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  جدل بين األجهزة األمنية ال رغم  يبدأ اليومبرايمرز فتح .1
أن مـن    روحي فتـوح     هأعلن  ما :غزة من   طاهر النونو عن مراسلها    18/11/2005 الخليج اإلماراتية    نشرت

االنتخابات الداخلية للحركة ستبدأ في جميع المناطق اعتبارا من اليوم وتستمر حتى الخامس والعـشرين مـن                 
عباس أسماء الفائزين في كل     لوأضاف أن اللجنة سترفع      .ها لالنتخابات التشريعية  الشهر الحالي النتخاب مرشحي   

مـن   . وقال بعد الترشيد يحق لهم الترشيح      ,يت في هذه االنتخابات   وأوضح انه يحق للعسكريين التصو    . منطقة
جانبه اعتبر أحمد الديك أن كل يوم تمضيه الحركة وهي مشغولة في موضوع االنتخابات التمهيدية يكون على                 

  .حساب استعداداتها الجدية لالنتخابات التشريعية العامة
 ال  ,ان االنتخابات الداخليـة   الحركة  د مصادر   يأك ت :غزة من   18/11/2005 البيان     مراسل  ماهرابراهيم وذكر

 ذلك ان جهاز المخابرات العامة حسم أمر منتـسبيه وجهـاز االمـن    ,تزال موضع جدل داخل األجهزة األمنية     
في ضوء تأكيدات الداخلية لمنتسبي األجهزة بضرورة االلتزام بحظر         , الوقائي يحاول الحصول على استثناءات    

 وكشفت عن رفض توفيق الطيراوي، اسـتثناء اي مـن عناصـر الجهـاز،             . ابات الداخلية المنافسة في االنتخ  
  .لبرايمرزلللترشيح 

  
  مصادر فلسطينية تتهم األمريكيين باالنحياز خالل محادثات المعابر   .2

 اتهمت مصادر فلسطينية مطلعة أمس نائب مستشار األمن القومي األمريكي باتخـاذ موقـف               :أ.ش. أ -أ.ن.ق
 جانب إسرائيل خالل المحادثات التي أسفرت عن توقيع االتفاق حول المعابر الفلسطينية بحـضور               متصلب إلى 

 , حاول التحايل على التحفظات الفلسطينية في تنسيق كامل مع الجانب االسـرائيلي            هنأوقالت   .كوندوليزا رايس 
جلعاد وايتنان جـانون بأنهمـا      واتهمت أيضاً عاموس    . األمر الذي كان سيؤدي إلى انهيار المحادثات وتعليقها       

حاوال جاهدين تأخير المحادثات بهدف الوصول بها إلى نتائج معينة، إال أن هذه المـصادر أكـدت أن معظـم          
  .المطالب الفلسطينية خالل المحادثات قد تم تحقيقها

  18/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

  من مصافحة شالوملحودعباس ينقذ  .3
شكر إميل لحود محمود عباس بعد ان منع األخيـر مـصافحة             :يو بي آي  ورين  ـ تونس من بسام البدا     عمان

قال مسؤول  ,  من ناحية أخرى   . بطريق الصدفة بين لحود وسيلفان شالوم      محرجة كانت في طريقها نحو االنجاز     
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 اجريا لقاء بحثا فيه العالقات الثنائية، وسبل تطويرها وتعزيزهـا لمـا فيـه               ,فلسطيني أمس ان عباس ولحود    
 . لبنانفي ملف السالح الفلسطيني داخل المخيمات ى قد تطرقا الاولم يؤكد ما اذا كان .مصلحة الشعبين

  18/11/2005القدس العربي 
  

 حماس ال تخوض انتخابات في إسرائيل أو أميركا : عباس .4
ات  جدد محمود عباس رفض مطالبة اسرائيل بمنع حماس من المشاركة في االنتخاب:ا ف ب، أ ب، رويترز

  .ليست مرشحة النتخابات في إسرائيل او أميركاالحركة الفتا الى ان 
  18/11/2005السفير 

  
  السلطة تعتبر تصريحات موفاز لتعزيز االستيطان استفزازا .5
 هـذه مواصـلة للتـصعيد       أن,  أبو ردينة تعليقا على تصريحات موفاز بشأن تعزيز االستيطان          نبيل  قال :جنين

لجهود الدولية المبذولة لتنفيذ خريطة الطريق وخصوصا الجهود األمريكية، وأكد أن            وتوجه ضربة ل   ,اإلسرائيلي
  .االستيطان كله غير شرعي ومن شأنه زيادة التعقيدات

  18/11/2005الغد االردنية 
  

  في تونس يلتقي بكوادر من منظمة التحريرعباس  .6
رة تونس فيما لم يتواجد فيها قـصدا ـ   الحظت اوساط فلسطينية ان عباس قام بزيا :عمان ـ من بسام البدارين 

ووفقا للمصادر المتابعة للخالفات بين الرجلين فقد مكن غياب القدومي عباس  . االغلب ـ فاروق القدومي ىعل
 نـوقش  , في منزل ابو ماهر غنـيم هناكوكوادر منظمة التحرير المتواجدين     من عقد لقاء هام مع قادة واركان      

 قرر عباس تجميد قرارات استغناء عن خدمات اثنين من كبار           ,ئهوفي اثنا  .لملفاتوا خالله الكثير من التفاصيل   
 .موظفي الصندوق القومي

  18/11/2005القدس العربي 
  

 مساعدة في االنتخابات التشريعيةالعريقات يدعو االتحاد االوروبي وروسيا الى  .7
 الشعب الفلسطيني الجراء عريقات االتحاد االوروبي وروسيا الى ضرورة مساعدةصائب  دعا :اريحا

االنتخابات التشريعية دون اية عراقيل وبعيدا عن العقبات االسرائيلية وخاصة فيما يتعلق بترتيبات اجراء 
 .االنتخابات في القدس وعدم التعرض للمرشحين والناخبين

  18/11/2005القدس الفلسطينية 
  

  ابية واحدة الديموقراطية تدرس تشكيل قائمة انتخالوطنيةالقوى : غزة .8
توشك الجبهتان الشعبية والديموقراطية على إنهاء حواراتهما مع بعض القوى الوطنية الفلسطينية فـي سـبيل                

وقال جميل المجـدالوي ان الحـوارات        .تشكيل قائمة انتخابية موحدة تخوض بها االنتخابات التشريعية المقبلة        
خ ما يسمى البـديل الـديموقراطي       يترسلموحدة  الئمة  قاالوصلت مراحلها النهائية لوضع اللمسات االخيرة على        

وفي اشارة ضمنية الـى الخالفـات بـين الفـصائل الديموقراطيـة              .الفلسطينيةللقطبين الكبيرين في الساحة     
ـ  ناواليسارية، قال انه في حال لم يتم التوصل الى تشكيل هذه القائمة خالل الوقت القصير، فان                خوض هـذه   ن س

 ديموقراطيـة من جانبه، قال صـالح زيـدان ان ال         . وفقاً لنظام التمثيل النسبي    الجبهةصة ب االنتخابات بقائمة خا  
  .  في حال لم يتم التوصل الى قائمة موحدة أيضاستكتفي بقائمة تخصها
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  18/11/2005الحياة 
  

  ألف فلسطينّي يحقّ لهم المشاركة بانتخابات بلدية نابلس 49 .9
مدينة سيتوجهون يوم   ال ألف مواطٍن من     49ن  أابات في محافظة نابلس،     قال رئيس اللجنة المحلية لالنتخ     :نابلس

وأضاف أن القانون الجديد سيسهل كثيـراً        .بلديةال كانون أول القادم إلى صناديق االقتراع النتخاب مجلس          15
وأفاد أن   .من عملية الفرز وتوقّع أن تكون النتائج األولية خالل ساعات فقط من موعد إغالق صناديق االقتراع               

  . لهذه االنتخاباتهناك خمس كتٍل مرشحة
  18/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   لالونروا العمل خارج المخيمات بدون طلب  ال يجوز: القدوة .10

قال ناصر القدوة امس أنه ال يجوز لالونروا الخروج عن التفويض الممنوح لهـا مـن قبـل                  :  د ب أ   -غزة  
تحدة، بأن تقوم بالعمل خارج المخيمات الفلسطينية إال في حال طلب منها ذلك السباب              الجمعية العامة لالمم الم   

بشأن المشاريع والخدمات التي تحتاجهـا  ها وأضاف أن السلطة مستعدة للتنسيق مع .محددة ويكون بشكل مؤقت  
 والدول المانحـة  وطالب المجتمع الدولي .المخيمات، بشرط أن تكون في إطار خطة تنمية واحدة تنفذها الوكالة         

  .بدعم موازنة االونروا لاليفاء بالتزاماتها المقدمة لالجئين، والتي زادت بفعل االعتداءات االسرائيلية
  18/11/2005الدستور  

  
  التشريعي يقرر نقل ملف استشهاد أحمد الخطيب إلى المحافل الدولية .11
اد الطفل أحمد الخطيب إلى كافـة المحافـل          أعلن المجلس التشريعي، أنه قرر نقل ملف استشه        - وفا -رام اهللا   

وقال المجلس في بيان أصدره امس، إنه قرر متابعة هذه           .الدولية وصوال إلى مقاضاة اسرائيل وإدانة جرائمها      
القضية، وطرحها بهدف تشكيل حالة ضغط دولية على الحكومة االسرائيلية وإجبارها علـى احتـرام حقـوق                 

نساني ألسرة الشهيد التي تبرعت بأعضائه، ودعا الرأي العام االسرائيلي إلـى            وثمن عاليا الموقف اال    .االنسان
  .أخذ الدروس والعبر من هذا الموقف ، وطالبه باتخاذ موقف واضح من هذه الجرائم

18/11/2005الحياة الجديدة 
 

  بموقف لبنان من الملف الفلسطيني عباس زكي يبدي تفاؤله .12
 السلطة الفلسطينية تجـاه     اتزكي إلى لبنان أي جديد على صعيد طروح       لم تحمل زيارة عباس     : باسمة عطوي 

الملف الفلسطيني في لبنان، بل ان الدافع األساسي لزيارة زكي كما تقول مصادر مقربة منه، هـي االحتفـال                   
وتشير المصادر المقربة الى ان الفلسطينيين كانوا مستمعين للمسؤولين          . بالذكرى األولى لرحيل ياسر عرفات    

وتنقل المصادر عن زكي ان اجواء رئيس الجمهورية اميـل لحـود              .اللبنانيين ولم يكونوا مبادرين إلى الكالم     
ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة كانت ايجابية جدا حيال االستعداد للبحث بالعمق في الملف الفلسطيني ولالقـدام                

  .لق بهذا الملفعلى خطوات في المجالين السياسي واالجتماعي ـ االنساني المتع
في ما يتعلق بقيادات الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، تنقل المصادر ان منظمة التحريـر الفلـسطينية                 
تنظر اليهم نظرة مزدوجة، فهي غير موافقة على مسلك الفصائل أو على ادائهم االجمالي، لكنها فـي الوقـت                   

  . طالقاً من مسؤوليتها عن كل شؤون البيت الفلسطينينفسه منفتحة على التحاور والبحث مع هذه الفصائل ان
  18/11/2005المستقبل اللبنانية 
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  أجهزة أمنية فلسطينية قّدمت أسماء من حماس إلى إسرائيل : مشعل .13
ـ دمشق بعض األجهزة األمنية الفلـسطينية  لفي اتهام هو األول من نوعه، إلى أن   مشعل، خالدأشار:  د ب أ 
 عنـدنا   , لألسـف  وقال. ت األخيرة التي تمت في صفوف نشطاء حماس في الضفة الغربية          االعتقاالفي  ضلعاً  

معلومات من داخل السلطة أن هناك بعض األجهزة قدمت كشوفاً بأسماء إلى الجانـب الـصهيوني وضـمت                  
  .حركة باإلضافة إلى تواطؤ بعض األطراف العربية في هذه الحملةالعناصر من 

  18/11/2005الوطن السعودية 
  

   تهدد بقطع رأس من يفكر في سحب سالح المقاومة  االقصىكتائب .14
 تمسكها بسالح المقاومة وهددت بقطـع رأس مـن   , االقصىأكدت كتائب :رام اهللا ـ محمد إبراهيم والوكاالت 

وفي كلمة ألقاها خالل تظـاهرة نظمتهـا        . يفكر في سحبه، وطالبت من جهة ثانية بفتح تحقيق في وفاة عرفات           
على رفض منطق المستسلمين الذين يريدون إقامـة        ,  مقر المجلس التشريعي في غزة، شدد الناطق باسمها        أمام

من الذي قتل أبو عمار؟ ومن الذي شارك في قتله؟ وما هي            : نتسائلوأضاف إننا   . دولة فلسطين في قطاع غزة    
سنعتبر أي قائد فلسطيني يتواطأ     : من جهته، قال عالء طافش في كلمة عن فتح        و. نتائج التحقيق للجنة الرسمية   

وقـال نأمـل أال     . وهاجم الفساد داخل السلطة   . عرفات شريكاً في التستر على مقتل        االغتيال في عدم فتح ملف   
  . وأشار إلى وجود حالة فلتان سياسي إلى جانب الفلتان األمني. يضطرنا أحد إلى التغيير بأيدينا

  18/11/2005البيان  
  

      واعتقال آخرينال ناشطين بكتائب األقصىياغتب  تصعدقوات االحتالل .15
قوات خاصة اسـرائيلية     أن   :غزة من   عالء المشهراوي  عن مراسلها    18/11/2005 االتحاد االماراتية    نشرت

وقالـت  . كتائب بالرد على الجريمةالوقد توعدت  . اغتالت امس ناشطين من كتائب شهداء االقصى غرب جنين        
 سقط على المنطقة الجنوبية في مستوطنة سديروت، وأن جهـاز            من نوع قسام   اًمصادر اسرائيلية إن صاروخ   

واعتقل االحتالل امس عددا من الفلسطينيين من انحاء مختلفة مـن الـضفة             .  قبل سقوطه  هاإلنذار المبكر رصد  
  . انهم من نشطاء حماساالغربية مدعي

 مصادر فـي األمـن، الفلـسطيني أن         هتأوضح ما   وكاالت نقال عن    18/11/2005 الخليج اإلماراتية    وذكرت
الشهيدين، كانا من على قائمة المستهدفين من قبل قوات االحتالل، ولكن جـرى اسـتقطابهما لقـوات األمـن                   

 يجب التحرك   ,ودانت السلطة امس جريمة االغتيال معتبرة انها تصعيد خطير، وقال نبيل أبو ردينة            . الفلسطينية
ات المتحدة لوقف هذا التصعيد الـذي سـينعكس علـى مجمـل الجهـود            العاجل من الرباعية خصوصا الوالي    

  .وتابع أن الفلسطينيين يتوقعون مرحلة من المزايدات والتصعيد مع قرب االنتخابات اإلسرائيلية. السياسية
  شهود عيـان أن: رويترزونقال عن جنين من مصطفى الصواف   17/11/2005 اسالم اون الين     ونقل مراسل 

 إنـه كـان   أكدواو .اصة تابعة لقوات االحتالل تعرف بالمستعربين بالوقوف وراء هذه العملية       وحدات خ  وااتهم
في المقابل، قال متحـدث باسـم جـيش         .  كان تصفيتهما  إال أن الهدف   اعتقال الشهيدين بعد إصابتهما      همبإمكان

؛ ممـا   د نقطة التفتـيش    عن  بالتوقف ةطالبالم النار بعد تجاهل نداءات      أطلقتن قوات شبه عسكرية     أ: االحتالل
  . عن الطريق وتحطم السيارة الشخصينتسبب في خروج

  
  السلطة تعتقل أربعة مقاومين .16
ـ   . اعتقلت أجهزة أمن السلطة أربعة من المطلوبين لقوات االحتالل في طولكرم          : طولكرم  هوأضافت مصادر أن

  . إلى سجن أريحاهمسيتم تحويل
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  17/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  صائل تنفي إرسال أطفال مفخخين إلى الحواجز الف .17
نفى قياديون ونشطاء فلسطينيون أي صلة للقوى بإرسال أطفال وفتيان قاصرين إلى الحواجز العسكرية،               :غزة
وقال احـد قـادة     .  أن ما يجري على الحواجز ال يعد سوى مسرحيات مفتعلة          واوأكد. بحوزتهم مواد متفجرة  و

تائب تعتبر ذلك محرم دينيا ووطنيا والهـدف منـه تـشويه نـضاالت الـشعب                كتائب شهداء األقصى أن الك    
كما استهجن الشيخ ياسر منصور من كوادر حماس استغالل االحتالل حـوادث توقيـف األطفـال                . الفلسطيني

وأضاف أن كل القصص التي وثقت علـى الحـواجز        . والقاصرين على الحواجز واعتبرها مسرحيات ممنهجة     
  .انوا خلفها واقروا أنهم استدرجوا هؤالء األطفال للقيام بهذا الدور لتنفيذ مآرب المخابراتأثبتت أن عمالء ك

  18/11/2005البيان   
  

  جهود فلسطينية للتأكيد على حق العودة   .18
بدأ نشطاء ومدافعون عن حق العودة في محافظة غزة باجراء تحضيرات مكثفة لعقـد مـؤتمر                  :طاهر النونو 

تأكيد التمسك بحق العودة، والتصدي لمحاوالت شطبه والغائه، وقال عبد اهللا الحوراني،            وطني موسع، يستهدف    
منسق التجمع الشعبي، خالل لقاء تمهيدي، شارك فيه عدد كبير من المدافعين عن حـق العـودة، ان لقـاءات                    

ـ  .مختلفة ستعقد في كافة محافظات غزة، من اجل تفعيل المشاركة في المؤتمر الوطني           وراني وجـود  واكد الح
  .مساع حثيثة لعقد ندوة موسعة، بمشاركة ممثلين عن كافة التجمعات الفلسطينية في الداخل والخارج
  18/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  لمطالبة بتطبيق قرارات الالجئين لدعو األونروا ت كز حق العودةامر .19

ن الالجئين الثقافي قـال إن علـى        مركز حق العودة وشؤو   أن   18/11/2005ذكر المركز الفلسطيني لإلعالم     
وكالة األونروا أن تطالب المجتمع الدولي بتطبيق القرارات الصادرة بحق الالجئين الفلسطينيين بأقرب وقـت،               
كما عليها مطالبة الدول المانحة الوفاء بااللتزامات التي أخذتها على عاتقها في دعم قضية الالجئين الفلسطينيين                

 المهام المناطة بوكالة الغوث من ناحية المهام والمستوى وعدم التراجع أو التقلـيص              وبضرورة المحافظة على  
  .من هذه الخدمات

اللجنة االردنية للدفاع عـن حـق العـودة         أن  :  ماجد توبة عن مراسلها    18/11/2005 الغد االردنية    وأوردت
ونروا ما انعكـس سـلبا علـى        لالجئين الفلسطينيين حذرت من استمرار التراجع الشديد في خدمات وكالة األ          

أوضاع الالجئين وزاد من سوء حالتها، ويترك آثارا كارثية ستطاول الجوانب اإلنسانية واالجتماعية والسياسية              
أو أية مـشاريع مـشبوهة      , ودعت اللجنة الى عدم إقحام االونروا في مشاريع التسوية واستحقاقاتها           .لالجئين
  .أخرى

  
  ن تداعيات سياسة الحرمان الوظيفي رابطة علماء فلسطين تحذر م .20

حذرت رابطة علماء فلسطين من سياسة الحرمان الوظيفي، واعتبرت أنها مدعاة إلـى األحقـاد والمنازعـات                 
ودعـت الرابطـة جميـع المتنفـذين         .والخصومات، موضحة أن اإلسالم حرم محاربة الناس في لقمة عيشهم         

ير السالمة األمنية للمجتمع، عبر وقف جميـع المالحقـات          وأصحاب القرار إلى المسارعة في العمل على توف       
  .ألصحاب الكفاءات والقدرات العلمية والفنية، ووضع الرجل المناسب في موقعه المناسب

  17/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  التجمع الوطني ألسر الشهداء يلوح بمقاطعة االنتخابات التشريعية  .21

 الوطني ألسر الشهداء أنها تبحث في مقاطعة االنتخابات التشريعية بسبب المماطلة            أكدت األمانة العامة للتجمع   
بنصرة قضايا أسر الشهداء، وذلك خالل اجتماع عقدته بمقرها في محافظة غزة بحضور ممثلـين عـن أسـر     

   .الشهداء
  17/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  غلق معبر بيت حانون حتى إشعار آخرياالحتالل  .22

، حتى إشعار آخر؛ وزعم الناطق باسم جـيش         "ايريز"غلقت قوات االحتالل الليلة الماضية، معبر بيت حانون         أ
وأضاف الناطق أن    .االحتالل أن هناك أسباباً أمنية دفعت جيش االحتالل إلغالق المعبر وذلك حتى إشعار آخر             

يين المتواجدين على معبر بيت حانون هـم        إعادة فتح المعبر مرهون بتقييم األوضاع األمنية وأن الضباط األمن         
  .من سيقررون إعادة فتحه في الوقت المناسب علي حد تعبيره

  18/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 قوات االحتالل تعتقل أمهات وشقيقات المقاومين لتسليم أنفسهم .23
المطاردين للضغط عليهم  تواصل قوات االحتالل سياسة اعتقال امهات وشقيقات رجال المقاومة :وليد عوض
 .واعتقلت قوات االحتالل امس االول الفتاة أماني عزات الجبار شقيقها المطارد لتسليم نفسه .لتسليم انفسهم

وأكدت عائلة اماني أن اعتقال ابنتهم يأتي للضغط علي شقيقها المطارد منذ فترة لقوات االحتالل التي تالحقه 
. هذا وتواصل قوات االحتالل اعتقال سليمة عبد الرحمن من طولكرم .بحجة المشاركة في اعمال المقاومة

 أوالد انه تم اعتقالها علي خلفية ان ابنها مطلوب، واكدت ان اعتقالها هو 5وافادت االسيرة سليمة التي تعيل 
 .وسيلة للضغط علي ابنها كي يسلم نفسه

  18/11/2005القدس العربي 
  

   الشتوية ألسرى سجن تلموندسالمالبسلطات االحتالل تمنع إدخال  .24
اشتكى ذوو أسرى من محافظة طوباس من منع سلطات االحتالل إدخال مالبس شتوية ألبنائهم في سجن تلموند 

وناشدت عائالت األسرى،  .متذرعة بذرائع واهية موضحين أن إدارة السجن رفضت استقبالها، في إسرائيل
 .التدخل والضغط على سلطات االحتالل لحل هذا الموضوعالمؤسسات والمنظمات التي تعنى بشؤون األسرى، 

  17/11/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

   االسرائيلية االنتخاباتاتفاق على تقديم موعد  .25
 ُحسمت أمس مسألة تقديم موعد االنتخابات العامة فـي          : أسعد تلحمي  ،الناصرة،  18/11/2005 الحياة   نشرت

. وآذار المقبـل   ن شارون وبيرتس على تقديمها الى الفترة الممتدة بين أواخر شباط          اسرائيل في أعقاب اتفاق بي    
 .ليكود أم يغـادره الوبات السؤال االبرز الذي يشغل الحلبة السياسية في اسرائيل هو ان كان شارون سيبقى في  
 للمرة االولى الـى     وفيما تجنب شارون في السابق االدالء بأي تعليق عن نيته مغادرة حزبه، اال انه عمد امس               

وقال انه لن يسمح بعد بأن يشوش اعضاء في ليكود          . تهديد المتمردين بالقول انه سيحسم أمره في األيام القريبة        
  .على مشروعه السياسي
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وفي حال قرر شارون فعال االنشقاق، فستكون لذلك تداعيات على بيرتس نفـسه وعلـى الخريطـة الحزبيـة                   
غير المستبعد ان يؤدي انشقاق شارون الى تغيير معالم الخريطة الحزبيـة فـي              ومن   .والسياسية في اسرائيل  

 نائباً على األقل من ليكود، وربما ايضا بيريز، والوزير          13اسرائيل، اذ لم يستبعد المعلقون ان يلحق بشارون         
  .رامون، فضالً عن شخصيات عسكرية رفيعة مثل ديختر

خابات مبكرا قدر االمكان، وكل منهما يسعى الى استغالل الزخم          ويتفق شارون وبيرتس على تفضيل عقد االنت      
  .فشارون يريد ان يستغل تأييد الشارع االسرائيلي سياسته لالنسحاب من غزة. الذي تحقق له اخيرا

اما بيرتس، فمن مصلحته عقد االنتخابات في أقرب موعد، أوال النه يرغب في استغالل زخم االنتصار الـذي                  
نه كلما قصرت المدة قبل االنتخابات، كلما كانت مهاجمته وتصيد اخطائه أقل في وقت نـصحه                حققه، وثانيا ال  

ومن مصلحة بيرتس ايـضا ان      . المقربون منه بأن يجنح اكثر نحو الوسط متعظاً من مسيرة الحمائمي متسناع           
سـرائيليون الـى رئـيس      تأتي االنتخابات قبل يوم االستقالل في اسرائيل، علما انه خالل هذا اليوم ينظـر اال              

الحكومة على انه زعيم شعب وليس زعيم حزب، فيما تستعرض الدولة العبرية قدراتها العسكرية، علمـا انـه                  
  .ليس لبيرتس اي خلفية عسكرية

وكان شارون قال خالل لقائه بيرتس ان تقديم االنتخابات سيقود الى جمود سياسي، لكنه استجاب لطلب التبكير                 
واذا أمكن فـي    ...  البقاء على رأس حكومة أقلية، مضيفاً انه يريد اجراءها في أقرب وقت            ألنني ال أرغب في   

 الى عام ضائع، من ناحية العملية السياسية والتوصـل          2006شباط، مبرراً دوافعه لـ ضمان أال يتحول العام         
  .الى اتفاق مع الفلسطينيين

اسب بين نهاية شباط وآذار على ان يتحدد الموعد         وصرح بيرتس بأنه خول رئيس الحكومة اختيار الموعد المن        
وفي حال عدم االتفاق على موعد لالنتخابات االثنين، فإن العمل سيصوتون لحل الكنيست، وسينـسحب               . نهائياً

  .العمل من الحكومة التي ستصبح حكومة انتقالية بانتظار االنتخابات
في حين اعتبر مسؤولون في ديـوان        :آمال شحادة  ،القدس المحتلة ،18/11/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  

شارون تبكير موعد االنتخابات قرارا غير مسؤول، اكد شارون انه يرى بهذا القرار مصلحة للحكومة والدارة                
واشار لبيـد الـى     . كما اتفق شارون مع زعيم حزب شينوي، لبيد، على تقديم موعد االنتخابات           . شؤون الدولة 

اضحة من هي الشخصية التي ستقف على رأس قائمـة الليكـود للمنافـسة فـي                ضرورة ان تكون الصورة و    
االنتخابات، مشيرا الى ان جميع االتفاقات التي تبلور حاليا مرهونة بأن يكون شارون زعيما لليكود فـي هـذه                   

  .االنتخابات
قد ولـذا ال    وقال شارون في حديث مع يديعوت احرونوت انه يرى ان الواقع الذي تعيشه اسرائيل مركب ومع               

في االنتخابـات العاجلـة يمنـع       : وأضاف. توجد لي أي نية الكون رئيس وزراء أقلية على مدى أشهر طويلة           
 الى عام ضائع من ناحية المسيرة الـسياسية         2006نحن ملزمون بأن نضمن اال يتحول العام        . الجمود السياسي 

  . ومن ناحية الجهود للتوصل الى تسوية مع الفلسطينيين
قال عساف شاريف الناطق باسـم       : البيان والوكاالت  ، رام اهللا  ،القدس المحتلة ،  18/11/2005البيان    وذكرت  

وألن االنتخابات اإلسـرائيلية    . شارون إن شارون يريد التشاور مع أحزاب أخرى قبل تحديد موعد لالنتخابات           
وذكـرت  .  مارس 28 و 21ير و  فبرا 28تجرى يوم ثالثاء وليس في أيام العطالت فإن التواريخ المقترحة هي            

 فبراير ونقلت عنه ان االنتخابات المبكـرة سـتحول دون           28وسائل إعالم إسرائيلية أن شارون يفضل موعد        
  . الجمود السياسي

  
 وال لحق العودة .. القدس موحدة وعاصمة ابدية السرائيل: بيريتس .26
جئين الي مناطق السلطة الفلسطينية قال بيريتس ان عودة الال:  رويترز، القدس العربي، الناصرة،تل ابيب

سيخضع للحوار عند اقامة الدولة الفلسطينية، واضاف انه يعارض الخطط احادية الجانب وفي حالة فوزه 
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واضاف في حديث مع صحيفة كل العرب الصادرة في  .سيعمل علي انجاز اتفاق الحل الدائم مع الفلسطينيين
دة تحت السيادة االسرائيلية وعاصمتها الي ابد االبدين، والحل الشامل الناصرة اليوم انا ادعم فكرة القدس موح

لقضية القدس سيأتي بناء علي حوار دولي نحاول من خالله ايجاد حلول خالقة من شأنها ازالة التوتر القائم 
دة ممكن حق العو.. وبالنسبة لحق العودة قال انا اعارض كليا حق العودة الي داخل اسرائيل. حول هذا النقاش 

 .ان يكون الي االراضي الفلسطينية 
  18/11/2005القدس العربي  

  
   الثقة عن الحكومة االسرائيلية لحجبالتجمع يقدم اقتراحا  .27

تقدمت كتلة التجمع الوطني الديموقراطي يوم االربعاء، باقتراح لحجب الثقة عن الحكومة االسـرائيلية بـسبب                
وجاء فـي االقتـراح ان      . دهور اوضاع السطات المحلية في البالد     فشل سياستها في كافة المجاالت وخاصة ت      

الحكومة الحالية اثبتت المرة تلو االخرى انها المسبب االساسي لتدهور اوضاع الـسلطات المحليـة وخاصـة                 
السلطات المحلية العربية، وان االوضاع التي الت اليها السلطات المحلية هي نتيجة تجاهل الحكومة على مدار                

كما تطرقت الكتلة الى اوضـاع الـسلطات        .  لمتطلبات اساسية وعدم تحويل االموال اليها بشكل مالئم        سنوات
المحلية التي تم دمجها مثل مجد الكروم ودير االسد والبعنة، وباقة الغربية وجت وتم التأكيد على ان اوضـاع                   

  . ج هذه السلطات المحليةهذه السلطات هو اكبر دليل على فشل الحكومة واخفاقها ايضاً في موضوع دم
  17/11/2005 48عرب

  
   مليار شيكل لتنفيذ خطته االستيطانية في النقب  17الكيان يخصص  .28

 مليار شيكل لتنفيذ خطتها االستيطانية في النقب والتي تطلق          17اقرت الحكومة االسرائيلية مبلغ      :القدس المحتلة 
 الوطنية االستراتيجية لتنمية النقب والتي ستنفذ علـى         واطلقت الحكومة على الخطة الخطة     .عليها تطوير النقب  

مدار عشر سنوات، وتضمن الخطة تنفيذ مشاريع بناء استيطانية واخرى صناعية ويـزعم المـشرف عليهـا،                 
بيريز، ان الخطة تهدف الى مساعدة البدو في النقب على تطوير حياتهم اليومية والتخفيف من معانـاتهم فيمـا                   

 هذه المنطقة وهم من البدو ان الخطة تستهدفهم وتندرج ضمن المخطط االسـرائيلي فـي          يرى الفلسطينيون في  
  .السيطرة على االراض العربية وتهويد هذه المنطقة

  18/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

   مليون دوالر لتمويل الهجرة اليهودية11الحكومة االسرائيلية تخصص  .29
 مليـون دوالر لتمويـل شـركات        11رائيلية تخصيص مبلغ     قررت الحكومة االس   :الناصرة،  برهوم جرايسي 

وتنشط حاليا جمعيتان في العالم تركـزان       . وجمعيات مستقلة لتشجيع اليهود في العالم على الهجرة الى اسرائيل         
جهودهما في دول شمال القارة االميركية واوروبا الغربية، وقررت الحكومة االسرائيلية دفع لكل جهة مستقلة،               

واعتبـر مراقبـون     . وشركات، مبلغ الف دوالر عن كل يهودي تنجح في تهجيره الى اسـرائيل             من جمعيات 
اسرائيليون قرار الحكومة بمثابة اعتراف بفشل الوكالة اليهودية الصهيونية في تشجيع الهجرة الـى اسـرائيل،                

  .وانها أصبحت بحاجة الى جهات خاصة لزيادة معدالت الهجرة
  18/11/2005الغد االردنية 

  
   مستوطنات الضفة الغربية فياسرائيل تنشر مناقصات للبناء  .30
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 قسيمة ارض في معاليـه ادومـيم فيمـا          13نشرت دائرة اراضي اسرائيل أمس الخميس مناقصات بناء على          
وقالـت   .سنشرت وزارة االسكان االسرائيلية مناقصات لتنفيذ اعمال بنى تحتية في اريئيل القريبة مـن نـابل               
ونـشرت   .تقارير صحفية اسرائيلية ان المناقصات تتعلق بقسائم ارض داخل منطقة مبنية في معاليه ادومـيم              

حركة سالم االن بيانا نددت فيه بشدة بنشر المناقصات واستمرار اعمال البناء في المستوطنات مؤكدة على انها                 
  .تتعارض مع خطة خارطة الطريق التي بادر اليها بوش

  18/11/2005 48عرب 
  

  تفوت فرصة التفاوض مع االسدأالاسرائيل يجب : بيلين .31
اكد يوسي بيلين، انه علي اسرائيل ان تتخذ الخطوات للقيام بمفاوضات سالم مع  :لندن من سمير ناصيف

سورية، وعليها أال تفوت الفرصة في وجود قائد لسورية كبشار األسد مستعد للتفاوض من اجل السالم، من 
 .رض الشروط، وذاك في كلمة القاها في تشاتهام هاوس في لندندون ف

واشار بيلين الي ان اسرائيل بقيادة رابين لم تتفاوض مع سورية بقيادة حافظ االسد ألن حافظ كان قائدا قويا، 
ولم تتفاوض مع انور السادات والملك حسين ألنهما كانا اكثر ديمقراطية من غيرهما، بل ألن التوصل الي 

اقية سالم مع دول كسورية ومصر واالردن آنذاك كان يعني انه في المستقبل ستحترم القيادات الجديدة في اتف
وقال انه يشك في ان الملك الحالي لألردن كان سيتمتع بنفس القدرة علي التحرك  .هذه البلدان هذه االتفاقيات

من تجاوز الصعوبات وتوصال الي السالم، ولكن رابين والملك حسين تمكنا  .كوالده لتوقيع سالم مع اسرائيل
وهذا األمر، برأيه، باالمكان تحقيقه مع بشار األسد، ومن  .واألمر نفسه ينطبق علي السالم مع السادات

السخافة، عدم القيام بمفاوضات سالم مع سورية بسبب وجود منظمات تعتبر ارهابية دوليا ولديها مكاتب في 
اوضات مع سورية يمكن بحث هذه المسائل معها، ولكن االمتناع عن فمن خالل المف. االرض السورية

واعتبر ان اسوأ ما تفعله اسرائيل هو االنتظار حتي  .التفاوض مع دمشق بسبب ذلك امر يضر بمصالح الجميع
واعتبر انه لوال  .ينقلب النظام الحالي في سورية والتوقع بأن القيادة السورية الجديدة ستحقق السالم معها

الخطاء التي ارتكبتها الحكومة االسرائيلية في مفاوضاتها للسالم مع سورية سابقا لكان تم التوصل الي اتفاق ا
كما ان باراك فوت فرصة للسالم مع سورية، كما فوت فرصة للسالم مع . 1997مع السوريين في عام 

سوريون قلقين مثلنا علي مستقبل لماذا ال نسأل انفسنا عما اذا كان ال: وتساءل .2000الفلسطينيين في عام 
 .وحياة اوالدهم، ويريدونهم ان يعيشوا حياة طبيعية؟ 

  18/11/2005القدس العربي 
  

  حركة اسرائيلية تتهم االحتالل باستخدام غسالة مصطلحات لحجب الحقائق   .32
لتبييض ما  اكدت جمعية اسرائيلية ان جيش االحتالل يستخدم غسالة مصطلحات عصرية            : وديع عواودة  ،القدس

  .يقترفه بحق الفلسطينيين وتحاشي انكشاف المجتمع داخل الكيان الى ما هو غير لطيف
االسرائيلية بيانا امس تعقيبا على تبرئة الضابط قاتل الشهيدة إيمـان            وأصدرت جمعية جنود يكسرون الصمت    

الجـيش والمجتمـع     نحن جميعنا مسؤولون ومتهمون ألننا سمحنا لجهاز المراقبـة داخـل             :الهمص وأضافت 
باالنهيار امام اعيننا وبدال من التحدث عن قتل طفلة فلسطينية باسم دولة اسرائيل مضينا بالثرثرة حول حوادث                 

واتهم البيان االحتالل بازدواجية المعايير االخالقية مشيراً الى انه يعتمد أخالقيات جميلـة              .شاذة وغير قانونية  
وهـاجم البيـان    . واالعالم فيما تعتمد معايير اخرى مغايرة في الميـدان        يتم التحدث عنها في الغرف المكيفة       

المحكمة العسكرية التي حاولت اخفاء تغاضيها عن عملية القتل بتوجيه االنتقادات للصحافة التي بالغـت فـي                 
 هكذا يتصرف الجيش باسمنا فيما نطالب نحن المدنيين بتحريك رؤوسـنا بإشـارة             :استعراض الحادثة واضاف  



 

 12

وافقة ونكون فخورين به، فهل نفتخر بتحول جنودنا الى رجاالت آلية او نفتخر بالجنود الذين لـم ينتظـروا                   الم
  للتثبت من هوية الطفلة قبل ان يمزقوا جسدها؟

  18/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

   مقعداً 28 والعمل يحصالن على جديدشارون في حزب : إستطالع .33
قرار بالبقاء في الليكود أو تشكيل حزب جديد، قال مقربون منه أن اإلغراءات             قبل أيام من قيام شارون، باتخاذ       

ونشر موقع يديعوت أحرونـوت      !بترك الليكود كبيرة وتدل اإلستطالعات على ذلك، إال أن هذه الخطوة مخيفة           
الجديـد  داحاف، بين أنه في حال إجراء اإلنتخابات للكنيست اليوم، فـإن الحـزب              /اليوم، إستطالع مينا تسيمح   
 مقعداً أيضاً، أما الليكود فسيحصل برئاسة       28 مقعداً، في حين سيفوز العمل بـ        28برئاسة شارون سيفوز بـ     

  . مقعداً فقط18نتنياهو فسيحصل على 
  18/11/2005 48عرب 

 
  نجل شارون لن يغادر مقعده البرلماني  .34

وطبقـاً  . ت في أعقـاب إدانتـه     ذكرت هآرتس أمس أن عومري شارون، لن يضطر إلى االستقالة من الكنيس           
للقانون األساسي للكنيست فإنه إذا ثبت بشكل نهائي إدانة أحد أعضائه بجرائم فساد أخالقي فإن هذا العضو قـد            

ومن جانبه، سيحاول محامي شارون إقناع المحكمة بأن الجرائم التي أدين بها عومري ال              . ال يستمر في منصبه   
لى أنه من الصعب التنبؤ بالحكم ومؤكداً في الوقت نفسه أن عـومري لـن               تشكل جرائم فساد أخالقي مشيراً إ     
  . يخوض انتخابات الكنيست المقبلة

  18/11/2005البيان  
  

   اسرائيل زيارةقبل دعوة كتساف بابا الفاتيكان  .35
 كاتساف في مقر الفاتيكان وسـط ) الخميس(التقى بابا الفاتيكان أمس: 18/11/2005الخليج اإلماراتيـة    نشرت  

إجراءات أمنية مشددة ليتم عملية مصالحة بين الدولة اليهودية والفاتيكان بعد أن أدى خالف دبلوماسـي إلـى                  
توتر العالقات بشدة بينهما الصيف الماضي، ويأتي اللقاء عشية انطالق حملة دولية من روما الجمعة ضد جدار                 

  .الفصل العنصري
زيارة وشددت اإلجراءات األمنية هناك بشكل غير مسبوق، وقال         وأغلقت المنطقة المحيطة بالفاتيكان من أجل ال      

  )ا.ش.ب  ا.رويترز  ا. (كاتساف قبل االجتماع إنه سيدعو البابا لزيارة إسرائيل
ذكر موقع هآرتس اليوم أن بابا الفاتيكـان قبـل دعـوة الـرئيس              : 17/11/2005 48عرب  وأضاف موقع     

لب البابا زيارة منطقة مجيدو التي تقع فيها احدى اقدم الكنائس           وحسب هآرتس ط  . اإلسرائيلي، لزيارة إسرائيل  
  .وقال كتساف في نهاية لقائه مع البابا إن اللقاء كان حميما جدا وأن البابا كان ايجابيا في توجهاته. المسيحية

 وكمـا   وذكر موقع هآرتس أن كتساف أهدى البابا جزءا من كتاب تهيليم وصورا لجزء من فسيفساء مجيـدو                
وزاد موقـع هـآرتس أن      .  تبريء اليهود من صلب المـسيح      1965اهدى البابا كتساف قطعة كتبت في العام        

. كتساف طلب تعاونًا من البابا من أجل مساعدة افريقيا في مجال الصحة والزراعـة والـصناعة والتكنلوجيـا                 
. دسات المسيحية في األرض المقدسـة     وطرح كتساف امام البابا اشكالية االنقسام حول موقف الفاتيكان من المق          

وقال كتساف إن اسرائيل أبدت ليونة كبيرة في هذا الشأن وطلب البابا بأن يكون للفتياكان موقفًا اكثر ليونه من                   
وادعى موقع هآرتس ان البابا أبدى قلقًا من ظاهرة العمليات االنتحارية التي ينفذّها فلسطينيون داخـل                . السابق

  .ناسرائيل بإسم الدي
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  شالوم يواصل زيارته لتونس  .36
 شـالوم وذكرت مصادر اسرائيلية امـس ان        . يواصل شالوم زيارته الى تونس     : كامل ابراهيم  ،القدس المحتلة 

حضر مأدبة عشاء اقامها الرئيس التونسي على شرف رؤساء الدول ورؤساء الحكومات المشاركين في مجتمع               
  . ه يعتبر زيارة شالوم لبالده امرا طبيعياوقال بن علي ان .المعلومات المنعقد في تونس

واعتبرت حماس استقبال السلطات التونسية لشالوم على أرضها بمثابة طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ودانت               
الحركة بشدة السماح لشالوم ولوفد كبير بالدخول إلى تونس بحجة المـشاركة فـي القمـة العالميـة لمجتمـع                    

  .المعلومات
  18/11/2005الرأي األردنية 

 
  شعارات ضد شارون على حائط في الكنيست  .37
 أعلنت أجهزة االمن في الكنيست امس، انها وجدت كتابات بالخط العريض في مـراحيض النـساء                 :الناصرة

 رابـين   :وقال ضابط األمن في الكنيست ان بين تلك الشعارات         .المحاذية لقاعة الجلسات تدعو الى قتل شارون      
وأعلنـت نفـس     .وات لمحاكمة السياسيين الذين صادقوا على اخالء مستوطنات غزة        كذلك دع  .ينتظر شارون 

  )ا ف ب. ( عاما من بنات المستوطنين اليهود كتبتا هذه الشعارات14 عاما و12المصادر ان  قاصرتين 
  18/11/2005الغد االردنية 

 
  التواجد االمريكي في العراق خطأ: باراك .38

مـشيرا الـى ان     , لواليات المتحدة امس لخفض عدد قواتها في العـراق        دعا باراك ا  : )الترجمة(جوزيف حرب 
وتداعياتها , واشنطن ارتكبت اخطاء وان استمرار تواجدها في ذلك البلد من شأنه ان يزيد من تعقيدات المشكلة               

بعد انتصار عـسكري    : وفي تصريح ادلى به لصحيفة هندوستان تايمز قال امس        . على كامل منطقة غرب آسيا    
والتواجد االمريكي العسكري سوف يصبح جزءا من المـشكلة  , ومميز ارتكبت امريكا اخطاء في العراق     سريع  

. بعد االنتخابات العراقية وأية غلطة امريكية في العراق ستكون لها تداعيات وخيمة في منطقة غرب آسيا كلها                
ردن االمر الذي يجعل االنتشار     واضاف ان الوحدات االمريكية التي ستبقى يمكن ان تتجمع على الحدود مع اال            

  . العسكري االمريكي غير منظور في منطقة المثلت السنّي
 18/11/2005عكاظ 

  
   شيكل لجهاز التعليم التابع لشاس مليون 24وزارة المالية تطالب بتحويل  .39

 24ل مبلغ   وضعت وزارة المالية اإلسرائيلية الخميس على طاولة لجنة المالية في الكنيست طلُبا من أجل تحوي              
. ومن المقرر ان تبحث اللجنة طلب المالية فـي االسـبوع القـادم            . مليون شيكل الى جهاز التعليم التابع لشاس      

وذكرت اوساط سياسية اسرائيلية أن التحويل لـشاس يأتي من دافع سياسي وتسهيل سير التحـالف مـا بعـد                   
  . االنتخابات القادمة

  17/11/2005 48عرب 
  

  السلطة امام خيارات غير سارة:  في فلسطينلبنك الدولياممثل  .40
قال نايجل روبرتس، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة إن                 :  جمال جمال 

قضية الوضع النهائي وقضية كيان الدولة تحتاجان إلى التعامل معهما على المستوى السياسي ضـمن سـياق                 
خطوات الضرورية األولى لذلك، هي محاولة استعادة الوضع الذي كـان           واضاف ان إحدى ال   .خريطة الطريق 

وثالثاً، فإن اإلدارة الفلسطينية ال بـد       . كما انه يجب فتح الحدود الخارجية للقطاع       .ةسائداً عشية اندالع االنتفاض   
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 وحول مشاركة   .فالمستثمرون لن يأتوا إلى بيئة يرون أن الفوضى تعمها والفساد ينتشر فيها           . لها من أن تتحسن   
البنك الدولي في دعم عملية اإلصالح القانوني ومكافحة الفساد اكد روبرتس إن البنك الدولي يشارك في هـذه                  

فإما انها ستضطر إلى تخفيض     . وقال ان السلطة الفلسطينية ستواجه اآلن بعض الخيارات غير السارة         . العملية
فـإذا مـا قامـت بتخفـيض عـدد          . خياران أحالهما مر  الرواتب وإما أن تقوم بتخفيض عدد العاملين، وهما         

إذا لم تمارس السلطة الفلـسطينية      : واضاف انه  .الموظفين، فإن ذلك ال بد وأن يكون من كوادر الدوائر األمنية          
عملية ضبٍط للمالية العامة لديها، فإنه سيصبح من الصعب على المانحين تبرير االستمرار فـي تقـديم الـدعم                   

  .للموازنة
  18/11/2005ور  الدست

  
   بورصات مرتفعة 3فلسطين تتصدر  .41

 بورصات تـصدرتها فلـسطين بنـسبة        3شهدت أسواق المال العربية أمس ارتفاع مؤشرات        :  حسين حمادنه 
  .تلتها األردن% 2.47

  18/11/2005البيان  
  

  تنسيق اردني فلسطيني لمنع انتشار انفلونزا الطيور   .42
 المحيسن خالل لقائه امس وزير الزراعة الفلسطيني وليد عبد ربه ،            دني األر اكد وزير الزراعة  :  حسام عطية 

استعداد الوزارة وضع االمكانات والخبرات االردنية الزراعية بتصرف االشقاء الفلسطينيين بما يعزز تثبيـت              
وبحث المحيسن والدكتور عبد ربه سبل تعزيز التعاون بـين البلـدين فـي              . المزارع الفلسطيني على ارضه     

من جانب أخر نفى     .لمجاالت الزراعية واجراءات التنسيق للوقاية من انتشار مرض انفلونزا الطيور بالمنطقة          ا
أنه رغم  : وزير الصحة الفلسطيني، الشائعات حول وصول أنفلونزا الطيور إلى األراضي الفلسطينية، وأضاف             

ات لالستعداد لمثل هذا المرض، علمـاً أنـه لـم    تأكيدنا التام على خلو بالدنا منه، إال أننا أخذنا جميع االحتياط          
  .تسجل أية حالة حتى في دول الجوار

  18/11/2005الدستور  
  

  عربية شاركت في مؤتمر بتل أبيب خمسة دول  .43
ذكرت تقارير اسرائيلية امس أن ممثلي عدد من الدول العربية، وبينها دول ال تربطها عالقات دبلوماسية مـع                  

 30وشارك نحـو    . مر في تل أبيب لبحث سبل مكافحة االرهاب بواسطة سالح الجو          إسرائيل، شاركوا في مؤت   
من قادة القوات الجوية من دول حلف شمال األطلسي ومسؤولون من مـصر والجزائـر وتـونس والمغـرب         

 . واالردن في فعاليات المؤتمر الذي استضافته القوات الجوية االسرائيلية برئاسة الميجـور اليعـازر شـكيدي               
نقالً عن مصادر عسكرية أن المشاركين في المـؤتمر اشـترطوا علـى             « جيروزاليم بوست »ت صحيفة   وذكر

وأشار أحد التقارير عن المؤتمر إلى أن المشاركين حرصوا على مناقـشة            .. مضيفيهم التعتيم االعالمي الكامل   
ية العمليات عن طريق القصف     سياسة االغتياالت االسرائيلية لقادة الفصائل الفلسطينية المسلحة حيث نفذت غالب         

وأضافت أن جميع المشاركين في المؤتمر اتفقوا بوجه عام على تبادل المعلومات االسـتخباراتية فـي                . الجوي
  . مكافحة االرهاب

  18/11/2005البيان  
  

  اختتام مؤتمر الدول المانحة والمضيفة لالجئين الفلسطينيين  .44
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نروا كارين أبي زيد أمس، أن عجز ميزانية األونروا البالغ حوالي           أكدت المفوض العام لوكالة األو    :  كندة حتر 
 مليون دوالر سينخفض إلى النصف، بعد إعالن بعض الدول المانحة لألونروا والمشاركة فـي المـؤتمر                 13

وأكدت أبـي زيـد أن       .السنوي الذي عقدته الوكالة على مدار اليومين الماضيين إلى زيادة المنح المقدمة إليها            
ليا أعلنت عن تقديمها مبلغ مليون دوالر، موضحة أن ما يتبقى من عجز فـي الميزانيـة سـيغطى مـن                     إيطا

واضافت أن المشاركة األكبر في مؤتمر هذا العام لخمس عشرة دولة أخـرى             . احتياطي المال المتوفر للوكالة   
  .غير كبار الدول المانحة، سيؤثر ايجابا على الوضع المالي للوكالة

  18/11/2005ية الغد االردن
  

  المعارضة التونسية تعلن رفضا مطلقا للتطبيع .45
 أعلنت أبرز ثالثة أحزاب سياسية تونسية معارضة امس رفضها المطلق التطبيع مع إسـرائيل غـداة                 -تونس  

وقال قيادي بـالحزب الـديمقراطي       .دعوة سيلفان شالوم تونس إلى استئناف عالقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب          
معارض إن من العار إقامة عالقات دبلوماسية مع أكبر دولة مارقة عن القانون الدولي فـي العـالم                  التقدمي ال 

وصرح بأن إسـرائيل   .يقودها مجرم حرب يجب محاكمته دوليا للمذابح التي اقترفها في حق الشعب الفلسطيني      
انية والستين الذين سـقطوا فـي       التي تريد التطبيع مع تونس ال تزال يدها ملطخة بدماء الشهداء التونسيين الثم            

  .مجزرة مدينة حمام الشط
  18/11/2005الغد االردنية 

  
  ارتباط االنسحاب برؤي جديدة الستئناف مفاوضات الوضع النهائي : أبوالغيط .46

 احمد أبوالغيط أهمية ارتباط االنسحاب االسرائيلي من غـزة           المصري أكد وزير الخارجية   : كتب السيد النجار  
خطوات التالية وطرح تصورات جديدة ورؤي عملية تدفع نحو التحرك الجاد الي تـسوية سـائر                بسلسلة من ال  

المسائل المعلقة واستئناف تطبيق خريطة الطريق وبدء مفاوضات الوضع النهائي حتي يتم التوصل الي تسوية               
  ..شاملة واعالن قيام الدولة الفلسطينية

  18/11/2005أخبار اليوم 
  

 اق مباشر مع شركة طيران إسرائيلية قطر تنفي إبرام اتف .47
نفت شركة الخطوط الجوية القطرية أمس ما أعلنته شركة اركيا اإلسرائيلية للطيران، حول إبرام اتفاق شراكة 

لكن مسؤوال قطريا رفيع المستوى قال إن شركة أردنية تعمل وكيال للخطوط الجوية القطرية، . بين الشركتين
 . ذا النوعربما تكون وقعت اتفاقا من ه

  18/11/2005السفير 
  

  ميركل تدعم اسرائيل في مواجهة ايران .48
عبرت انجيال ميركل عن تأييدها القوي السرائيل امس الخميس في اشارة تدل على ان عالقـات المانيـا مـع                    

حـق  وقالت في برلين اذا كان في ايران         .الدولة اليهودية ستظل وثيقة عندما تتولى المستشارية االسبوع المقبل        
دولة اسرائيل في الوجود موضع شك فعندئذ ليس بوسعنا ان نبدي اي تسامح في هذا يجـب ان يوجـه اليـه                      

  .التأنيب بكل الوسائل الممكنة
  18/11/2005الرأي األردنية 
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  األردن في مواجهة اإلرهاب  .49
  سير سيريل تاونسيند    

 الهاشمية عقب االنفجارات اإلرهابية التي هـزت        دعونا نفكر قليال في التحديات التي تواجهها المملكة األردنية        
وبالنظر إلى حجم المشاكل واألخطـار التـي تحـيط          · العاصمة عمان واستهدفت ثالثة فنادق تغص بالمدنيين      

بالمملكة وسط إقليم ملتهب على جميع الجهات في إسرائيل والعراق وسوريا، فقد تـضاعف حجـم التحـديات                  
 سيما فيما يتعلق بالخطر الذي تطرحه العناصر اإلسالمية الراديكالية على أمن            الجسيمة التي تواجه األردن، ال    

وكما كان والده فإن الملك عبد اهللا الثاني يتمتع بشعبية واسعة في المملكة المتحدة حيث يحظى                · وسالمة المملكة 
وإذا كـان   ·  األوسط بتقدير عموم البريطانيين ويضعونه في مكانة عالية قد ال يصلها أي حاكم آخر في الشرق              

العاهل األردني قد أثبت جدارته منذ توليه الحكم في بالده كرجل دولة، إال أن ذلك ال يخفي فـضائله الفرديـة                     
التي عرفها البريطانيون عندما كان الملك يدرس في أكاديمية ساندهيرست حيث عرف عنه الحـزم والجديـة                 

الخاصة األردنية من االطالع الكامل على طبيعة الخطر الذي         وقد مكنه منصبه السابق كقائد للقوات       . والمثابرة
  ·يحدق ببالده، والطريقة المثلى للتعامل معه

وطيلة المدة التي قضاها العاهل األردني في الحكم قام بإدارة شؤون بالده بحزم وساسها بإرادة صلبة، وكمـا                  
فعالة وقويـة تعمـل بتعـاون وثيـق مـع           هو األمر في باقي الدول العربية تعتمد األردن على أجهزة أمنية            

ومنذ توليه السلطة ظل الجيش األردني يحافظ على والئه التام للملك تماما            · االستخبارات البريطانية واألميركية  
أما الصحافة في األردن فهي تتمتع بحرية محـدودة، حيـث مـازال بعـض               · كما كان الحال مع أبيه الراحل     

وربما يكون الملك عبد اهللا الثاني أراد عبر المـساندة          · ادات علنية للسلطات  األردنيين يحجمون عن توجيه انتق    
للواليات المتحدة أال يكرر موقف والده الذي رفض المشاركة في حرب العراق األولى إلى جانب بـوش األب                  

من قبـل   أما اليوم فإن األردن يتلقى مساعدات مادية سخية         · متسببا في غضب الواليات المتحدة في ذلك الوقت       
  ·واشنطن

· ومع بروز المشكل العراقي أصبح األردن قلقا حيال وضعه األمني في ظل العنف المستشري فـي المنطقـة                 
وتتضاعف هذه التهديدات على ضوء دخول اآلالف من العراقيين إلى األردن هربا من الظروف القاسية فـي                 

ض العراقيين المقيمـين فـي األردن فـي         بالدهم، إذ لم يكن غريبا أن يبدي المسؤولون خوفهم من ضلوع بع           
ولئن كان األردنيون يتوجسون من سيطرة الشيعة على مقاليد الحكم في العـراق،             · الهجمات االنتحارية األخيرة  

وهو التعاطف الذي يمكن أن يتطور ليـصبح دعمـا          · فإنهم ال يملكون سوى التعاطف مع أبناء طائفتهم السنة        
المساعدة التي يقدمها األردن للحكومة في بغداد من خـالل إشـرافه علـى             ويزيد من احتقان الوضع     · صريحا

  ·تدريب قوات الشرطة العراقية، وهو ما يعتبره الزرقاوي سببا كافيا لمهاجمة األردن وقتل األبرياء
 ويظل من الوارد، في نظري، بالنسبة لألردن إقدام بريطانيا، التي كانت تجمعها على الدوام عالقات متميزة مع                

المملكة الهاشمية، على ممارسة المزيد من الضغوط على األردن لمواصلة مساندته لسياسة واشنطن ولندن في               
لذا فليس أمام أميركا وبريطانيا من خيار في هذه المرحلة سوى سلوك طريـق العمـل الدبلوماسـي                  · المنطقة

  ·واالمتناع عن الدفع بأجندتهما على نحو يضر بحلفائهما في المنطقة
18/11/2005تحاد االماراتية اال  

 
  بوش واألسد متقاطعان في حال اإلنكار ومزاج المواجهة .50

  راغدة درغام     
القاسم المشترك بين استراتيجية الرئيس االميركي جورج بوش للعراق واستراتيجية الرئيس الـسوري بـشار               

  .األسد لسورية هو ان االثنين في حال نفي وإنكار، وفي مزاج عناد ومواجهة
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بوش لن يعترف بأخطائه ولن يصحح سياسته، ولذلك لن يوافق على استراتيجية خروج من العراق ولن يعـدل                  
ما سيفعله هو تدريب الجيش العراقي على القيـام بمـا فـشل             . سياساته نحو ايران أو نحو اسرائيل وفلسطين      

نواع القتل بغض النظر عن الكلفـة       الجيش االميركي في القيام به، وهو هزم االرهابيين والمقاومة عبر ابشع أ           
فهكذا تتصرف الجيوش العربية، حسب التقدير االميركي،       . االنسانية أو االنطباع العالمي أو المحاسبة االقليمية      

  .وما سيتميز به الجيش العراقي للقيام بالمهمة هو التدريب الخارق للعادة
نما كان وكيفما كان ويبحث عن اكثر من حليف بـين           أما الرئيس السوري فإنه سيلجأ الى المواجهة للمواجهة اي        

مشكلته انه يراهن على مغامرة وانه دخل حربـاً بـال           . الشركاء التقليديين في ايران وفلسطين والعراق ولبنان      
  .حلفاء وبال استراتيجية خروج أو بقاء

ملمـة الـشموخ    الفارق األهم بين بوش في العراق واألسد في سورية هو ان هزيمـة األول سـتؤدي الـى ل                  
والطموحات االميركية والعودة الى الواليات المتحدة بكلفة غالية انما ليست باهظة، اما هزيمة الثاني فـستأتي                
على حساب شعبه في عقر داره وألسباب ال عالقة لها سوى باستمرارية نظام بدالً من معاقبة من تجاوز عليه                   

  .وورطه من افراد وأجهزة أمنية
ض الهزيمة ليس في محله وان من المبكر جداً اطالق األحكام سواء عـن فـشل اسـتراتيجي                  قد يقال ان افترا   

اميركي في العراق أو عن خيار استراتيجي سوري خاطئ حيال المطالب الدولية التي نص عليها مجلس األمن                 
 لكن من الممكـن القـول ايـضاً ان افتـراض االنتـصار فـي اي مـن          . 1636الدولي باالجماع في القرار     

  .االستراتيجيتين سابق ألوانه ايضاً، وقد يكون مستحيالً في حالة او في الحالتين
الملفت ان كالً من الرئيس االميركي والرئيس السوري ألقى خالل هذين االسبوعين خطاب انكار الواقع ونفـي                 

  . كلياًالمعضلة التي يقع كل منهما فيها ألسباب مختلفة تماماً والتي تترتب عليها عواقب مختلفة
. دافع بوش عن حربه في العراق وتظاهر بأن إدارته لم ترتكب اثماً أو خطأ ولم تضلل او تختـرع مبـررات                    

ودافع االسد عن نظامه وتظاهر بأن كل الضغوط الدولية عليه ذات عالقة بالمطالب االميركية نحـو العـراق                  
صادق مع التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء       وفلسطين وال عالقة لها بلب المعركة الدولية معه وهو التعاون ال          

انها حال النفي في أرقى درجاتها وهي تأتي إما غباء أو كـسياسة مدروسـة،               . اللبناني السابق رفيق الحريري   
  .واألرجح ان النفي سياسة مدروسة مهما بدت عليه مالمح االدعاء

ء ما بات يسمى الورطة االميركيـة فـي         السؤال المطروح اآلن أميركياً يصب في خانة الخيارات المتاحة ازا         
  :العراق وهي

 االنسحاب شبه الفوري تجنباً للمزيد من الكلفة البشرية والتكاليف المادية التي تمثلت حتى اآلن بـأكثر مـن                   -أ
  . بليون دوالر350الفي جندي اميركي وأكثر من 

ر عن فشلها في أكثر من مجال وايقـاع          البقاء في العراق بالسياسة ذاتها التي تبنتها إدارة بوش بغض النظ           -ب
  .اميركا في حرب مع المقاومة العراقية ومع الجهاديين تبدو غير قابلة لالنتصار

 ادخال تغيير جذري على السياسة االميركية في العراق يتمثل في اسـتراتيجية خـروج متكاملـة ركنهـا                   -ج
  .ندما وضعوا خطط غزو العراق واحتاللهالرئيسي االفتراق مع السياسة التي تصورها المحافظون الجدد ع

الـ د التي يتصورها بعض المؤثرين في السياسة االميركية هي خيار المقاولة بالباطن بحيث توكل الى الجيش                 
العراقي مهمة البطش الفاحش الذي سبق وتذمرت منه اإلدارة االميركية في عهد صدام حسين وسـبق وزعـم                  

  . انه ضد مبادئهم الداعية الى الديموقراطية واحترام االنسان وحقوقهالمحافظون الجدد وصقور إدارة بوش
انهم يتكلمون اليوم عن اإلضطرار والحاجة ويتحدثون عن االمكانية من زاوية قدرة العرب على البطش والقمع                

ات في هذا التصور الكثير من العنصرية، لكن فيه ايـضاً عوامـل ذ            . وعدم توافر تلك القدرة عند االميركيين     
  .عالقة بالمحاسبة في المجتمعات الديموقراطية
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كثير من النقاش والدعوات والمناورات الرامية الى التظاهر بأن هناك استراتيجية خروج أو بقاء أميركية فـي                 
هذا ال ينفي ان التفكير جدي بين المفكرين والمعلقـين          . العراق يصب في خانة االستيعاب واالستهالك الداخلي      

والدراسات والمؤتمرات الفكرية الدولية واالميركية في كيفية الخروج من الحلقة المفرغـة فـي              وفي الندوات   
  .العراق

المعلق في صحيفة نيويورك تايمز نيكوالس كريستوف، طرح فكرة برنامج زمني لالنسحاب، لكن مـع تعهـد                 
  .واضح بأنه لن تبقى في العراق قواعد اميركية على االطالق

جريء لكنه لن يرى النور ولن يقبل به الديموقراطيون اذا افترضـنا انـه مقبـول مـن                  هذا اقتراح منطقي و   
رأي كريستوف ان االنسحاب الفوري اآلن، بعدما وصل العراق الى الورطة الواقـع فيهـا فـي                 . الجمهوريين

م تحويله الى ساحة حرب ومواجهة على االرهاب هو غير اخالقي ألنه يترك العراق هـشاً وجـاهزاً للتقـسي                  
  .والتشرذم، وهو محق في هذا الرأي

لكن من ناحية أخرى، بات بقاء القوات االميركية في العراق جزءاً جذرياً من الحرب التي يقول جورج بـوش                   
تكراراً انها حولت المعركة بعيداً عن المدن االميركية لتجعل من العراق الجبهة الرئيسية فـي الحـرب علـى                   

  .على ضرورة ايقاف وهم االعتقاد بأن في البقاء انتصاراً الميركا وسياساتهاولذلك يوافق كريستوف . االرهاب
اقتراح وضع برنامج زمني لالنسحاب والتعهد بعدم اقامة أية قواعد أميركية في العراق يعنـي فـي قـاموس                   

 لغـة   وهؤالء رجال ال يتكلمـون    . جورج دبليو بوش ونائبه ديك تشيني ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد االنهزام          
  .الهزيمة حتى وإن كلفت الفرد األميركي والشعب األميركي غالياً

وأكثر ما قد يفعلونه هو التفكير في مخرج من نوع آخر على نسق             . لذلك، سيبقى هؤالء الرجال في نفي وانكار      
  .تكليف الجيش العراقي بمهمة البطش الدموي االنتقالية فيما يعد الجيش االميركي للقواعد المتوخاة

ثناء لقاء لنخبة من الخبراء في موضوع العراق قبل شهر بدعوة من ديتشلي فاوندايشن برز نوع من االجماع                  أ
على استحالة االنسحاب الفوري أو البقاء على المسار ذاته، اذا كان للعراق ان يتعافى أو للواليـات المتحـدة                   

شبه اجماع علـى ضـرورة تغييـر مـنهج          وبرز  . وبريطانيا ان تستدركا الفشل االستراتيجي لهما في العراق       
وسياسة ادارة جورج دبليو بوش بما يميز بين المقاومة وبين االرهاب داخل العراق وبما يشمل خطاباً سياسـياً                  

  .جديداً ومخاطبة مباشرة مع ايران
لـسياسة  فهما ال يعترفان بأن هناك مشكلة في ا       .  تشيني ليسا في مثل هذا الوارد اطالقاً       -واقع األمر ان بوش     

  .األميركية نحو العراق وايران، وبالتالي فإنهما يرفضان تغيير هذه السياسة أو تصحيحها
 -وحسبما تفيد المؤشرات فإن أحد مقومات االنتصار في الحرب على االرهاب، حسب تـصور ادارة بـوش                  

بمهمات القضاء علـى    تشيني، هو خيار المقاولة بالباطن، بمعنى تكليف الحكومات والجيوش العربية والمسلمة            
فاستخدام القوات االميركية مادة الفوسفور األبيض التي تدخل في خانـة األسـلحة             . االرهاب بأية وسائل كانت   

امـا  .  ضد المتمردين العراقيين في الفلوجة أمر يحاسب عليه األميركيون في الرأي العام العـالمي              -الكيماوية  
 حسب تقدير بعض الجهات األميركية التـي        -المادة، فإنه أقل وطأة     قيام الجيش العراقي، مثالً، باستخدام هذه       

فصدام حسين، عندما استخدم االسلحة الكيماوية ضد شعبه        . تعترف بأن هناك ناحية ازدواجية ونفاقاً في المسألة       
دام وقد جاء التشهير ببطش ص    . كان صديقاً للواليات المتحدة حينذاك وكانت هذه شريكاً له في حربه مع ايران            

  .حسين وقمعه فقط بعدما أصبح الشيطان في رأي االدارات االميركية
سياسة المقاولة بالباطن مفيدة جداً في تقوية حكم األجهزة األمنية في المنطقة العربية مما يتناقض تمامـاً مـع                   

  .مزاعم االدارة االميركية بأنها تريد للمنطقة الديموقراطية والتحرر من تسلط األجهزة األمنية
من ناحية أخرى، تخوض واشنطن معركة، في اطار شراكة دولية، ضد تجاوزات األجهزة األمنية في لبنـان                 
وسورية حيث يبدو انها ال تخشى ان يؤدي اسقاط هذه األجهزة إلى انتصار االرهاب والتطرف مع انها تعتقـد                   
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واألمر مثيـر للتفكيـر فـي       . عراقية ال -أن افواج االرهابيين المتوجهة الى العراق تأتي عبر الحدود السورية           
  .المعادالت والمواقف االميركية والسورية

الرئيس السوري، حسبما نشرت صحيفة القدس العربي، قال في لقاء مع األمانة العامة للمؤتمر القومي العربي                
المستقلة التي  ان سورية مستعدة لمواجهة كل االحتماالت الناتجة عن مواجهة يتوقعها مع لجنة التحقيق الدولية               

قال ان سورية تساند المقاومة المشروعة في العراق، وهي لـن           . يترأسها ديتليف ميليس ومع الواليات المتحدة     
تنفذ طلبات ضرب المقاومتين اللبنانية والفلسطينية، وطالب بأن ال تخضع حكومة لبنان ألي أجنـدة اميركيـة                 

وزاد انـه يهيـئ     . ي امالءات خارجية حسب الصحيفة    واسرائيلية مثل قبول نزع سالح المقاومة والرضوخ أل       
نفسه وبالده لمواجهة مع لجنة ميليس والواليات المتحدة قد تمتد لسنوات وأن سورية مـستعدة لمواجهـة كـل                   

  .االحتماالت بما فيها الحظر والعقوبات والمقاطعة
 وأبـرزت اسـتعداد دمـشق       كالم الرئيس السوري تزامن مع حملة تلطيف ديبلوماسية اتهمت ميليس بالتعنت          
وكان الفتاً ان يتوقع الرئيس     . للتعاون مع اللجنة وتلبية طلبات استجواب المسؤولين السوريين انما خارج لبنان          
  .السوري المواجهة فيما كانت الديبلوماسية السورية تقدم التعهدات بالتعاون التام

 تقديم المسؤولين األمنيين الى االستجواب على أيدي        فال داعي للمواجهة اطالقاً اذا كانت دمشق حقاً موافقة على         
اللجنة الدولية المستقلة بمن فيهم رئيس االستخبارات السورية وصهر الرئيس آصف شوكت، واذا كانت مستعدة               

  .لمحاسبة ومعاقبة أي وكل من ضلع في العمل االرهابي الذي تمثل في اغتيال رئيس حكومة لبنان السابق
فضل لسورية تجنيبها المواجهة والعقوبات والمقاطعة مهما كان انتاجها يتحسن وتـستطيع ان             لكن األكيد ان األ   

تحقق اكتفاء ذاتياً في العديد من األشياء الضرورية، كما نقل عن لسان الرئيس بشار االسد اثناء اللقاء فمصلحة                  
هي التي تأخذ البالد الى االزدهار      سورية تقتضي الفرز الصادق للخيارات ولعواقب المواجهة، والقيادة الحقيقية          

  .وليس تلك التي ترهب البالد في عقلية الحصار
  18/11/2005الحياة 
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