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  الحوار اللبناني الفلسطيني ينتظر محادثات زكي في دمشق   .1
 مصدر فلسطيني فضل عدم ذكر اسمه ان الحـوار اللبنـاني            هأكد ما  17/11/2005 الخليج االماراتية    ذكرت

وقال ان تحريك الحوار يتوقف على نتائج المحادثـات         . هذا ان لم يكن مؤجالً    . الفلسطيني قد يحدث ولكن ببطء    
التي سيعقدها عباس زكي لدى زيارته لدمشق بعد أسبوع مع المسؤولين السوريين والقيادة المركزيـة لقـوى                 

  .لتحالف الفلسطيني الموالية لسورياا
ان ال مشكلة مع السلطة اللبنانية حول إعـادة          مصدرالرداً على سؤال أكد      أنه  17/11/2005 الحياة   وأضافت

النظر في موقفها من المطالب الحياتية للفلسطينيين المقيمين في لبنان أو من إعادة فتح مكتب تمثيـل سياسـي                   
 القيادة العامة تتريث في تحديد موقفها بذريعـة ان ال           –ر الى ان الجبهة الشعبية      فلسطيني في بيروت، لكنه أشا    
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طابع أمنياً أو عسكرياً للمواقع التي تشغلها وان وجودها هدفه تقديم المساعدات االجتماعية والصحية للمعوزين               
هم األمر بأن القـرار فـي       واعتبر المصدر ذاته ان جبريل أراد ان يوحي لمن يعني          .من اللبنانيين والفلسطينيين  

خصوص السالح الفلسطيني خارج المخيمات ال يتخذ إال في دمشق بالتعاون بين قيادة قوى التحالف والسلطات                
وكشف المصدر ان القيادة العامة ومنظمة الصاعقة كانتا اثارتا في اللقاءات المشتركة قضية توقيـف               . السورية

للوباني واعتقال مسؤول الصاعقة في بيروت غازي حسن مـشيراً          مسؤول الجبهة في مخيم نهر البارد سعيد ا       
الى ان مسؤولين في الفصائل أجروا اتصاالت بالسلطات اللبنانية المعنية في محاولة للوقـوف علـى أسـباب                  

واعتبر معاون مسؤول منطقة الجنوب في حزب اهللا خليل حسين في كلمة له ان االعتقـاالت التـي                  . توقيفهما
لسلطات اللبنانية في حق قياديين فلسطينيين ذات خلفية سياسية واضحة، يدفع باالمور في اتجاه              تجرى من قبل ا   

  . اقفال الحوار، داعياً الحكومة الى درس االمور بحكمة ومسؤولية
  

    في تونس يلتقي عباس ويدعو لمحاربة حماسشالوم .2
طة الفلسطينية قـرارا اسـتراتيجيا      ل سيلفان شالوم، انه اذا اتخذت السل      وق 16/11/2005 48 عرب نشر موقع 

دعا  و .االرهاب، فستجد اسرائيل على استعداد الستئناف الحوار والعودة الى خارطة الطريق           بمحاربة ما يسميه  
عباس، الى اتخاذ قرار بشأن ما اذا كان يريد العضوية في مجتمع متنور يحارب التطرف او يرغب باالستسالم                  

، بمواصلة انتهاج العقـاب      المعلومات في تونس   ازن قد اتهم اسرائيل، امام قمة     وكان ابو م   .لما يسميه االرهاب  
م خيـار   الواكد ان الـس   . الجماعي ضد الفلسطينيين وطالبها بالعودة فورا الى المفاوضات وتحقيق رؤيا بوش          

. لـسطينية  الى العراقيل التي تضعها اسرائيل امام تطور التكنولوجيـا الف          مشيرا, استراتيجي للشعب الفلسطيني  
وكان شالوم كرر    . شالوم وابو مازن نسقا بينهما مسائل تقنية تتعلق باستئناف االتصاالت بين الجانبين            وذكر أن 

وزعم ان حماس تهدد الكيان الفلسطيني وتعمـل        . معارضة اسرائيل لمشاركة حماس في االنتخابات البرلمانية      
وصل اليه بشأن المعابر هو في صالح الفلسطينيين اذا لم          واعتبر االتفاق الذي تم الت     .على نزع استقرار السلطة   

  .يستغلوه لالرهاب
ا  ثاني ال مسؤول فلسطيني ان لقاء    وق: ا ف ب، ا ب، رويترز، د ب ا         نقال عن    17/11/2005 السفير   وأضافت

ي  بمبادرة من انان، وخصص لمناقشة االجراءات العملية لترجمة االتفاق الـذ            مساء أمس   تم بين شالوم وعباس  
  .تم التوصل اليه حول فتح معابر غزة

  
    عبر رفحإسرائيل ال تملك فيتو على السفر: السلطة .3
 يديعوت احرونـوت     ما ذكرته  :رام اهللا  من   تغريد سعادة عن مراسلتها    17/11/2005 االتحاد االماراتية  نشرت

لى انه سيتم تقـديم     من ان االتفاق يسمح السرائيل باالعتراض على دخول اي شخص تعتبره مشبوها، مشيرة ا             
  .قائمة باالشخاص الممنوع دخولهم وخروجهم من غزة

د غسان الخطيب أن اتفاق إعادة فتح معبر رفـح          يأك إلى ت  :غزة والوكاالت  من   17/11/2005 البيان     وأشارت
م  فيتو إلسرائيل للتحك   مؤكدا أن ال  ال يعطي إسرائيل الحق في منع حملة بطاقات الهوية من الدخول او الخروج              

  .بعملية السفر
 لشؤون  رايسمساعد  أن  : القدس المحتلة  من   جمال جمال نقال عن مراسلها     17/11/2005 الدستور     وجاء في 

الشرق األدنى وصف اتفاق فتح معابر غزة بأنه سيكون أداة للمساهمة والتقدم نحو حل قضايا عالقـة أخـرى                   
حسين األوضاع بمنطقة الشرق األوسط نحـو       تخص الشعب الفلسطيني وكذلك تحقيق رؤية بوش المتمثلة في ت         

 االتفاق تم التوصل اليه من خالل ممارسـة         بأن  القول ورفض. حل الصراع العربي االسرائليي وتحقيق السالم     
الضغوط على االطراف وقال هدفنا هو تعزيز مصلحة كل طرف وهذه الجهود اسفرت عـن تحقيـق نتـائج                   



 

 4

يكمن في تحسين الوضع ما بين الفلـسطينين         اليات المتحدة االولى  مصلحة الو وقال إن   . ايجابية لكل االطراف  
  .واالسرائيليين
نائب وزير الخارجية الـدنماركي وصـف       أن  إلى  : غزة من   فتحي صباح  17/11/2005الحياة   ولفت مراسل 

ا ووفد مرافق    جولة قام به   خاللواعتبر   .االتفاق بأنه يمثل خطوة ايجابية باتجاه بناء الثقة والسالم بين الجانبين          
واشار الى ان ثمة توجهاً جـاداً لـدى الـدنمارك            .له في معبر رفح أمس أن العمل يسير في شكل مهني سليم           

ولفت الـى انـه     . للمشاركة في لعب دور من خالل ارسال مراقبين دنماركيين للقيام بدور رقابي داخل المعبر             
  .االفراد والبضائعالحظ ان هناك حاجات ضرورية ستسهم في تسريع وتسهيل تنقل 

 انه تم   من صائب عريقات    هأعلنإلى ما    :أريحامن   17/11/2005 الحياة الجديدة     مراسل  عماد ابو سمبل   ونوه
االتفاق على مذكرة التفاهم حول دور الطرف الثالث في ترتيبات معبر رفح في االجتماع الثالثي الـذي عقـده                   

وأوضـح  أن دور االتحـاد    .لية الـسالم فـي القـدس    صباح امس مع حاييم رامون والمبعوث األوروبي لعم       
 بناء القدرات الفلسطينية البشرية والتقنية، ومراقبة تنفيذ الجانب الفلـسطيني لاللتزامـات             يهدف إلى األوروبي  

  .المترتبة عليه
 وان أصـيب  يالفلـسطيني  أن   :غزة من   طاهر النونو نقال عن مراسلها     17/11/2005الخليج االماراتية    وأوردت

  .معابرال تفاصيل االتفاق بشأن فتح اءة قربعديبة أمل كبيرة، بخ
عبـد الـرحيم ملّـوح،    أن : فلسطين المحتلة من عوض الرجوب 17/11/2005 الشرق القطرية  ونقل مراسل 

 بأنها كانت في أمس الحاجة إلظهار النجاح ولو شكليا للـسياسة الخارجيـة              ,وصف حرص رايس على االتفاق    
عملية الدخول والخـروج علـى      ب على أنه ال يمكن اختزال القضية الوطنية         دوشد. ي الفشل األمريكية الغارقة ف  

  .معبر رفح وأنه لن يترتب عن هذه الحلول إال إدامة الصراع وعودة االنفجار مجددا
  

  بدء العمل الفعلي في مشروع الميناء نهاية الشهر المقبل: خرما .4
أن يتم بدء العمل الفعلي في إنشاء مشروع الميناء في نهايـة            توقع وزير النقل والمواصالت،      :كتب حامد جاد  

الشهر المقبل كحد أقصى، الفتاً إلى الجهود المبذولة حالياً من قبل محمد دحالن، من أجل الحصول على موافقة                  
ـ             كتابية من الجانب اإلسرائيلي    ي خالل األيام القريبة المقبلة، حيث سيتم تقديمها لألطراف الممولة لإلسـراع ف

  .تفعيل وتقديم التمويل الالزم إلنشاء هذا المشروع
  17/11/2005األيام الفلسطينية 

 
   تطلق خطة أمنية شاملة لفرض النظام  الفلسطينيةالسلطة .5
أطلقت الداخلية الفلسطينية خطة أمنية شاملة لفرض النظام، لكنهـا صـدمت             :ـ ماهر إبراهيم والوكاالت    غزة

، وعدم تنفيذ أوامرها ما لم تستجب لمطالب عدة أبرزهـا            فتح لتمرد على حركة  بتهديد كتائب شهداء األقصى با    
وأكد نصر يوسف أمس على أن وزارته وضعت خطة         . الفصل بين التنظيم ومؤسسات السلطة وبخاصة األمنية      

  .لحفظ األمن والنظام في مختلف المناطق الفلسطينية
  17/11/2005البيان   

  
   الشرطة في نابلس    فلسطينيين باشتباك مع3إصابة  .6
 واثالثة فلسطينيين اصـيب أن : غزة من عالء المشهراويعن مراسلها 17/11/2005 االتحاد االماراتيـة  نشرت

  .بجروح امس في نابلس إثر إطالق قوة من أجهزة االمن الفلسطينية النار باتجاههم بعد أن رشقوها بالحجارة
تلقـت  كانت قد    قوات االمن     أن :د عوض من رام اهللا    وليعن مراسلها    17/11/2005 القدس العربي    وأضافت

  . المشاغبين من المواطنينى ذلك الطالق النار على وان ادىاوامر بتطبيق القانون حت
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  اعالن قوائم المرحلة الرابعة من االنتخابات البلدية الفلسطينية .7
ـ  رام اهللا حلية الفلسطينية التي ستجرى فـي   قائمة في المرحلة الرابعة لالنتخابات الم177 تتنافس :  ا ف ب 

 86واضاف ان    . كانون االول، كما اعلن جمال الشوبكي امس       15 بلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة في         40
 قائمة ستخوض االنتخابات برموز اخـرى فيمـا         17قائمة حزبية ستتنافس حاملة شعارات احزابها بينما هناك         

 تقـدمت   هماس الرئيسي هو بين حماس وفتح لكنه اشار الى ان كال من           واكد ان التناف   . قائمة مستقلة  86تتنافس  
واكد انه تم تاجيل انتخابـات الخليـل بـسبب االجـراءات             .باكثر من قائمة للتنافس على مقاعد المجلس نفسه       

واشار الى ان بلديتي المغير قرب جنين وبرقـة قـرب نـابلس              .هناك على التنسيق    تهااالسرائيلية وعدم موافق  
  .نتيجتهما بالتزكيةحسمت 

  17/11/2005الغد االردنية 
  

  لسنا في وارد تمديد التهدئة : خالد مشعل .8
 طلبت من مصر تأجيل حوار القاهرة إلى ما بعد االنتخابات التشريعية             حماس كشف خالد مشعل، عن أن حركة     

صحراوي، إن حمـاس    وقال، في محاضرٍة ألقاها عبر الهاتف مع األسرى في معتقل النقب ال           . المزمع إجراؤها 
مضيفاً أن التوجه العام لـحماس ولجميع فصائل العمل        . 2006ليس في واردها تمديد التهدئة حتى نهاية العام         

وكـشف مـشعل عـن أن القيـادة          .الوطني الفلسطيني هو عدم تكرار التهدئة التي ستنتهي نهاية العام الحالي          
ديد موعٍد جديٍد لبدء حواٍر بين الفصائل الفلسطينية والسلطة         المصرية أوفدت مبعوثاً رسمياً إليه للحديث حول تح       

في القاهرة لمناقشة عدة أمور سياسية ومن بينها التهدئة، وأبلغ المسؤول المصري بأن الحركة ترى أنه لـيس                  
من مصلحة أحٍد أن يجرى الحوار اآلن في إشارٍة إلى أنه قد يكون من الصعب علـى الفـصائل الفلـسطينية                     

واعتبر مشعل أن سياسة السلطة المعلنة هي أنها تريد          . إلى اتفاٍق شامٍل تحديداً حول موضوع التهدئة       الوصول
 3ترتيب البيت الفلسطيني وتريد تثبيت الديمقراطية، إال أنها قامت بمط وتقسيم وتجزئة االنتخابات البلدية إلـى                 

  .، ثم إلى مرحلة خامسة4مراحل ثم إلى 
  17/11/2005م المركز الفلسطيني لإلعال

  
  تشدد على اهمية الحوار مع الحكومة  منظمة التحرير : البداوي .9

  أقامت منظمة التحرير الفلسطينية مهرجاناً مركزياً حاشداً في البداوي، وتحدث مسؤول منطقـة               :عمر إبراهيم 
 وديموقراطيـاً   الشمال في الجبهة الديموقراطية باسم المنظمة، فدعا إلى تفعيل مؤسساتها وإصـالحها سياسـياً             

والتخلص من الفساد وتشكيل حكومة اتحاد وطني، وشدد على أهمية الحوار مع الحكومة اللبنانية على خلفيـة                 
   . سياسية واجتماعية وإنسانية، كما انتقد الضغوطات األميركية على سوريا

17/11/2005السفير   
 

  لتطويق تنازالت عباس في لبنان فصائليا القدومي يترأس وفداً  .10
م بها فاروق القدومي لدمشق خطوة متقدمة على طريق         ا التي ق   االخيرة مثلت الزيارة :  شاكر الجوهري  -عمان  

تحدي سياسات محمود عباس، مستفيدة من مرونة سورية في التعامل مع قوى الرفض الفلـسطينية، ومحتجـة                 
. قـديم شـيء لعبـاس     على تصعيد ضغوط عباس على القدومي، التي لم تعد تحتمل، وامتناع شارون عـن ت              

المصادر المقربة من عباس كانت سربت أن القدومي وعد بالهدوء، ووقف انتقاداته للسلطة ورئيسها، ووقـف                
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لكنه أثبـت فـي زيارتـه       . جهوده لتشكيل لجنة األمناء العامين للفصائل، لتشكل مرجعية فلسطينية في الخارج          
 اآلن، وهما ما تجلّيا في تعامله مع موقف حماس التـي            الحالية قدرة على التحدي، والمناورة والمرونة في ذات       

كاشفه خالد مشعل، أنها تعطي األولولية في الوقت الحالي لتفعيل اللجنة التحضيرية العليا العادة تشكيل وعقـد                 
منهـا  , القدومي خرج من لقائه األخير مع قادة الفصائل في دمشق بجملة انجـازات  وذكر أن  .المجلس الوطني 

تـشكيل وفـد فلـسطيني موحـد        و.  االلتقاء به، حتى وإن قررت تجميد لجنة األمناء العامين         فصائل ال مواصلة
، عبر دعوة سـليم الزعنـون لزيـارة         هاحراجو, برئاسته لزيارة لبنان، وأخذ زمام المبادرة من موفدي عباس        

االنتفاضة، بهدف  -تشكيل لجنة لبحث حل الخالفات بين حركتي فتح وفتح        ودمشق، وتفعيل اللجنة التحضيرية،     
االنتفاضـة  -ال يمانع القدومي في مشاركة فـتح      حيث  . تذليل العقبة التي اعترضت تشكيل لجنة األمناء العامين       

وتتوقـع  . االنتفاضة-جنة، لكنه يشترط لذلك أن يميز اسمها عن إسم حركة فتح، وهو ما ظلت ترفضه فتح               اللب
غير أن مصادر أخرى تتوقـع أن يتـدخل األمريكـان،           . لوفدالمصادر موافقة الحكومة اللبنانية على استقبال ا      

وترى المصادر أن تشكيل هذا الوفد يشكل اغتناما للظرف الذي يقوم فيه            . زيارة لبيروت الويعملوا على عرقلة    
ويهدف كذلك الى اظهار وحدة الفلـسطينيين  . شارون بحشر عباس دون أن يقدم له أي تنازل، مهما كان بسيطا    

  . طع الطريق على أية تنازالت قد يقدم عليها ممثلو عباسفي لبنان، وق
17/11/2005الشرق القطرية   

  
  االحتالل يهدم منشآت فـي القدس  .11

هدمت الجرافات االسرائيلية امس عددا من المنشآت التي يملكها مواطنون فلسطينيون             :وكاالت،  كامل ابراهيم 
الحتالل فرضت حصارا على المناطق التي قامت فيها        واكد شهود عيان ان قوات ا      .بحجة البناء دون ترخيص   

  .بعمليات الهدم ومنعت المواطنين من التجمع لمنع هدم المنشآت
  17/11/2005الرأي األردنية 

  
  اعادة بناء البيت الذي استشهدت راشيل كوري اثناء دفاعها عنه  .12

 اهللا التي هدم منزلهـا علـى يـد            احتفل اليوم بوضع حجر األساس إلعادة بناء منزل عائلة نصر           :الفت حداد 
الجيش اإلسرائيلي بمدينة رفح قبل عامين، وهو البيت الذي كانت ناشطة السالم االمريكية راشيل كوري تحاول               

وسيتم بناء البيت بمساهمة     .حمايته، اثناء اقتراب جرافات الجيش لهدمه واستشهادها بعد اصابتها بذراع الجرافة          
  .ضافة إلى أشخاص من حول العالمالعديد من األمريكيين باإل

  16/11/2005 48عرب
  

  اللجنة الفلسطينية لمقاومة التطبيع تستنكر استقبال شالوم في تونس  .13
استنكرت اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع الزيارة التي يقوم بها سيلفان شالوم إلى تونس، معتبـرة               :  الفت حداد 

وقالت في بيان لها انها تعتبر هذه        . بمثابة صفعة للشعب الفلسطيني    االستقبال والترحاب والحفاوة التي قوبل بها     
 هدية مجانية تقدم للعدو على جرائمـه        - أي التطبيع  –الزيارة في سياق التطبيع مع دولة اسرائيل والذي يعتبر          

كاً وامتهاناً  واعتبرت ان دخول هذا الوفد تحت ذريعة األمم المتحدة إنما يعتبر انتها            .بحق أبناء شعبنا الفلسطيني   
  .لسيادة تونس

  16/11/2005 48عرب
  

   اجتماعاتها وتـزيـد ميزانيتـهاتبدأاونروا :األردن  .14
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بدأت وكالة انروا اجتماعاتها السنوية في البحر الميت في االردن، أمس، بمشاركة العديد من الجهات المانحـة                 
وقالت المفوض العام لالونـروا   .من الوكالةلمناقشة اوضاع الالجئين الفلسطينيين في خمس مناطق، وفقاً لبيان          

 مليون دوالر، اي بزيادة نـسبتها       950كارين ابو زيد، إن الوكالة اعدت موازنة للسنتين المقبلتين بلغت حوالي            
واضافت ان الوكالة بـدأت بإدخـال        .مقارنة مع العامين الحالي والماضي وذلك بهدف تطوير خدماتها        % 30

يوتر، فضال عن دعم مشاريع تنموية لمكافحة الفقر ودعم المعوقين فـي المخيمـات              سجالت الالجئين في الكمب   
  .ومواصلة الخدمات التي تقدمها لالجئين الفلسطينيين في المجاالت الصحية والتعليمية واالجتماعية
  17/11/2005األيام الفلسطينية 

  
  زحالقة يطالب بتحسين شروط زيارة األسرى   .15

، بكتاب إلى مدير سجن أوهلي كيدار، طالبه فيه العمل على تحسين الظـروف              أمس توجه النائب جمال زحالقة   
وجاء كتاب زحالقة في أعقاب توجهات ممثلـي        . المعيشية لالسرى السياسيين، وتعديل إجراءات زيارة أهاليهم      

حـل  وطالب زحالقة المدير بالعمل علـى       . األسرى اليه والذي اشتكوا ظروف إعتقالهم وشروط زيارة األهل        
  . المشاكل التي طرحها األسرى في توجهاتهم

  16/11/2005 48عرب
  

   اراد في السويد روناسرائيل تتسقط أخباراً عن .16
تكشفت معلومات صحفية في ستوكهولم تفيد بان اسرائيل تبحث عن معلومات عـن             :  قاسم حمادي  -ستوكهولم  

واشار الى ان عائلته لـم تحـصل        . ذلك كشف شقيق اراد،  حيث  . رون اراد بين العرب وااليرانيين في السويد      
واضافة الى الجالية العربية الكبيرة التي تعيش فـي الـسويد           . حتى االن على اي ادلة تشير الى ان شقيقه قتل         

  .هناكهناك معلومات تفيد بأن المقاتل الذي اسقط طائرة اراد يعيش منذ سنوات 
  17/11/2005الحياة 

  ار وتعزيز المستوطناتموفاز يشدد على استكمال بناء الجد .17
 . قال موفاز انه يتوجب استكمال الجدار العازل وفي موازاة ذلك تعزيز الكتل االستيطانية في الضفة الغربيـة                

 تأتي غداة تصريحات رايس والتي شددت فيها على ان اسـرائيل يجـب ان تلتـزم                 هالجدير بالذكر ان اقوال   و
 انه اصدر تعليمات لجهاز االمن االسـرائيلي         موفاز واضاف. يةبتعهداتها مقابل نزع  اسلحة الفصائل الفلسطين      

قالـت   مـن جهتهـا      .تقضي بدفع المصادقة على الخرائط الهيكلية للمستوطنات وتقليص العوائق البيروقراطية         
يديعوت احرونوت ان المستوطنين يعارضون بناء الجدار في منطقة غوش عتصيون خشية ان يتحـول الـى                 

  .من التوسعحدود سياسية تمنعهم 
  16/11/2005 48عرب

  
   المبكرة في اسرائيلشالوم يؤيد االنتخابات .18

ن سيلفان شـالوم امـس تأييـده    اعال:  أ ف ب    نقال عن  القدس المحتلة  من   17/11/2005 الغد االردنية    نشرت
سيناريو علنا الى هذا ال   كبير   يليكود وهي المرة االولى التي يتطرق فيها مسؤول      . إلنتخابات المبكرة في آذار   ل

  .وقال ما من داع لحملة طويلة ومكلفة وسطحية تؤجج التوتر في البالد .مع تحديد التاريخ
 انه ال يريد تضييع الوقت على االنتخابات العامة القريبة وانه           ,ل شارون وق 17/11/2005 48عرب ونقل موقع 

في ظل الواقع المعقـد والمركـب        قوله انه    هونقل صباح اليوم عن    .مكنأ شباط  القادم إذا    في   ئهايرغب باجرا 
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ونقـل   .الذي تتواجد فيه دولة اسرائيل ال توجد اية نية لدي بالبقاء على رأس حكومة اقلية في االشهر القادمـة                  
  .سياسيالجمود ال اعتباره ان انتخابات خاطفة من شأنها منع ه أيضاعن
  

  ريفلين يهدد بمنع مناقشة مشروع حل الكنيست .19
وهدد بمنع الكنيست   . تلتي ميرتس وشاس بسحب اقتراحين بحجب الثقة عن الحكومة         طالب رئيس الكنيست، ك   
وقد رفض رؤسـاء     ! واجراء انتخابات جديدة، اذا لم يتم سحب اقتراحي حجب الثقة          همن مناقشة اقتراحات حل   

   .ميرتس وشاس توجه ريفلين هذا وابلغوه ان التفاهم الذي توصل اليه مع بيرتس، بهذا الشأن ال يهمهم
  16/11/2005 48عرب

  
  ليبرمان يطالب بمنع رائد صالح من دخول األقصى .20

وطالب الشرطة  .  وجه أفيغدور ليبرمان تحريضاً على الشيخ رائد صالح واصفا اياه باإلرهابي           :القدس المحتلة 
ه ستجابة لطلبه فانـه سـيتوج     ال من زيارة المسجد األقصى، في حين هدد أنه في حال عدم ا            هاإلسرائيلية بمنع 
وأجاب الشيخ صالح على سؤال هو تفسير للهجوم المتواصل عليه على خلفية النيـة لزيـارة                . للمحكمة العليا 

ن المجتمع االسرائيلي على أبواب انتخابات، وهم يحاولون أن يستغلوا كل مناسبة لتهييج المجتمـع               بأاألقصى،  
  .االسرائيلي بهدف حصد أصوات انتخابية

  17/11/2005الحياة الجديدة 
  

   في حزب عنصري   االسرائيليةارهابي يخوض اإلنتخابات .21
قالت مصادر إسرائيلية أن العنصري المتطرف باروخ مارزل أعلن أنه ينوي خوض إنتخابات الكنيست القادمة               

ض تغيير نظام الحكم وأر   وعلى رأس جبهة يهودية قومية، تحمل شعارات مثل تشجيع الهجرة و طرد األعداء              
في المرحلة األولى سنوحد صفوفنا لبناء جبهة قوية ومخلصة تحارب من أجل وحـدة              : الئقا. !إسرائيل الكاملة 

هناك حاجة للتغيير في الدولة الموجودة في       : التوراة والشعب واألرض في ظل ضعف أحزاب اليمين، كما قال         
 هو مـن بـين أعـضاء        99-96نوات   واشارت المصادر ذاتها إلى أن المستشار العلمي لنتنياهو في س          .خطر
  .الحزب

  17/11/2005الدستور 
  

  اجواء مصالحة في الليكود بادعاء مواجهة العمل  .22
اظهرت تصريحات اطلقها اعضاء من مجموعة المتمردين في الليكود اجواء مصالحة مع شارون ودعوا الـى                

 أنه, ا اعلن عوزي النداو   ووصلت محاوالت مصالحة شارون اوجها عندم      .توحيد صفوفهم مقابل حزب العمل    
 كذلك قال ايهود ياتوم ان سياسة بيـرتس        .في حال انتخاب شارون مرشحا لرئاسة الوزراء سنقف جميعا خلفه         

من جهة اخرى اعلن النداو انه لن يتراجع عـن           .من شأنها توحيد الليكود ومواصلة حكمه      اليسارية المتطرفة 
ذت كتلة الليكود قـرارا باالجمـاع بخـصوص نيـة العمـل      من جهة اخرى اتخ . ترشيح نفسه لرئاسة الليكود   

االنسحاب من الحكومة اعتبرت فيه ان تفكيك حكومة الوحدة هو عملية سياسية غير مسؤولة من جانب حـزب                  
  . العمل ورئيسه

  16/11/2005 48عرب
  

  شالوم يطالب تونس بإعادة العالقات  .23
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 فـي   تـونس الوم، بإعادة العالقات الدبلوماسية مع       طالب سيلفان ش   : يو بي آي   ,ا ف ب، ا ب، رويترز، د ب ا        
عالقـات مـع سـائر      الأقرب وقت ممكن، معربا عن امله في ان تكون زيارته االولى خطوة مهمة لتعزيـز                

أعلنت داليا ايتسيك امس، أنها تصافحت مع وزيرة االتـصاالت العراقيـة،           من ناحية أخرى   . العرب ءصدقاالا
وأضافت في حديث لالذاعة االسرائيلية العامة،      . بدأت أعمالها في تونس امس    على هامش قمة المعلومات التي      

من ناحية اخرى، نقل     .حول أصولها العراقية، كما انها تبادلت معها ارقام الهواتف الشخصية         ها  انها تحدثت مع  
ـ                    راق موقع هآرتس عن مصدر عراقي شارك في القمة، انه ما زال مبكرا الحديث عن اقامة عالقات بـين الع

  .وإسرائيل
  17/11/2005السفير 

  
  فيلم يثير تعاطف االسرائيليين مع منفذي التفجيرات  .24

تل أبيب فيلم مثير للجدل بعنوان الجنة اآلن عن الفلسطينيين الذين ينفذون االنفجارات، يحاول الفيلم               في  عرض  
 ان الفـيلم مهـم      لـبعض اوقـال    .وأثار الفيلم بعض الجدل في اسـرائيل      . استكشاف دوافع منفذي التفجيرات   

  .ال يضفي شرعية على منفذي التفجيرات االنتحارية لكنه يساعد في فهمهم وهو لالسرائيليين
  17/11/2005البيان   

  
   شكك في نجاح مهمته الدوليةموفد الرباعية .25

ـ فرح سمير  اعالن وذلك غداة, شكك ولفنسون أمس بفائدة المهمة التي اوكلت اليه في المنطقة:  القدس المحتلة 
 سأرى ما اذا كنت ال ازال قادرا على تقديم مساهمة او ان آخرين قد               ,وقال. تفاق حول فتح حدود قطاع غزة     الا

  . واقر بانه كان ال بد من تدخل رايس للتوصل الى انجاح المفاوضات. يقومون بهذا العمل افضل مني
  17/11/2005عكاظ 

  
  وية القطريةآركيا اإلسرائيلية توقع اتفاقا مع الخطوط الج .26

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، أمس، أن شركة الطيران اإلسرائيلية أركيا وقعت اتفاق تعاون مـع شـركة                 
ويسمح االتفـاق لحامـل      .الخطوط الجوية القطرية في شراكة هي األولى من نوعها مع شركة طيران خليجية            

رة لشركة أركيا إلى العاصـمة األردنيـة        جواز السفر اإلسرائيلي بالسفر باستخدام تذكرة واحدة على متن طائ         
 محطة وصول في شرق آسـيا وأفريقيـا         20عمان ومنها على متن طائرة أخرى تابعة للخطوط القطرية إلى           

ويعطي االتفاق للشركة االسرائيلية أسعاراً خاصة في رحالت الخطـوط الجويـة        .تتعاقد الشركة القطرية معها   
  .القطرية التي تبدأ من عمان

  17/11/2005ردنية الغد اال
  

  واشنطن تقّرر االستعانة بخبرة إسرائيل لنشر الديموقراطية في العالم العربي  .27
كشفت صحيفة هآرتس النقاب عن موافقة الواليات المتحدة على تغيير مقاربتها لمشروع الشرق األوسط الكبير               

وقالـت الـصحيفة إن     . في المنطقة واستعدادها إلدراج إسرائيل في مساعي بناء الديموقراطية وحقوق اإلنسان          
إسرائيل سوف تدرج في المساعي الديموقراطية األميركية وستغدو جزءا من الحوار اإلقليمـي الـذي تـديره                 

وبحسب هآرتس فإن كوندليسا رايس أبلغت سيلفان شالوم أثناء لقائهما في القدس المحتلة قبل يـومين                 . أميركا
وقالت رايس إنه سيتم إدراج إسرائيل في       . لت ذلك أيضا لزعماء عرب    أن هناك مجاال إلشراك إسرائيل، وقد ق      

  . المبادرة األميركية لتعزيز الديموقراطية وحقوق اإلنسان في الشرق األوسط الكبير وشمالي أفريقيا
  17/11/2005السفير 
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   مهربي سالح 6مصر تقتل : تقارير إسرائيلية .28

 أحبطت في اآلونة األخيرة ست محاوالت لتهريب السالح عبر          ذكرت إذاعة إسرائيل أن قوات األمن المصرية      
وأضافت نقالً عن مصدر أمني أن قوات األمن المصرية قتلت ستة مهربي سالح من دون أن                 . محور فيالدلفي 

وقالت اإلذاعة التي لم تكشف عن هوية المصدر إنه كان يتحدث أمام لجنـة              .يشير إلى هويتهم أو إلى جنسياتهم     
كما ذكرت مصادر إسرائيلية أن قوات حرس الحدود اإلسرائيلي تمكنت          . ارجية واألمن في الكنيست   الشؤون الخ 
  .  شخصا حاولوا التسلل من األراضي المصرية الى إسرائيل في منطقة النقب جنوب إسرائيل14من اعتقال 

  17/11/2005البيان  
  

  سفير اسرائيل يحاول اختراق الصحافة الموريتانية .29
يبذل سفير الكيان الصهيوني بنواكشوط بوعز بوسميث جهودا كبيـرة هـذه األيـام        : د اهللا السيد  عب،  نواكشوط

الختراق الساحة اإلعالمية الموريتانية عبر دعوة مجموعة من الصحافيين لزيارة إسرائيل وربط صالت مودة              
فيما القي تجاوبا لدي    ويواجه السفير رفضا من غالبية الصحافيين وبخاصة الصحافيين العرب           .وصداقة معهم 

ونقلت أسبوعية السراج عن مصادر مطلعة أن سفير الكيان الصهيوني عقـد            . بعض الصحافيين الفرانكفونيين  
 نـوفمبر  26نهاية األسبوع الماضي اجتماعا مع مجموعة من اإلعالميين الذين يستعدون لزيارة الكيـان يـوم     

وأضافت أن الوفد الـذي ال       . لم يكشف عن طبيعتها      الجاري، حيث سيخضعون هناك لما أسمته السراج برامج       
يتجاوز خمسة أشخاص طلب من السفير الصهيوني تقديم مبالغ مالية معتبرة قبل السفر من العاصمة، غيـر أن                  

  .السفير رفض ذلك خوفا من أن تتراجع المجموعة بعد حصولها علي النقود
  17/11/2005القدس العربي 

  
  ه في انضمام اسرائيل الى االتحاد االوروبيبرلسكوني يؤكد لكتساف رغبت .30
يواصل الرئيس االسرائيلي كاتساف زيارة اليطاليا حيث التقى رئيس الوزراء االيطالي برلسكوني الذي             ،  روما

ونقل كاتساف عن برلوسكوني تقـديره       .اعرب له عن رغبته في ان تنضم اسرائيل يوما الى االتحاد االوروبي           
واضاف ان برلوسكوني اراد ان يعبر عن         .عه بوجوب انضمامها الى االتحاد االوروبي     الكبير السرائيل واقتنا  

تقديره السرائيل، علما انها بلد اوروبي على كل المستويات، وخصوصا علـى صـعيدي الثقافـة والـصالت                  
ـ               .الجغرافية   ر فـي   وكان رئيس الوزراء االيطالي الذي يؤيد ايضا انضمام تركيا الى االتحاد االوروبـي، عب

  .مناسبات عدة عن تأييده دخول اسرائيل هذا االتحاد
  17/11/2005الغد االردنية 

  
  معاريف تتحدث عن ورشات عمل يشارك فيها اسرائيليون وايرانيون في عمان وتونس .31

 الرغم من ان اسرائيل تقوم بحملة عالمية ضد التسلح          ىزعمت صحيفة معاريف امس انه عل       :زهير اندراوس 
ن، ورغم دعوة الرئيس االيراني شطب اسرائيل من الخريطة، يتبين ان الدولتين تقيمان عالقة في               النووي اليرا 
فقد التقي ممثلون رسميون من الدولة العبرية في االشهر االخيرة في االردن مع نظـرائهم مـن                 . مجال البحث 

لبحوث في مجال البيولوجيا،    الدول العربية، وكذلك بممثلين من ايران في بحث القامة محفز جزيئيات يستخدم ل            
 حد قول الصحيفة، ايضا دول اخري في المنطقة،         ىوتشارك في هذا المشروع، عل     . الكيمياء، الفيزياء والطب  

وفي اسرائيل يشارك فـي المـشروع       . بما فيها السلطة الفلسطينية، الباكستان، البحرين، مصر، تركيا واالردن        
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وسيكون هذا اكبر مشروع من نوعه       .  العلوم، الخارجية، التعليم والمالية    االكاديمية االسرائيلية للعلوم ووزارات   
وفي نهاية البحث تقـرر     . واكثره تطورا في الشرق االوسط وهو سيصل الي طاقات عالية علي مستوي دولي            

د ان يكون التمويل االسرائيلي، االيراني والتركي للمشروع هو األكبر، بسبب وضع هذه الدول االقتصادي الجي              
  . نسبيا

  17/11/2005القدس العربي 
  

  غزة ال تزال تحت االحتالل.. رايس والمعابر  .32
   ياسر الزعاترة 

 على صديقها شارون، تمكـن الطرفـان        ومن خالل ضغوط مكثفة من رايس     بعد ستة شهور من المفاوضات،      
 رفح، لكن الخبر السعيد     الفلسطيني واإلسرائيلي من تجاوز العقبات والتوقيع على االتفاق الخاص بتشغيل معبر          

ال يبدو كذلك بالنسبة للفلسطينيين على رغم الترحيب المفرط من قبل السلطة وتأكيدهم على أن الـسيادة علـى                   
معبر قد التزمـت الـصمت      الوالالفت أن القاهرة التي تقف على الجانب اآلخر من           .المعبر قد غدت فلسطينية   

يب أو بعيد، مع أننا ال نستبعد، إذا لم نرجح أنها هي التي دفعـت               حيال ما يجري، لكأن األمر ال يعنيها من قر        
سيقول القوم إن تجاهل اإلسرائيليين في أمر كهـذا ال           .في اتجاه توقيع االتفاق بصيغته البائسة التي أعلن عنها        

ـ                 اع يبدو ممكناً، ويجب أخذ هواجسهم في االعتبار من أجل استمرار عملية التفاوض، ومعها التواصل بين قط
غزة والضفة الغربية، لكن ذلك ال يبدو مقنعاً بحال من األحوال، وما هو سوى جزء ال يتجزأ من أداء الـسلطة    
الهش على صعيد االستخفاف اإلسرائيلي بما يـسمى التهدئـة ومواصـلة اغتيـال المجاهـدين والمناضـلين                  

اصل االستيطان وسرقة األراضي    الفلسطينيين، ليس في الضفة فحسب، بل وفي قطاع غزة أيضاً، فضالً عن تو            
لو كان الوضع الفلسطيني أفضل حاالً مما هو         .وبناء الجدار تأكيداً لرؤية شارون لمشروع االنسحاب من غزة        

عليه اآلن، ومعه مرجعيته العربية؛ المصرية على وجه الخصوص، لما كان باإلمكان تمرير اتفاق كهذا يـدع                 
لفيتو اإلسرائيلي، أكان مباشراً كما في معبر كرم أبو سـالم، أم غيـر              الدخول والخروج من قطاع غزة رهناً با      

قد يفاجأ الكثيرون في الشارع العربي واإلسالمي لو علموا أن معبر رفح هو نقطة               .مباشر من خالل معبر رفح    
الحدود بين قطاع غزة ودولة مصر، الشقيقة الكبرى لفلسطين والدول العربية األخرى، ومع ذلك يـصار إلـى                
قبول مراقبة إسرائيلية عليه ما يؤكد أن قطاع غزة لم يتحرر من االحـتالل، وأن اإلسـرائيليين مـا يزالـون                     

. يتعاملون معه بهذه الروحية، كما اعترف ولفنسون في لحظة صدق وغضب مـن الممارسـات اإلسـرائيلية                
ن، فهي ضرب للسيادة على القطاع      والحال أن الرقابة األوروبية على المعبر ال تعني االنحياز لصالح الفلسطينيي          

في كل األحوال، فكيف إذا كانت معنية بمطالب اإلسرائيليين أكثر من أي شيء آخر، أما األسوأ فهـو تحولهـا       
يبقـى المينـاء الـذي وافـق         .المتوقع إلى أداة لتنفيذ الفيتو اإلسرائيلي على الداخلين والخارجين من المعبـر           

 األمر الذي سيستغرق عشرين شهراً، ففيما ترك المطار لمزيد من المماطلـة             اإلسرائيليون على إعادة تشغيله،   
التي قد تستغرق سنوات حتى تشغيله، مع العلم أن الفيتو اإلسرائيلي على الناس سيكون أكثر وضـوحاً فيمـا                   

هـا  أما ما يخص اتفاق التنقل باتجاه الضفة الغربية فهو يكرس عزل قطاع غـزة عن               .يتصل بالميناء والمطار  
والتعامل معه كما لو كان دولة منفصلة بدليل الخطاب اإلسرائيلي األمريكي، ومن ثم السكوت الفلسطيني عليه،                
أي الحديث عن إعادة اإلعمار والبناء في غزة كما لو أن صراعاً ال يخوضه شق التوأم الفلسطيني فيما تبقـى                    

خالصة القول هي أنه ما بين الفلسطينيين        .ليةمن األرض الفلسطينية، حتى وفق منظور ما يسمى الشرعية الدو         
والسيادة واالستقالل أو الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس التي يعد بها المفاوضون زمن طويـل        
لن يأتي ما دام مسار التفاوض واالستجداء هو سيد المرحلة، فكما حررت غزة بالمقاومـة وضـيع التفـاوض               

ضين سيعودون بعد ردح من السنوات إلى الفلسطينيين ليقولوا إنهم لم يحـصلوا علـى مـا           سيادتها، فإن المفاو  
  .يحفظ ماء الوجه، تماماً كم عادوا من قبل من كامب ديفيد فكانت انتفاضة األقصى
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  17/11/2005الدستور  

 
  بيرتس المحظوظ بعد بيريز  .33

   عزمي بشارة  
. هو انتصار لأليديولوجية وللقضايا االجتماعية داخل الحـزب       من المبكر الحكم في ما اذا كان انتصار بيرتس          

انتصار شاب بمواقف حمائمية في قضية السالم ومواقف اجتماعية تبدو متميـزة            . هكذا يبدو األمر ألول وهلة    
وهو في الواقع ممثل لجان العمـال الكبـرى فـي           . بسبب من أصوله الشرقية وماضيه وحاضره الهستدروتي      

 والشركات الكبرى، وليس ممثل العمال والفئات المسحوقة، وليست لديه مواقف اجتماعيـة             الصناعة العسكرية 
ومع ذلك قد يكون هنالك سبب للقلق عند حزب يـسار           . متميزة اال ما تمليه عليه طموحاته السياسية الوصولية       

 لديه فئات من    أو حزب مثل شاس تتحمع    . من المبكر الحكم على هذه األمور     . صهيوني مثل  ميرتس، ال ندري     
وقد ينجح في نقل بعض األصوات من نفس الفئات من الليكود الى            . المسحوقين طبقيا تماما من اليهود الشرقيين     

ولكن ما هو مؤكد ان احتفال العـرب، وخاصـة الطـرف     .حزب العمل، فالصورة اإلعالمية أقوى من الواقع 
فهو يعبـر عـن     . ا االنتصار هو دليل أزمة عربية     الرسمي الفلسطيني بهذا التحول، وانتظارهم لنتائج مثل هذ       

اضغاث أحالم كأن بيرتس سيربح التنافس الى رئاسة الحكومة، وكأنه إذا فاز فسوف يفعل ذلـك مثـل منقـذ                    
يفرض على المجتمع اإلسرائيلي مواقف تناسب القيادة الفلسطينية المعتمدة تماما على حسن النيـة األمريكيـة                

 أن انتصار عمير بيرتس رغم أنه قد يقدم موعد االنتخابات هو تعبير يكـاد يكـون                 من األرجح  .واالسرائيلية
فحزب العمل غاطس حتى قمة رأسه في مشروع شارون ولم نسمع عـن مبـادرة               . تهريجيا عن أزمة الحزب   

وهو يتميز عن بيريز بأنـه يـرفض بقـاء          . سياسية، او مبادرة سالم خاصة ببيرتس تميزه عن شمعون بيريز         
وحظ بيرتس هو تعبير عن تعب قواعد الحزب من حظ بيريز           . عمل كدائرة عالقات عامة عند شارون     حزب ال 

والحقيقة أن غريزة حب البقاء  لدى حزب العمل انتصرت على طموح         . هذا بتعبير تصويري  . ومن قدرهم معه  
دة شمعون بيريز فـي     فلو بقي الحزب بقيا   . ممثليه في حكومة شارون بالحفاظ على مواقعهم الوزارية لعام آخر         

.  لن يبقى من الحزب شيء سوى شمعون بيريز كمـا يبـدو            2006تشرين الثاني   /حكومة شارون حتى نوفمبر   
في حزب شاخ وكـاد     ) استخدم هذا التعبير رغم نفوري منه     (وانتخاب بيرتس هو محاولة يائسة لضخ دم جديد         

  .يتحول إلى دائرة عالقات عامة لشارون
فبرنـامج   .ولكنه ال يشكل حاليا بديال جديا لـشارون       .  موعد االنتخابات اإلسرائيلية   سوف يقدم انتخاب بيرتس   

األخير بعدم التفاوض مع الفلسطينيين بعد فك االرتباط إال بثمن الحرب األهلية الفلسطينية هو موقـف غالبيـة                  
مية في الظل وخوض    وزعيم حزب العمل الجديد سيحاول أن يضع أفكاره السياسية الحمائ         . المجتمع اإلسرائيلي 

. االنتخابات ببرنامج اجتماعي، وهذا ال يكفي من اجل اظهار جدية من يريد ادارة دولة ومجتمـع كإسـرائيل                 
وأفكاره السياسية هي نفس األفكار التي خاض فيها عميرام متسناع رئيس الحزب إبان االنتخابـات الـسابقة،                 

 يتميز عنه بالطبع بإضافة سياسات هويـة ومحاولـة          وهو. والتي انتهت الى التهميش داخل حزب العمل نفسه       
ال ينتصر المجتمع اإلسرائيلي للفلسطينيين في غياب استراتيجية فلسطينية تتجاوز االعتماد           . جذب يهود شرقيين  

على الدبلوماسية األمريكية وعلى التحوالت في السياسة اإلسرائيلية، وليس حتى في السياسة اإلسرائيلية، بـل               
. بيرتس محظوظ بحظ بيريز، أما العرب فليس لهم حظ في هذا كله            . يادة ونمط قيادة حزب العمل    حتى بشكل ق  

  .والجواب عندهم وليس في اسرائيل
  17/11/2005الخليج االماراتية 
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   والقيادة الفلسطينية تكتفي باالستماع‚‚ تعهدات أميركية هوائية .34
  أحمد عمرابي 

فقد طمأنته السيدة كوندوليزا رايس بنفسها بشأن قضايا الوضـع          ‚  الفرحة الرئيس الفلسطيني ابو مازن ال تسعه     
فالرئيس الفلسطيني يعتبر ان مجرد قيام وزيرة خارجية الواليات المتحـدة           ‚ النهائي ومستقبل الشعب الفلسطيني   

 ‚أيد أمينة بزيارته في مقره الرسمي في رام اهللا يكفي للمزيد من االثبات بأن مصير الشعب الفلسطيني بات في                  
في محادثاتها مع السيد ابو مازن وفي مؤتمر صحفي الحق شارك فيه االثنان كررت السيدة رايـس تعهـدات                   

  ‚واشنطن المعهودة المحفوظة عن ظهر قلب كعبارات لفظية قابلة للتبخر السريع
كية ومع االلتزامـات    لقد أوضحنا ان النشاطات االستيطانية االسرائيلية تتناقض مع السياسة االمير         : قالت رايس 

ان االدارة االميركية ضد أي خطوات من شأنها ان تؤثر في الحـل             : وقالت ‚التي قطعتها اسرائيل على نفسها    
نحن نتعامل مع االسرائيليين    : ولكي تنفي عن واشنطن أي تحيز للطرف االسرائيلي قالت السيدة رايس           ‚النهائي

  ‚كما نتعامل مع جميع االطراف
عها الرئيس الفلسطيني الشهر الماضي من الرئيس بوش شخصيا فـي سـياق زيـارة رسـمية     هذه االقوال سم  

وبينما تكتفي ادارة بوش في تعاملها مع القيادة الفلسطينية بـالقول فـان             ‚ وبقيت وتبقى مجرد اقوال   ‚‚ لواشنطن
 للفلسطينيين فان االمر    وبينما تواصل االدارة االميركية بذل سخائها اللفظي       ‚الرئيس ابو مازن يكتفي باالستماع    

فالمعارضة اللفظية لبناء وتوسيع المستوطنات اليهودية على       ‚ يختلف بالنسبة الى التعامل مع الطرف االسرائيلي      
االراضي الفلسطينية تتبعها رسالة ضمان يسلمها الرئيس بوش رسميا الى آرييل شارون تؤيد فيهـا واشـنطن                 

  ‚ت الى السيادة االسرائيليةرسميا القرار االسرائيلي بضم المستوطنا
وتعلن ادارة بوش من حين آلخر ان بناء الجدار الفاصل الذي يقتطع المزيد من االراضي الفلسطينية في الضفة                  
الغربية ال يساعد على السالم لكنها في الوقت نفسه توجه الى القيادة االسرائيلية من االيماءات والمؤشرات مـا                  

  ‚على استمرار بناء الجداريفيد بموافقة اميركية كاملة 
وبينما يكرر المسؤولون في ادارة بوش ــ كما فعلت السيدة رايس في زيارتهـا االخيـرة الـى رام اهللا ـ     
الموقف االميركي الثابت باقامة دولة فلسطينية تعيش بسالم جنبا الى جنب مـع دولـة اسـرائيل فـان االدارة         

ى السلطات االسرائيلية منهمكة في تنفيـذ مـشروعها لخلـق     االميركية تعمد الى التزام سكوت مريب وهي تر       
وقائع على أراضي الضفة بما يجعل من المستحيل عمليا قيام دولة للفلسطينيين حقيقية متماسكة الرقعـة وذات                 

  ‚سيادة واقتصاد وطني مستقل
بل وكأنهـا   ‚‚ االميركيلماذا تسكت القيادة الفلسطينية وكأنها تقبل التدليس        : والسؤال الذي ينبغي ان يطرح هو     

سعيدة وراضية خاصة ان اسرائيل اصبحت في حالة سباق مع الزمن الستكمال تنفيذ التهويد للـضفة الغربيـة                  
  ومدينة القدس بوجه خاص باالضافة الى مشروع الجدار الفاصل؟

 ببيان اعلن فيه    لقد استبق رئيس الحكومة الفلسطينية احمد قريع وصول وزيرة الخارجية االميركية الى رام اهللا             
معتبـرا  ‚‚  هجوما ضد اهداف اسرائيلية خالل شهر اكتوبر المنصرم        48ان االجهزة االمنية الفلسطينية احبطت      
  !ويا لها من مصيبة  ‚ذلك انجازا أمنيا فريدا للسلطة الفلسطينية

 17/1/2005الوطن القطرية 
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في حين ما نزال نشغل أنفسنا جدا باالنتخابات المقتربة وبالجدل األبدي علي ما هو بالـضبط تـراث اسـحق                    
ما تزال ال توجد تغطية اعالمية      . رابين، تُستكمل االستعدادات للدورة العنيفة القادمة بين اسرائيل والفلسطينيين        

س دفعت الي الصفحات الداخلية، تلك التي تتناول الوضـع  األنباء عن مقتل نشطاء حما. لهذه الحرب المستقبلية  
ولكن كل اسرائيلي ذي عقل يعلم أنه اذا لم يحدث تغيير حقيقـي ـ   . الصعب للفلسطينيين وهي تظهر بصعوبة

  .وله حتي تاريخ. وال يظهر أي ضغط لتغيير كهذا ـ فان الهياج سيأتي
في المادة التي نشرها الـشاباك      . ئد تنظيم حماس في نابلس      في يوم االثنين قُتل أمجد حناوي الذي عرف انه قا         

قائد لواء الضفة، العقيد يوفيل بيـزك، قـال ان البنيـة            . بعد موته ذُكرت مسؤوليته عن عمليات قبل نحو عقد        
ينضم الحناوي بذلك الي سلسلة     . التحتية التي رأسها حناوي عملت في بناء قدرة وتجميع معلومات استخبارية            

  .ء حماس قُتلوا أو اعتُقلوا في االسابيع األخيرةمن نشطا
ال يوجد ألي اسرائيلي، وفي ضمن ذلك في المستوي السياسي، معلومات تنقض تلك التي تعطينا إياهـا أذرع                  

ما هي القدرات والمعلومـات االسـتخبارية       . كان الحناوي، بال ريب، شريرا    : األمن، اذا تعالوا نأخذها مجردة    
بالرغم من وعـود االنتقـام،      : ما نعرفه يقينا هو ما يعرفه متخذو القرارات ايضا        . نا نعرف التي عمل فيها؟ لس   

وليس السبب، كمـا يميـل      . لست أخال حماس سترد في هذه الحالة، كما لم ترد تقريبا في كل الحاالت السابقة              
ئيلي و الشاباك ، بـل هـو        عند الجيش االسرا  ) المرتفعة حقا (أكثر االسرائيليين الي االعتقاد هو قدرة االحباط        

  .شيء مخالف تماما ـ فحماس منظمة ذات انضباط، توجد لها اآلن مصلحة بارزة أن ال تثير القتال
حتي االنتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني أو بعد أقل من شهرين، ستناضل حماس عن مشروعيتها وستمنع               

ـ . اشتعال المنطقة  والتي هي أكثر من كل شيء آخر، التي وقفت مـن  اسرائيل، كنهجها، تُفسر هذه المصلحة 
  .وراء الهدوء الذي صحب االنفصال ـ كترخيص للقتل

هل نستطيع تنفيذه بغير عقوبة فورية؟ اذا كان االمر         : تصورنا القديم يقيس كل اغتيال بحسب مقياس واحد فقط        
  .كذلك، فان أحدا ال يسأل اسئلة كبيرة عن الضرر والفائدة

.  تقوم اسرائيل بخطوات أكثر وضوحا وأقل لتضييق خطوات مرشحي حماس في االنتخابـات             في مقابلة ذلك،  
بالرغم من أن الماضي القريب قد علمنا أن ليس في ذلك ما يستطيع التأثير ـ رئيس بلدية رام اهللا الذي انتخب  

فقـط صـورة   هذا العام هو من حماس يمكث في السجن االسرائيلي ـ وبالرغم من أن هذه الخطوات تعـزز   
وفي مقابلـة ذلـك،     . حماس وشعبيتها في المناطق، فان اسرائيل تواصل محاولة التدخل بالقوة في االنتخابات           

بالرغم من أن ضباطا غير قليلين في الميدان يعززون مزاعم السلطة الفلسطينية أنها تقوم بالفعـل بخطـوات                  
نتيجـة كـل ذلـك      . تخفاف بنظام أبو مازن   حقيقية في مكافحة االرهاب، تواصل اسرائيل التصرف ببخل واس        

بعد ذلك سـتطلب    . في كانون االول اذا لم تحدث معجزة، يتوقع لحماس انجاز حقيقي في االنتخابات            : واضحة
المنظمة تحقيق قوتها، واذا ما لقيت معارضة فانها ستحاول تحقيق كل وعود االنتقام التي تجمعها في االشـهر                  

الشيء الوحيد الذي يدهش في الحقيقة هو أن كـل اسـرائيلي            . ، ممهدة وواضحة  طريق االشتعال، اذا  . األخيرة
  .وفلسطيني يعرف ذلك، لكننا ال نكف عن السير في السبيل نفسه بال احتجاج، وكأنه ال يوجد خيار

  يديعوت احرونوتعن                                                                                
  17/11/2005دس العربي الق
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