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   نافذة من االمل مشوبة بالتنازالت الفلسطينيةاتفاق رفح .1
, لفتح مقيد لحدود غـزة    إضافة  وساطة رايس أثمرت    أن  : الناصرةورام اهللا   من   16/11/2005 الحياة   نشرت

 وبتكلفة قدرت بسبعين مليـون      راًميناء الذي ستستغرق اقامة المرحلة األولى منه عشرين شه        الالشروع في بناء    
 عندما تنازل االسرائيليون عن مطالبتهم االحتفـاظ بحـق          ,وقال مسؤولون فلسطينيون ان االتفاق تحقق      .دوالر

اصدار قرار بشأن كل مشتبه به يمر عبر المعبر، وبعد ان وافق الفلسطينيون على مطلب إسرائيل توفير بـث                   
مـشتركة  العمليات  الغرفة  االشراف االوروبي ل  ووافق الطرفان على     .مباشر لكل ما يجري على مدار الساعة      

توقيف ست ساعات لغرض    الويكون صاحب القرار بشأن اي مشتبه تطلب إسرائيل توقيفه على اال تتجاوز مدة              
ويتيح هذا البند من االتفاق لسكان غزة السفر للخارج، بمن فيهم قادة حماس والجهاد والجبهـة                 .الفحص اآلني 

لكنه يبقي قيوداً على بعض العناصر التي قد تتقبل اوروبا          . بية وغيرهم من الممنوعين من السفر منذ عقود       الشع
.  وربما يشمل ذلك عناصر من الجهاد اإلسـالمي        ,فكرة انتمائها لمنظمات متطرفة خطرة مثل القاعدة وغيرها       

 وقال صائب عريقـات   . ر كرم سالم  سيحصر عبور الزائرين للقطاع من غير حملة الهوية الفلسطينية في معب          و
 االتفاق انجازاً السرائيل وانه ثمرة      ,تهاعتبر موفاز من جه    و .القرار بأيدينا وال يوجد قوائم منع اسرائيلية      : معلقا

وأضاف أن امام السلطة اليـوم      . توازن بين االحتياجات األمنية السرائيل واالحتياجات االقتصادية للفلسطينيين       
 بقيام أجهزتها، بعد االنتخابات، بتجريد المنظمات االرهابية من أسـلحتها ومحاربـة بنيتهـا               تحديا كبيرا يتمثل  

 إن النية لمنح الفلسطينيين ميناء ومعبرا آمناً تشكل خطرا على اسرائيل وأن النتيجـة               : فقال نتانياهو أما   .التحتية
 رغم انهمـا اتفقـا علـى        ,ناء المطار  على إعادة ب   ا يتفق  يشار إلى أن الجانبان لم     .ستكون وصول أسلحة كثيرة   

  .مواصلة التباحث بشأنه
فـإن  , أنـه وبموجـب االتفـاق     :  رويترز نقال عن القدس المحتلة   من   16/11/2005القدس العربي    وذكرت
 ,واواذا رفـض  . ذلك منع شخص ما أو احتجازه فانهم يطلبون من نظرائهم الفلسطينيين            وان اذا أراد  ياالسرائيلي
  . التحاد االوروبي الذي سيقوده جنرال ايطاليا من فريق  طلب ذلكهميمكن ل
تم االتفاق علـى أن مـسؤولي       إلى أنه   : غزةمن   16/11/2005 الشرق األوسط     مراسل  صالح النعامي  ولفت

وعلى صعيد الـربط بـين       . االسرائيليين نظرائهمالجمارك الفلسطينيين في كيرم شالوم سيعملون تحت اشراف         
بية، تم االتفاق على تنظيم قوافل تضم حافالت وشاحنات، لنقل المسافرين تحت حراسة             قطاع غزة والضفة الغر   

 .اسرائيلية
ن ولفنسون ان الرباعية ستواصل عملها في محاولة        اعال: القدسمن   16/11/2005 األيام الفلسطينية    وأوردت

ـ            ث ننتقـل الـى مـساعدة       مساعدة االطراف على تطبيق االتفاقات وستتقدم في تطبيق المشاريع والبرامج بحي
  .الفلسطينيين على بناء مساحة من االمل ومساحة من السالم وهو امر اعتقد ان كال الطرفين ملتزمان به
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 ,، امـس، االتفـاق    احماس والجهاد االسالمي رفـضت    أن  : ا ف ب  نقال عن    16/11/2005 السفير   وجاء في 
.  كما يكرس تحويل القطاع الـى سـجن كبيـر           ان انسحاب اسرائيل من غزة لم يكن كامال        ,واعتبرتا انه يؤكد  
تفاق نابع من كونه يكرس انتهاك السيادة الفلسطينية ويمتهن كرامـة           لال اننا نؤكد ان رفضنا      ,وأوضحت حماس 
اننا نعبر عن استهجاننا لقبول السلطة بهذا االتفاق الهزيل وتسويقه على أنه            , هااضاف بيان و. الشعب الفلسطيني 

تتحكم فسح المجال ل  ا انه ال يلبي الحد االدنى من حقوق ومتطلبات الشعب الفلسطيني بل إنه ي              معتبر ,إنجاز كبير 
من جهته، قال مصدر مسؤول فـي الجهـاد إن االتفـاق جـاء              . دول الوصاية بمن يدخل ومن ترغب بتفتيشه      

  .هميحرم آالف الفلسطينيين في الشتات من العودة لوطنول ,رضوخا للمطالب الصهيونية األميركية
 لن تقبل بتواجـد     حماس ان   , محمود الزهار  هقالا  مإلى  : ألفت حداد  15/11/2005 48 عرب   ونوهت مراسلة 

 . واذا حدث ذلك سيكون مدعاة الى قالقـل فـي المنطقـة        ,اسرائيلي على المعبر تحت اي ظرف من الظروف       
ع من يدخل او يخـرج مـن         لن تقبل تدخال اسرائيليا او غير اسرائيلي في منع او عدم من            الحركةواضاف ان   

  .قطاعال
 أبـو    إليه أشارما   :رويترزونقال عن    غزة    من 15/11/2005 اسالم اون الين      مراسل  محمد الصواف  وتناول
ومن . أن حركته تجري اتصاالتها لتلقي معلومات رسمية من خالل الجهات المعنية لتوضح موقفها            من   ,زهري

سيعكس نفسه على المراحل الالحقة التي      وفي السيادة الفلسطينية    انتقاص   أن االتفاق هو     جهته رأى كايد الغول   
  الجهاد  أن حركة   من جهته  أكدف أما نافذ عزام  . ما يمكن أن يجري بالضفة الغربية     االخرى و بر  امعالستتم بشأن   

  . موقف واضحالتخاذ أن تبلغ رسميا بفحوى االتفاق  أيضاتنتظر
العديد مـن المـواطنين الفلـسطينيين       إلى أن    : د ب أ   قال عن  ن غزةمن   16/11/2005 الغد األردنية    وأشارت
 وبنفس الوقت لديهم مشاعر الخوف من أن يكون         إال أنه  ,التفاقل عن شعورهم بالفرحة لتوصل الجانبين       واأعرب

  .االتفاق وهما والينفذ على أرض الواقع
المعبر اعيد  أن   :وكاالتال عن   ونقالقدس المحتلة   من  سمر خالد    16/11/2005 الرأي األردنية     مراسلة وبينت
   . بعد ظهر امس استثنائيا حيث تمكن مئات الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري من العودة الى غزةهفتح
  

  السنيورة أمهل الفلسطينيين أسبوعاً لتشكيل وفد موحد للتفاوض .2
يجابية التي رافقت زيارة عباس زكي، يبدو ان الحوار بـين           رغم األجواء اال   أنه  16/11/2005 البيان     قالت

ونقل عن رئيس الوزراء اللبناني قوله أمـام فريـق          . الجانبين ال يزال في بداياته ودونه عقبات محلية وإقليمية        
ة العمل اللبناني المكلف بملف الحوار األولوية لحسم مسألة التمثيل الفلسطيني وفتح مكتب تمثيلي للسلطة الوطني              

أو منظمة التحرير يرعى شؤون الالجئين، والمطلوب من الفريق وضع هذا الموضوع على نار حامية تمهيـدا                 
واضاف إلى هذه األولوية أولوية أخرى وهي العفو عن سلطان أبو العينين المحكـوم              .  قراره في اقرب وقت   إل

وفـي   .يل حل المـسائل األخـرى     باإلعدام غيابيا، ويشدد على ان التوافق على هذين األمرين ضروري لتسه          
. موضوع السالح، ينقل السنيورة عن محمود عباس أن ال وظيفة سياسية للسالح داخل المخيمـات وخارجهـا                

والسالح داخل المخيمات ال    . وان السالح خارج المخيمات ال يراعي المصلحة الوطنية اللبنانية وال ينسجم معها           
ويوضـح  . اتها، كما ان هذا السالح ال يشكل ضمانة لحق العودة       يصب في مصلحة المرجعية الفلسطينية وتوجه     

وجهة نظره تجاه السالح خارج المخيمات بالقول لهذا السالح وجهان احدهما ضد الدولة اللبنانية والثاني ضـد                 
  .السلطة الفلسطينية

حرير الفلـسطينية  وكالة االنباء المركزية عن مصادر في منظمة الت       عن    16/11/2005 النهار اللبنانية    ونقلت
منير المقدح واربعـة     وانها تلقت وعدا رسميا من المسؤولين اللبنانيين الكبار باعادة محاكمة سلطان ابو العينين              

مسؤولين  فلسطينيين ممن صدرت في حقهم  احكام سابقا  تمهيدا لنقض حكم االعـدام الـصادر فـي حـق                      
ولفتت الى ان فؤاد السنيورة ابلغ       .  وذلك في وقت قريب    ابوالعينين واالحكام االخرى في حق سائر المسؤولين        
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الوفد الفلسطيني الذي زاره اخيرا انه مقتنع بأن هناك ظلما لحق بأبو العينين والمسؤولين االخرين وان الـسعي                  
يه بـري كـان قاطعـا        بكذلك اشارت الى ان رئيس مجلس النواب ن        . جار  العادة المحاكمات في وقت قريب      

  .  هذا الموضوع لناحية معالجته في اسرع وقتبالنسبة الى
بيان بتوقيع الشباب الفلسطيني المسلح، ينتقد توقيف السلطات اللبنانية المـسؤول           في  جاء   فقد من ناحية أخرى  

 القيـادة العامـة     –عن منظمة الصاعقة في لبنان أبو حسن غازي، وعضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية               
ان ممارسات السلطات االمنية هذه ما كانت لتتم لوال موافقة الحكومة اللبنانية التي              (...: يهسعيد لوباني ومما ف   

ونقول لهم جميعا كفاكم اعتصامات وكالما فارغا ال يسمن وال يغني عـن              .بات حزب اهللا جزءا ال يتجزأ منها      
في لبنان ويـصادر سـالحه      جوع، كفاكم صراخا وعويال وانتم ترون بأم أعينكم كيف تداس كرامة الفلسطيني             

فالحل برفع الرأس ومشق القوام وتوجيه الـسالح        . وتحاصر مواقعه ويزج قياديوه في غياهب السجون االمنية       
   ...).الفلسطيني الى صدر كل من يحاول المس به

  
  إسرائيل تدفعنا إلى حرب أهلية   : عباس .3
 أطلق أقوى تحذير له من أن       أن محمود عباس   :رام اهللا والوكاالت   من   16/11/2005 االتحاد االماراتية  نشرت

اسرائيل تتجنب محادثات السالم وتدفع الفلسطينيين الى حرب أهلية بإصرارها على نزع سالح المقاومة قبـل                
ن اسـرائيل   أوقال في خطاب لمناسبة ذكرى إعالن دولة فلـسطين          . أي مفاوضات حول قيام الدولة الفلسطينية     

ن أواكـد   .  أشد نقد له منذ انسحاب اسرائيل من غـزة         ه وتضمن خطاب  .لسالمتتصرف كمن ال شريك لها في ا      
اسرائيل تسعى إلى فرض خيار بالغ الخطورة هو الحل األحادي المؤقت طويل األمد وجـوهره إقامـة دولـة                   

  .خاضعة للرقابة االسرائيلية تقطع أوصالها المستوطنات وتحيلها إلى مجرد معازل وكانتونات
ن إسرائيل تسعى لالستعاضة عـن      أ ,عباسل  و ق :وكاالتنقال عن    16/11/2005ماراتية   الخليج اإل  وأضافت

االنتخابات وبناء سلطة المؤسسات والقانون بنظام نفاق ديمقراطي، يكبل إرادة الشعب الفلسطيني ويفرض عليه              
لتحفظـات  إمالءات تسلب الديمقراطية جوهرها، وتعمل على الزج بخطة خريطة الطريق في نفق مظلم مـن ا               

 .والالءات
  

   الفلتان األمنييبالغ في تصوير االعالم :يوسفنصر  .4
يوسف ان هناك مبالغة كبيرة من قبل وسائل االعالم في ما يتعلق نصر قال  :رام اهللا، غزة ـ البيان والوكاالت 

سباب تقـف   وأوضح أن هناك جملة أ    . مؤكدا أن حدة هذه المسألة تتراجع يوما بعد آخر        . بقضية الفلتان األمني  
 أهمها االحتالل وما خلفه من تدمير شامل للمؤسسات األمنية إلى جانب انتشار البطالة ومـا تـسببه     ,ذلكوراء  

وأكد أن الوزارة تقوم بالكثير من األعمال الملقاة على عاتقها على الرغم من شح األمـوال                . من فوضى وعنف  
لفلسطيني لألجهزة األمنية والتعاون خدمة للمـصلحة       مشدداً على ضرورة مساندة الشعب ا     . الواجب توافرها لها  

 ال يريدون المشاركة في التنـسيق وإنمـا         هم ان , قال ينوفي ما يتعلق بطبيعة االتصاالت مع اإلسرائيلي      . العامة
إضافة إلى أنهـم يخرقـون الهدنـة وشـروطها عبـر            . يقومون وبشكل دائم باتخاذ إجراءات أحادية الجانب      

وبشأن سالح التنظيمات أكد انه ال ضرورة للسالح في قطاع غزة الن             .لقادة والمواطنين  واغتيال ا  اتجتياحالا
  .االحتالل انسحب منه

  16/11/2005البيان  
  
  
  

  جديد أمريكي تعيين منسق امني ترحب بالفلسطينيةالداخلية  .5
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 دايتـون   أعلنت تعيـين كيـث دبليـو       أن رايس    :القدس المحتلة والوكاالت  من   16/11/2005 البيان     نشرت
من دون  ولكن  رد  و سيحل محل و   هموضحة أن . لإلشراف على جهود التنسيق األمني بين إسرائيل والفلسطينيين       

  .تحديد موعد لتسلمه المهمة
قرار تعيـين دايتـون     بب الداخلية الفلسطينية    يرحت :15/11/2005 48 عرب    مراسلة موقع   ألفت حداد  وذكرت
المؤسسة األمنية الفلسطينية وتجنيد اإلمكانيات الضرورية الالزمة لهـا         وورد الذي عمل بجدية لمساعدة      لخلفاً    

وعبرت في بيان لها عن أملها أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الجهـد               .وقام بدور فاعل أثناء قيامه بمهمته     
ها لخدمة المؤسـسة    والتعاون المثمر والبناء لتحقيق أفضل النتائج وإنجاز المشاريع المختلفة التي تم االتفاق علي            

األمنية الفلسطينية ودعمها وتطوير قدراتها للقيام بالمهام الالزمة بما يخدم المصلحة الوطنية واالسـتقرار فـي                
  .المنطقة

  
  ايفانوف بحثا في رام اهللا تطورات العملية السلمية  والقدوة  .6

وقـال  . ثا تطورات العملية الـسلمية    انهما بح : ور ايفانوف في رام اهللا    غ قال ناصر القدوة عقب لقائه إي      :ب.ف.أ
إن بالده تقوم بدور نشط لدعم التسوية السلمية، ونسعى إلى زيادة عمل وتأثير الرباعية الدولية فـي                 : إيفانوف

ان روسـيا أكـدت     : قالفجبريل الرجوب   أما  . المفاوضات، كما أنها تدعم جهود السلطة لتطوير أدائها األمني        
رار اإلقليمي في المنطقة، وتعمل على احتواء التوترات اإلقليمية ودعم إقامة دولة            التزامها ومصلحتها في االستق   

قدمت لنا مروحيتين الستعمال الرئيس، ووافقت إسـرائيل علـى إدخالهمـا إلـى              : وأضاف. فلسطينية مستقلة 
  .وقت سابقفي األراضي الفلسطينية، كما سيتم قريبا إدخال ثالثين ناقلة جند كانت قد تبرعت بها 

  16/11/2005الخليج اإلماراتية 
 

 عرفات قتل بالسم عن طريق األذن: مسؤول فلسطيني .7
 . امس ان عرفات قتل بالسم عن طريق االذنىاكد مسؤول فلسطيني رفيع المستو : رام اهللا ـ من وليد عوض 

  يوما نقـص   16 ان عرفات تعرض للتسميم قبل فترة من مرضه حيث اصابه مرض دام              ,وقال مستشار عباس  
 .حينهاه تشخيص  كيلوغراما، ولم يستطع اي من االطباء13وزنه فيها 

  16/11/2005القدس العربي 
  

  رايسىهدية غير متوقعة قدمها فياض ال.. فلفل غزاوي  .8
.  رايس خالل اجتماعه معها في رام اهللاىقدم سالم فياض هدية غير متوقعة ال :رام اهللا ـ من وليد عوض

 الهدية كانت عبارة عن مجموعة من قرون الفلفل التي انتجها المزارعون واوضحت مصادر فلسطينية ان
الفلسطينيون خالل الشهرين الماضيين في الدفيئات الزراعية التي تركها االسرائيليون شبه مدمرة في قطاع 

 . ما يستطيع الفلسطينيون عمله في أصعب الظروفىان هذا يدل عل :ها فياض موجها حديثه ل وقال.غزة
  16/11/2005دس العربي الق

  
   يحقق مع مسؤولي التجّمع الوطني ألسر الشهداءنصر يوسف .9
كلف مجلس الوزراء، وزير الداخلية التحقيق مع التجمع الوطني ألسر الشهداء من أجل الوقـوف علـى                 : غزة

الجمعية أسباب التحريض ضد وزير العمل والشؤون االجتماعية، ووضع حد له والقيام بمراجعة شاملة لوضع               
  . المذكورة

  16/11/2005الشرق األوسط 
  قيادي في حماس يعود الى غزة بعد عشرين عاما من االبعاد .10
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  تمكن ظهر امس الشيخ احمد الملح أحد قادة حماس في قطاع غزة من العودة الى مسقط رأسـه                    :سمير حمتو 
وقـام   .م اكثر من عشرين عامـا     في غزة، بعد دخوله إلى القطاع عبر معبر رفح وذلك بعد ابعاد عن وطنه دا              

فور وصوله بزيارة بيت الشيخ أحمد ياسين ومقبرة الشهداء كما زار ضريح الشيخ احمد ياسين وعددا من قبور                  
 برفقة الشيخ احمد    1984يذكر أن الملح يعتبر أحد مؤسسي أول مجموعة عسكرية لحركة حماس عام               .القادة

خ أبو ماهر تمراز وغيرهم، وانتقل للخارج بعـد أن وجهـت قـوات              ياسين والدكتور إبراهيم المقادمة، والشي    
  .االحتالل ضربة لحركة حماس واعتقل أفراد المجموعة، وعاش متنقال بين عدة دول عربية

  16/11/2005الحياة الجديدة 
  

  فتح االنتفاضة تعزز مواقعهاو ..جبريل يهدد صحيفة وتلفزيون المستقبل .11
 المستقبل، وكذلك صحيفة الرأي العام الكويتية بما سماه الرد على ما قـال              هدد أحمد جبريل صحيفة وتلفزيون    

انه هجوم يتركز على الفلسطينيين يتهمهم باإلرهاب، من دون توضيح لطبيعة الرد وال متى حـصل الهجـوم                  
واتهم جبريل سعد الحريري بـالوقوف وراء زج اسمه واسم القيادة العامـة فـي               .المزعوم على الفلسطينيين  

وادعى . وضوع اغتيال الحريري بهدف الضغط على الفلسطينيين وفتح ملف السالح الفلسطيني في المخيمات            م
ان اسم القيادة العامة لم يكن وارداً في تقرير ميليس، لكن تيري رود الرسن وسعد الحريـري ضـغطا عليـه                     

  .إلدراج االسم
 في الجيش اللبناني في ما يتعلـق بجريمـة          على أثر الدعوى التي قدمها القضاء العسكري      ومن ناحية أخرى و   

اغتيال المساح المدني على مقربة من الحدود اللبنانية ـ السورية شهدت المواقع التي تتموضع فيهـا عناصـر    
فتح ـ االنتفاضة حركة غير عادية لجهة دخول عناصر جديدة الى تلك المواقع افيد انها دخلت عبر األراضي  

في المقابل، كثفت وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في تلك المنطقة مـن حركـة               .عالسورية لتعزيز هذه المواق   
مصادر واسعة االطالع على وضع المنظمات الفلسطينية انه        من  وأفادت معلومات   . دورياتها ونقاط استطالعها  

براتـب   العامـة تم تطويع أكثر من الفي مقاتل في حركة فتح االنتفاضة وأكثر من ثالثة االف مقاتل في القيادة     
شهري يتعدى الخمسمئة دوالر اميركي لكل عنصر وقد توزع هؤالء المقاتلون داخل المخيمات وخارجهـا اي                

  .في المواقع التابعة لهاتين الحركتين الفلسطينيتين
  16/11/2005المستقبل اللبنانية 

  
   لوقف االستيطان مجرد دعوات فارغة المضمون رايسحماس تعتبر دعوة .12
مقاومة باإلرهاب وسكتت عن الجرائم المتواصلة التي يرتكبها        الن رايس وصفت    أ ,امي أبو زهري  قال س : غزة

وأشار إلى أن اإلدارة األمريكية تمارس ضغوطاً        .تهااالحتالل ضد أبناء شعبنا التي لم تتوقف حتى خالل زيار         
لمقابـل هنـاك دعـم مطلـق        على السلطة لدفعها للصدام مع شعبنا ونزع سالحه الذي يدافع به عن نفسه، وبا             

وعبر عن أملـه     .لالحتالل، مضيفاً أن الدعوة األمريكية لوقف االستيطان هي مجرد دعوات فارغة المضمون           
في أن ترفض السلطة هذه الضغوط، مشدداً على أن حماس ستتمسك في جميع األحوال بخيار المقاومة مثلمـا                  

  .حدةالوتتمسك ب
  16/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  قيادات فتح في نابلس ترفض قرار عزل مدير االستخبارات .13

 اجتمع قيادات وكوادر حركة فتح أمس في مقر اتحاد نقابات عمال فلـسطين              :رومل شحرور السويطي  -نابلس  
حيث أكد جميـع المـشاركين علـى        . في نابلس، لبحث قرار عزل مدير االستخبارات العسكرية في المحافظة         

والوقوف إلى جانبه ورفض تطبيق القرار مطالبين عباس باتخـاذ الخطـوات الالزمـة              الفارس  ماهر  مؤازرة  
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وأعلـن   .حركة، داعين إلى ترتيب البيت الفتحاوي وعدم إحداث الثغرات        الللخروج من هذه األزمة التي تهدد       
كتائب شهداء  كما تلقى المجتمعون رسالة دعم وتأييد من         .عن تشكيل لجنة لمتابعة القرار على أعلى المستويات       

  . األقصى وطالئع الجيش الشعبي
  16/11/2005الحياة الجديدة 

  
  القضية الفلسطينية يحتاج إلى أجيالحل: ابو اللطف .14

بوش وال شارون فهما ال يسعيان لحل القضية ب قال فاروق القدومي اننا ال نثق : عبد اهللا القاق-تونس 
ل والداعمة لتوجهاتها يياسة بوش المنحازة السرائالفلسطينية ولن يحققا اي شيء للفلسطينيين بسبب س

وكشف النقاب عن ان اجتماعا سيعقد في شهر كانون االول المقبل لممثلي الجاليات الفلسطينية في  .باستمرار
 في دعم القضية الفلسطينية في همالشتات لمناقشة قضايا عديدة ومنها قضية الالجئين والعملية السلمية ودور

 .!!حل يحتاج الى اجيالالوعما اذا كان ابو اللطف متفائال بالحل قال ارى ان  .حرجةهذه الظروف ال
  16/11/2005القدس الفلسطينية 

  
  على توقيف قياديين فلسطينيين احتجاجاًاعتصام في برج البراجنة  .15

ى توقيف نظمت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية وفاعليات مخيم برج البراجنة، اعتصاماً احتجاجاً عل
للجبهة <<ابو حسن غازي وعضو اللجنة المركزية >> الصاعقة<<القياديين الفلسطينيين مسؤول منظمة 

 . سعيد لوباني>> الشعبية القيادة العامة
  16/11/2005السفير 

  
  يستخدمون أسطوانة التوطين كفزاعة: الحلوةعارف في مسيرة عين  .16

 والمكاتب الحركية والجمعيات واالتحادات والمنظمات واللجان اقامت المنظمات الشبابية والكشفية والطالبية
الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا واقليم الخروب، مسيرة حاشدة جابت طرقات مخيم عين الحلوة لمناسبة 

والقى كلمة منظمة التحرير الفلسطينية خالد عارف الذي استغرب . الذكرى السنوية االولى لرحيل ياسر عرفات
  .ع بين الحين واآلخر تحت يافطة التوطينما يشا

  16/11/2005السفير 
  

  االسرائيلية تهدم ثمانية منازل لعائلة واحدة في النقبالسلطات .17
تواصل المؤسسة الرسمية االسرائيلية مالحقة العرب البدو في النقب بهدف طردهم من   :زهير اندراوس

فقد اقدم اربعة من سكان قرية سعوة غير المعترف  .اراضيهم وهدم بيوتهم ومصادرة ما تبقي لهم من امالك
 .بها حكوميا في النقب، علي هدم ثمانية مبان تعود لهم، تنفيذا لقرار اصدر من محكمة اسرائيلية

  16/11/2005القدس العربي 
  

   طويلة ضد الجدارلمعركةعابود تهيئ اهلها  .18
 شعبية سلمية ضد الجدار العنصري الذي شرعت         تهيأ اهالي بلدة عابود هذه االيام لخوض معركة        : نائل موسى 

واعلـن   .كم في مسار يخترق عمق اراضيهم الزراعية      12سلطات االحتالل باقامة مقطع منه يزيد طوله على         
في البلدة عن تشكيل لجنة شعبية محلية لمقاومة الجدار عهد اليها بادارة المعركة ضد جدار النهـب والفـصل                   

ي تتخذ من المجلس المحلي مقرا لها في اجراء اتصاالت تهـدف الـى كـشف        وشرعت اللجنة الت    .العنصري
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اهداف ومخاطر المخطط االجرامي العنصري والتوسعي بغية تجنيد رأي عام دولي ومحلـي ضـد الجـدار                 
  .والسناد النضال ضده

  16/11/2005الحياة الجديدة 
  

  البطالة تحاصر الضفة وقطاع غزة  .19
 في القاهرة روال خلفاوى من خطورة الوضع المأساوي للفلـسطينيين فـي             )أونروا(حذرت مدير مكتب وكالة     

 في المئة وسوء التغذية الحاد إلى نسبة غيـر          70قطاع غزة والضفة الغربية حيث وصلت معدالت البطالة إلى          
 مليـون دوالر أميركـي إضـافي    185.8وقالت خلفاوى أن أنروا تحتاج إلى  .  في المئة 40مسبوقة تقدر بـ    

 لالستمرار في تقديم خدماتها األساسية خاصة في قطاعي التعليم والصحة ولم            2008-2005نيتها الحالية   لميزا
وحذرت من خطورة إعـادة     .  في المئة من هذا المبلغ     50يتوفر لديها حتى نهاية يونيو الماضي سوى أقل من          
اً مبدئياً بإنشاء مكتب لالنروا فـي       مضيفة أن هناك اقتراح   ،  توطين الالجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة لهم      
  أ ش أ . دبي ليقوم بمهام الوكالة في منطقة الخليج العربي

  16/11/2005البيان    
  

  المقدسيون يستنكرون انحياز هيالري للجدار  .20
استنكر مواطنو القدس والمكتب الحركي للمؤسسات الوطنية في المدينة المقدسة تصريحات هيالري كلينتـون              

وشملت زيارة هـيالري مؤسـسات       .فيها بناء إسرائيل للجدار العنصري على األراضي الفلسطينية       التي أيدت   
إسرائيلية عدة في القدس منها نجمة داود الحمراء، ووعدت بتقديم كل أشكال الدعم لها، فيما امتنعت عن زيارة                  

  .األراضي الفلسطينية
  16/11/2005البيان  

  
  انية لالسرائيليين  والد الطفل الشهيد يوجه رسالة انس .21
دعا اسماعيل الخطيب والد الطفل مـن       :  وديع عواودة عن مراسلها     16/11/2005 الخليج اإلماراتية    ذكرت

مخيم جنين الذي سقط شهيداً يوم العيد الماضي االسرائيليين الى التجاوب مع مبادرته االنسانية التبرع بأعضاء                
وقد عـاد وزوجتـه     .  عن األسرى وجثث الشهداء المحتجزة لديه      ولده لمرضى منهم بانهاء االحتالل واالفراج     

وعقـد الوالـدان    . طفلين فلسطينيين ومرضى اسرائيليين آخرين أنقذت حياتهم بفضل تبرعهما بأعضاء ولدهما          
أمس مؤتمرا صحافيا أطلق فيه اسماعيل الخطيب رسالة كتبها ووجهها الى االسرائيليين قيادة وشعبا، أوضـح                

  . ورأيه بالسالم الممكنفيها مأساته 
نفى امس الثالثاء، ما تناقلتـه وسـائل        : برهوم جرايسي  مراسلها عن  16/11/2005الغد األردنية    وأضافت

وكان مسؤولون اسرائيليون في محيط شارون قد سربوا         االعالم حول عزمه لقاء اريئيل شارون في الكنيست،       
لم يكن أي اساس لهذه االدعاءات ال اعرف من ايـن            ب انه وقال خطي  . لوسائل االعالم مزاعم حول هذا اللقاء     

اختلقوا االمور، أنا اعرف ان من وقف وراء هذه االنباء هم مساعدو شارون، وأنا لـم أتلـق دعـوة لزيـارة             
  .الكنيست للقاء شارون 

  
  ب القدس الشرقية طاللاالحتالل ال يوفر خدمات التعليم  .22

 تتابع اوضاع التعليم في القدس الشرقية المحتلة، ان سلطات المعارف           يستدل من تقرير اعدته جمعية اسرائيلية     
كمـا  ..  طالب فلسطيني، وال تعرف ما اذا كانوا يتعلمـون وأيـن           500,14االسرائيلية ال توفر خدماتها لقرابة      
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قرير ان عدد الطالب الذين يدرسون في مؤسسات تعليمية رسمية انخفض خالل السنوات            تيستدل من معطيات ال   
  %. 55الى % 62الربع االخيرة من ا

  16/11/2005الدستور  
  

  المؤتمر الثاني لحق العودة والسالم العادل  .23
قررت الجمعيات المنظمة لمؤتمر حق العودة والسالم العادل، عقد المؤتمر الثاني في مدينة الناصرة، وذلك في                

نجاحه وضمان أوسـع مـشاركة فيـه        وقد باشرت لجنة المؤتمر نشاطها المكثف ال       .شهر كانون األول المقبل   
ويشمل اليوم الثالث من المؤتمر جولة في القرى والمدن المهجرة في الجليلين الغربي واألعلى لالطالع على ما                 

  .تبقى من آثار في هذه القرى
  16/11/2005الدستور  

  
  المؤتمر الفلسطيني األول لمقاومة التطبيع .24

 المؤتمر الفلسطيني األول لمقاومة التطبيع، على حـق الـشعب           أكد مثقفون وسياسيون شاركوا في     :حسن جبر 
ودعـا   .الفلسطيني في مواصلة مشروعه التحرري من االحتالل واقامة دولته المستقلة بكل الوسائل المشروعة            

المشاركون في المؤتمر، الذي نظمته اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع أمس، في غزة، الى ابقاء حالة الحـصار                 
وتحـدث   .ة على اسرائيل، مع تعميم ثقافة المقاومة ضد التطبيع مع اسرائيل داخل وخـارج فلـسطين               والعزل

المشاركون عن أهمية تفعيل دور الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر االسـالمي ومكاتـب المقاطعـة العربيـة                 
الرسمي والشعبي، للوقوف   واالسالمية، ومناشدة رجال الفكر والثقافة والسياسة وصناع القرار، على المستويين           

  .صفاً واحداً في وجه المحاوالت األميركية اإلسرائيلية لدمج اسرائيل في المنطقة العربية
  16/11/2005األيام الفلسطينية 

  
   أسير ومعتقل الزالوا رهن األسر 8800: وزارة شؤون األسرى .25

 ومعتقل تقريباً، الزالوا رهن   أسير8800ذكرت وزارة شؤون األسرى والمحررين، اليوم، أن ما مجموعه 
ولفتت  . سجناً ومعتقالً ومركز توقيف28األسر في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، وموزعين على أكثر من 

الوزارة، في تقريـرها اإلحصـائي الشهري، إلى أن قوات اإلحتالل اإلسرائيلي، اعتقلت منذ احتاللها 
 % 20، أي ما يقارب ) ألف مواطن650( اليوم ما يزيد على  ، وحتى1967لإلراضي الفسلطينية في العام 

  .من إجمالي عدد المواطنين
  15/11/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  إسرائيل تصر على وضع العراقيل أمام سير إنتخابات المجلس التشريعي  .26

للمجلس التشريعي قبل نـزع     فيما يبدو أنه تراجع إسرائيلي عن اإلصرار على مشاركة حماس في اإلنتخابات             
أسلحتها، تصر إسرائيل على عرقلة سير اإلنتخابات بشكل طبيعي وذلك من خالل اإلحتفـاظ بحـق إعتقـال                  
مرشحي الحركة من جهة، ومن جهة أخرى إعالنها بأن يوم اإلنتخابات سيكون يوماً عادياً بالنسبة لهـا ولـن                   

وقالت مصادر إسـرائيلية    .  بحرية الحركة في الضفة الغربية     تأخذ أمر اإلنتخابات بعين اإلعتبار، كما لن تسمح       
 .إسرائيل لن تعتقل مرشحي حماس إلنتخابات المجلس التشريعي إال في حال اإلشتباه بتورطهم في اإلرهاب               إن

ومن الواضح هنا أن اإلنتخابات ستكون في هذه الحالة فرصة سانحة ستقوم إسرائيل باستغاللها العتقال نشطاء                
  ونقل عن مصدر سياسي كبير أقواله بأن إسرائيل ستتيح إجراء اإلنتخابات في  ! بمختلف الذرائع األمنيةالحركة
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  !القدس الشرقية، طبقاً إلتفاقيات أوسلو، إال أنها لن تبذل جهداً في المساعدة على سير عملية اإلنتخابات

  16/11/2005 48عرب 
  

  مسؤول صهيوني ينفي أْن تكون السلطة قّدمت طلباً لتسهيل االنتخابات في الخليل .27
إن ،   قال مسؤول عسكري صهيوني في تصريحاٍت صحافية لمراسل الجزيرة نت باللغـة اإلنجليزيـة              :الخليل

  .الجانب اإلسرائيلي لم يتلقَّ أي طلٍب من السلطة لتسهيل إجراء االنتخابات في الخليل
  16/11/2005 الفلسطيني لإلعالم المركز

  
  يمان الحمصإالطفلة سرائيلي في قضية مقتل إتبرئة ضابط  .28

قال الجيش االسرائيلي إن ضابطا اتهم بانه أمطر ايمان الحمص في غزة بوابل من االعيرة الناريـة بعـد ان                    
بط قد اعتـرف باطالقـه      وكان الضا .  برأته محكمة يوم الثالثاء من ارتكاب اي خطأ        ،اطلقت قواته النار عليها   

 بعدما أصيبت بعيار ناري ولكنه نفى مزاعم أطلقها بعـض رجالـه بانـه               يهاالنار مرتين من مسافة قريبة عل     
وأعرب .  تبينت براءة الضابط من جميع التهم      :وقال الجيش . أمطرها بوابل من النيران من الرأس حتى القدمين       

  . ة الضابطواضاف ان المحكمة قبلت برؤي. تهاعن االسف لوفا
وقد أصدرت السلطة الفلسطينية بيانا وصفت فيه قرار المحكمة بانه عنصري ويتفق مع سياسة ارهاب الدولـة                 

واعتبرت أن هذا   . المنظم الذي تمارسه سلطات االحتالل االسرائيلية في تنفيذ عدوانها المستمر ضد أبناء شعبنا            
بدم بارد وخارج اطار القوانين االنـسانية والـضوابط         القرار يشجع جنود االحتالل على ممارسة شهوة القتل         

  . العسكرية
  16/11/2005بي بي سي العربية 

  
  إسرائيل تجعل مدخل بيت لحم معبراً دولياً بإكمال بناء الجدار .29

افتتحت اسرائيل رسمياً أمس معبراً خاصاً لمدينة بيت لحم وصفه محافظها صالح التعمري             : رام اهللا، الناصرة  
ويتألف المعبر من ثالثة مسارب ويحتوي على كاميرات وعلى غرف تفتيش الكترونية لكـل        .حدوديبالمعبر ال 

وجاء تدشين المعبر مع استكمال مقاطع واسعة من الجدار المرتبط به والذي يعزل الحي               .من الناس والسيارات  
حافظ الى ان المعبر الجديد عزل      واشار الم  .ويضم هذا الحي كنائس عدة وملعباً لكرة القدم       . الشمالي من المدينة  

  .ايضاً حوالي سبعمائة دونم من اراضي المدينة وضمها الى حدود بلدية القدس
  16/11/2005الحياة 

  
  اإلسرائيليون يختلفون على الوضع القانوني للقطاع بعد تطبيق االنفصال .30

لنفسية ومنظمة أطباء لحقوق    تحولت قضية االلتماس الذي تقدم به برنامج غزة للصحة ا         : كتب محسن اإلفرنجي  
إسرائيل، قبل أسبوعين إلجبار قوات االحتالل على وقف الغارات الوهمية على غزة إلى قضية هامة  –اإلنسان

وكشفت دائرة العالقات العامة     .جوهرية تتعلق بالوضع القانوني لغزة بعد تطبيق خطة فك االرتباط اإلسرائيلي          
 تـشرين الثـاني     14اسرائيليا اسرائيليا نشب خالل النقاش الذي دار يوم         واإلعالم ببرنامج غزة عن أن خالفا       

أثناء االستماع إلى جلسة المحكمة أظهر تخبط قوات االحتالل في تحديد موقف من الوضع القانوني لغزة بعـد                  
تطبيق خطة االنفصال، وفي نفس الوقت مما يجبر حكومة إسرائيل على إعطاء هذا الرد الذي سيضع إسرائيل                 

  . في وضع قانوني محرج
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 يوما للرد علـى     45حالة الجدل التي دارت في المحكمة أجبرت ممثل االدعاء العام بإعطاء االدعاء العام فترة               
  . طبيعة الوضع القانوني لغزة كما أعطى نفس الفترة لمقدمي االلتماس للرد على رد االدعاء العام

  . عتبر أرضا محتلةتكز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أن غزة من ناحيته أكد المحامي راجي الصوراني رئيس المر
  15/11/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي

  
  رفض اقتراح شارون العودة الى ائتالفهيشينوي  .31

أعلن زعيم حزب شينوي يوسف لبيد رفضه اقتراح شارون العودة الى ائتالفه ليحـل              :  اسعد تلحمي  ،الناصرة
ه بأن حكومة شارون باتت عاجزة عن أداء مهماتها في مختلف النواحي حيـال              وسوغ لبيد رفض  . محل العمل 

وأضاف ان شينوي لن يكون خشبة انقـاذ الحكومـة مـن            . ليكودالقضايا الفساد المرتبطة بها والتشرذم داخل       
وتوقع ان تجري االنتخابات البرلمانية في آذار مـارس أو ايـار مـايو              . الغرق وقد وصلت الى نهاية طريقها     

  .المقبل
  16/11/2005الحياة 

  
  ليكود من انتقال شرقيين الى العملالمخاوف في  .32

ليكود مـن ان انتـصار      الأفادت يديعوت احرونوت ان مخاوف حقيقية تساور الناشطين الميدانيين البارزين في            
ـ     . بيرتس يزعزع تأييد الشرائح الضعيفة لليكود، وإذا لم نفق فقد نخسر االنتخابات            طين ان  وقـال أحـد الناش

انتخاب بيرتس طرح من جديد األجندة االجتماعية في أوساط الطبقات الضعيفة وبلدات التطوير وان االنقـالب                
ذين صوتوا تاريخياً لليكـود قـد       لفي العمل ينعكس ميدانياً مثل اإلعصار، مضيفاً ان ابناء الطوائف الشرقية ال           

وحذر رئيس  . ستهتار ببيرتس لئال نفاجأ يوم الحساب     يرون في بيرتس الشرقي ممثالً أصلياً لهم ويفضل عدم اال         
بلدة سديروت ايلي مويال زعماء حزبه من عواقب عدم تقديم القضايا االقتصادية واالجتماعية علـى ملفـات                 

ليكود ان يغير صوته واجندته فلم يعد أحد يصدق ان هناك خطراً وجودياً علـى               الاألمن والسالم وينبغي على     
  .الناس هي األكثر إلحاحاً اليومقضايا ... اسرائيل

  16/11/2005الحياة 
  

   إتفاقيات فائض األصوات  إلغاءالكنيست تصادق على  .33
 في القراءة األولى على إلغاء إتفاقيات فائض األصوات بين األحزاب التـي تخـوض               ثالثاءصادق الكنيست ال  
 الثانية والثالثـة وذلـك ألن األحـزاب         ومن المتوقع أن يضمن اإلقتراح غالبية في القراءة        .إنتخابات الكنيست 

 عضو كنيست من يهدوت هتوراه والليكود والعمل،        42وقد صوت إلى جانب اإلقتراح       .الكبيرة أيدت اإلقتراح  
  ). صوتا22ً(ميرتس ضد اإلقتراح-في حين صوتت األحزاب العربية والمفدال واإلتحاد القومي وياحد

  15/11/2005 48عرب 
  

  % 19شارون على نتنياهو بفارق تفوق : إستطالع جديد .34
بين إستطالع جديد للرأي أجراه ديالوغ هآرتس أن شارون، يحافظ على تفوق ثابت مقابل نتنيـاهو، ووصـل                  

ونقلت هآرتس عن مقربين من شارون أن هذه المعطيات تدفع شارون إلـى إتخـاذ                %.19الفارق بينهما إلى    
وبحسب اإلستطالع الذي جرى يوم أمس على عينـة شـملت           . هوقرار بالبقاء في الليكود والتنافس مقابل نتنيا      

 من أعضاء الليكود، فإنه في حال إجراء اإلنتخابات التمهيدية اليوم، وفي حال تنافس كل مـن شـارون                   614
، %6، وبييغلـين  %9، والنـداو  %23، ونتنياهو   %47ونتنياهو والنداو وبييغلين، فإن شارون سيحصل على        
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ولـدى سـؤال     %.32مقابـل   % 51لة الثانية شارون ونتنياهو، سيفوز األول بنسبة        وفي حال صعد إلى الجو    
  أن األول سيجلب % 64المستطلعين عمن سيجلب لليكود مقاعد أكثر في الكنيست شارون أم نتنياهو، أجاب 

  
   .لنتنياهو% 21مقاعد أكثر مقابل 

  16/11/2005 48عرب 
  

  اسرائيل ترفض معاهدة مكافحة الفساد   .35
رفضت اسرائيل التوقيع على المعاهدة الدولية لمحاربة الفساد، ألنها تحرم الرشى في االتفاقيات              : المحتلة القدس
وكشفت القناة العاشرة في التلفزيون العبري عن ان اسرائيل ترفض التوقيع على المعاهـدة الدوليـة،                 .األمنية

ثيقة أعدتها المستشارة القضائية لـوزارة      وأشارت القناة الى كشف النقاب عن و      . بسبب معارضة وزارة األمن   
األمن تشدد فيها على ان توقيع اسرائيل على االتفاقية يلزمها بمقتضاها مما يتعارض مع مصالح الكيـان فـي                   

  .الصناعات األمنية والعسكرية
  16/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  شالوم يعتبر زيارته إلى تونس مع أمه تاريخية ومهمة سياسياً .36

 وصف شالوم زيارته الى تونس بالتاريخية قائالً انها تنطـوي علـى             :الناصرة،  16/11/2005لحياة  انشرت  
معان خاصة وتثير في نفسه االنفعال الشديد متوقعاً أن تقود الى فتح أبواب دول عربية وإسالمية أخرى أمـام                   

لبة الدولية والذي قال انه انعكـس  ولفت الى التحسن الكبير في مكانة اسرائيل على الح     .المسؤولين االسرائيليين 
  .أيضاً في عالقات علنية وسرية مع دول اسالمية وعربية

عاد شالوم، الى مسقط رأسه تونس للمرة االولى ليتسلم من السلطات التونسية            : 16/11/2005السفير  وأضافت  
ي تحقيـق اختـراق      شخصاً، ف  150كهدية المنزل الذي ولد فيه في مدينة قابس، وليشارك مع وفد كبير يضم              

  .دبلوماسي إسرائيلي جديد للعالم العربي
  

  شالوم يلتقي الرئيس الموريتاني ورئيس الوزراء المغربي  .37
 سيلتقي شالوم كال من الرئيس الموريتاني العقيد علي ولد محمد فال وإدريس جطو رئيس               :ظير مجلي ، ن تونس

  .تتح اليوم في العاصمة التونسيةالوزراء المغربي، على هامش قمة مجتمع المعلومات، التي تف
  16/11/2005الشرق األوسط 

 
  إدانة ابن شارون في قضية التمويل غير المشروع لالنتخابات .38
أدين عومري شارون، أمس بمعظم التهم الموجهة اليه في قضية التمويل غير المشروع لحملة والده فـي             : لندن

 أمام محكمة في تل أبيب صباح أمس،        هإلدانة بعد اعتراف  وجاءت ا  .1999االنتخابات التمهيدية في الليكود عام      
  .بمعظم التهم الموجهة إليه في هذه القضية

  16/11/2005الشرق األوسط 
  

   مليون دوالر اضافية للسلطة  100طوكيو تقدم  .39
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  مليـون دوالر   100ابلغت اليابان السلطة الفلسطينية امس انها قررت زيادة حجم المساعدات التي تقدمها لهـا               
ان اليابـان ابلغتنـا التزامهـا    ''وقال ناصر القدوة للصحافيين اثر لقائه المبعوث الياباني لعملية السالم         . اضافية

  . ''بمضاعفة مساعداتها التي تقدمها للسلطة بمائة مليون دوالر اميركي اضافية
  16/11/2005الدستور  

  
  

    خلق فرص عمل في القطاعة للتنمية توقعان اتفاقيالسويسريةمؤسسة التعاون والوكالة  .40
، اول من امس، اتفاقية لتمويل مشروعات )سي. دي. اس(وقعت مؤسسة التعاون والوكالة السويسرية للتنمية 

 مليون دوالر، ستنفذ على مدى عام ونصف بالتعاون مع 1ر6خلق فرص عمل طارئة في قطاع غزة، بقيمة 
   .وزارة التخطيط

  16/11/2005األيام الفلسطينية 
  

   تحول دون نمو االقتصاد الفلسطينيالمعابرلسيطرة اإلسرائيلية على ا .41
جورج العبد أن االقتصاد الفلسطيني لن ينـتعش أو ينطلـق       .  أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية د      : سمر خالد 

وأضاف أنه فـي غيـاب       .ل الحواجز وتفتح الحدود الخارجية    ونحو النمو المستدام إن لم ينحسر االحتالل وتز       
تأمين الحرية التامة للحركة االقتصادية الداخلية والخارجية فإن الدعم المالي الخارجي حتى لو تـوفر بالمبـالغ     

  .المتوقعة سيتحول الى إعاشة للشعب الفلسطيني وليس الى تعزيز التنمية واالزدهار
  16/11/2005الرأي األردنية 

  
  رواية باب الشمس تصدر باالنجليزية .42

 مع صدور روايته باب الشمس التي نفدت طبعات عدة منها بات الروائي والمثقف اللبناني               : إنترنت –الدستور  
الياس خوري كاتب الرواية الفلسطينية األبرز واألصدق، ووضعته في منزلة نجيب محفوظ وعبـد الـرجمن                

ريقيـة فـي    وقد تجلى هذا التكريس في أمسية نظمتها جمعية فلسطين في كلية الدراسات الشرقية واالف             . منيف
  .التي أصدرت الطبعة االنجليزية من باب الشمس) هارفل سيكر(جامعة لندن ودار راندوم هاوس 

  16/11/2005الدستور  
  

  العنف اإلسرائيلي يؤثر على النمو النفسي المستقبلي لألطفال الفلسطينيين  .43
عنف اإلسـرائيلي غيـر     حذر أخصائي فلسطيني في مجال الصحة النفسية وحقوق اإلنسان من أن العدوان وال            

المسبوق في اآلونة األخيرة نشر حالة من اليأس وفقدان األمل لدى الفلسطينيين، األمر الذي من شأنه أن يـؤثر    
  .على مستقبل األطفال الفلسطينيين، مما سيزيد لديهم الرغبة في االنتقام والعنف

  16/11/2005الدستور  
  

  جع يشدد على قيام سفارة فلسطينيةجع .44
ير جعجع على وجوب قيام سفارة فلسطينية في لبنان، وحـصول الفلـسطينيين علـى أوراق ثبوتيـة                  شدد سم 

فلسطينية بعد قيام السلطة الفلسطينية المنتخبة، ليصبح موضوع حقوقهم واضحا وجليا وتصبح هناك عدالة بينهم               
  .رجع فيه هو اتفاق الطائفوأكد ان موضع السالح مبتوت به ألن الم. وبين باقي الرعايا الموجودين في لبنان
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جاء ذلك إثر لقائه في مقر اقامته في االرز امس، وفداً من منظمة حقوق االنسان الفلسطينية حقـوق، برئاسـة                    
  .غسان عبد اهللا الذي هنأه بعودته ونقل اليه ارتياح الشعب الفلسطيني للمواقف والطروحات التي يعبر عنها

  16/11/2005المستقبل اللبنانية 
  

  الجدار الفاصل ال يخدم السالم :  خارجية النرويجوزير .45
اعتبر جوناس جار ستور وزير خارجية النرويج أن استمرار اسرائيل في بناء جدار الفصل العنصري وتوسيع                

وقال في تصريح صحفي خالل زيارته االراضي الفلسطينية ان حكومته مـستعدة            ‚ المستعمرات ال يخدم السالم   
 رسمي وغير رسمي وان بالده ستقوم بدفع مبلغ المعونات المالية المقدمة للفلسطينيين             لدعم طرفي النزاع بشكل   

واضاف أنه وأثناء لقاءاته بالقيادة الفلسطينية ووزيـر الخارجيـة          ‚ الذين يعيشون تحت أسوأ الظروف المعيشية     
ولفـت الـوزير      .قاالسرائيلي وبالرئيس السابق للبنك الدولي شدد على ضرورة احياء وتطبيق خريطة الطري           
خاصة في االوضاع   ‚‚النرويجي الى اعجابه البعد الحدود بعقالنية القيادة الفلسطينية وقدرات ضبط النفس لديها             

  .المعيشية الصعبة التي يمر فيها الشعب الفلسطيني والتي ال يوجد فيها أي مؤشرات على تحسن تلك االوضاع
  16/1/2005الوطن القطرية 

  
  المواجهة  دمشق استعّدت لـ .46

  نصير األسعد
قبل خطاب الرئيس بشار األسد وبعده، بدا واضحاً ان النظام السوري أخذ قراره بـمواجهة المجتمع الـدولي،                 

وبحسب المعلومات  . وباعتبار لبنان إحدى ساحات هذه المواجهة، وانتقل الى وضع مشروعه هذا موضع التنفيذ            
  : المواجهة في لبنان تمثلت بالخطوات اآلتيةالمتوافرة لدى أوساط سياسية عدة، فان عدة

أوالً ـ استقبلت القيادة السورية خالل هذه الفترة كل حلفائها اللبنانيين من أدوات نظامها السابق، وتدخلت لــ   
غسل القلوب بينهم ولدعوتهم إلى استئناف العالقة السياسية بين بعضهم الـبعض، وحرضـتهم علـى الواقـع                  

   .لراهنالسياسي اللبناني ا
ولم يعد خافياً، خاصة بعد خطاب األسد، أن القيادة السورية وضعت لنفسها ولحلفائها هدفاً هو إسقاط حكومـة                  
الرئيس فؤاد السنيورة، تحقيقاً لما قاله الرئيس السوري تهجماً على رئيس حكومة لبنان أوالً ولما قصده عنـدما                 

كما لم يعد   .  أيار جديد ثالثاً   17الذي صاغه أي مواجهة مشروع      هدد بـ الفوضى ثانياً، وتنفيذاً للعنوان الوهمي        
  .خافياً أيضاً أن القيادة السورية رسمت خارطة طريق تبدأ بالتحرك السياسي تحت الفتة المسألة المطلبية

ثانياً ـ اال ان دمشق لم تكتِف بذلك، بل أشارت المعلومات المتوافرة لدى أوساط سياسية عدة إلى ان العاصمة  
السورية قامت مؤخراً بنشر جيش التحرير الفلسطيني على الحدود مع لبنان، أي القوات التابعة للجيش السوري                

. ، بحيث تستفيد من االلتباس في رسمية هـذا الجـيش          1976والتي بدأ بها التدخل السوري في لبنان في العام          
 في الوقت نفسه عنوان إقليمي متفجر فـي         والحال ان نشر جيش التحرير على الحدود يشكل تحدياً للبنان، لكنه          

  .وجه السلطة والقيادة الفلسطينيتين، حيث من المعروف أن جيش التحرير ال يتبع تاريخياً لألمرة الفلسطينية
ثالثاً ـ وفي موازاة هذه الخطوة، سمحت دمشق بتدفق مزيد من المسلحين الفلسطينيين من الجبهة الـشعبية ـ    

ـ االنتفاضة، وذلك بالتزامن مع قرار سوري بتعطيل الحوار اللبناني ـ الفلسطيني، وفـي   القيادة العامة وفتح  
محاولة إلرباك الوضع الفلسطيني وإيجاد شرخ في العالقة بين فصائل منظمـة التحريـر الفلـسطينية وبـين                  

  .الفصائل األخرى، بحيث ال تعود زيارة الوزير الفلسطيني عباس زكي ذات جدوى عملية
هذه المقدمات ـ المعلومات، يستنتج الوسط السياسي اللبناني ان النظام السوري شرع فـي وضـع    في ضوء 

بيد أن الوسط السياسي يسارع إلى القـول ان أي خطـة            . المتاريس وفي تنظيم دفاعاته في لبنان وانطالقاً منه       
  .أو رأس حربتهاسورية لـ المواجهة تبقى ناقصة وغير ذات  معنى ما لم يكن حزب اهللا جزءاً منها 
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تقول وجهة النظـر    . وفي هذا السياق، ثمة وجهتا نظر ضمن الوسط السياسي في النظر إلى حزب اهللا ودوره              
األولى األكثر انتشاراً واتساعاً أنه ال يمكن النظر إلى حزب اهللا ودوره بمعزل عن عالقته بـسوريا وعالقتـه                   

ن مجموعة معطيات ومؤشرات يعرضها أصـحاب وجهـة         بالمشروع السوري للمواجهة تالياً، وذلك انطالقاً م      
  :النظر األولى هذه على الشكل اآلتي

 ـ أن حزب اهللا الموجود تاريخياً على التقاطع السوري ـ االيراني، ال يمكـن أن يكـون منفـصالً عـن       1
  .المشروع السوري للمواجهة خاصة إذا كان مدعوماً من الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

هللا الذي ينظر إلى المواجهة السورية مع أميركا والمجتمع الدولي على أنهـا مواجهـة سـورية     ـ وحزب ا 2
الستهداف سياسي أميركي كبير، ال بد أن يرى في هذه المواجهة قضية تعنيه طالما أنه مستهدف هو أيضاً من                   

انعة، فإنه قد يرى فرصـة      وإذ يعتبر ان النظام في دمشق نظام صمود ومم        ). واالسرائيلية(السياسة األميركية   
  .معركة للدفاع عن النظام السوري انطالقاً من لبنان

 ـ وتقول وجهة النظر هذه أن الحزب أعطى، ال سيما في األيام الماضية، إشارات سلبية عدة تـؤثر علـى    3
  :االستقرار السياسي

وصوالً إلى تقرير المبعـوث     هو تصدر الحملة على رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بدءاً من مؤتمر نيويورك             * 
 وذهب إلى حد التشكيك بالسنيورة وبإمكان أن يكون قطع وعوداً لالرسن            .الرسن،  1559الدولي لتنفيذ القرار    

  .على ظهر حزب اهللا ومقاومته
وهو وصل بالتناغم مع الخطة السورية إلى درجة تشكيل رأس حربة لما سمي االحتجـاج الـشعبي علـى                   * 

  .وت في وقت كان الحل وال يزال ممكناً ضمن مجلس الوزراء الذي يشارك حزب اهللا فيهارتفاع أسعار الماز
وتوج حزب اهللا موقفه السلبي من السنيورة ـ أحد رموز تيار المستقبل ـ باالنسحاب من جلـسة مجلـس     * 

ة الذي  الوزراء التي ناقشت تهجمات األسد على رئيس وزراء لبنان، أي أن الحزب حجب تضامنه مع السنيور               
  .يرأس الحكومة التي يشارك الحزب فيها، وذلك التضامن جزء ال يتجزأ من التضامن الحكومي

وفي الموضوع الفلسطيني، أي السالح خارج المخيمات، بدا الحزب في خطابه السياسي وقـد ضـم هـذا                  * 
  . وتقرير الرسن1559السالح إلى سالح المقاومة في معرض االعتراض على القرار 

ي موضوع التحقيق الدولي في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بالغ في التقليـل مـن                 وهو ف * 
أهمية ما ورد في تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية ميليس ِمن معطيات، وبالغ في الفصل بين الحقيقة في هذه                   

ته الشيخ نعيم قاسم الى حـد       وذهب أحد قاد  . الجريمة وبين النظام السوري بدعوى التخوف مما يسمى التسييس        
  .القول ان النظام السوري ليس متهماً حتى ولو كان مسؤولون فيه متهمين

وأكثر من ذلك، يسجل أصحاب وجهة النظر األولى هذه، سلبية حضور ممثل عن حـزب اهللا فـي المـؤتمر                    
  .لك تيار المستقبلالصحافي الذي عقدته جمعية األحباش للدفاع عن نفسها غداة تقرير ميليس، وقد أثار ذ

وتصرف حزب اهللا أخيراً بوصفه مالذاً لحلفاء سوريا من األدوات، وتحول مقره العام إلـى مـزار لهـذه                   * 
الرموز وآخرها طالل أرسالن، ما بدا إستعداء ألطراف آخرين على الساحة الـسياسية، وفـي وقـت كانـت                   

  .، في المثلث المسيحي ـ السني ـ الدرزيعالقات الحزب تتراجع مع قوى الغالبية النيابية وتياراتها
في مقابل وجهة النظر هذه، ثمة وجهة نظر أخرى تعبر عنها أوساط سياسية مطلعة على تفكير الحزب وتعتبر                  

  :نفسها قريبة منه، وتقول اآلتي
حليفاً لـه  أ ـ إن حزب اهللا لم يكن في يوم من األيام أداة سورية يؤمر فينفّذ، بل هو تعامل مع سوريا بوصفه  

  .رأيه وتصوره، وهو يبني على ما يتقاطع عليه مع سوريا
) وإسـرائيلياً (ب ـ ويعتبر حزب اهللا، بحسب أصحاب وجهة النظر الثانية هذه، أن ثمـة مـشروعاً أميركيـاً     

يستهدف سوريا ال عالقة له بمعرفة الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وهذا المـشروع األميركـي                 
  .يستهدف حزب اهللا والمقاومة أيضاً) ائيلياالسر(
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مـع  : ج ـ أن موقف حزب اهللا من التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري واضح منـذ البدايـة   
معرفة الحقيقة المستندة الى أدلة وقرائن، ومع أن يستعرض التحقيق كل احتماالت الجريمة، لكن اذا ثبـت أن                  

وأكثر من ذلك، وبحـسب وجهـة       . ة يجب إدانة المتورطين وسوقهم إلى العدالة      ثمة ضلوعاً سورياً في الجريم    
النظر هذه فان حزب اهللا الذي يخشى تسييس التحقيق ويخشى جعل التحقيق أداة في عملية تـصفية حـسابات                   
سياسية مع سوريا، ليس على استعداد لـ تبرير المواجهة السورية إذا كانت غطاء لعدم االلتـزام بمقتـضيات                  

  .لتحقيقا
د ـ ويرى حزب اهللا ان من حقه ان يخشى أن تكون ثمة مهادنة مرحلية له تبيت نية االنقضاض عليـه فـي    

، 1559وبكالم آخر، أنه يقرأ الموقف الذي جرى التعبير عنه باسم لبنان أخيراً بالنسبة إلى القرار                . وقت الحق 
ه يخشى أن تكون ثمة محاولة لكسب الوقت لالنتهاء         وكأنه موافقة على تنفيذ القرار لكن بعد بعض الوقت، أي أن          

من ملفات أخرى ثم خلق ظروف ضده، ال سيما أن الحزب على اعتقاد ان ما هو حاصل في لبنان اآلن أكثـر                      
ويؤكد الحزب بحسب أصحاب وجهة النظر هذه انـه         . من وصاية خارجية عليه، بل هي إدارة خارجية مباشرة        

رة مشككاً بنواياه أو بوطنيته، بل على أساس سياسي يتعلق بكيفية التعامل مع هذا              ال يتعاطى مع الرئيس السنيو    
  .القرار الدولي

هـ ـ وتؤكد وجهة النظر هذه أن حزب اهللا الذي يشارك في الحكومة للمرة األولى، يعتبر نفسه شـريكاً مـع    
 له بــاستفزازهم أو اسـتعدائهم،    آذار وال نية14قوى التركيبة الحكومية، وأنه ال يسعى إلى صدام مع فرقاء     

  .وهو سيبقى منفتحاً عليهم جميعاً مستعداً للحوار
و ـ وتضيف وجهة النظر ان العنوان الرئيسي لحزب اهللا في هذه المرحلة، وفي مواجهة الضغوط الخارجية،  

ـ                 سها فـي وجـه     هو بناء الدولة التي ال تخضع للشروط اإلسرائيلية، أي الدولة التي تمتلك إمكانات حمايـة نف
  .إسرائيل، وانه منفتح على الحوار تحت هذا السقف

ز ـ ويلفت أصحاب وجهة النظر هذه إلى ان هم بناء الدولة التي ال تخضع للشروط اإلسرائيلية يتوازى عنـد   
حزب اهللا مع هم حفظ االستقرار اللبناني وعدم تخريبه، وانه ليس في وارد االنزالق إلى ما يصيب االسـتقرار                

  .ذى، ويرفض تهويل آخرين به وليس مسؤوالً عنهبأ
ح ـ ويختم هؤالء بالتشديد على انه من الخطأ النظر إلى حزب اهللا على انه جزء حتمي من المشروع السوري  
للمواجهة وذلك لعدة أسباب من بينها انه يرى نفسه مشروعاً قائماً بذاته، وانه على اعتقاد بضرورة توظيف هذا                  

 مشروع لبناني متكامل، وانه يحسب جيداً حسابات المصالح وفي جملتها مصالحه، ولـيس              المشروع في إطار  
وأكثر من ذلك، فإن الحزب     . األمر بالنسبة إليه مطروحاً من خارج البحث عن تفاهم وطني عميق يحصن لبنان            

اته التـي نـسجها   بنظر هؤالء يتطلع إلى تعميق صالته بمكونات البلد، وهو ليس في صدد االنقالب على تحالف              
  .منذ ما بعد نيسان الماضي

  إلى اتفاقات بال التباسات المطلوب االنتقال من الغموض البنّاء
إذاً، في الجواب عن السؤال حول حزب اهللا ودوره حيال المشروع السوري للمواجهة من لبنـان وفيـه، ثمـة             

حزب في األيام الماضية، فيما الثانيـة       وجهتا نظر، األولى منطلقة من ظنون عززتها إشارات سلبية أعطاها ال          
تزعم النطق عن قرب من حزب اهللا كاشفة الهواجس وطريقة حساب الحزب للمعطيات ومقاربته لها، وتـشدد                 

  .على البعد اللبناني للحزب الذي يشكّل جزءاً من إيقاعه السياسي
لحزب وظنـون الحـزب، وبـين       وفي انتظار اتضاح أي من القراءتين هي األكثر دقة، فثمة بين الظنون بـا             

أمر ناقص هو انعدام االتفاق السياسي في العمق، بمعنى ان التـسوية            .. المخاوف من الحزب ومخاوف الحزب    
التي على أساسها تمت التحالفات االنتخابية ثم المشاركة في الحكومة، كانت على قدر كبير من الغموض البنّاء،                 

 وال بد من خطوات إلى األمام، فإذا كان اتفاق ال يكون على التباسـات،               لكن هذا الغموض البنّاء لم يعد مفيداً،      
  .وإذا كان خالف ال يكون على ظنون واشتباهات
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  كي ال نسيء إلى اإلسالم أو المقاومة المشروعة للهجمة األمريكية .47
  ياسر الزعاترة 

مبررات شرعية أو أخالقية، بل وال حتى سياسـية، فقـد توحـد             ألن تفجيرات عمان البشعة لم تكن تملك أية         
الجميع في رفضها وإدانتها، ولذلك فهي ستبقى معزولة وال تملك أفق التكرار بفعل أو إسناد محلـي، والعنـف                   
كما يعرف المعنيون، وبصرف النظر عن هوية أو نوايا القائمين عليه، ال ينمو وال يستمر من دون سند شعبي،                   

  . ا اهللا أن التفجيرات كانت بفعل خارجي كاملوقد حمدن
ليس دفاعاً عن هذا أو ذاك، لكننا نجزم أن أحداً من منظري ما يعرف بالسلفية الجهادية ال يمكن أن يفتي بمـا                      
جرى، ونشير هنا إلى أن الظواهري قد عرض الدية الشرعية على أهل طفلة سقطت خطأ أثناء محاولة اغتيال                  

ري، كما أنه في رسالته األخيرة لم يؤيد قتل الشيعة في العراق، فيما ركز علـى موقـف                  رئيس البرلمان المص  
» سـنة «جماهير األمة كعنصر فرز أساسي في تقدير الموقف السياسي والجهادي، فكيف يبرر قتل مـسلمين                
 مجـرد   أبرياء غير محاربين ال صلة لهم بأية جهة يمكن وضعها في صف العداء لقضايا األمة اسـتناداً إلـى                  

  ! احتمال أن يكون بينهم أمريكيين أو إسرائيليين؟
قد يكون من المناسب اإلشارة إلى واقعتين الستشهاديين من حماس غامر األول بالطلب إلى فتـاتين عـربيتين                  
النزول من الباص الذي كان سيفجر فيه نفسه، وقد نزلتا بالفعل وأكمل هو مهمته، أما الثاني فعدل عن تفجيـر                    

المطعم عندما شاهد طفلة صغيرة مع أمها، وكلفه ذلك إلقاء القبض عليه وها هو يقضي المؤبـد فـي                   نفسه في   
  . أحد السجون اإلسرائيلية

إن تجاوز ما جرى في الفنادق الثالثة وتداعياته ينبغي أن يكون هدف الجميع، فكما تجاوزت لنـدن تفجيـرات                   
ي ذلك أسعار البيوت والعقارات، فـإن عمـان ينبغـي أن            المترو من دون أن تتأثر السياحة أو االقتصاد بما ف         

تتجاوز ما جرى بكل يسر وسهولة من دون التهاون في تأكيد اإلدانة ومن ثم العزل لهكذا ممارسات ال تـصب                    
  . في خدمة اإلسالم وال قضايا األمة

مة، ولكن ما ينبغـي     نعم، ثمة ضرورة لمزيد من عزل هذه الرؤى الشاذة في التعاطي مع مسألة الجهاد والمقاو              
التنبيه إليه هو ضرورة عدم الوقوع في مطب اإلساءة إلى المقاومة المشروعة ضد االحـتالل فـي العـراق                   
وفلسطين أو أية جبهة قائمة أو ستنشأ الحقاًً، إذ ال يجب أن يستدرجنا البعض إلى إدانة ظاهرة المقاومة برمتها،                   

 الذين يريدون ربط العنف األعمى أو مـا يـسمونه اإلرهـاب             ألن ذلك هو المطلوب من قبل المحافظين الجدد       
  . بقضية التصدي لبرنامجهم في المنطقة

عمان والجماهير األردنية ستتعافى مما جرى، وستواصل رفضها لمسار العنف األعمى، في ذات الوقت الـذي                
 لفلسطين، كما ستواصل    ستواصل فيه انحيازها للمقاومة المشروعة ضد االحتالل األمريكي للعراق والصهيوني         

  . انحيازها لمسار المقاومة والممانعة للبرنامج األمريكي الصهيوني في المنطقة
نشير هنا أيضاً إلى أن بعض األصوات النشاز قد حاولت وستحاول استغالل ما جرى للتحريض ضـد القـوى     

ألعمى، وهو قول غير صحيح البتة،      اإلسالمية المعتدلة، بدعوى أنها ال تتصدى بما فيه الكفاية لتيارات العنف ا           
ألنه لوال تصدي عقالء األمة من قوى وعلماء لكان بوسع العنف األعمى أن يجد جحافل ممن يحاكونه في ظل                   
الهجمة األمريكية الشرسة على األمة، ولما كان بوسع الخطاب العاقل الذي يركز على المقاومـة المـشروعة                 

  . ربي واإلسالميوينبذ ما سواها أن يتسيد المشهد الع
ندين العنف األعمى ونتصدى له بالكلمة وبكل وسيلة ممكنة، لسبب بسيط هو حرصنا على صـورة اإلسـالم                  
وصورة الجهاد، فضالً عن حرصنا على أال تتوقف مسيرة المقاومة للهجمة األمريكية على األمة، وهي الهجمة                

نتاج أفكار بل نتاج ظـروف موضـوعية تتوسـل          التي تشكل السبب األساسي لما يجري، فالعنف ابتداء ليس          
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األفكار التي تتوافر على الدوام، وما يجري هو رد فعل على سياسات واشنطن الرعناء بحق أمتنا، فضالً عـن                   
بعض الممارسات المرفوضة هنا وهناك، لكن عقالء األمة سيبذلون كل جهدهم من أجل أال تنحرف ردود األمة                 

ت تضر أبناء األمة وحواضرها ومصالحها وتسيء إلـى صـورة اإلسـالم             على غطرسة عدوها نحو ممارسا    
وصورة الجهاد والمجاهدين المخلصين وتصب في خدمة البرنامج األمريكـي بـدل أن تـساهم فـي صـده                   

  . ومواجهته
  15/11/2005السبيل االردنية 

  
  

  !!وإغالق خارطة الطريق.. المعابرفتح  .48
  هاني حبيب 

تؤجل زيارتها المقررة لكوريا الجنوبية، وذلك لمـنح المفاوضـات علـى مـسار              وزيرة الخارجية األميركية،    
المعابر، فرصة أفضل للتوصل إلى اتفاق ظل عسيراً طوال األسابيع الماضية، والتي لـم تـنجح، كونـدوليزا                  

 القضية،  رايس، خالل الفترة القصيرة التي قضتها بالتنقل بين القدس ورام اهللا، في إحراز تقدم يكفي إلنهاء هذه                
وواضح أن هناك جهداً كبيراً، تقوم به اإلدارة األميركية من أجل إغالق هذا الملف، على األقل لناحية التوصل                  
إلى اتفاق، ما يتيح المجال، بين فترة وأخرى إلى اشتباك بين الخصوم على تفسيره، بما يسمح مـرة أخـرى،                    

ميركية، تريد أن تبقى في صورة اإلطفـائي الـذي          ومرات إضافية، لواشنطن في التدخل، لفضه، الخارجية األ       
  .ينهض إلطفاء الحرائق التي يكون، ربما سبباً في إشعالها

وبرأينا أن الواليات المتحدة، باتت على يقين، أكثر من أي وقت مضى، أن تقدماً حقيقياً على طريق اسـتئناف                   
األقل لستة شهور قادمة، فهناك انتخابـات        اإلسرائيلي، غير ممكن، على      -المفاوضات على المسار الفلسطيني     

تشريعية فلسطينية، تعقبها بعد شهرين أو ربما أكثر، انتخابات برلمانية إسرائيلية، إلى ذلـك الحـين، ولفتـرة                  
بعدها، إلى حين تستقر نتائج االنتخابات على الصعيد السياسي الداخلي، لكل من فلسطين وإسرائيل، لن يكـون                 

مفاوضات أو مشاورات جادة، من هنا، تندفع اإلدارة األميركية إلجمال التحـرك باتجـاه              باإلمكان العودة إلى    
المعابر، كامتداد لرغبة واشنطن في استثمار ما سمته باإلنجاز الهائل المتمثل بـإخالء إسـرائيل لمـستوطني                 

لفلسطينيين في الضفة   ومستوطنات قطاع غزة، وحقيقي أن الواليات المتحدة تريد أن تفتح المعابر لتسهيل حياة ا             
والقطاع، األمر الذي سيشكل عنصراً إيجابياً لصالح السلطة التي ستشارك في انتخابات برلمانية، عبر حزبهـا                
الرئيسي، حركة فتح، في معركة انتخابية حامية الوطيس ولكن بالمقابل، فإن واشنطن معنية بعدم إغالق هـذا                 

غادر الجهود التي تبذلها في المنطقة طوال فترة الكساد السياسي التـي            الملف إغالقاً كامالً، كونها ال تريد أن ت       
ستتواصل إلى حين استقرار األوضاع في مناطق السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد أشهر من إجراء االنتخابات               

  .التشريعية لديهما
 التأكيد على موقفها الرافض     الصفقة كما تشير وسائل االعالم االسرائيلية، لم تكتمل اال بعد ان حاولت اسرائيل            

لمشاركة حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية، رغم تأكيدها، من جهة اخرى، على انها لن تعرقل                
هذه االنتخابات، ويقال بهذا الصدد ان الموقف االميركي الضاغط باتجاه قبول اسرائيل بهذه المـشاركة، كـان                 

االمر الذي عقد من عملية التوصل الى االتفاق حول المعابر وقد عبرت كل           شكالً من اشكال المقايضة السياسية      
من الواليات المتحدة واسرائيل عن الموقف ازاء مشاركة حركة حماس في االنتخابات التـشريعية الفلـسطينية                

 المطلوب ربما في وجهات نظرهما ازاء هذه المسألة، ووفقـاً للمحاضـر التـي             -بطريقة مختلفة تظهر التباين   
نشرتها الحكومة االسرائيلية، فان شارون اعتبر مشاركة حماس خطأ فادحاً بينما قالت رايس انه سيكون اقنـاع                 
حماس بنزع سالحها بعد االنتخابات اكثر سهولة واقوال رايس، تكاد تقترب من الموقف الفلـسطيني الرسـمي                

ة من قبل حماس، االمر الذي سـيمكن        الذي يعتبر ان نتائج االنتخابات ستتمخض عن شراكة حقيقية في السلط          
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من تبني مبدأ سيادة السلطة والسالح الشرعي الوحيد، وهو سالحها، مع االبقاء على تعددية سياسية تميز النظام                 
  .السياسي الفلسطيني

  16/11/2005األيام الفلسطينية 
  
  
  
  

  
 كاريكاتير .49
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