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*** 
 

  حاول االفالت من تسجيل فشلها الثاني في المنطقةرايس ت .1
رايس أخفقت، أمس، فـي إنجـاز اتفـاق نهـائي بـين             أن  : نقال عن وكاالت   15/11/2005 السفير   نشرت

وقالت في مـؤتمر     .والضفة الغربية الفلسطينيين واإلسرائيليين بشأن معبر رفح، والممر اآلمن بين قطاع غزة           
 من األهمية بمكان أن تكون هناك حرية حركة قائمة بين غزة والضفة             ,صحافي مشترك مع عباس في رام اهللا      

 فسيكون  ,إنني اعتقد جازمة أن األطراف اذا عملت بجد       . الغربية وأن نسهل الحركة أيضاً داخل الضفة الغربية       
صل الى اتفاق، توجهت رايس الى االردن حيـث قـدمت التعـازي بعـد               وازاء عدم التو   .هناك اتفاق وشيك  

  . ، ثم عادت، مساء امساتتفجيرال
رايس طالبت محمود عبـاس      أن   :القدس المحتلة من  وليد عوض    15/11/2005 القدس العربي    وذكر مراسل 

بيـق خارطـة     الضغط علي اسرائيل مـن اجـل تط        ى في حين دعاها ال    ,امس بكبح جماح المقاومة الفلسطينية    
 الجهود األمريكيـة    هاواكد عباس انه ناقش خالل اجتماعه ب       .الطريق التي تنص علي اجراء مفاوضات نهائية      

وقال طرحنا القضايا المتعلقة بقطاع غزة من        .المبذولة بهدف إحياء عملية السالم وصوال إلي تنفيذ رؤية بوش         
فح وتشغيله بأسرع وقت ممكن ونحن بصدد اتفاق        اجل عدم تحويله إلي سجن كبير وضرورة إعادة فتح معبر ر          
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تناولنا مفاوضات الوضع النهـائي  وبهذا الموضوع وكذلك موضوع الميناء والبدء بتنفيذ مشروع المطار أيضا،       
  .احول القدس والحدود والمستوطنات والالجئين وضرورة استئنافه

 رايـس ل ابو مازن، انه شدد امام       وق إلى: لندنمن   15/11/2005 الشرق األوسط     مراسل  علي الصالح  وأشار
على أهمية عقد االنتخابات في موعدها المحدد، للتأكيد على الخيار الديمقراطي كسبيل للوصول إلـى تحقيـق                 

حلم الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، التي تعيش جنباً إلى جنـب بـأمن وسـالم                  ال
  .واستقرار مع دولة إسرائيل

 أنه بعد االنتخابات لن يـسمح ألي        ,ه عباس أضاف إلى ما    :رام اهللا من   15/11/2005 البيان اإلماراتية    تونوه
  . تنظيم أو مجموعة بحمل السالح خارج السلطة

ن مطالبة رايس    أ د محمد الهندي  يأكإلى ت : والوكاالت القدس المحتلة من   15/11/2005 االتحاد االماراتية  ولفتت
ة ما هو إال وصفة لحرب أهلية فلسطينية تعطي الضوء األخضر لشارون ليقوم بمزيـد               بتفكيك فصائل المقاوم  

من الجرائم في المدن الفلسطينية، وطالب السلطة باالضطالع بمـسؤولياتها وعـدم االنجـرار وراء الوعـود                 
 .االميركية فارغة المضمون

وسائل االعالم العبريـة امـس ان         به فادت أ ام: الناصرة و القدس المحتلة من   15/11/2005 الحياة   وأضافت
ان رايس لـم    ذكر  و.  مسألة مشاركة حماس في االنتخابات     هماخالفا حادا اندلع بين رايس وشارون خالل تناول       

تشاطر شارون في رأيه ان مشاركة الحركة خطأ فادح يضعف مكانة عباس ويقضي على خريطـة الطريـق،                  
 ستـسهل   الحركةواعتبرت رايس ان مشاركة     . االنتخاباتمحذرا من ان اسرائيل لن تنسق مع السلطة لتسهيل          

 عبـاس  على نزع سالحها، وان المجتمع الدولي سيشارك في حملة الضغط، مـضيفة ان               هاعلى السلطة ارغام  
سيخسر دعمنا ودعم العالم في حال لم يجرد حماس من السالح، ملتزمة بأن الواليات المتحدة لـن تجـري أي                    

وحضت على تكثيف االتـصاالت مـع        .الجهاد في حال وصولهما الى السلطة     ة  حرك أو   الحركةاتصاالت مع   
السلطة بهدف دعم رئيسها الذي على رغم انه ال يؤدي المتوقع منه اال انه أفضل من سلفه وبالتأكيد أفضل من                    

 وفي ما يتعلـق    .وحضت شارون تكثيف االتصاالت مع السلطة وتقديم تسهيالت معيشية للفلسطينيين         . أي بديل 
. مثل االوروبي م لل  في مكتب المراقبة   بمعبر رفح، كشف ان االتفاق المرتقب يقضي بان تكون المسؤولية العليا          

اما في ما يتعلق بمرور من تسميهم اسرائيل بالمشبوهين، فيقترح وولفنسن ان يكون قرار منعهم من الـسفر او                   
ر في يدها، ويتمسك الفلـسطينيون بكـونهم        اعتقالهم في يد اللجنة، في حين تصر اسرائيل على ان يكون االم           

قتراحات حتى ال يبقى قطـاع      الويقول مسؤولون فلسطينيون انهم اضطروا الى الموافقة على ا        . اصحاب القرار 
سياسة تقوية العالقات مع    ب  رايس وفي لقائها سلفان شالوم، أشادت     .غزة سجنا مغلقا على الفلسطينيين ومنتجاتهم     

  .دول عربية واسالمية
إسـرائيل سـتلتزم   أن   : أشرف أبوالهول من غزة نقال عن مراسلها    15/11/2005 األهرام المصرية    وردتوأ

 كما يـدعو إلـي       ,  شاحنة يوميا من البضائع الفلسطينية عبر ممر المنطار         150 بموجب االتفاق بالسماح بمرور   
   .  ديسمبر المقبل  15  بدءا من , استئناف حركة قوافل السيارات بين غزة والضفة الغربية

رايـس  أن  : وكـاالت والناصرة  من  برهوم جرايسي   عن مراسلها    نقال 15/11/2005 الغد األردنية    وجاء في 
مؤكدة إن النشاط االستيطاني    . دعت اسرائيل الى الوفاء بتعهداتها بتجميد البناء في المستوطنات بالضفة الغربية          

واضـافت ان االدارة    . طعتها الحكومة االسرائيلية على نفـسها     يتناقض مع السياسة االميركية والتعهدات التي ق      
نحن نتعامل مع االسرائيليين كما نتعامل مـع        ف ,االميركية ضد اي خطوات من شأنها ان تؤثر في الحل النهائي          

  . جميع االطراف
رفح رايس اعلنت في ختام اجتماعها بموفاز، صباح اليوم، ان معبر           أن   15/11/2005 48 عرب   وأورد موقع 

 ينشهر الجاري، بموجب االتفاق الذي تم التوصل اليه بين االسرائيلي         السيفتتح مجددا في الخامس والعشرين من       
وسيتولى مراقبون اوروبيون االشراف على المعبر كطرف دولي ثالث الى جانب الفلـسطينيين             . ينوالفلسطيني
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 المسافرين، وبعد االنتهاء من اقامة االجهـزة        وقالت ان المعبر سيفتتح في بداية االمر امام حركة         .والمصريين
الالزمة الجراء الفحوصات سيسمح بمرور وسائل النقل، وحتى يتم االنتهاء من انشاء هذه االجهزة سيتم نقـل                 

 .وحسب االتفاق سيسمح لمن يحمل الهوية الفلسطينية فقط باجتيـاز المعبـر            . البضائع عبر معبر كيرم شالوم    
 اقامة غرفة تنسيق مشترك للفلسطينيين واالسرائيليين واالوروبيين، لمتابعة مـا يحـدث             ويشمل االتفاق، ايضا،  

 . على المعبر من خالل صور مباشرة
 
   عرفات لكن ليس لدينا دليل مادي ملموساغتيالإسرائيل وراء : القدوة .2

ـ      يرجت: رام اهللا  من   15/11/2005 الحياة   نشرت ة اغتيـال  ح ناصر القدوة، ان يكون عرفات قضى فـي عملي
 يخرج بانطباع أن الوفاة حـدثت ألسـباب غيـر            الطبي الفرنسي   من يقرأ التقرير   إن: وقال .إسرائيلية مدبرة 

 ال يوجد اآلن إمكانية للوصول إلى دليل مادي ملموس على ذلك، موضحاً أن الملف سـيظّل                 ,وأضاف .طبيعية
غتيـال إلـى موقـف رسـمي        التحول فرضية ا   يستبعد أن ت   هغير أن  .مفتوحاً لحين التوصل إلى الحقيقة كاملة     

 يستند إلى امور اكثر وضوحاً وإلى أدلة مادية وليس إلـى اسـتنتاجات وقناعـة                ذلكفلسطيني، مشيراً إلى أن     
 .ذلكغتيال، معتبراً إسرائيل المتهم األول واألخير في        الواستبعد أيضاً أي دور للواليات المتحدة في ا       . شخصية

نحن نطالب بـذلك    :  قال ,الموضوعستتوجه إلى المؤسسات الدولية للمطالبة بتحقيق في        وعما إذا كانت السلطة     
ويشير فـي هـذا      .اليوم وعندما يتوفر لدينا الدليل لن نتوان عن ذلك والمطالبة أيضاً بمحاكمة دولية للمتهمين             

ذا الملف وحتى لتحييد    معركة إسرائيلية دموية تشارك فيها جهات متعددة إلقفال ه        : الصدد إلى وجود ما يسميه    
وفي رده على سـؤال      .مرحلة ياسر عرفات وتراثه ألسباب سياسية واضحة وألسباب تتعلق بمستقبل المنطقة          

معروف أن الرجل لم يسع في حياتـه        : بشأن مصير اموال لمنظمة التحرير يقال انها مسجلة باسم عرفات قال          
ى أحد إخفاء مليون دوالر فما بالك لو كان هذا          لتحقيق أي شيء شخصي، ونحن نعيش في عالم يصعب فيه عل          

 لكـن  هبالتأكيد كانت هناك أموال للمنظمة، وكانت تصرف بتوقيع    : واستدرك يقول . الشخص هو ياسر عرفات؟   
  .هذه األموال تم رصدها في صندوق وزارة المالية بعد رحيله

تهم إسرائيل اتهاماً صريحاً بالوقوف     توفيق الطيراوي ا   أن   :غزةمن   15/11/2005 البيان اإلماراتية    وأضافت
 تفيد بأن هناك مخططاً لتـصفيته بطريقـة ال تـشير            لهوقال إنه كان بعث برسالة خطية       . وراء تسميم عرفات  

وأشار إلى أن البيت األبيض كان على علم بهذه القضية، وطلب من شـارون أن               . بأصابع االتهام إلى إسرائيل   
وأشار إلى أن شارون قام بدوره      . والفلسطينيةأبلة سواء في األوساط العربية       بصورة ال تثير أي بل     هايتعامل مع 

  . من موفاز ذلكبطلب
 بقضية موت   واشنطن رايس ردا على سؤال حول عدم اهتمام         هقالتما   15/11/2005القبس الكويتية    وأوردت

اطى مع وفاة عرفات ألن      ليس من دور الواليات المتحدة ان تتع       أن, عرفات مقارنة مع قضية اغتيال الحريري     
 .للفلسطينيين تحقيقاتهم الخاصة، وان االمم المتحدة هي التي تقوم بالتحقيق في القضية

  
   في محافظة نابلسالعسكريةإقالة مدير االستخبارات  .3

فـارس صـحة    ماهر  واكد   . مدير االستخبارات العسكرية في محافظة نابلس من منصبه        ,عزل وزير الداخلية  
ذي قال انه تسلمه يوم الثاني من الشهر الجاري، مشيرا الى انه ال زال على راس عمله، ولـم                   قرار العزل، ال  

عـدم  هو   ,طردال  سبب وجاء في قرار العزل والمذيل بتوقيع التنظيم، واالدارة ان         .يغادر مكتبه منذ ذلك الحين    
  .عقب اغتيال موسى عرفاتكان وجه انتقادات شديدة اللهجة، لوزير الداخلية يشار إلى أن فارس  .النزاهة

  14/11/2005 48عرب 
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   عن عمليات شمال الضفة مسؤوالالحناوي الشهيد :حماس .4

حماس بيانا اعتبرت فيه أمجد الحناوي قائدها العـسكري المـسؤول عـن         اصدرت : عالء المشهراوي  -غزة  
نيته بالتخطيط إلقامة مـصنع      جاء بعد    هوقال الناطق بلسان الجيش االسرائيلي ان اغتيال      . عمليات شمال الضفة  

للمتفجرات في مدينة نابلس، باالضافة الى مسؤوليته المباشرة عن خلية كانت على وشك تنفيذ عمليـة مـسلحة      
وأكدت حماس أمس أن عمليات االغتيال المتواصـلة التـي تـشنها إسـرائيل ضـد النـشطاء              . ضد اسرائيل 

 ,وتوعدت كتائب القسام بالرد   . االحتالل لم يعد أمراٌ مجدياٌ    الفلسطينيين تؤكد على أن االستمرار في التهدئة مع         
  .جريمة لن تمر دون عقابالوقالت ان 

15/11/2005االتحاد االماراتية  

   احتاللهم لمقر محافظة خان يونسينهونمسلحون من فتح  .5
مـن  ساعدت قيادات من فتح امس بوضع حد لعملية اقتحام مقر محافظة خان يونس من قبـل مـسلحين         :غزة

ودعـا   .هم بدراسـة مطـالب    واتعهدبعد أن   .  كانوا يطالبون بضمهم الى األجهزة األمنية      ,كتائب شهداء األقصى  
  . محافظ خان يونس السلطة وأجهزتها األمنية لوضع حد لحالة الفلتان األمني وفوضى احتالل المؤسسات العامة

  15/11/2005الشرق األوسط 
  

   غزة   انتخابياً فيمكتبًامسلحون يغلقون  .6
 شهود ان مسلحين ملثمين من جماعة إسالمية لم تكـن           هقالما   :رويترزنقال عن    15/11/2005 الخليج   نشرت

معروفة من قبل اقتحموا مكتبا انتخابيا فلسطينيا في قطاع غزة امس وأمروا باغالقـه قـائلين ان االنتخابـات                   
امرة امريكية اسرائيلية لالضرار بالفلسطينيين      بأنها مؤ  وهاصفووفي منشور و   .التشريعية المقبلة ليست اسالمية   

  .وإثارة الشقاق بين المسلمين
وفـي بيـان    .  الجيش اإلسـالمي   ا اسم  على نفسه   أطلقت مجموعةال نأ:غزةمن  15/11/2005الشرق األوسط   

 نعلن عن إغالق بؤرة من بؤر الفساد التي يمارس فيها من الـسلوكيات مـا يتنـافى مـع                    ,صادر عنها، قالت  
واشار الى ان هناك مخططا من قبل من وصفهم بالعمالء الستغالل االنتخابات من أجل اشـعال نـار                  . ناأخالق

  .ستطوله أيديناذلك واضاف ان كل من تسول له نفسه ب. االقتتال الداخلي بين ابناء الشعب الفلسطيني
  
   الفلسطيني للحوار مع السلطات اللبنانيةالوفدالقدومي لرئاسة  .7

در قيادية فلسطينية أن الفصائل بحثت في تطبيق قرار تشكيل وفد موحد للتباحث والحـوار               مصا ذكرت :دمشق
مع السلطات اللبنانية برئاسة فاروق القدومي، ومن المفترض ان يتوجه الوفد خالل االيام القريبة القادمة للقـاء                 

  .اميل لحود وفؤاد السنيورة
  15/11/2005الخليج 

  
   جريحاً 12ابدة مخلفة قوات االحتالل تنسحب من الزب .8

قالت مصادر فلسطينية إن اثني عشر فلسطينيا أصيبوا بجراح مختلفـة جـراء عمليـة               : الفت حداد /48 عرب
 أليـة عـسكرية   30وكان ما اليقل عن  .التوغل التي نفذتها قوات االحتالل في بلدة الزبابدة جنوب مدينة جنين   

 .انت تستخدم مسكنا لطالب الجامعة العربيـة األمريكيـة        كالتي  بلدة وحاصرت إحدى البنايات     الاقتحمت امس   
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 استخدمت احدى المواطنات، كدرع بشري قبل دخولها المبنى بـزعم تحـصن      االحتالل وأشارت الى ان قوات   
  .عدد من المطلوبين بداخله

  15/11/2005 48عرب 
  
  جيش االحتالل يواصل قصف قطاع غزة  .9

 تهديداتها بتوسيع دائرة قصفها للمناطق الفلسطينية في قطـاع غـزة            نفذت اسرائيل الليلة الماضية،   : الفت حداد 
وقالت مصادر امنية فلسطينية ان القصف تركـز         .حيث قصفت، بقذائف المدفعية، مناطق في شمال قطاع غزة        

  .فى مناطق خالية ومناطق زراعية ولم يؤد الى وقوع اصابات فى صفوف الفلسطينين
  15/11/2005 48عرب 

 
   لن أطلب إذناً ألزور األقصى :رائد صالح .10

قال الشيخ رائد صالح معقباً على تحذيرات وزير األمن الداخلي اإلسـرائيلي، مـن    :ام الفحم ـ حسن مواسي 
نه يؤكد أن األقصى حق إسالمي عربي فلسطيني، وليس لجدعون عزرا وال ألمثالـه              أزيارة المسجد األقصى،    

  .ه لن أطلب إذناً منيهم أن أقرر شد الرحال اللذلك، فيو: أي حق في ذرة تراب فيه، وأضاف
  15/11/2005المستقبل اللبنانية 

   بحسب الجهاز المركزي لإلحصاء ماليين نسمة9,6الفلسطينيون  .11
اصدر الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني امس، كتاب فلسطين االحصائي المركزي السادس، الذي :ا ف ب

وذكر ان .  الشاملة حول المواطنين الفلسطينيين في مختلف بقاع االرضيمثل اهم المراجع االحصائية الرسمية
 ماليين نسمة، يتوزعون بواقع نحو حوالى 9,6عدد الفلسطينيين في العالم قدر منتصف العام الماضي بحوالى 

  مليون2,8 بواقعخمسة ماليين في الشتات،  و ماليين في االراضي الفلسطينية3,6 مليون في إسرائيل، و1،1
دول عربية في  آالف 604و مصرفي  الفا 63لبنان، وفي  الفا 421سوريا، وفي  الفا 443االردن ، وفي 

  الكتابويعرض. دول اجنبية اخرىفي  آالف 304 الواليات المتحدة ، و في الفا239اخرى، باالضافة الى
 إلىز سمات فلسطينيي الشتات،  ابرانطالقا منايضا، واقع الفلسطينيين الديموغرافي واالجتماعي واالقتصادي، 

  .سمات المجتمع في االراضي الفلسطينيةب وانتهاءواقعهم في اسرائيل، 
  15/11/2005السفير 

  
  تتشاور استعدادا الجتماعات الدول المانحة لالجئين الدول المضيفة .12

تـشاور حـول    عقدت الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين امس اجتماعات للتنـسيق وال         :  ماجد االمير  -عمان  
وقال مدير عام دائـرة      .القضايا التي ستطرح خالل اجتماعات الدول المانحة والمضيفة لالجئين ووكالة الغوث          

 اننا نؤكد على اهمية االجتماعات التنسيقية من اجل تشكيل موقف عربي متوافق              في االردن  الشؤون الفلسطينية 
 والمستند اساسا الى اعتبار قرارات الشرعية الدوليـة         في التعامل مع موضوع الالجئين من قبل الدول المضيفة        

 مشيرا الى ان الدول المـضيفة       , وضرورة دعم وكالة الغوث للوفاء بالتزاماتها      تهمهي االساس للتعامل مع قضي    
  .ستؤكد على ضرورة حصول الالجئين على الرعاية الكافية من قبل المجتمع الدولي

  15/11/2005الرأي األردنية 
  

  ورة تدريب على حقوق المرأة الفلسطينيةد: لبنان .13
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افتتح المعهد العربي لحقوق اإلنسان، دورة تدريب في مجال حقوق المرأة اإلنسانية في دير سيدة الجبـل فـي                   
أدما، إلدماج قضايا حقوق المرأة اإلنسانية ومناهضة العنف ضمن برامج عمل المنظمات العاملة في المخيمات               

  . الفلسطينية في لبنان
يتمكن المشاركون والمشاركات من التعرف على المبادئ والقيم األساسية لحقوق اإلنسان ومعرفـة تطـور               وس

  .حقوق المرأة والمفاهيم واتفاق إلغاء أشكال التمييز
  15/11/2005المستقبل اللبنانية 

  
   تسهيل دخول العمال الى داخل الخط األخضر لمزاعمنفي فلسطيني  .14

ات عمال فلسطين ما تناقلته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية حول السماح آلالف العمـال             نفى اتحاد نقاب  : الفت حداد 
الفلسطينيين بالعودة الى أماكن عملهم داخل الخط األخضر تحت مـا تـسميه تـسهيالت، موضـحا ان هـذه                    

  .التصريحات تأتي للتسويق االعالمي فقط بهدف تجميل صورة إسرائيل
  15/11/2005 48عرب 

  
  تترك االف االطفال الفلسطينيين بدون تعليمبلدية القدس  .15

كشف تقرير لجمعية مدينة شعبين عن االهمال الفظيع الذي يتعرض له فلسطينيو القدس             :  آمال شحادة  -الناصرة
ويـصل   . طفل غير مسجلين في االطر التعليميـة       14500من قبل البلدية وخاصة في مجال التعليم اذ تبين ان           

 طفـال حتـى     536 الفا و  64 الفا فيما ال يدرس في االطر التعليمية سوى          79يم الى   عدد االطفال في جيل التعل    
وحسب التقرير ففي السنوات االربع االخيرة تراجع عدد الطالب الفلسطينيين في المدارس من              . عاما 14جيل  

افيـة   في المائة بسبب النقص في الصفوف ورفض المؤسسات الرسمية بناء الغـرف الك             55 في المائة الى     62
  .علما ان االكتظاظ في الصفوف القائمة يفوق المعدل العام

  15/11/2005الرأي األردنية 
  

  شارون يهدد باقالة وزراء العمل ويحاول منع انشقاق الليكود .16
ارييل شارون، قبل يوم ب في حين يواصل عمير بيريتس، محاوالته لالجتماع - امال شحادة -الناصرة 

في الكنيست على مشروع قانون لحل الحكومة، هدد شارون باقالة جميع وزراء االربعاء، المحدد للتصويت 
وتعكس االجواء في حزب العمل . العمل من حكومته اذا اتخذوا قرارا بالتصويت الى جانب مشروع القانون

مصادقة الكتلة على طلب بيريتس باالنسحاب من الحكومة، ما يعني اضطرار شارون الى البحث عن بديل 
ولمنع حدوث وضع كهذا يسعى شارون هذه . لة عمل حكومته بشكل قانوني، اذا ما فشل اقتراح القانونلمواص

االيام الى منع حدوث انشقاق داخل حزبه وستكون اولى خطواته الهامة الظهار وحدة حزبه في التصويت يوم 
 وقد عرض معسكر شارون على خصميه نتنياهو والنداو االنسحاب من المنافسة على رئاسة حزب .االربعاء

الليكود مقابل ضمان الموقع الثاني من قائمة مرشحي الليكود لنتنياهو وان يتعهد شارون باجراء استفتاء عام في 
  .القضايا السياسية

15/11/2005الرأي األردنية   
  
 تقالة من الحكومة االسرائيلية وزراء حزب العمل قرروا االس .17

 .أن وزراء حزب العمل االسرائيلي قرروا االستقالة من الحكومة االسرائيلية ذكرت مصادر اسرائيلية الليلة،
وبدأ رئيس حزب العمل مساء أمس، بجمع تواقيع وزراء حزبه على رسائل استقاالتهم من الحكومة والتي 
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ونقل موقع يديعوت احرونوت االلكتروني عن مقربين  .راء االسرائيليسيقدمها يوم الخميس القادم لرئيس الوز
 .من بيرتس قولهم ان تقديم استقاالت وزراء العمل غايته منع شارون من إقالة وزراء العمل لسبب أو ألخر

15/11/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية   
 
  لمحكمة   بجزء من التهم الموجهة إليه اليوم في اسيعترفعمري شارون  .18

وحسب الصفقة فإن . توصلت النيابة العامة اإلسرائيلية إلى صفقة ادعاء مع عضو الكنيست، عمري شارون
عقوبتها وشارون األبن سيعترف مع افتتاح محاكمته اليوم بالتهم الموجهة إليه وهي مخالفة قانون األحزاب 

ولم يتوصل الطرفان حتى اآلن الى . لفعليغرامة مالية وتسجيل كاذب في مستندات الشركات عقوتبها السجن ا
وسيتم في محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الثالثاء قراءة الئحة االتهام ضد عمري . اتفاق حول العقوبة

شارون الذي اوكّله والده، اريئيل شارون، الدارة حملته اإلنتخابية لإلنتخابات التمهيدية لحزب الليكود في 
الل الئحة االتهام أن األموال التي جنّدها عمري شارون لإلنتخابات كان ستة ويظهر من خ. 1999سبتمبر 

  . وهذا المبلغ يفوق المبلغ المسموح بكثير. ماليين شيكل
15/11/2005 48عرب   

  
  برئاسة العمل يشكل خطراً على المجتمع واالقتصاد اإلسرائيلي بيرتسفوز : نتنياهو .19

 بيرتس رئيساً لحزب العمل يشكل خطراً حقيقياً على المجتمع واالقتصاد إن انتخاب عمير: قال بنيامين نتنياهو
إن بيرتس : وأضافت صحيفة يدعوت أحرنوت نقالً عن نتنياهو قوله .اإلسرائيلي، وأنه يسوق شعبية رخيصة

تعميق يقود سياسة اقتصادية ستدمر االقتصاد اإلسرائيلي وتقود الخزينة العامة نحو اإلفالس، وإنها ستؤدي إلى 
  .ظاهرة البطالة ووقف النمو وارتفاع نسبة الضرائب وتعميق الفقر

14/11/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية   
  
  بيرتس ولبيد اتفقا على العمل لتقريب موعد االنتخابات العامة   .20

اع اتفق رئيس حزب العمل االسرائيلي، عمير بيرتس، ورئيس حركة شينوي، يوسيف تومي لبيد، في اجتم
ونفى . عقداه، صباح اليوم، على العمل المشترك لحل الكنيست وتقريب موعد االنتخابات العامة في اسرائيل

تومي لبيد في ختام االجتماع االنباء التي شاعت، امس، حول احتمال عودة حزبه الى االئتالف الحكومي، قائال 
 انه تلقى توجهات رسمية من ديوان رئيس واكد .للصحفيين ان شينوي لن تنقذ شارون من مخالب عمير بيرتس

الوزراء شارون لفحص امكانية عودة شينوي الى االئتالف الحكومي في حال استقالة وزراء حزب العمل، اال 
  . انه لن يتجاوب معها

15/11/2005 48عرب   
  
  مفاوضات لتوثيق العالقات بين تل ابيب والدوحة:هآرتس .21

سرائيل وقطر اتصاالت متقدمة لرفع مستوي العالقات الدبلوماسية تجري ا :الناصرة ـ من زهير اندراوس
ومع ذلك . بينهما، هذا ما اكدته امس مصادر سياسية رفيعة المستوي في تل ابيب لصحيفة يديعوت احرونوت

فقد نفت مصادر في وزارة الخارجية ما نشرته صحيفة الوطن السعودية وافادت بان وفدا اسرائيليا رفيع 
 . ور هذه االيام الدوحة، عاصمة قطر، الجمال االجراءات التالية في الطريق لتوثيق العالقاتالمستوي يز

15/11/2005القدس العربي   
 

   العالم للصحافي اإلسباني هنريك تسيمرمان مركزأصوات من كتاب  .22
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هو  من مركز العالم للصحافي اإلسباني هنريكي تسيمرمان، و, أصوات,عن صدور كتاب أعلن،: تل أبيب
عبارة عن سلسلة لقاءات مع كبار الشخصيات السياسية والقيادية الفلسطينية واإلسرائيلية التي لها تأثير مباشر 

 .على ما يجري من أحداث في المنطقة
  14/11/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

 
  1559نرفض لـ : التحريراسامة سعد لوفد منظمة  .23

صري وفد فصائل منظمة التحرير وجرى عرض أوضاع الفلسطينيين في استقبل رئيس التنظيم الشعبي النا
وقال النائب سعد خالل اللقاء إن البعض يعمل لتعطيل مبادرة عقد اللقاء الوطني اللبناني ـ الفلسطيني . لبنان

 وإجهاض هذه المبادرة، ألن هناك من يرى معالجة الملف الفلسطيني بوجهة مخالفة للركائز التي تقوم عليها
المبادرة من التزام لبنان قضية الشعب الفلسطيني والتمسك بحقوقه الوطنية وحماية األمن الوطني اللبناني الذي 

وأكد رفضه معالجة الملف  .يأتي خطره الدائم من العدو اإلسرائيلي، وأخيراً أمن المخيمات الفلسطينية
، ألننا ال نستطيع السير في معالجة 1559الفلسطيني والعالقات اللبنانية ـ الفلسطينية تحت سقف القرار 

  .مفخخة كهذه، إنما المطلوب معالجة وطنية
15/11/2005المستقبل اللبنانية   

 
   اسرائيل بسرقة اراضي الفلسطينيين تتهمكنيسة سكوتالندا  .24

  عام مجلس الكنائس السكوتالندية ديفيد السي اتهامه لالنباء عن اميننقلت وكالة يو بي اي :جوزيف حرب
وخالل زيارة قام بها مؤخرا لمدينة بيت لحم في الضفة الغـربية التي اصبحت . الدولة العبرية بالسرقة

.  من هــذا المشهدي من معـظم الجــوانب اعلن السي انه اصيب بصدمةمحــاطــة بجدار اسمنت
ادركت انه ليس كنت في المــاضي مؤيدا القامة هذا الجــدار ولكن اذا رأيت اين هو اليوم واضــاف 

جدارا للحماية االمنية بل هــو مثـال صارخ على ســرقة االراضي وانا ال اعرف كيـف يمكن الي 
  . محاربة االرهابهادا الى مزاعمــكــان تبريره استن

15/11/2005عكاظ   
 

 اعتصام فلسطيني لبناني في عين الحلوة بمفردات جديدة  .25
يني في مخيم عين الحلوة على اعتقال القياديين في قوى التحالف ارتفعت حدة االحتجاج الفلسط: محمد صالح

وما ميز االحتجاج المفردات الجديدة التي استخدمت للمرة االولى . الفلسطيني من قبل السلطات االمنية اللبنانية
يا مثل منذ اكثر من نيف وثالثة عقود، ما بين السلطة اللبنانية والفصائل الفلسطينية وخاصة المقربة من سور

واالحتجاج جاء على شكل اعتصام شاركت فيه كل الفصائل . االعتقال السياسي، االفراج الفوري وغيرها
القريبة من سوريا والمحسوبة عليها بما فيها حماس والجهاد االسالمي وجبهة التحرير الفلسطينية وانصار اهللا 

وعن جانب االحزاب . لجبهة الشعبيةسجل حضور الفت لوالجبهة الديموقراطية، ووغابت عنه حركة فتح 
وكان . اللبنانية شارك حزب اهللا والجماعة االسالمية والناصري الذي صعد في لهجته ضد الحكومة ورئيسها

  .االعتصام قد نفذ تحت شعار نعم للحوار اللبناني الفلسطيني الجدي، ال للتوقيفات واالعتقال السياسي
  15/11/2005السفير 

  
  من حراس األرز من تهمة التحريض على قتل الفلسطينيين 3تبرئة : لبنان .26
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التحريض على قتل الفلسطينيين الموجهة الى ثالثة قيـاديين          خفضت الهيئة االتهامية في بيروت تهمة     : بيروت
واحالتهم الى الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت، بـدال مـن           . في حزب حراس األرز من الجناية الى الجنحة       

  .محكمة الجنايات
  15/11/2005الشرق األوسط 

  
  
  مراقبون أوروبيون إلى غزة الشهر المقبل    .27

 بان االتحاد االوروبي على استعداد لنشر مراقبيه علـى         ,المتحدثة باسم سوالنا   صرحت :لندن من   فيصل حيالي 
 مراقب ينتمون الـى اجهـزة الـشرطة والقـوات           200ويستعد ما يقرب من     . معبر رفح خالل االيام القادمة    

العسكرية لدول مختلفة في االتحاد للتوجه الى قطاع غزة ليكونوا النواة االولية لوحدات المراقبة الدولية التي تم                 
  .االتفاق عليها في وقت سابق من الرباعية

15/11/2005االتحاد االماراتية  
  
  !إسقاط أم إضعاف؟ السلوك األمريكي تـجاه سوريا .28

   أمين محمد علي   .د
رة األمريكية سابقاً مع الحالة السورية باعتبارها حالة عاجلة بسبب انشغال أمريكـا بأولويـات               لم تتعامل اإلدا  

أخرى كفلسطين وأفغانستان والعراق، في الوقت الذي قبلت فيه قيام النظام السوري بـضبط وتـولي الملـف                  
م السوري كـان يعمـل     ثم إن النظا  .  إثر مشاركة سوريا إلى جانب أمريكا في حرب الخليج         1990اللبناني منذ   

وفق حسابات دقيقة مكنته من أن يحافظ على هامش حرية خاص به، دون أن يصل  إلى حـد القطيعـة مـع                       
فقد ضبط حدوده بشكل تام مع الكيان الصهيوني، وضرب اإلسالميين الحركيين بقسوة، وشـارك فـي                . أمريكا

عي في استرداد الجوالن، وقـدم معلومـات        مفاوضات التسوية متسلحاً بالقرارات الدولية وحقه الطبيعي الشر       
ورغم أنه استضاف عدداً من التنظيمات الفلسطينية، إال أنه جعـل هـامش حركتهـا               . مهمة عن تنظيم القاعدة   

  .وقدرتها على العمل والتجنيد وظهورها اإلعالمي محدوداً، ومحكوماً بموازينه وحساباته السياسية
ط اآلمن في التعامل مع سوريا، من خالل سياسة التدرج في الضغط وفـي  ولذلك تبنّت أمريكا استراتيجية الهبو  

غير أن مجموعة المعطيات والتغيرات التي شهدتها المنطقة، أخذت تفتح المجـال لـسياسات              . فرض العقوبات 
  .أمريكية جديدة أكثر قوةً وحزماً تجاه سوريا

  : كل واحد منهما وسائل مختلفةويتمثل الخط العام للسلوك األمريكي في أحد خيارين، قد يتضمن
  .إضعاف النظام السوري بغرض ابتزازه وتحقيق مكاسب كبيرة: األول
  .إسقاط النظام وتغييره بنظام أكثر والء: والثاني

  إسقاط أم إضعاف؟
لعلّنا نستذكر عند الحديث عن احتماالت التفكير األمريكي بإزالة النظام السوري أن جورج بوش أشـار فـي                  

 يمكن أن تكـون علـى       - وليس العراق فقط     - إلى أن بلداناً شرق أوسطية       2003 تشرين الثاني    6خطابه في   
 تشرين األول الماضي تهديداً ضمنياً لسوريا عنـدما صـرح أن دوالً             6وكرر بوش في    . الئحة تغيير األنظمة  

اليات المتحدة ال تفرق    راعية لإلرهاب مثل سوريا وإيران ال تستحق أن يصبر عليها ضحايا اإلرهاب، وأن الو             
  .        بين أولئك الذين يرتكبون أعمال اإلرهاب وأولئك الذين يدعمونهم ألنهم مذنبون مثلهم تماماً

لقد كان ناتان شارانسكي اليهودي الصهيوني المتطرف والوزير االسرائيلي السابق في حكومة شارون وزعـيم              
 Constructiveة الفوضـى البـــناءة   حزب المهاجرين الروس، هو أول مـن كتـب عـن فكــــر    

Instability       وقد التقط روبرت ساتلوف الفكرة وكتب عنهـا        . ، داعياً إلى إعادة ترتيب خارطة المنطقة العربية
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وقـال  . باعتبارها اسـتراتيجية لإلدارة األمريكية الحالية  وكتب عن تطبيقاتها في الحالتين اللبنانية والـسورية             
ورأى أن  . ا هما مكانان تتم تجربة سياسة الفوضى البناءة فيهما في مرحلـة مبكـرة             ساتلوف إن لبنان وسوري   

. اإلدارة األمريكية وحلفاءها سوف يعانون من هزائم تكتيكية ولحظات مرعبة قبل أن تأخذ هذه السياسة مـداها                
حتماالت قوية لحدوث   ولكنه استدرك قائالً إنه إذا استطاعت اإلدارة األمريكية الحفاظ على تصميمها فإن هناك ا             

  .تغيير بنّاء
غير أن ساتلوف الذي يؤمن بنجاح ونجاعة هذه السياسة، ويؤمن بأن النظام السوري في وضٍع هشٍّ، ال يجـد                   
حالياً بديالً مناسباً للنظام القائم، ويقول إن على واشنطن أن تبحث عن خيار أفضل من البديل السيئ األول وهو                   

ة أكثر فاعلية، وأفضل من البديل األسوأ وهو تولي المـسلمين الـسنّة المتعـصبين               قيام سلطة بعثية ديكتاتوري   
  .للسلطة

ولم يستبعد دنيس روس ضمن االحتماالت التي ذكرها أن يتولى السلطة سنةٌ متعصبون أو تحدث حالـة مـن                   
 الحـالي   ولذلك يرى أنه في ضوء عدم وضوح الرؤية بشأن المستقبل السوري فإن الوقـت             . الفوضى في البلد  

وبدالً من ذلك يقترح روس علـى       . ليس هو الوقت المناسب للواليات المتحدة لتبني مبادرة سياسية كبيرة جديدة          
كما يقترح على أمريكا استيعاب احتماالت عدم       . واشنطن التركيز على أن توضع األمور في نصابها في لبنان         
وهو ينصح  . يل واألردن والعراق بأشكال مختلفة    االستقرار في سوريا، ألن ذلك سوف يؤثر على تركيا وإسرائ         

وقـد  . من الناحية االستراتيجية بأن تبدأ أمريكا بمحادثات سرية مع جيران سوريا لتخطيط االحتماالت والبدائل             
ذكر روس في وقت الحق في ندوة الصحافة العربية بباريس أنه ال يعتقد بوجـود خطـة ضـد سـوريا، ألن                      

  .رضة الوحيدة المتوفرة حتى اآلن هي اإلخوان المسلمونالمشكلة تكمن في أن المعا
ويتوافق رأي فلينت ليفريت، المدير السابق لشؤون الشرق األوسط في مجلس األمن القومي الذي يركّز علـى                 
قضايا الصراع العربي اإلسرائيلي، إلى حد ما مع رأي روس، ويرى أن تغييراً مفاجئاً للنظام في دمشق قد ال                   

واستناداً إلى ليفريت، فإن البديل األكثر إقناعاً سيكون اإلخوان المـسلمين، وأن  . تهيه واشنطن تماماًيأتي بما تش  
من شأن االنهيار المفاجئ للبعثيين أن يمهد الطريق أمام اإلسالميين للوصول إلى السلطة، وتهيئة الوضع إلقامة                

  . جمهورية إسالمية في سوريا، على نسق النظام اإليراني
 تكرار الكتابات األمريكية مخاوفها من سيطرة اإلخوان المسلمين، إالّ أنه ال يظهر أن اإلخوان يمثلـون                 ورغم

حالياً بديالً حقيقياً مستعداً الستالم السلطة، بعد أن تعرض تنظيمهم للمطاردة العنيفة ومحاوالت السحق طـوال                
ورغـم انتـشار مظـاهر      . اتهم في الخارج  الخمس وعشرين سنة الماضية، في الوقت الذي ال تزال معظم قياد          

التدين بشكل واسع في سوريا إال أن تنظيم اإلخوان لم يتمكن بعد من تنظيم قاعدته الحركيـة والـشعبية فـي                     
  .سوريا

ويبدو أن اإلدارة األمريكية قد حسمت خيارها في ضرورة فرض مزيد من الضغوط، لكنها لم تحـسم خيـار                   
ويظهر أنها تعاملت بإيجابية مع اقتراح دينيس روس بالقيام بمحادثـات           . رإسقاط النظام أو شخص رئيسه بشا     

ويأتي في هذا السياق ما نشرته صحيفة فايننشال تـايمز          . سرية مع جيران سوريا لتخطيط االحتماالت والبدائل      
 تشرين األول الفائت في تقرير من مراسلها في واشنطن أن ستيفين هادلي مستـشار األمـن القـومي                   10في  

للرئيس األميركي جورج بوش، ينسق مشاورات مع حلفاء  الواليات المتحدة بشأن نظاِم حكٍم في سوريا بـديٍل                  
يكلفون أناسـاً داخـل     ) اإلدارة(وقال مسؤول سابق للصحيفة طلب عدم الكشف عن اسمه إنهم           . للنظام الحالي 

ا بشخصية عسكرية، ولكن سـيكون مـن    اإلدارة وخارجها البحث عن بديل يوفر هبوطاً آمناً، ويحتمل أن يقبلو          
ويبدو أن الزيارات التي قـام بهـا مـسؤولون          . الصعب جداً العثور على شخص يتقدم ويعمل مع األميركيين        

وقـد حـدثت    . أمريكيون في الفترة األخيرة إلى الكيان اإلسرائيلي ولبنان وتركيا ومصر تدخل في هذا اإلطار             
متعلقة باستشارات أمريكية لكال البلدين بشأن تغييـر        ) كما أشرنا سابقاًً   (تسريبات للصحافة التركية واإلسرائيلية   

  .نظام الحكم في مع المحافظة على استقرار سوريا
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  -: وعلى ذلك فإن التفكير الحالي بعملية التغيير مرتبط بالمحافظة على االستقرار، وهو بذلك يستبعد خيـاري                 
  . مباشرتغيير النظام  بالقيام بتدخل عسكري أمريكي

  .الثورة الشعبية أوالعصيان المدني داخل سوريا
ومما يقوي هذا االستنتاج أن مسؤوالً أميركياً صرح في واشنطن تعليقاً على التقرير الـذي  نـشرته صـحيفة           

بأن واشنطن تتطلع إلى تغيير في سلوك سوريا،        ) بشأن تغيير نظام الحكم السوري    (هآرتس اإلسرائيلية قبل أيام     
رأيت قلقاً أمريكياً من إيران، وكثيراً      : ويدعم ذلك  قول الرئيس العراقي جالل الطالباني       . نظام الحكم وليس في   

ما هو البديل في سوريا؟ وكان ردهم بأنهم ال يريدون تغيير النظام، وإنمـا              : فقلت لهم . من التشدد ضد سوريا   
  . تغيير النهج

 دون استبداله، يظل الخيار األرجح في المرحلة الراهنة،         وهكذا، يظهر أن الخيار األمريكي في إضعاف النظام،       
  :ألسباب واعتبارات مختلفة أهمها

 تورط أمريكا في المستنقع العراقي، ومعارضة الرأي العام األمريكي لتورط آخر جديد ومكلف في المنطقة،                -
  .فضالً عن عدم رغبة اإلدارة األمريكية حالياً بذلك

كي لتدخل عسكري كبير وشامل إلسقاط نظام مثل النظام السوري بسبب انغماسه             عدم جاهزية الجيش األمري    -
في العراق، وحاجة الجيوش عادة من ثالث إلى خمس سنوات إلعادة ترتيب أوضاعها بين حرب وأخرى، إذا                 

  .ما كانت ترغب بتحقيق نتائج مضمونة
ة، وصعوبة تجييش قوى عالمية أو عقد        عدم إقدام النظام السوري على ما يبرر إسقاطه من وجهة نظر دولي            -

وحتى لو كانت نتائج التحقيق في اغتيال الحريري        . تحالفات عسكرية معها إلسقاط النظام في مثل هذه الظروف        
تضع إصبع االتهام على سوريا فمن المرجح المطالبة بأشخاص من رموز النظام األمني، وستـسلمهم سـوريا                 

  .على األرجح بعد بعض الممانعة
ميل الواليات المتحدة في الفترة األخيرة إلى العودة الستخدام مظلة األمم المتحدة ومجلـس األمـن الـدولي                   -

  .الستصدار القرارات وتنفيذ مشاريعها بعد تجربتها السلبية في العراق
 هي عمليـة    وإن عملية تغيير النظام   . تبقى إشكالية البديل المناسب هي أكثر اإلشكاليات تعقيداً بالنسبة ألمريكا         

غير مضمونة النتائج وقد تُحدث زلزاالً في المنطقة، تنعكس آثاره المدمرة على عـدد مـن حلفـاء أمريكـا،                    
  .وخصوصاً الكيان الصهيوني وتركيا واألردن

من الملفت للنظر أن معظم الدراسات ومعظم تصريحات الساسة األمريكيين، تركز على ما هو مطلـوب مـن                  
راق ولبنان ومشروع التسوية والمقاومة الفلسطينية واللبنانية؛ وال تتحدث إال قلـيالً عـن              النظام الحاكم تجاه الع   

وهذا يوحي بأن المطلـوب هـو       . ديكتاتورية النظام وعن ضرورة اإلصالح في سوريا و تطبيق الديموقراطية         
  . تغيير سياسات النظام وليس تغيير النظام نفسه

قيام بمزيد من الضغوط من خالل محاولة المزج بين عـزل سـوريا              وعلى ذلك، ستسعى اإلدارة األمريكية لل     
وقد تلجأ إلى توجيه ضربات عسكرية محـدودة لمحاولـة          . ، وسياسة العصا والجزرة   )تكرار السيناريو الليبي  (

فرض مطالبها إذا أصر النظام على سياسة الممانعة، كما قد تشجع انقالباً عسكرياً يحقـق بعـض االنفـراج                    
  . اإلسرائيلية-في الوقت الذي يستجيب فيه تدريجياً للمطالب األمريكية الداخلي، 

    11/11/2005االمان اللبنانية 
 
  التقارب بين الضفتين والميول لنظام سياسي مشترك مستقبال  .29

 داني روبنشتاين
ية ـ ال حاجة لالستفاضة في الحديث عن ان اغلبية سكان االردن من أصول فلسطينية، وأن العالقة األسر

هذا ما حدث . يفصل بين الضفتين نظام سياسي ذو مصالح متناقضة احيانا. االجتماعية بين الضفتين جريئة جدا
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علي سبيل المثال في اواسط الخمسينيات حيث انتفض السكان الفلسطينيون الغاضبون ضد النظام االردني، وبعد 
، ايلول 1970) سبتمبر( أهلية في االردن ايلول تسببت الفصائل الفلسطينية باندالع حرب) يونيو(حرب حزيران 

بين الحسين ملك االردن وبين ياسر عرفات رئيس حرآة التحرير الوطنية الفلسطينية سادت عالقة من . االسود 
ُعلم بمحاوالت من أتباع عرفات ) 1974 و1970(مرتين علي األقل . التوتر والعداء باستثناء فترات قصيرة

 . وحتي عندما تصالحا لم تكن بينهما عالقة من الثقة.الغتيال الملك حسين
الملك حسين الذي آان من الصعب عليه أن يسلم بضياع القدس والضفة الغربية . األمور تبدو اآلن بصورة مغايرة

من مملكته، لم يعد موجودا اآلن، آما حل محل ياسر عرفات رئيس جديد ويبدو ان العالقة بين الضفتين علي شفا 
 .التغيير

أحد المؤشرات علي ذلك آان التقارير التي نشرت قبل عدة اسابيع حول خطة جديدة القامة آونفدرالية اردنية ـ 
خطة المجالي . فلسطينية أعدها عبد السالم المجالي، رئيس الوزراء االردني السابق ومن آبار السياسيين االردنيين

البروفيسور آشر ساسا من جامعة تل ابيب يقول أن . تحدثت عن مؤسسات سلطوية مشترآة ومنفصلة للضفتين معا
الحكومة االردنية والسلطة الفلسطينية تدرآان جيدا أن هناك تغيرات في المنطقة ـ خصوصا في عالقات اسرائيل 

وعلي وجه التأآيد ستكون لخطة فك االرتباط في غزة . والفلسطينيين ـ تستوجب قيام الجانبين بتقييم سياستهما
 . في الضفة، ومن الواضح أن بناء الجدار سيستكمل بين الضفة واسرائيلاستمرارية

علي سبيل المثال من المحظور علي سكان الضفة منذ مدة من الزمن أن يتوجهوا . هذا واقع جديد بعضه معروف
هذا هناك أمثلة اخري تدلل علي . الي الخارج عبر مطار بن غوريون، وال خيار أمامهم إال التوجه عبر االردن

نفس . الضفة محبوسة بين اسرائيل واالردن واذا أغلقت الحدود السرائيل فال خيار إال التوجه الي االردن: المبدأ
الشيء يحدث في غزة حيث أصبحت مصر البديل القائم المتاح لحرآة الفلسطينيين في ظل اغالق اسرائيل 

 .لحدودها معها
دا آخر علي العالقات القوية القائمة بين الضفتين ومن المحتمل في العمليات االرهابية في االردن وفرت دليال جدي

 .المستقبل أن يكون لهما نظام مشترك، وستترتب علي ذلك بطبيعة الحال آثار هامة علي دولة اسرائيل
  14/11/2005) هآرتس(

  15/11/2005القدس العربي  
  

 كاريكاتير .30
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