم بأي عمل يؤثر على الوضع النهائي لالراضي الفلسطينية           

كما تعتزم الطلـب مـن     . النتخاباتلشارون ان يتخذ اجراءات اضافية لدعم السلطة في الوقت الذي تستعد فيه             
ربما نكون بصدد فتـرة مـن       ,  الخارجية األميركية  فيوقال مسؤول رفيع     .عباس كبح جماح فصائل المقاومة    

، ما ال نريده هو البقـاء فـي حالـة توقـف بـسبب       لسنا متأكدين بعد مما يعني كل هذا      . المساومات السياسية 
رايس يمكن ان تمارس ضغطا علـى شـارون         أن    يشار إلى    . في اشارة الى فوز بيريتس     ,السياسات الداخلية 

لتقديم بعض التنازالت كاالفراج عن االسرى ووقف االغتياالت وازالة الحواجز داخل الضفة الغربيـة تطبيقـا              
  . رفحلحصول على موافقة اسرائيل لفتح معبرلتفاهمات قمة شرم الشيخ، وا

استبق الزيـارة باتخـاذ       شارون أن: لندنوجدة   من   محمد سمان عن مراسلها    14/11/2005 الحياة   وأضافت
اجراءات توحي بأنه يعمل من اجل تسهيل معيشة الفلسطينيين وتنفيذ تعهداته في شـأن االسـتيطان، اذ عقـد                   

كمـا  . العدل ناقشوا خالله تفكيكا سريعا لبؤرة استيطانية شمال القـدس         اجتماعا على عجل مع موفاز ووزيرة       
اصدرت السلطات االسرائيلية تصاريح عمل أللفي عامل من قطاع غزة وثمانية االف آخـرين مـن الـضفة                  

تحدث احمد قريع عن جهود السلطة في المجال االمنـي          حيث  استعد الفلسطينيون ايضا لزيارة رايس      و .الغربية
.  هجوما ضد اهداف اسرائيلية الشهر الماضـي       48ط  التزاماتها المترتبة عن خريطة الطريق، معلنا احب      لتنفيذ ا 
  .سنعمل ليكون جهدنا االمني مئة في المئة: واضاف
 السلطة أعدت حزمة مطالب لعرضها على رايـس،         أن: رام اهللا والوكاالت  من   14/11/2005 البيان   وذكرت

 بينما بدت الوزيرة غير متعجلة لحل سلمي رغـم  ,والجدار وحل مشكلة رفحتتضمن المطالبة بوقف االستيطان   
زيارة لم يستبعد ناصر القدوة التوصل إلى اتفاق بشأن رفح في حـال             الاعتبارها النزاع أولوية مطلقة، وعشية      

. هـا وقال إن قضايا االنسحاب من غزة ستكون في صلب المحادثـات مع . وجهت رايس ضغوطاً على شارون    
 لن تطالب بالتوصل إلى حل سريع وانه ال يمكن المساس بأمن            هاصادر أميركية مقربة من رايس قالت ان      لكن م 
  . إسرائيل
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 رايس امام مؤتمر معهد صبان لدفع الحوار هقالتإلى ما : نقال عن وكاالت 14/11/2005 السفير وأشارت
ر اساسي للسالم، الن اي حكومة تفكيك البنى التحتية لالرهاب ام  ان,االميركي االسرائيلي في القدس

. ديموقراطية ال تستطيع التسامح مع احزاب مسلحة تضع رجال في السياسة ورجال في معسكر االرهاب
من جهته، اعرب  و.المزيد من حرية الحركة هو امر اساسي للفلسطينيين ، قائلة انحرية التنقلوتطرقت الى 

  . جهة المنظمات االرهابية بما يناقض التزاماتهاعاجزة في موا شارون عن اسفه لكون السلطة تبدو
على انه لن يكون ,  شارون في المؤتمرديشدإلى ت:  نقال عن وكاالت14/11/2005 األيام الفلسطينية ولفتت

ممكنا قبول وضع ال تسلم فيه المنظمات االرهابية سالحها مع حصولها على شرعية لوجودها داخل نظام 
  . ديموقراطي
رايس اجتمعت ، صباح اليوم، بشارون، ووزير خارجيته، وناقشت   أن14/11/2005 48رب  عوأفاد موقع

قالت رايس، في ختام اجتماعها  ومن ناحية أخرى .معهما محاولة االدارة االميركية احياء خارطة الطريق
 عباس واكد .بمحمود عباس، ان اسرائيل والفلسطينيين على مقربة من صياغة اتفاق يتيح اعادة فتح معبر رفح

لكن ما نقلته االذاعة االسرائيلية العامة عن مصادر فلسطينية، يكشف ان التسوية التي عرضتها رايس  .ذلك
 -معبر مباشرة، ذلك انها تنص، على اقامة غرفة مراقبة اسرائيلية السوالنا ستعيد االحتالل االسرائيلي الى و

 في المعبر، وكذلك السماح للفلسطينيين ببناء الميناء فلسطينية مشتركة، يتم نقل صور حية اليها عما يحدث
 .البحري في غزة

  
    وولفنسوناستياءالمعابر الفلسطينية تثير  .2
 مصادر إسرائيلية أن اإلجتماع الـذي عقـد بـين وولفنـسون،       ولق 14/11/2005 القدس الفلسطينية    ذكرت

  . آخراإلتفاق على عقد إجتماعوموفاز، ومحمد دحالن، قد إنتهى بدون التوصل إلى أي نتيجة، وتم 
ر ولفنسون من خطر تحول قطاع غزة إلى سجن         يحذ إلى ت  : غزة من 14/11/2005 الخليج اإلماراتية    ونوهت

كبير للفلسطينيين، وقال إن الوضع في غاية الخطورة، وهناك حاجة ماسة إلجراء تغييرات، وإذا لم تحدث ولم                 
 المعابر فقد ال يجد أمامه غير طريق العودة إلـى بيتـه وينهـي    تتوصل إسرائيل والسلطة إلى اتفاق بشأن فتح     

وأفاد بأن األيام الثالثة المقبلة ستكون حاسمة في هذا الخصوص، وقال إن إسرائيل ال تعمل لدفع العجلة                 . مهمته
  .نحو إيجاد حلول لمنع أزمة كبيرة

 ابلـغ    ولفنـسون   هـآرتس، ان   هرتذكما  : الناصرة من   حامد جاد  14/11/2005 الغد األردنية     مراسل وتناول
المسؤولين االسرائيليين انه محبط من عدم تغير االجواء في المفاوضات، خصوصا رفض اسـرائيل تـصدير                

فـي المحافـل    تهم  وحذر االسرائيليين من ان هذا الوضع يضر بـصور        . المنتوجات الزراعية من قطاع غزة    
وقال انه محبط من عدم صدور قرارات تقضي باعادة         . تهاالدولية، واعلن انه سيبلغ رايس بما لديه، اثناء زيار        

تشغيل مطار وميناء قطاع غزة، وايضا بسبب التقييدات المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية،               
  .وعدم تقدم المفاوضات بشأن اخالء انقاض بيوت المستوطنات

 عن استيائه إزاء عرقلة عبور المنتجـات        أعرب ولفنسونأن  : وكاالتنقال عن    14/11/2005 البيان   ونشرت
الزراعية بادعاء العثور على عدد غير قليل من الحاالت التي تم فيها الكشف عن عبوات ناسفة فـي حاويـات                    

  .كانت في طريقها من خالل معبر المنطار
ر أسـوأ  د دحالن، ان االوضاع في معبر المنطـا يأكإلى ت  :غزةمن   14/11/2005االتحاد االماراتية    وأشارت

اإلسرائيلي مازال يحاول تـدمير   لقد اتضح للجميع ان الجانب  : وقال. مما كانت عليه قبل االنسحاب االسرائيلي     
وأعرب عن أمله في أن تحمل زيارة رايس حلوالً         . ووصف الحالة في المعابر بأنها سيئة     . االقتصاد الفلسطيني 

 .ال تتطرق إلى مناقشة قضايا بسيطةجذرية للقضايا المهمة العالقة، كما أعرب عن أمله في أ
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  مخيم اليرموكفي القدومي يزيل صور عباس  .3
محمود عباس قبـل ان  لتمكن فاروق القدومي قبل عدة أيام من ازالة صورة معلقة  :عمان ـ من بسام البدارين 

فض في مقر النادي العربي بمخيم اليرموك في دمشق ان ر          وحصل . رحيل عرفات  ىيلقي خطابا بمناسبة ذكر   
تذرع بأن مثل هذه المناسـبة تليـق فقـط          و . لعباس ةالقدومي اعتالء منصة الخطابة بعدما الحظ وجود صور       

وتم ابالغ أوساط السلطة بهذه الحادثة،       . ان صور الشهداء فقط هي التي ينبغي ان تعلق         ىبالشهداء ومصرا عل  
وعلـم بـان    .ستيائها البالغ من تصرفه  وعلم ان أوساط فتح المؤيدة لعباس عبرت للقدومي والمقربين منه عن ا           

 في رام اهللا وفي أوساط اللجنة المركزية بدأوا قبل يومين باجراء مشاورات بعنوان عقد اجتماع طارئ                 هخصوم
  .للجنة المركزية للحركة بهدف تجريد القدومي من صالحياته

  14/11/2005القدس العربي  
  

  العالقة مع إسرائيلزيارة سوالنا للمنطقة لتسريع حل القضايا : شعث .4
قال نبيل شعث، إن زيارة سوالنا، الشرق أوسطية، والتي ستنتهي بزيارة            :كتب فايز أبو عون وعيسى سعد اهللا      

األراضي الفلسطينية وإسرائيل، تهدف إلى تسريع حل القضايا، التي مازالت عالقة من قبل الجانب اإلسرائيلي،               
، ووقف التوسع االستيطاني وضم     2000دت احتاللها في العام     خاصة قضية االنسحاب من األراضي، التي أعا      
 التي من   تهأنه سيكون أيضاً على جدول أعمال زيار      : وأضاف .األراضي، ووقف بناء جدار الفصل العنصري     

المتوقع أن تكون غداً، الضغط باتجاه تطبيق خطة خارطة الطريق، وإنهاء الخالف اإلسرائيلي الفلسطيني حول               
  .معبر رفحعملية تشغيل 

  14/11/2005األيام الفلسطينية 
  

   التشريعية الفلسطينيةلالنتخاباتفتح باب التسجيل  .5
 أعلنت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية امس عن فتح باب تسجيل الناخبين            : كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   

وأكـدت أن   .حتى يوم الخميس القـادم وقالت في بيان لها أن فترة التسجيل بدأت امس و      .لالنتخابات التشريعية 
  .الحملة هذه ستكون األخيرة التي تقوم بها اللجنة بهدف تسجيل المواطنين

  14/11/2005الرأي األردنية 
  

   تأجيل انتخابات المجلس البلديعلىقوى سياسية تحتج : الخليل .6
 الشعبية والديمقراطية،   تاناعربت القوى السياسية في مدينة الخليل، وهي حماس وحزب الشعب والجبه          : الخليل

وقالـت   .عن استيائها ورفضها لقرار مجلس الوزراء ، القاضي بتأجيل انتخابات بلدية الخليل حتى اشعار آخر              
مـشلول االرادة    مدينـة، الفي بيان اصدرته مساء امس، ان قرار التأجيل، يساهم في ابقاء الوضع البلدي فـي                

وق المواطن الفلسطيني، كما ان القرار ال يتوافق مـع التفاهمـات            واالداء، ويشكل مساساً بحق اساسي من حق      
  .الوطنية، بما في ذلك اعالن تفاهمات القاهرة

  14/11/2005األيام الفلسطينية 
  

 فتح والشعبّية ومستقلّون يشكّلون كتلة انتخابّية في نابلس  .7
بات البلدية في المدينة كاتفاق ما علن في نابلس، مساء أمس عن تشكيل كتلٍة انتخابية لخوض االنتخا أ:نابلس

 12وكشف لؤي عبده، وهو من فتح أنه تم االتفاق على تشكيل الكتلة من  .بين فتح والجبهة الشعبية ومستقلين
  .حركةالعضواً بينهم سبعة مرشحين من 
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  14/11/2005 المركز الفلسطينّي لإلعالم
  
  

 في االنتخاباتلجنة االنتخابات المركزية تحظر على موظفيها المشاركة  .8
أعلنت لجنة االنتخابات المركزية، حظر مشاركة موظفي اللجنة في كافة النشاطات الحزبية المختلفة، : غزة

وتشترط على موظفيها االلتزام باالستقالل  .سواء بالترشح أو االنتخاب في االنتخابات الداخلية لألحزاب
وتطبيق القانون، والدقة وتكريس العمل لخدمة جمهور والحيادية والشفافية في العمل، باإلضافة إلى احترام 

  .الناخبين
  13/11/2005 وفا –الوكالة الفلسطينية لإلعالم 

  
      عرفات كان عمالقاً :  حماس .9

  . تاريخ الشعب الفلـسطيني    ن رحيل عرفات كان نقطة تحول فيأامس االحد  اكد سعيد صيام    : غزة ـ د ب أ   
وهو صاحب تجربة طويلـة        بكل معنى الكلمة وحرص على وحدة الشعب الفلسطيني        كان عمالقا     وأضاف أنه 

إننـا نختلـف معـه         وأشار إلى  .  يغلق بابه أمام أحد      يكن رئيسا لحزب وال      وكان أبا للجميع ورئيسا لشعب ولم     
   . كثير من االمور   ا نتفق معه فينسياسيا لكن

  14/11/2005األيام البحرينية 
  

   أي لقاءات مع األميركيين والتعهد بالتحول إلى حزب سياسي   حماس تنفي .10
نفت حماس امس، حدوث أي لقاءات بين قادتها ومسؤولين أميركيين مؤخرا، مؤكدة أن هذه المعلومات           : رام اهللا 

 وكانت إذاعة صوت فلسطين قد ذكرت امس نقال عن مصادر مطلعة أن             .هي محاوالت لتشويه صورة الحركة    
دت للواليات المتحدة عبر قنوات اتصال سرية بانتهاج سياسة جديدة ستعلن عنهـا بعـد اجـراء                 حركة  تعه  ال

 وأضافت أن هذا التعهد الذي يتضمن انتهاج فكرة الحزب السياسي تم خالل لقاء عقد في                .االنتخابات التشريعية 
وذكرت . ارجية األميركية العاصمة اليمنية قبل اقل من أسبوعين بين قيادي بارز من حماس ودبلوماسي في الخ             

 , وفي تعقيبه على الخبر قال سامي ابو زهري        .ان لقاءات عدة أخرى عقدت مؤخرا في بعض العواصم العربية         
 ,ونفى أن تكون حماس قد تعهدت بأن تتحول إلى حزب سياسي قائال           . هذه ادعاءات ليس لها أساس من الصحة      

  .فنحن حركة مقاومةلن ولم نتحول إلى حزب سياسي طالما هناك احتالل، 
  14/11/2005االتحاد االماراتية 

  
   في نابلسحماس قائد تغتالقوات االحتالل  .11

قوات من جيش االحتالل اغتالت، الليلة الماضية، قائد حماس في مدينة            أن   14/11/2005 48 عرب   ذكر موقع 
وحـسب   .قي من المدينـة   نابلس ، امجد حناوي، واعتقلت ثمانية نشطاء آخرين، اثناء حملتها على الحي الشر            

 سيارة عسكرية الحي واطلق الجنود النار على حناوي من مسافة قريبـة، بهـدف               15شهود عيان فقد هاجمت     
واقتحمت قوات االحـتالل صـباح       . انفجارا وتبادل الطالق النار    12ع دوي اكثر من     ا سم وأفادوا عن   . القتل

كما اعتقلت ناشطا من الحركة في بلـدة        . حركةلنتمون ل اليوم، مدينة ومخيم طولكرم، واعتقلت ثالثة مواطنين ي       
  .رنتيس، شمال رام اهللا، وناشطين من الجبهة الشعبية في بلدة الخضر، شمال بيت لحم

ن كـالب ترافـق القـوات       أ جيران الحنـاوي     هزعمإلى ما   : نابلسمن   14/11/2005 سي ان ان     واشارت
  .نه يحقق في هذه التقاريرأجيش الل ، فيما قاتهاإلسرائيلية هاجمت عددا من أفراد أسر
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   التجمع الوطني الفتحاويتشكيل تعلن لفتح أجنحة 8 .12
 أعلنت ثمانية أجنحة عسكرية تابعة لحركة فتح توحدها تحت مـسمى التجمـع              : كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   

ها والعمـل علـى     ودعت في وثيقة صادرة عنها إلى تبني إستراتيجية عمل موحدة خاصة ب            .الوطني الفتحاوي 
وأكدت ضرورة االلتزام بالعمل العسكري واالعالمـي        .وضع آلية عمل نضالية تلبي متطلبات المرحلة الحالية       

الموحد مع توجيه العمل العسكري للمناطق التي ال تزال تحت االحتالل داعية السلطة إلى تطبيق مبدأ سـيادة                  
  .القانون ومبدأ تكافؤ الفرص ومحاربة الفساد

 14/11/2005األردنية الرأي 
  

    لحماس    مكتباًويحاصر جنينيقتحم    االحتالل .13
  ان قـوة عـسكرية اسـرائيلية       فلسطيني   قال مصدر امني  : القدس المحتلة ـ عبدالرازق أبو جزرـ وكاالت 

واضـاف المـصدر ان       .  مكتبا لحركـة حمـاس     وحاصرتاقتحمت مدينة جنين امس وسط اطالق نار كثيف          
القـوة االسـرائيلية اعتقلـت         واوضح ان   . بين مسلحين فلسطينيين والقوة االسرائيلية     ترات باالسلحة د  اشتباكا

  ,يـة بلدالالنتخابات  ل الحركةكتلة     احد مرشحي ومحافظة جنين      لحماس في    خالل هذه العملية المسؤول السياسي    
  . ركةتمت مصادرة ملفات ووثائق واجهزة كومبيوتر من مكتب الح   أنهو

  14/11/2005األيام البحرينية 
  

  شهيدان من كتائب االقصى في جنين وغزة .14
جنين، استشهد احد عناصـر     أنه في    : وكاالت  نقال عن  القدس المحتلة  من   14/11/2005 الغد األردنية    نشرت

وذكـرت مـصادر أمنيـة     .كتائب شهداء االقصى برصاص قوات االحتالل في تبادل إطالق نار في المدينـة    
 ,البلعاوي جنـوب المدينـة    زهير  ينية أن الوحدة االسرائيلية أطلقت النار باتجاه السيارة التي كان يستقلها            فلسط

كتائب واصـيب   الوفي غزة، استشهد احد عناصر       .ومنعت سيارات االسعاف من الوصول إليه لساعات طويلة       
ة فلسطينية ان الشهيد حاول زرع      وقالت مصادر أمني   .آخر برصاص جنود االحتالل بعد ان فتحوا النار عليهما        

  .عبوة ناسفة على حدود قطاع غزة الشرقية شرق منطقة خزاعة
، طالبت امس، بتشكيل لجنـة      الفلسطينية الداخلية أن   : 14/11/2005 األيام الفلسطينية     في كتب محمد بالص  و

ورة بالغة لقيام جنـود     وقالت في بيان صحافي أصدرته، إنها تنظر بخط        .تحقيق دولية ومحاكمة جنود االحتالل    
وقتلوه بدم بـارد بينمـا كـان        يه  إسرائيليين بإعدام بلعاوي، حيث اعترف االحتالل بأن جنوده أطلقوا النار عل          

  .جريحاً، وملقى على األرض

  بيروت  في زكيعباس  احماس والقيادة العامة زاروفدا  .15
ن في مقر اقامتـه مـع ممثلـين         حرص عباس زكي قبل مغادرته بيروت على عقد لقاءي        : كتب رضوان عقيل  

  القيادة العامة في لبنان نظرا الى الموقع الذي تحتله كل منهما فـي تحـالف                 -لحركة حماس والجبهة الشعبية     
القوى الفلسطينية والمخيمات التي تخيم عليها اجواء من الود بين قيادات الفصائل رغم تباعـدها فـي بعـض                   

وجرى عرض لمجموعة من الموضـوعات      . ة حمدان وعلي بركة   مثل حماس اسام   حيث   . االهداف والمرامي 
وشدد  . في الداخل والخارج، واتفقا على ضرورة استكمال الحوارات التي تمت في القاهرة وما تم االتفاق عليه               

الطرفان على ترتيب البيت الفلسطيني في لبنان وتأسيس مرجعية موحدة لمحاورة الحكومة اللبنانية تضم جميع               
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واطلع زكي حمدان على ابرز ما دار في اجتماعه االخير مع السنيورة،  قائال ان الحكومة اللبنانيـة                  . الفصائل
ورد . تضع مجموعة من الشروط  لن تتنازل عنها، مثل منع التملك والسماح لهم بالعمل في اكثر مـن مهنـة                   

 زكي  حمدانوصارح  .  وفصائل عدة ترفض مقايضة السالح بسلسلة من التقديمات الصغيرة         حمدان بأن حماس  
وتذكر مصادر القيادة العامة انها خرجت مـن  . بأن ما سمعته الحركة نقال عن السنيورة  ال يشجع على الحوار        

دعاه الذي  . حمد جبريل أاجتماعها مع زكي بانطباعات ايجابية، وتأكيدا لذلك تم اتصال خالل اللقاء بين زكي و             
  .الى زيارة دمشق

  14/11/2005النهار اللبنانية 
  

  الشهيد محمد كميل يخلد في العيون .16
أبو حمدة بعـد ان تبرعـت   و  بات يسكن عيني عميرةكميل الشهيد محمد  : القدس ـ   كتب غازي بني عودة

واوضحت مصادر في المستـشفى      .أسرته بقرنيتيه في خطوة تعتبر األولى من نوعها في األراضي الفلسطينية          
ية أجرت عمليتين جراحيتين تم خاللهما زراعة قرنيتي الشهيد لكل          العربي التخصصي ان طواقم المستشفى الطب     

  . وعاهد ابو حمده من الطفل عبد اهللا عميرة
  11/11/2005 – أمين–اإلنترنت لالعالم العربي 

  
   آالف عامل وتاجر فلسطيني بدخول إسرائيل10,000لـالسماح  .17

ـ     : وكاالت -غزة  تاجر من حاملي بطاقات     1000 غزة و   عامل من قطاع   2000 سمح الجيش االسرائيلي أمس ل
وقال مصدر في وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية أنه سيسمح كذلك لــ         .رجال االعمال بالدخول الى إسرائيل    

 موظف يعملون في المؤسسات االجنبية بالدخول إضافة لعدد غير محدد من موظفي السلطة للتحرك بـين                 400
  . وغزة الضفة

  14/11/2005الغد األردنية 
  

  قياديين على توقيف مخيمات شمال لبناناحتجاجات في  .18
 في الصاعقة والقيادة أخذت قضية توقيف السلطات اللبنانية قبل أيام للقياديين الفلسطينيين :الباردوالبداوي من 
نياً ، تتصاعد تدريجياً في أوساط أبناء مخيمي البداوي والبارد، الذين نظموا للغاية أمس اعتصاماً تضامالعامة

إال . أمام مقر اللجنة الشعبية في البارد بدعوة من فصائل المقاومة في الشمال للمطالبة باإلفراج الفوري عنهما
أن االعتصام ما لبث أن تحول إلى عملية احتجاج سلبية خرجت عن سيطرة المنظمين وانتقلت ردات فعلها إلى 

وذلك بعد تردد معلومات عن . ة عملية قطع للطريقمخيم البداوي الذي شهد محيطه وتحديداً الطريق الرئيسي
 إلى  مصدر في القيادة العامةإصابة لوباني بوعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وأشار

أن السلطات المعنية بعملية توقيفه كانت منعت في وقت سابق إدخال الدواء إليه، ما تسبب بحصول األزمة 
 . الصحية عنده

  14/11/2005ير السف
  

   الفرار من سجن هداريمبمحاولةاالحتالل يتهم ثالثة أسرى  .19
 علم أن سلطات االحتالل اتهمت ثالثة من األسرى في سجن هداريم بمحاولة الفرار من               : بشار دراغمة  -نابلس

 السجن، وافادت مصادر خاصة أن سلطات السجن قامت باحتجاز األسرى الثالثة وأخضعتهم للتفتيش العـاري              
وأجبرتهم على خلع كامل مالبسهم، ومن ثم أطلقت عليهم الكالب الشرسة والمتوحشة، وبعد ذلك قـام الجنـود                  
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وفي سياق متصل نقلت مـصلحة       .بضربهم مما شكل خطرا كبيرا على حياتهم، ونفت مصادر إدعاء االحتالل          
  .عزل االنفراديسجون االحتالل ثالثة أسرى من سجن هداريم إلى سجن الرملة، وتم وضعهم في ال

  14/11/2005الحياة الجديدة 
  

  مواطناً خالل الشهر الماضي 263اعتقال : تقرير لمركز األسرى .20
 مواطناً، في مختلف مدن وقرى 263أن قوات االحتالل، اعتقلت , أفاد تقرير لمركز األسرى لإلعالم: غزة

ل احتلت المرتبة األولي من حيث عدد وبين التقرير، أن مدينة الخلي .الضفة الغربية، خالل الشهر الماضي
  .حمالتالالمعتقلين، مشيراً إلى أن فئة الشباب تعتبر أكثر الفئات العمرية التي شملتها 

  13/11/2005 وفا –الوكالة الفلسطينية لإلعالم 
  

  بيرتس يهدد بالتصويت مع مشروع قرار لتقديم االنتخابات .21
 اتفقت قراءة الوسطين السياسي واالعالمي في اسرائيل :ي اسعد تلحم  ،الناصرة،  14/11/2005الحيـاة   نشرت  

ليكود على خلفية ما وصفه األول      الللحرب الكالمية التي اندلعت في اليومين األخيرين بين بيرتس ووزراء في            
تهرب شارون من لقائه، على ان االئتالف الحكومي بين ليكود والعمل يعيش ايامه األخيرة وان جلسة الحكومة                 

وبدا من التراشق الكالمي بين الطرفين ان كال منهما          .ية أمس قد تكون األخيرة بمشاركة وزراء العمل       األسبوع
يحاول لي ذراع اآلخر، إذ سارع القريبون من شارون الى القول ان األخير ال يقيم اعتبـاراً لتهديـد بيـرتس                     

ة في حال أصر شارون علـى لقـاء         بالتصويت االربعاء الى جانب مشروع قانون لتبكير االنتخابات البرلماني        
زعيم العمل الخميس المقبل، فيما يطالب بيرتس بعقده اليوم أو غداً بهدف االتفاق على موعد لالنتخابـات وإال                  
دعم مشروع القانون الذي سيقدمه الى الكنيست النائب من مفدال زبولون اورليف بعـد غـد االربعـاء لحـل                    

  .الكنيست والذهاب الى انتخابات مبكرة
. ورد أقطاب في ليكود وقريبون من شارون على انذار بيرتس بمزيد من االستخفاف والتهكم الى حـد القـذف                  

وقالت وزيرة التعليم لفنات ان بيرتس ال يجيد سوى السفسطة واثارة ضجة فارغة وال ينبغي ان تثير أقواله أي                   
واتهمت أوساط شـارون    .  ومن تحقيق النصر   ليكود سيتوجه الى االنتخابات موحداً وواثقاً من نفسه       ... انفعاالت

ورداً . الزعيم الجديد للعمل بأنه يتصرف بصبيانية وان هجومه على رئيس الحكومة ينبغي أال يتم االلتفات لـه                
 مرة بمعاوني شارون بطلب التحادث اليه، قال أحد القـريبين مـن رئـيس               22على ادعاء بيرتس انه اتصل      

 العمل وسيطر عليه بعدوانية يعاني من أزمة نفسية، مـضيفاً ان بيـرتس             الحكومة ان الرجل الذي سرق حزب     
  .يريد من عرض عضالته على شارون تدعيم مكانته الجديدة داخل حزبه

وكتبت هـآرتس ان    . الى ذلك، تحدثت الصحف العبرية عن انتقادات لبيرتس صدرت عن شخصيات في حزبه            
قدوره أن يطرح مطالبه على نحو أكثر احتراماً ومسؤولية وان         االنتقاد األبرز تمحور في اسلوب بيرتس وانه بم       

  .ال داعي لصورة الهلع التي يبثها
في المقابل، رأى وزير الداخلية بينيس ان االستعالء واالستهتار من جانب ليكود بزعيم العمل ينمان عن حـال                  

 بأن نواب العمل لن يصوتوا      وأضاف تقديره . من الهستيريا والهلع تعصف به نجمت عن انتخاب بيرتس زعيماً         
من . بعد غد الى جانب االقتراح بحل الكنيست اال اذا أقدم شارون على خطوات تتعارض مبدئياً وسياسة العمل                

  .جهتها توقعت النائبة يولي تمير ان تسقط الحكومة الحالية بحلول آخر االسبوع
لعمل في الكنيست غـدا الثالثـاء،     من المنتظر ان تحسم كتلة حزب ا      : 14/11/2005 48عرب  وأضاف موقع   

وقال مصدر في الكتلة انه اذا صادقت الكتلـة علـى           . موقفها من اقتراح حل الكنيست واجراء انتخابات جديدة       
طلب رئيس الحزب االنسحاب من االئتالف الحكومي ودعم مشروع قرار حل الكنيست، فمن المتوقع ان يقـدم                 

هذا في وقت اعلن فيه     .  قبل تصويت الكنيست على مشروع القرار      وزراء الكتلة استقالتهم من حكومة شارون،     
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مقربون من شارون انه سيقدم على فصل وزراء العمل من الحكومة فور انتهـاء التـصويت اذا مـا دعمـوا                     
  .االقتراح دون ان يقدموا استقالتهم من الحكومة

وحسب المـصدر   . اللحمة الى الليكود  في المقابل قال مصدر في الليكود ان انتخاب بيرتس قد يساهم في اعادة              
ستعقد كتلة الليكود، االربعاء، اجتماعا في الكنيست، سيحاول خالله شارون توحيد الكتلة فـي محاولـة لمنـع                  

  .تمرير اقتراح حل الكنيست، وتشكيل قوة تواجه بيرتس في االنتخابات البرلمانية القادمة
 اليوم، ان بيرتس لم يحارب ابدا من اجل الفقراء وانمـا            اما اولمرت، فقد ادعى في تصريحات اذاعية، صباح       و

وحسب رأيه فان لجان العمال التي حظيت بدعم        . من اجل لجان العمال الكبرى ومن اجل االغنياء في اسرائيل         
وحسب اقوالـه فـان     . بيرتس من خالل رئاسته لنقابة العمال هي التي ساندته وقادت الى انتخابه لرئاسة العمل             

  .   سياسة اقتصادية نصف شيوعية نسيها العالم منذ زمن بعيدبيرتس يقود
 

  الكنيست يحتفي بفلسطيني تبرع بأعضاء ابنه الشهيد إلسرائيليين .22
أفادت مصادر مطلعة اسرائيلية بـأن والـد        : أ.ب. د -القدس المحتلة ،  14/11/2005السياسة الكويتية   نشرت  

يذكر ان مكتـب شـارون       .بحضور شارون  رائيلي اليوم الطفل أحمد الخطيب سيلقي خطابا أمام الكنيست اإلس       
كما زار العائلة أحد االسرائيليين الذي شفي       , اتصل بعائلة الخطيب داعيا والد الطفل الى لقاء يجمعه مع شارون          

وقدم لهم التعازي بمقتل ابنهم     , نجله بعد زراعة أحد أعضاء أحمد في جسم نجله عائلة الخطيب في مدينة جنين             
  .ضامنه معهم وثمن الخطوة التي قام بها الوالد من خالل التبرع بأعضاء ابنهوعبر عن ت
استمر توافد الوفود األجنبية واإلسرائيلية على بيت عزاء الطفـل          : غزة البيان ،  14/11/2005البيان  وأضافت  

 لعائلـة   وقدم وفد إسرائيلي من منظمة المسيرة الصامتة وحركة الـسلم اآلن التعـازي            . الشهيد احمد الخطيب  
ان الخطوة اإلنـسانية    : وقالت منسقة المسيرة الصامتة   . الخطيب معبرين عن تأثرهم البالغ بهذه اللفتة اإلنسانية       

التي قدمتها عائلة الخطيب سيكون لها انعكاسات كبيرة في المجتمع اإلسرائيلي ألنها أحدثت هزة غيرت الكثير                
  . ة متبادلة ينبغي تعزيزها لنصل للسالممن المفاهيم وأرست خطوة جديدة على طريق بناء ثق

  
  اسرائيل تحذر رائد صالح من زيارة االقصى .23
 حذر جدعون عزرا وزير االمن االسرائيلي الشيخ رائد صالح من االقدام على زيارة المسجد االقصى                :القاهرة

  )د ب أ.(يوم الجمعة المقبل كما ينوى
  14/11/2005الغد األردنية 

  
  تطبيق فك االرتباط في الضفة مشروع قانون لمواصلة  .24

طرح عمير بيرتس بمشاركة عضوي الكنيست تمير وكوهين، مشروع قانون يدعو الى مواصلة تنفيذ خطة فك                
ويقترح المشروع دفع تعويضات لسكان كـل       . االرتباط في الضفة الغربية في سبيل انهاء االحتالل االسرائيلي        

واعتبر اصحاب المشروع خطة فك االرتباط التي تم تنفيـذها          . من سكانها على االخالء   % 60مستوطنة يوافق   
في غزة وشمال الضفة مثاال ملموسا لمقدرة اسرائيل على توفير جهاز تعويضات مالئم لمن يتم اخالئهم مـن                  

ويقترح مشروع القانون التعامل بذات المعايير التي تم تحديدها الخالء غزة وشمال الضفة فـي                .المستوطنات
  . االخالء والتعويض، وتطبيق هذا القانون على من يرغب من مستوطني الضفة باالنسحاب طوعا اطار قانون

  14/11/2005 48عرب 
  

 شارون يطالب أبو مازن بمحاربة اإلرهاب وتفكيك الفصائل  .25
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واعرب شارون عن اسفه . طالب شارون السلطة الفلسطينية بمحاربة االرهاب ونزع سالح فصائل المقاومة
وقال في مؤتمر . ة الفلسطينية تبدو عاجزة في مواجهة المنظمات االرهابية بما يناقض التزاماتهالكون السلط

معهد صبان لدفع الحوار االميركي االسرائيلي في القدس ان المرحلة المقبلة ستكون حاسمة للسلطة الفلسطينية، 
رف الذي يتيح وجود منظمات فعليها ان تختار بين سلوك طريق السالم والحوار او طريق االرهاب المتط

وشدد على انه لن يكون ممكنا قبول وضع ال . ارهابية ومشاركتها في النظام السياسي قبل ان تسلم سالحها
ا ف ب، . (تسلم فيه المنظمات االرهابية سالحها مع حصولها على شرعية لوجودها داخل نظام ديموقراطي

 )48اب، رويترز، عرب 
  14/11/2005السفير 

  
  يل تقرر توسيع مدى قصفها المدفعي في غزةإسرائ .26

اعلنت االذاعة العسكرية ان الجيش االسرائيلي قرر توسيع مدى قصفه المـدفعي   : األيام، وكاالت ،  القدس، غزة 
وقالت االذاعة ان المدفعية االسرائيلية ستقـصف مـن          .نحو مناطق في غزة تنطلق منها الصواريخ الفلسطينية       

وقالت ان هذا القرار اتخذ بعد مواصلة سـقوط          .ولن تحصر قصفها بمناطق محددة    االن فصاعدا مناطق اوسع     
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس لم ينف كما لم يؤكد متحدث عسكري هذه               .الصواريخ في جنوب اسرائيل   

  .المعلومات
  14/11/2005األيام الفلسطينية 

  
  سامالتفجيرات الوهمية في غزة هدفها منع إطالق الق: إسرائيل .27
اعلنت اذاعة الجيش االسرائيلي ان القضاء االسرائيلي اعطى امس موافقته علـى اسـتمرار              :  وكاالت -القدس

وقالت االذاعة ان القضاء اعتبر ان هـذه الممارسـات           .الطيران االسرائيلي في خرق جدار الصوت فوق غزة       
ن الطالق صـواريخ او قـذائف       مخاوف االرهابيين الذين يتخوفون من التعرض لهجوم عندما يستعدو         اثارت

   .هاون من غزة الى االراضي االسرائيلية
  14/11/2005األيام الفلسطينية 

  
  !  األمن اإلسرائيلي يصادر بضائع فلسطينية وصلت إلى ميناء أشدود .28

قالت مصادر إسرائيلية أن قوات األمن اإلسرائيلية بالتعاون مع سلطة الجمارك صادرت حاويات بضائع بقيمة               
ت آالف الدوالرات في ميناء أشدود، بزعم أن هذه البضائع قد تم شراؤها بتمويل من الجهاد اإلسـالمي                  عشرا

وبحسب المصادر فإن البضاعة مرسلة إلى شركة أبو عكر في غزة، والتـي يـديرها                !لخدمة أهداف الحركة  
مل على تبييض األمـوال  رجل أعمال من خانيونس يدعى فايز أبو عكر، المعروف بعالقاته مع الجهاد الذي يع        

  .لتمويل نشاطاته، بحسب المصادر ذاتها
  13/11/2005 48عرب 

  
  متسناع يقرر االستقالة من الكنيست  .29

قرر عضو الكنيست عمرام متسناع االستقالة من الكنيست وطلب من وزير الداخلية تعيينه رئيسا للجنة المعينة                
المجلس باروخ المكاييس، الذي قرر بينس فـصله مـن          الدارة مجلس بلدة يروحام، في الجنوب، خلفا لرئيس         

  . وقالت هآرتس ان بينس تجاوب مع طلب متسناع. منصبه، مؤخرا، بسبب فشله االداري
  13/11/2005 48عرب
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  الشاباك اعد قائمة سوداء لبلدات عربية خطيرة امنيا  .30
عـن ان وزيـر الداخليـة       كشفت صحيفة كل العرب النقاب في عددها االخيـر           :الناصرة من زهير اندراوس   

 قام بجولة عمل في مدينتي سخنين وطمرة في الجليل االسبوع الفائـت، ولكـن بخـالف زياراتـه              ةاالسرائيلي
وجوالته في مناطق اخري، وصل باز الي البلدتين في سيارة كاديالك مصفحة بدال من سيارة التويوتـا التـي                   

ي حديث خاص مع الصحيفة ان الشاباك يقـف وراء هـذه            مساعد وزير الداخلية اكد ف    . يستقلها في ايام عادية   
ووفق هذه التعليمات فان الجوالت التي يجريها الوزراء في القري العربية تتم فقـط فـي سـيارات              .التعليمات
كل وزير يرغب في زيارة بلدة ما، عليه اعالم الشاباك بذلك، وهم يقررون متي تـتم الزيـارة واي                   . مصفحة

وتابعت الصحيفة انه في حديث مـع شخـصية رفيعـة           . ليمات ليست جديدة وانما قديمة    شارع يسلك، هذه التع   
المستوي من وزارة اخري تبين ان هذه التعليمات ال تشمل جميع القري العربية، وانما هنالك قائمة معينة والتي                  

نه ليس مـن عادتنـا      اما الشاباك فقد عقب لـكل العرب قائال ا        .ارسلها الشاباك الي مكاتب الوزارات المختلفة     
  .التطرق عبر وسائل االعالم الي امور تتعلق بمنظومة حراسة الوزراء في الحكومة االسرائيلية

  14/11/2005القدس العربي  
  

  ريفلين يعتبر تحميل المسؤولية عن مقتل رابين لرافضي أوسلو يذكّر بالحمالت الصليبية  .31
ال انه الخطاب الذي سيلقيه ريفلين، اليوم االثنين، بمناسبة         قال مصدر اعالمي اسرائيلي نشر اليوم مقاطع مما ق        

احياء الذكرى العاشرة لمقتل رابين، ان ريفلين يعتبر تحميل المسؤولية عن مقتل رابين لمن رفضوا اتفاقيـات                 
وحسب الموقع األلكتروني لمعاريف سيهاجم ريفلين محاولة جعـل رابـين            .اوسلو، يعتبر بمثابة حملة صليبية    

ة مجندة وفرض صفقة على الجمهور االسرائيلي تجعل من مقتل رابين ذكرى وايديولوجيـة راسـخة                اسطور
 وتنسب الصحيفة االسرائيلية الى ريفلين نيته القول إن       . يستصعب معها نسيان مقتله لعقدين او ثالثة عقود قادمة        

رابين قتل بسبب طريقه السياسي، بسبب اوسلو، وليس ألنه كان في البلماح وليس ألنه كان قائدا عاما للجـيش                   
يجب االمتنـاع عـن     . االسرائيلي في حرب األيام الستة وليس ألنه كان وزيرا لألمن خالل االنتفاضة األولى            

ال يعني ايـالء اهميـة بالغـة لمواقفـه          تمويه المسألة وفرض تناسي ذلك، وبالروح ذاتها يجب القول ان ذلك            
   .السياسية

  14/11/2005 48عرب 
  

   ألف إسرائيلي يحيون ذكرى مصرع رابين  200 .32
احتشد نحو مائتي ألف من اإلسرائيليين وبمشاركة شخصيات أجنبية بارزة في تل أبيـب أول أمـس إلحيـاء                   

 منذ انسحاب غزة، ورفع الحشد الفتات كتب        الذكرى العاشرة الغتيال رابين، في أكبر مظاهرة سلمية إسرائيلية        
وقال كلينتون إنه أحب رابين الذي كان يصفه دوما بأنه صديق، وأنه يشعر             . عليها الطريق للسالم لن يقتل أبدا     

  )ب  رويترز.ف.ا. (بأنه يفتقده
  14/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  سريد يؤكد أن شارون عدو لرابين وليس وريثاً له .33
وقال في مقابلـة مـع صـحيفة لونيتـا           .سي سريد، أن شارون من أعداء رابين، و ليس وريثه          أكد يو  :روما

 . إن انسحاب غزة لن يلغي تاريخ شارون، الذي يعتبر من أسود الصفحات في تاريخ دولة إسـرائيل                 :اإليطالية
بين، من خالل   وأشار إلى تاريخ شارون الحربي في لبنان ومذبحة صبرا و شاتيال وحتى الوصول إلى مقتل را               

حمالت الكره التي قادها متهماً رابين بالعمالة مع العدو، وذكر ما قالته جولدا مائير، عن شارون أنه مـن ألـد            
أثمـن اهتمامـه بالمـشاكل      : واعتبر انتخاب بيرتس رئيساً للعمل خطوة مهمة جداً، وقـال          .أعداء الديمقراطية 
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ة سالم لكسر السياسة أحادية الجانب، التي يقوم بها شـارون،           االجتماعية وتصريحاته العلنية إلطالق استراتيجي    
 .معلناً استعداد حزبه الكامل والفوري للتعامل مع قيادة العمل الجديدة

  13/11/2005 وفا –الوكالة الفلسطينية لإلعالم 
 

  رفض عرض فيلم وثائقي يلمح الى فساد شارون  .34
اء اي تغيير في فيلمهم الذي يحكي قـصة النـضال الـذي             اعلن منتجو الفيلم الوثائقي االسرائيلي رفضهم اجر      

خاضه عمال مصنع حيفا كيميكاليم لضمان حقهم بانتخاب لجنة نقابية تمثلهم في المصنع الـذي يملكـه رجـل                   
جاء موقف منتجي الفيلم ردا على مطالبتهم من قبل مدير عام           . االعمال ارييه جينجر، احد المقربين من شارون      

ئيلية بتغيير خاتمة الفيلم وانتزاع صورة يظهر فيها جينجر بين شـارون ورجـل االعمـال                سلطة البث االسرا  
الجنوب افريقي، سيريل كيرن، علما ان هذه الصورة تمثل جانبا من تهم الفساد التي اشتبه تورط شارون بهـا،                   

ـ                  د ولديـه   وفي مركزها قضية القرض الذي حصل عليه من كيرن والذي قاد الى فتح ملفات تحقيق ضده وض
ويدعي مدير عام سلطة البث ان الصورة ال تمت بصلة الى موضوع الفيلم وانها تمثل شـعارا                . عمري وجلعاد 

  . سياسيا فقط، ويرفض عرض الفيلم في القناة االولى ما لم يتم ازالة هذه الصورة منه
  13/11/2005 48عرب 

  
  اسرائيل تحقق مع سفيرها لدى بريطانيا بتهمة تبييض اموال  .35

شف النقاب في اسرائيل، اليوم عن قيام وحدة الشرطة المكلفة التحقيق في الجرائم الدولية، االسبوع الماضي،                ك
بالتحقيق مع السفير االسرائيلي لدى بريطانيا، حيفتس، بتهمة الضلوع في جريمة تبييض ماليـين الـدوالرات                

ه بفضيحة تبييض االموال الكبـرى      لصالح رجل االعمال غوجينسكي، احد اصحاب معاريف، الذي ارتبط اسم         
 في هذه الجريمة منـذ كـان مـديرا العمـال            هوحسب الشرطة فقد اشتبه بضلوع     .في بنك العمال االسرائيلي   

 للتحقيق في هذه القضية قريبا،      هوحسب الشرطة من المنتظر مثول    . غوجينسكي خالل فترة التحقيق في القضية     
  . الى جانب المليونير الروسي نفزلين

  14/11/2005 48عرب 
  

  وزارة العمل تنفي مزاعم اسرائيل بانهاء اغالق غزة وجزء من الضفة .36
 270أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، امس، أن مكاتـب االرتبـاط الفلـسطينية، تـسلمت                : رام اهللا 

اصـدرته  جاء ذلك فـي بيـان       . تصريحاً فقط لعمال في قطاع غزة، فيما لم يتم تسليم أية تصاريح في الضفة             
بـدوره،   .الوزارة لتفنيد مزاعم اسرائيل بانها انهت اإلغالق المفروض على قطاع غزة، وجزء مـن الـضفة               

اعتبر، مدير عام التشغيل في الوزارة، أن اإلجراءات اإلسرائيلية الحالية مرهونة بمزاجية جنود االحتالل على               
رات مع الدول العربية واألوروبية، لعقد اتفاقيات       وأوضح، أن الوزارة تجري حالياً العديد من المشاو        .الحواجز

عمل تسمح من خاللها للعمال بالسفر لفترات محدودة في الدول المعنية، األمر الذي سيـساعد علـى تخفيـف                   
  .المعاناة االقتصادية

  14/11/2005الحياة الجديدة 
  

   جاهزة للتصديرالدفيئاتمنتجات : فياض  .37
الل تفقده ومحمد دحالن وولفنسون منطقة الـدفيئات أمـس، أن مرحلـة    أعلن سالم فياض، خ :كتب حامد جاد 
أما ولفنسون   .مشروع من إنجازات  ال ستبدأ في نهاية الشهر الحالي، مشيراً إلى أهمية ما حققه            هاتصدير منتجات 
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فأشار إلى أن زيارته لقطاع غزة استهدفت االطالع على مشروع زراعة الدفيئات، مشيداً بمـستوى الجهـود                 
  .فلسطينية التي استطاعت تحويل هذه المناطق إلى دفيئات منتجةال

  14/11/2005األيام الفلسطينية 
  

 
  دد بقتل المدنيين االسرائيليين ينجنبالط  .38
 تريدون السالم ونحن ايـضا      :في ندوة للمجموعة االشتراكية في البرلمان االوروبي        وليد جنبالط  قال: المختارة

الرهاب ونحن ايضا ندينه وهو الذي ضرب باالمس القريب االردن، ويستفحل في            نريد السالم، تريدون ادانة ا    
العراق وانما سأركز على فلسطين، اذ كيف يمكن تصور السالم ومئـات الحـواجز تقطـع اوصـال االرض                   
المحتلة؟ وكيف يمكن تصور السالم وحائط الفصل، حائط برلين الجديد يبنى ويتوسع علـى االرض العربيـة                 

وكيف يمكن احالل السالم واالستيطان يزداد ويتوسع؟ وكيف يمكن اقامة السالم من دون اقرار حـق                المحتلة؟  
العودة؟ وكيف يمكن اقامة السالم ولم يجر في غزة انسحاب بل اعادة انتشار لالحتالل االسرائيلي مع تدخل هذا              

 واخيرا، كيف يمكـن اقامـة       الجيش في أي لحظة؟ وكيف يمكن اقامة السالم واعتبار حماس منظمة ارهابية؟           
السالم وليس من تمييز بين المحتل وصاحب االرض؟ وانني اذ ادين وللمرة االولى في تاريخي االرهاب ضـد        
المدنيين االسرائيليين اطالب في المقابل بوقف ارهاب الجيش االسرائيلي على المدنيين والعـزل الفلـسطينيين               

  . ووقف عملية االغتيال المنتقاة
  14/11/2005اللبنانية النهار 

  
  سعد يبحث التزام لبنان الحقوق الفلسطينية .39

رأى رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد أن ثمة من يعمل لتعطيل مبادرة التنظيم واللقاء الوطني                 
يخدم الديموقراطي في صيدا من أجل عقد لقاء وطني لبناني فلسطيني لصوغ عالقات لبنانية فلسطينية في إطار                 

وقال خالل استقباله وفداً من تحالف القوى الفلسطينية والجبهتين الشعبية والديموقراطيـة إن              .مصلحة الشعبين 
مبادرتنا ترتكز على عناوين متصلة بالمصلحتين اللبنانية والفلسطينية والتزام لبنان حكومة وشعباً تجاه القضية              

دة والحقوق المدنية واالجتماعية في لبنان، وهناك مـن ال          وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، ال سيما حق العو       
ترتكز المبـادرة إلـى     : وأضاف .ينظر إلى المخيمات إال من فوهة بندقية أو بؤر أمنية وينفي معاناة الالجئين            

وربما يرى البعض في لبنان في هذه العناوين تناقضاً مع          . الحفاظ على األمن الوطني اللبناني، وأمن المخيمات      
  . الذي يطرح المقاربة األمنية في معالجة الملف الفلسطيني وإسقاط المعالجة السياسية1559رار الق

 14/11/2005المستقبل اللبنانية 
 

  الوكالة األميركية للتنمية الدولية تعتزم تقديم مساعدات لألراضي الفلسطينية  .40
ة وقابلـة للحيـاة، اطلقـت الوكالـة         تحت عنوان باتجاه دولة فلسطينية ديمقراطي      :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   

 2005استراتيجيتها الجديدة لالستثمار في االراضي الفلسطينية للفترة بين         ) USAID(األميركية للتنمية الدولية    
قيام بعثة الوكالة في الـضفة الغربيـة وغـزة بتـوفير            "إن رؤيتها تقوم على اساس      : ، التي قالت  2008ــ  

سيادية، مستقلة، قابلة للحياة، ديمقراطية ومتواصلة تعيش جنباً الى جنب بـأمن      المساعدة لتحقيق دولة فلسطينية     
 مليون دوالر، وهو ضـعف ميزانيتهـا        150وسالم مع اسرائيل، معلنة أن مساعداتها للعام الجديد ستصل الى           

تعرض وذكر جيمس بيفر، مدير بعثة الوكالـة األميركيـة ان االسـتراتيجية تـس              .مقارنة مع االعوام السابقة   
استثماراتنا ومناطق االهتمام بالنسبة لنا في السنوات الثالث المقبلة، وهو ما يتناسق مـع مـا قالـت الـسلطة                    
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الفلسطينية انه اولوياتها، وهي الصحة، والتعليم، والشركات الخاصة الصغيرة، والديمقراطية، والحكم الرشـيد،             
  .مياه والبنية التحتيةبما في ذلك مساعدة في المجال القضائي، وايضا تطوير ال

  14/11/2005األيام الفلسطينية 
  

  
  سترو يطالب بممر بين الضفة والقطاع  .41
وقال . طالب جاك سترو بضرورة إقامة ممر يعمل بكفاءة بين غزة والضفة الغربية           :  البيان والوكاالت  ،رام اهللا 

علينـا  .  محاصـرة بالمـستوطنات    في تصريح لقناة الجزيرة انه ينبغي التأكد كذلك من ان القدس الشرقية غير            
التأكد من وجود ممر صحيح بين القطاع والضفة واال فان المنطقتين لن تشكال دولة فلسطينية وتصبح حينهـا                  

وقال ان ذلك سيأخذ بعض الوقت ألن هنـاك حاليـا أزمـة    . دولة متقطعة وبعد ذلك نعود الى خريطة الطريق    
في تعقيد االمور ولكن في تقديرى االمور في اسرائيل والـضفة           سياسية الى درجة ما في اسرائيل وهذا سيزيد         

  . وغزة احسن مما كانت عليه سابقا فهناك عدد قليل من القتلى ونتمنى ان يستمر هذا الحال
  14/11/2005البيان 

  
  تظاهرات في برلين ضد جدار بلعين  .42
 الجمعة ضد الجدار في قـريتهم كـان         في الوقت الذي كان أهالي بلعين يتظاهرون      :  البيان والوكاالت  ،رام اهللا 

عشرات المتضامنين األلمان يتظاهرون في الجزء المتبقي من جدار برلين تضامناً معهـم حـاملين شـعارات                 
وقال عبد اهللا أبو رحمة منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار          . سيسقط جدار بلعين كما سقط جدار برلين      : تقول

قرروا القيام بتظاهرة أسبوعية في موعد تظاهرة بلعين كل يوم جمعة من كل             في بلعين إن المتضامنين األلمان      
  . أسبوع وذلك تضامناً مع أهالي القرية والشعب الفلسطيني

  14/11/2005البيان 
  

   ماليين يورو من النرويج للسلطة الوطنية10مساعدة بقيمة  .43
خالل المؤتمر الصحافي الـذي      ، امس  أعلن وزير الخارجية النرويجي، جاهر ستور      : منتصر حمدان  ،رام اهللا 

موضـحا ان   . ماليين يورو للسلطة الفلسطينية   10تقديم بالده مساعدة اقتصادية بقيمة       ناصر القدوة، .د عقده مع 
 ، سـيجري تخصيـصها لـدعم        2005 مليون يورو للعـام      70هذا الدعم يرفع مجموع المساعدات الى قرابة        

ده للجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي من أجل العـودة إلـى عمليـة            وشدد على دعم بال    .مشاريع حيوية وتنموية  
ورأى  .السالم وتطبيق خريطة الطريق، مشيداً بالتجربة الفلسطينية الديمقراطية، التي تمثلت بانتخابات الرئاسة           
لفرصة، في انسحاب غزة فرصة لتطوير وتنمية غزة اقتصادياً واجتماعياً، مؤكداً على أهمية االستفادة من هذه ا               

 يجب ان يشعر الشباب واالطفال والنساء بنتائج هذا االنسحاب من خالل العمل علـى تحـسين الواقـع                   :وقال
  .االقتصادي للمواطنين

  14/11/2005الحياة الجديدة 
  

  عرفات ارتكب خطأ تاريخيا برفضه مقترحات كامب ديفيد: كلينتون .44
مه ان ياسر عرفات، رفض مبادرة السالم التـي         نقلت هآرتس عن كلينتون، زع     :الناصرة من زهير اندراوس   

واعتبر كلينتون ان رفض عرفـات      . طرحها كلينتون خالل قمة كامب ديفيد والتي جمعت بين عرفات وباراك          
للخطة شكل خطأ تاريخيا ضخما وان قبوله بها بعد عام ونصف من اندالع االنتفاضة الثانية كان متـأخرا الن                   

  .ااالسرائيليين فقدوا الثقة به
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  14/11/2005القدس العربي 
  

  هيالري كلينتون تؤيد جدار الفصل اإلسرائيلي  .45
التقت هيالري كلينتون بموفاز أمس وأعلنت تأييدها لجدار الفصل العنصري معتبرة انه عمل مشروع للـدفاع                

لـذين   السياج األمني موجود هنا لحمايـة ا       :وقالت. جاء ذلك خالل زيارة هيالري لمستوطنة جيلو      . عن النفس 
كان هناك دائما تفاهم على انه إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي يحقـق الـسالم واألمـن                  . يعيشون في إسرائيل  

لكن في غياب ذلك االتفاق فقد ساندت قرار الحكومة اإلسرائيلية          . إلسرائيل فيمكن النظر إلى السياج كجزء منه      
.  كما التقت في وقت الحق بشالوم في مكتبه بالقدس         .باستخدام هذه الوسيلة لمحاولة منع اإلرهابيين من العبور       

 رويترز
  14/11/2005البيان 

  
 موقف واضح تجاه حماس  .46

  )البلد اللبنانية (أسرة التحرير
في " حماس"التصريحات الملتوية والمشوشة لرئيس الوزراء ووزير الدفاع في مسألة المشاركة المتوقعة لحركة 

فمن جهة يحذر . عيدة عن ان تدل على مفهوم سياسي واستراتيجية متبلورةاالنتخابات للسلطة الفلسطينية ب
مشاركة الحركة في االنتخابات سيكون تطورا سلبيا، ونحن نرى خطرا على استمرار "ارييل شارون من أن 

االنتخابات هي موضوع "، ومن جهة اخرى يشدد أمام اعضاء لجنة الخارجية واألمن على أن "المسيرة السلمية
من جانب يحذر بان اسرائيل ستتخذ اجراءات لوضع المصاعب أمام ". لي فلسطيني ال يمكننا أن نمنعهداخ

ستقرر مدى تعاون اسرائيل مع " حماس"في االنتخابات، وبالمقابل يكتفي بالقول ان مشاركة " حماس"مشاركة 
 . السلطة

اح لحركة ارهابية التنافس على شاؤول موفاز في زيارة اجراها أخيرا الى مصر صرح بانه ال يجب السم
االنتخابات للسلطة الفلسطينية، ولكن في حديث مع وزيرة الخارجية االميركية بعد اسبوع من ذلك في واشنطن، 

 ". حماس"لطَّف معارضته لمشاركة 
فقط على االعتراف " حماس"فهل يعارض شارون وموفاز الخطوة اآلخذة في النضج والتي ال توافق فيها 

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

 عمليات اجرامية؟ 
، لو أنه أظهر جهدا الدارة مفاوضات المزاعم والتهديدات من شارون كان يمكنها أن تكون مقبولة على العقل

عندها كان ايضا سيكون مطالبا بمطالبة السلطة االيفاء بتعهداتها في االتفاق . مع السلطة لحث المسيرة السياسية
عندها أيضا كان . ومنع المشاركة في االنتخابات لمن يتخذ العنف ويروج للعنصرية") ب"اوسلو (االنتقالي 

أن تقدمها في استقرار الهدوء في " حماس"ير بمزاعمه في ضوء المساهمة التي يمكن لـينبغي له أن يعيد التفك
ولكن شارون، رغم منطق . المناطق مثلما تفعل في االشهر االخيرة التي تتمسك فيها باتفاق التهدئة

ل يعتقد فعلى اي حا. االستراتيجية احادية الجانب، يبقى غير مكترث في ضوء التطورات السياسية في السلطة
ومن هنا، فاي أهمية على االطالق توجد في نظره . هو أن عباس الذي قطع كل اتصال به، ليس شريكا مناسبا

في " حماس"لالنتخابات في السلطة، وما هي حقا طبيعة التهديد في تقييد التعاون مع السلطة كسوط ضد اشراك 
 . االنتخابات

في االنتخابات، بل انها اوضحت " حماس"فائدة من منع مشاركة واشنطن بالذات فهمت، قبل اسرائيل، انعدام ال
موقفها السرائيل وبذلك أنتجت التشويش الحالي تشويشاً، منذ البداية لم يكن له مكان لو أن شارون كان يؤمن 
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بمسيرة سياسية، هي وحدها، يمكنها أن تعطي االمن الذي يتطلع اليه؛ وكبديل، لو أنه حقا واصل زخم 
إذ في هاتين الحالتين توجد السرائيل مصلحة في أن . ايضا" الضفة"احادي الجانب من غزة في االنسحاب 

تتعاون منظمات متطرفة مع السلطة وتمنحها الشرعية الجماهيرية، إن لم يكن لعقد السالم مع اسرائيل، فعلى 
  ية اخرى يضطر الى ولكن من يفر من المفاوضات ومن كل مبادرة سياس. االقل لفرض امرتها على جمهورها

  
 . في السلطة هو الذي سيعرقل مسيرة ليست قائمة على االطالق" حماس"التمسك بالوهم في أن وجود 

 14/11/2005البلد اللبنانية 
 

  عالم ال إسرائيل فيه .47
  محسن صالح

ونـشرته مجلـة فـورين    " عالم ال إسرائيل فيـه " مقاالً يحمل عنوان مقالنا نفسه    J.Joffeكتب جوزيف جوف    
 في عدد سابق من هذا العام، وهي من أهم المجالت المتخصـصة فـي الـشؤون    Foreign Policyبوليسي 

  .ل مجلة في أميركا على جائزة أفض2003الخارجية األميركية، وكانت قد حازت سنة 
ويجادل جوف بأن االدعاء بأن إسرائيل هي سبب المشاكل في الشرق األوسط غير صحيح، ويقول إننـا لـو                   

  .تخيلنا عالماً ال إسرائيل فيه فإن الصراعات والمشاكل في العالم العربي المحيط بها لن تتوقف
 على السياسة فـي لبنـان واالحـتالل         ويضرب مثاالً على ذلك بتدخل عبد الناصر في اليمن وسيطرة سوريا          

  .العراقي للكويت
ويقول إن الدول العربية تعاني من مشاكل طائفية وعرقية وسياسية وأيديولوجية مختلفة، وال يمكن أن تتحمـل                 

  .إسرائيل مسؤولية االضطرابات والتخلف والدكتاتورية التي تعاني منها المنطقة حسب رأيه
  ".أكثر المناطق تلوثاً في العالم"سرائيل النكد هو أنها نشأت في يحاول جوف االفتراض بأن حظّ إ

مـا دامـت    " يمسك بخناق زميله اليهودي صـارخاً        1948وينقل نكتة متداولة عن يهودي مذعور أثناء حرب         
  !"بريطانيا تستطيع أن تعطينا دولة ال تملكها، فلماذا لم تعطنا سويسرا؟

  .رز على غالف فورين بوليسي اهتماماً وجدالً كبيراًلقي مقال جوف الذي احتل العنوان األب
وقد حاول أن يثبت أن المشكلة ليست في إسرائيل وإنما في طبيعة المناطق المجاورة لها، وأن عالج الوضـع                   

  .بما يكفل استقرار إسرائيل" ملوثاتها"المنطقة من " بتنظيف"الشاذ ال يكون بالتخلص من إسرائيل وإنما 
جوف وأمثاله من أنصار الكيان اإلسرائيلي هو حملة العداء واالنتقادات التي تُوجه ضـد هـذا                لم يكن ما يثير     

الكيان في العالم العربي واإلسالمي، وإنما تلك اآلراء التي أخذ يتبناها عدد من الباحثين والمفكرين في العـالم                  
  ".متطفٌّل غير مرغوب فيه"الغربي بأن إسرائيل 

 الذي أعلن أنه توصل مرغماً إلى نتيجـة         A.N.Wilsonة الكاتب البريطاني ويلسون     فقد وصل إلى هذه النتيج    
  ".إسرائيل أثبتت من خالل تصرفاتها أنه ال يحقّ لها الوجود"مفادها أن 

 أستاذ ومدير مؤسسة ريمارك، في جامعة نيويورك، الذي يقول إن فكرة            T.Judtويؤيد هذا الرأي توني جوت      
 مفارقة تاريخية وأنها تشبه مشروع االنفصال العنصري الذي ساد أواخر القرن التاسـع              الدولة اليهودية تشكل  

عشر، وأنه ال مكان إلسرائيل في هذا العالم الذي يتجه نحو التعددية الثقافية واإلثنية، التي يجمعها مع بعـضها                   
  .بعضاً القانون الدولي

أن إسرائيل فتحت جرحاً بين اإلسالم والغرب وأنـه       يذكر   J.Gianottiوحتى العالم البرازيلي جوزيه جيانوتي      
الذي يشكل مصدر التـوتر     ) "إسرائيل(دون التخلص من هذا الجرح      " اإلرهاب اإلسالمي "ال يمكن التخلص من     
  ".عند اإلرهابيين الكامنين
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بي، وعلى هذا فإن مصدر خوف جوف وأمثاله هو أن فكرة وجود إسرائيل أصبحت مادة للنقاش في العالم الغر                 
  .وذلك بالنسبة له تجاوز لكّل الخطوط الحمراء

بالتأكيد ال يمكن تحميل الكيان اإلسرائيلي مسؤولية الكثير من المشاكل الداخلية واالختالفات الدينيـة والعرقيـة      
واالضطرابات السياسية في العالم العربي، لكن جوف يقدم لنا منطقاً مقلوبـاً ال يـستقيم مـع أدوات التحليـل                    

وعي، ألن المسألة مرتبطة بمبررات وجود إسرائيل نفسها، ال بوجود مشاكل يمكن أن تظهـر فـي أي                  الموض
  .مكان في العالم

فهل يكفي أن تكون هناك مشاكل في منطقة ما حتى تُنشئ كياناً سياسياً استعمارياً مخالفاً لرغبات كافة سـكان                   
ينقطع للحروب الدموية، وشهدت أكبر حربين عالميتين       كانت أوروبا طوال ألفي عام مسرحاً ال        : المنطقة؟ فمثالً 

  في التاريخ، فهل يعني ذلك أن من حق إسرائيل أن تقيم لها دولة لتحل مكان ألمانيا أو فرنسا؟
وهل المشاكل البريطانية األيرلندية تعطي اليهود حقاً في إنشاء إسرائيل في جنوب بريطانيا مثالً؟ وهل مشاكل                

  ي إلسرائيل حقاً في عمل دولة في رواندا أو بوروندي؟الهوتو والتوتسي تعط
في " تعيساً"ألنه لو لم يكن الوضع      " يقبلوا أيديهم وجهاً وظهراً   "وعلى أي حال، فعلى جوف وأنصار إسرائيل أن         

األميركي الغربي في بسط سيطرته على       العالم العربي لما قامت إسرائيل نفسها، ولما نجح المشروع الصهيوني         
  .ةالمنطق

لقد حاول جوف أن يتهرب من طرح التساؤالت الجوهرية المتعلقة بأصل إنشاء الكيان اإلسرائيلي، ومـا نـتج                  
  :عنه من مآٍس وكوارث في المنطقة؛ فقد كان إنشاء هذا الكيان مأساوياً في ثالثة أبعاد

إسرائيل مـن احـتالل     هو الظلم الهائل الذي أصاب شعباً بأكمله هو شعب فلسطين، وما نتج عن قيام               : األول
ألرض فلسطين، ووجود نحو خمسة ماليين الجئ فلسطيني يعيشون اآلن خارج فلسطين، وأكثر مـن مليـون                 

  .وسبعمائة ألف آخرين هم الجئون أيضاً ال يزالون يعيشون في اإلطار الجغرافي لفلسطين
 تتحمل إسرائيل وزره    وما نتج وسينتج عن ذلك من مآٍس وحرب وثورات وانتفاضات واضطراب في المنطقة            

  .األساسي
، واالنتفاضـة المباركـة     1982، واالجتياح اإلسـرائيلي للبنـان       1973 و 1967 و 1948وهل نسينا حروب    
  ..وانتفاضة األقصى

كيان جاء ضد حقائق األشياء، وضد حركة التاريخ، وضد القانون الدولي، وضد شريعة             إن إنشاء هذا ال   : الثاني
  .حقوق اإلنسان

فقد ارتبط إنشاء هذا الكيان بالحركة االستعمارية التقليدية التي انحسر مدها بعد الحرب العالمية الثانية، وبقـي                 
شاؤه بدعاوى تاريخية بالية يـرفض أصـحابها        هذا الكيان آخر شاهد شاذٍّ على استمرارها، وهو كيان ارتبط إن          

  .أنفسهم أن يجعلوا البحث العلمي المنهجي حكماً فيها
عام ؟ وحتى لو 2000من ِمن يهود اليوم يستطيع أن يثبت لنا باألدلة والوثائق أن عائلته سكنت في فلسطين قبل         

 4500الشعب المقيم فيها طوال الـ      افترضنا أن لهم حقاً ما في هذه األرض فمن أعطاهم الحق في أن يحرموا               
  ومن أعطاهم حق طرده وتشريده؟! سنة الماضية من السكن على األقل إلى جانبهم؟

والكيان اإلسرائيلي هو الكيان السياسي الوحيد الذي يعطي جنسية الدولة لمواطنيه وفق انتمائهم الديني اليهودي،               
  .حرم فيه أبناء األرض من حقوقهم األساسيةمهما كان بلدهم أو أصلهم العرقي، في الوقت الذي ي

والكيان اإلسرائيلي هو آخر مظهر قائم في الحياة المعاصرة لنظام الفصل العنصري، بعد أن سقط نظام الفصل                 
  .العنصري في جنوب أفريقيا

ـ                 سطين ومن جهة أخرى فإن تشكيل الكيان اإلسرائيلي كان حالة تاريخية شاذة، فهل استشارت بريطانيا أبناء فل
، وكان عليها كدولة انتداب أن ترتقـي  1948-1918 ألف يهودي في الفترة     450عندما شجعت استجالب نحو     

  .بمؤسسات الحكم لتوصل شعب فلسطين لالستقالل
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وإذا كانت كل شعوب العالم تقرر مصيرها بنفسها حسب القوانين الدولية واألمم المتحدة، فلماذا حـرم شـعب                  
 سـنة   181 لتقرير مصيره؟ ولماذا أصدرت األمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين رقـم             فلسطين من عمل استفتاء   

  .دون استشارة شعبها؟ مع العلم أن قرارات الهيئة العامة لألمم المتحدة نفسها ال تأخذ صفة اإللزام1947
ألمـم المتحـدة    وهل كانت ستنشأ إسرائيل لو طبقنا معايير القانون الدولي ومبادئ حقوق اإلنسان التي أقرتها ا              

  نفسها؟
والقهر واغتصاب حقوق اآلخرين، وهو مستمر في وجـوده         " القوة"إن إنشاء هذا الكيان قد تم باستخدام        : الثالث

  .بسبب القوة التي يملكها وبسبب ضعف اآلخرين
ستقرار وبالتالي فإن شعوب المنطقة ستظل تتطلع إلى اختالل معادلة القوة لتسترد حقوقها، وهو ما يعني أن اال                

  .في المنطقة مهدد باالنفجار في أي لحظة
أثارت تصريحات الرئيس اإليراني أحمدي نجاد حول زوال إسرائيل من خارطة العالم عاصفة من االنتقـادات                
واالحتجاجات الدولية، ويمكن أن نفهم ذلك في ضوء النفوذ اإلسرائيلي الدولي، وفي ضوء الهيمنة األميركيـة                

 المزاج الرسمي الدولي العام بالتعامل مع إسرائيل كحقيقة ثابتة، وتشجيع مـسار التـسوية               العالمية، وفي ضوء  
  .السلمية الذي يضمن قوتها وبقاءها واستمرارها

الطرح الدبلوماسي العام الذي مثّل سلوك األنظمـة العربيـة واإلسـالمية            ثم إن هذا الطرح كان خروجاً عن        
  .والعالمية طوال الثالثين سنة الماضية

وال أريد الدخول في جدال حول المصالح أو األضرار المتحققة من تصريحات أحمدي نجاد، ولكن التصريحات                
 وفي النظر إلى فلسطين باعتبارها أرضـاً        تتسق بشكل عام مع الخطاب السياسي واأليديولوجي المعتاد إليران،        
  .إسالمية وإلى إسرائيل باعتبارها كياناً غاصباً قائماً على الظلم والقهر

  .في عالمنا العربي واإلسالمي هناك خطابان أحدهما شعبي والثاني رسمي، فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين
 وإيمان بأن إسرائيل كيان يجب أن يـزول وأن          أما الشعبي فهو خطاب األغلبية الساحقة يتحدث بصدق وعفوية        

فلسطين يجب أن تعود، وأما الرسمي الدبلوماسي فهو خطاب أقلية تتبناه أنظمة حكم هي فـي الغالـب غيـر                    
  .ديمقراطية وغير منتخبة أو على األقل خائفة على مصالحها ولها حساباتها

  .نية على الضفة والقطاع إلى جانب إسرائيلوهو خطاب معروف يدعو لتسوية شاملة وإقامة الدولة الفلسطي
  .ما فعله الرئيس اإليراني هو أنه نقل الخطاب الشعبي وحقيقة ما في نفوس الناس، إلى الخطاب الرسمي

ماذا لو حصل استطالع للرأي العام وسئل اإلنسان العادي حول من له الحق في أرض فلسطين؟ وحول ما إذا                   
ود؟ وهل سيكون سعيداً إذا تحررت كل فلـسطين وزالـت إسـرائيل مـن       كان إلسرائيل حقّ شرعي في الوج     

  الوجود؟
كيف ستكون اإلجابات، بعيداً عن فذلكات السياسيين وفلسفات المثقفين؟ وكم هـي نـسبة العـرب والمـسلمين            

  المقتنعين من صميم أنفسهم بأن إسرائيل دولة شرعية طبيعية لها حق الوجود واالستمرار؟
  . التسوية واالعتراف بإسرائيل مرتبطة أساساً بالواقعية وموازين القوى واعتبارات المرحلةإن تبريرات مؤيدي

الذي اعتـاد الكثيـر مـن       " النفاق السياسي "لم يفعل أحمدي نجاد شيئاً كبيراً سوى أنه لم يمارس الدبلوماسية و           
  .على فعله"الواقعيين" الزعماء و
وسلو في أوجه، جرى استطالع للـرأي نظمتـه مؤسـسة مؤيـدة     ، وعندما كان التأييد التفاق أ1994في سنة   

بالموافقـة  % 60للتسوية في الضفة والقطاع، وكان أحد األسئلة عن رأي الناس في اتفاق التسوية فأجاب نحـو               
قال نحو  ) أي إسرائيل الرسمية الحالية    (1948عليه، ولكن عندما سئلوا عمن له الحق في فلسطين المحتلة سنة            

  . األرض حق للفلسطينيينإن هذه% 90
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ومن الالفت للنظر أن يقوم عدد من الكتاب والمثقفين بتسويد صفحات الجرائد والمجـالت ضـد تـصريحات                  
ال تتفق مع الواقع وال تخدم مـصالح        " لغة شعارات نارية منقرضة   "الرئيس اإليراني، معتبرين أن ما ذكره هو        

  .إلخ.. إيران والعرب والمسلمين
ثقفينا بدل أن ينشغلوا في تقديم الدروس ألحمدي نجاد حول اللياقة الدبلوماسية، أن يكونوا أقرب               وكان اَألولى بم  

إلى مشاعر الناس وضمائرهم، ويرحبوا بوجود خطابات رسمية ما زالت تعبر عـن حقيقـة رغبـات األمـة                   
  .وآمالها

بعد تصريحات الرئيس اإليراني طالبت إسرائيل بإخراج إيران من األمم المتحدة، وربما كانت إسرائيل آخـر                
  .من يحق له الكالم عن الشرعية الدولية

ن فعندما تأسست إسرائيل نفسها اشترطت األمم المتحدة للموافقة على عضويتها أن توافق على عـودة الالجئـي                
 سنة ال يزال بانتظار تطبيق إسرائيل       57الفلسطينيين إلى أرضهم ووافقت إسرائيل، والقرار الذي اتخذ قبل نحو           

  .له رغم أن قرار عودة الالجئين جرى تأكيده من األمم المتحدة نحو مائة وعشر مرات
حدة؟ وإذا كانـت إسـرائيل      ألم يِحن الوقت لطردها من األمم المت      : لم تنفذ إسرائيل هذا الشرط حتى اآلن، إذن       

  .تحترم الشرعية الدولية، فإن أمامها أكثر من خمسمائة قرار لألمم المتحدة رفضت تنفيذها بتحد وغرور
ولوال الفيتو األميركي الذي تكرر لصالح إسرائيل نحو أربعين مرة، لكان هذا الكيان خارج الشرعية الدولية منذ           

  .سنوات طويلة
أحد القرارات التي تـدينها       في األمم المتحدة ذات يوم ومزق في وجه اجتماعها العام          لقد وقف مندوب إسرائيل   

واستمرت إسرائيل، ليس ألنها دولة حضارية أو ألنها واحة للديمقراطية، بـل            ... وابتلعت األمم المتحدة اإلهانة   
  ..هو غرور القوة المدعوم بالقوى الكبرى

 في المنطقة نشأ بخالف كافة المعـايير واألخالقيـات والقـوانين            "جسم غريب "وشاءت إسرائيل أم أبت فإنها      
  .المتعارف عليها

وشاءت أنظمة الحكم الغربية أم أبت، فإن بقاء هذا الكيان سيظل شاهداً على ازدواجية المعايير ومثاراً للـسخط                  
   .والثورات في المنطقة

تعايش التي تفرضها موازين القوى، ولـيس       إن موضوع التسوية السلمية مرتبطٌ في جوهره بتحقيق حالة من ال          
بالقناعات الذاتية القلبية، وال بإعطاء الحقوق الكاملة ألصحابها، وهذا الشيء هو نفسه الموجود عند الكثير مـن           

 .اإلسرائيليين
11/11/2005جزيرة نت ال  

  
 انتخاب بيرتس يضع الحلبة اإلسرائيلية على فوهة بركان  .48

 حلمي موسى  
ورغم . أثار انتخاب عمير بيرتس زعيماً لحزب العمل ردود فعل متناقضة في الحلبة السياسية اإلسرائيلية

رت التعامل بإيجابية مع هذا الخصومة الشديدة التي يكنّها العديد من زعماء حزب العمل لبيرتس فإن غالبيتهم آث
فالشارات األولية من الشارع ووسائل اإلعالم رحبت بهذه النتيجة والحظت أن فرصة تاريخية قد . التطور

ومن الجائز أن الشخص البارز الوحيد من بين قادة حزب العمل . نشأت لبروز بديل حقيقي لحكومات الليكود
 . هود باراكالذي سيبقى بعيداً عن الحفل الجاري هو إي

وباراك، كما هو معروف، آثر التنازل عن التنافس على زعامة الحزب واقتراح تسليم الزعامة من دون منافسة 
وكان باراك، صاحب السبق في التكهن بفوز بيرتس، . لشمعون بيريز فقط من أجل الحيلولة دون فوز بيرتس
نه كان يعرف القدرات التنظيمية التي توفّرت لبيرتس في قال في مقابلة تلفزيونية أنه أبدى تقديره هذا لبيريز أل

 . حزب العمل
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غير أن الخصومة بين بيرتس وباراك تكمن في الحقيقة في الطريق الذي يريد بيرتس انتهاجه والذي يتناقض 
لذي فبيرتس يعلن أنه يريد السالم وأنه ال يرى طريقاً أفضل من طريق أوسلو، األمر ا. تقريباً مع طريق باراك
إذ أن باراك كان صاحب الفكرة التي خدمت اليمين الليكودي وقضت على فرص التسوية . يرفضه باراك بشدة

وقد استندت فكرة باراك إلى القول بأنه إذا لم يوافق الفلسطينيون على رؤيته . في السنوات التسع الماضية
 . السالمللتسوية النهائية فإن ذلك يعني دفعة واحدة أنهم ليسوا شركاء في 

. ومن المؤكد أن بيرتس يتناقض أيضاً مع باراك في الدور االجتماعي الذي ينبغي لحزب العمل أن يؤديه
ورغم كالم باراك أحياناً عن المرضى والفقراء إال أنه يميل عملياً إلى المدرسة التي تدعو إلى تقليص تدخّل 

 . الدولة في الفعل االقتصادي واالجتماعي
هناك حاجة لقول ذلك اآلن ألنه في ذروة نشوة أغلبية حزب العمل بردود الفعل الشعبية ومن الجائز أن 

فحزب العمل تزاوج طوال . والسياسية المرحبة بفوز بيرتس ال ينبغي نسيان قوى العرقلة داخل هذا الحزب
دولة والمجمع أصحاب الرأسمال وأصحاب النزعة األمنية في ال: عقود مع مجموعتي الضغط األهم في إسرائيل

ومن الصعب تخيل قيام ممثلي هاتين المجموعتين بتسهيل عمل بيرتس ورؤيته السياسية . الصناعي العسكري
 . واالجتماعية

ومن الجائز أن الكثيرين في الساحة السياسية اإلسرائيلية ينتظرون من هؤالء أن يكرروا أمام الجميع مشاهد 
فلم يفلح متسناع في كسب تأييد رفاقه له في التنافس على . م متسناعإذالل الزعيم األسبق لحزب العمل عميرا

. كما أن عدداً من رفاقه حاولوا تشويه صورته أثناء الحملة االنتخابية. رئاسة الحكومة ضد أرييل شارون
غير أن ما يضعف من . وليس من المستبعد أن يكون هذا، وربما أشد، حال عمير بيرتس داخل حزب العمل

فاالنطباع العام . ت نجاح تشويه كهذا رغبة الجمهور والحلبة اإلسرائيلية في رؤية بديل للوضع القائماحتماال
يشير إلى أن التأييد الشعبي الواسع الذي يحظى به شارون يعود في األصل إلى إحساس الجمهور بأنه ليس ثمة 

 . بديل جاهز لشارون
ي بانتظار الحمالت التي ستشن من داخل حزب العمل ضد رغم ذلك فإن القوى األخرى لن تقف مكتوفة األيد

فقد أعلن بيرتس أثناء . فأرييل شارون خصوصاً يشعر بأن بيرتس لم يمنحه حتى مجرد وقت للتفكير. بيرتس
وفور إعالن الفوز اتصل . الحملة االنتخابية أنه حال فوزه سيعمل على انسحاب حزبه من االئتالف الحكومي

وما جرى . لباً االجتماع معه بهدف واضح وهو االتفاق على موعد إلجراء انتخابات مبكرةهاتفياً بشارون طا
في جلسة الحكومة اإلسرائيلية يوم أمس والتي لم تستغرق أكثر من ربع ساعة إال دليل على االنقالب الذي 

شارون تأجيل ولذلك عندما حاول . فالقضية لم تعد تصريحات وإنما وقائع سياسية تفرض على األرض. طرأ
 . االجتماع المقرر مع بيرتس هدد األخير أنه قد ال ينتظر حتى يوم الخميس إلسقاط الحكومة

وإذا كانت االنتخابات المبكرة قد أخافت في مركز الليكود عدداً من معارضي شارون وخطة الفصل ودفعتهم 
فقط خوفاً من االنتخابات المبكرة وإنما فهو ليس . إلى تأييده في مواجهة نتنياهو فإن هذا الخوف يتعاظم اآلن

وهذا ما دفع الليكود، على ما يبدو، للتكتل . كذلك من احتمال خسارتها، ليس كأفراد فقط وإنما كحزب أيضا
واالتحاد حول شارون والشروع من اآلن بشن حمالت شديدة ضد بيرتس تمهيداً النتخابات أولية لزعامة 

  .الليكود ربما في الشهر المقبل
. وبيرتس أكثر من أي شخص في حزب العمل قادر على اجتذاب أصوات الشرقيين والفقراء من الليكوديين

فالصراع سيدور . وهذا يضعه في مواجهة مباشرة تقريباً ليس فقط مع الليكوديين وإنما كذلك مع حركة شاس
زب العمل وساحة تجاذب في الغالب على كتلة انتخابية هائلة كانت حتى وقت قريب منطقة مغلقة على ح

 . رئيسية بين الليكود وشاس
وإذا كانت استطالعات الرأي األولية قد أظهرت أن الكسب الذي يجلبه بيرتس لحزب العمل مأخوذ من الليكود 

وهذا ما يدفع شينوي . وشينوي فإن الخوف شديد في حركة شاس من خسارة مقاعد لمصلحة حزب العمل
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الحريدية السفارادية والليكود اليميني لالتحاد في مواجهة خطر بيرتس الشرقي العلمانية األشكنازية وشاس 
والواقع أن الحلبة اإلسرائيلية تعيش في هذه اللحظات آثار الهزات االرتدادية النتخاب بيرتس الذي . العمالي

 . أحيا حزب العمل وأنهضه من سبات
فقد يكون كثير منها .  مشاهد في الساحة اإلسرائيليةومع ذلك ليس من الحكمة االنسياق وراء ما يظهر اآلن من

  .غير أن من الحماقة اعتبار فوز بيرتس ومشاهد الترحيب الشعبي بذلك مجرد حدث عابر. سطحياً ومضلالً
  2005 / 11 / 11هآرتس 

  14/11/2005السفير 
  

 ينتظرون العودة ال التوطين .. الفلسطينيون ضيوف في لبنان: حوار، عباس زكي .49
التقت السياسة الوزير الفلسطيني المكلف بالشان اللبناني عباس زكي، وقال اكـدنا            :  من عمر البردان   -روتبي

وكان هنـاك   , والمحافظة على امنه الداخلي   , للجانب اللبناني حرصنا الشديد على احترام سيادة واستقالل لبنان        
 المقبلة وسيكون الوفد الفلسطيني موحدا برئاسـة        اتفاق على معاودة الحوار اللبناني الفلسطيني في االيام القليلة        

وايجاد حلـول   , والذي سياتي بروح منفتحة لمناقشة كل االمور مع االخوة اللبنانيين         , منظمة التحرير الفلسطينية  
بما يضمن مصلحة الطـرفين اللبنـاني       , لكل القضايا العالقة ومن ضمنها سالح المخيمات في الداخل والخارج         

ذلك االمر سيتم البحث في موضوع انشاء سفارة فلسطينية في لبنان على غرار ما هو موجـود               وك, والفلسطيني
والتخفيف تاليا من المعانـاة     , لمعالجة امور الالجئين الفلسطينيين على االراضي اللبنانية      , في بقية الدول العربية   

  .الحياتية واالجتماعية التي يواجهونها
را لدى المسؤولين اللبنانيين على االستجابة لمطالب الالجئين الفلسطينيين في          واشار زكي الى انه لمس تفهما كبي      

  .واعطائهم بعض الحقوق التي يطالبون فيها, المخيمات لجهة تحسين اوضاعهم وتخفيف الضغوط عليهم
لجهة موضـوع الـسالح     , واضاف نحن حريصون على معالجة كل الشوائب التي يشكو منها االخوة اللبنانيون           

وسيكون هناك  , سطيني والذي وجد امال لحماية ابناء شعبنا وليس موجها قطعيا ضد اي طرف لبناني داخلي              الفل
بما يتوافق مع وجهتي النظر     , وتاليا الموافقة عليه  , ونامل ان يتم تبنيه   , راي فلسطيني سنشرحه للجانب اللبناني    

  .اللبنانية والفلسطينية
الن في ذلك اكبر اساءة للشعب      , لمطلق لتوطين اي فلسطيني في لبنان     وشدد زكي للمسؤولين اللبنانيين رفضه ا     

قائال بوضوح اننا ضيوف نحترم قوانين الدول التي نتواجد على اراضـيها            , الفلسطيني ولعودته الى وطنه االم    
واحتراما لـسيادة واسـتقالل الـدول التـي         , حرصا على مصلحتنا الوطنية والقومية اوال     , وال يمكن تجاوزها  

  . تضيفناتس
  14/11/2005السياسة الكويتية 
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