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  افتتاح معبر رفح  بعد الفصائل تعود الى غزةقيادات  .1
للمرة األولى في تاريخ فلسطين،     :  عالء المشهراوي والوكاالت   ،غزة،  25/11/2005التحاد االماراتية    ا نشرت

يفتتح محمود عباس ظهر اليوم، معبر رفح الحدودي في احتفال رسمي يحضره نحو ألفـى شخـصية عربيـة                   
 محمد دحالن أن مصر     ودولية إيذانا بتشغيل المعبر رسميا ليصبح المعبر تحت سيطرة فلسطينية كاملة، وأعلن           

ولن يستخدم المعبر في دخول المـصريين       . وقعت مع السلطة الفلسطينية اتفاقا يقضي بإعادة تشغيل معبر رفح         
 وقد تأجل افتتاح المعبر عملياً أمام الفلسطينيين إلى         .وسيتم تحويل المصريين إلى معبر كيريم شالوم       إلى غزة، 



 

 3

يا مبدئيا انتظارا لوصول باقي المراقبين االوروبيين المقـرر أن          غد السبت حيث سيفتح لمدة أربع ساعات يوم       
  . مراقبا70يصل عددهم إلى 

بعد عودته من مصر انه بموجـب االتفـاق سـيعفى           دحالن  قال  : 25/11/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  
خـول إلـى     عاما من الحصول على تأشيرة د      40 عاما وأكثر من     18المواطنون الفلسطينيون ممن هم اقل من       
التي تشمل إعفاء الطلبة الفلسطينيين في الجامعات والمعاهد المـصرية           مصر باالضافة إلى االستثناءات السابقة    

بموجب شهادة قيد في إحدى الجامعات، وحملة جوازات الـسفر الدبلوماسـية، وأعـضاء الوفـود الرسـمية                  
ـ         اء القـادمين برفقـة والـديهم، والتجـار         ومرافقيهم، والقادمين للعالج بموجب تحويالت من السلطة، واألبن

معبر أمام حركة العبور على مدار اليوم، وطوال العام،         الوأضاف ان االتفاق ينص أيضا على فتح         .الفلسطينيين
   .وعلى إقامة مكتب تنسيق مصري فلسطيني أمام المعبر

أن إعادة تشغيل معبـر     المبعوث األوروبي لعملية السالم اوت قال        أن   24/11/2005 48عربوجاء في موقع    
معبـر هـي    الواشار الى أن إعادة تـشغيل       . رفح الذي سيبدأ يوم لسبت وهو يعتبر يوما تاريخيا للفلسطينيين           

واضاف إن المراقبين    . إلعادة بناء المطار وبناء الميناء و تسهيل حرية التنقل بين غزة و الضفة             ىالخطوة األول 
  .من الفلسطيني بالمعبر ولكن لمساعدته علي إدارة شئونهاألوربيين لم يأتوا كي يلعبوا دور األ

مـصادر   أن   25/11/2005عكـاظ     ذكـرت  فرح سـمير  وعبدالقادر فارس   وعن مراسليها في غزة والقدس      
فلسطينية كشفت النقاب عن ان موسى ابو مرزوق يستعد للعودة الى غزة خالل الفترة القادمة برفقة عدد اخـر                   

وقيادات اخرى من مختلـف     , عد المصادر ان يصل الى القطاع ايضا نايف حواتمة        ولم تستب . حماسمن قيادات   
وافادت التقارير ان كادرا كبيرا من فتح في الخارج سوف يتوجه الى غزة للمشاركة في المـؤتمر                 . التنظيمات

 .العام السادس المقررة عقده في القطاع
فت مصادر صحفية مصرية أن األجهزة الفنيـة        كش: القاهرة 25/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم    وأورد  

 كاميرا  34المصرية انتهت من وضع الترتيبات واإلجراءات األمنية الخاصة بمبنى رفح المصري بعد تركيب              
 ساعة يمكن إرجاعها في حالة الطلب، وذلك        480مراقبة تلفزيونية تقوم بتخزين البيانات والصور الفيلمية لمدة         

وقالت المصادر أن طاقم المـراقبين األوروبيـين         .رة األمنية في جميع مداخل المعبر     ألحكام المراقبة والسيط  
  . الصهيونية-كاميرات بحركة الركاب والمسافرين طبقا للتفاهمات المصرية الفلسطينيةالأجرى تجربة 

  
  اسرائيل تسعى لضم القدس الشرقية: تقرير .2

باح الجمعة عن تقرير اعدتـه وزارة الخارجيـة         كشفت الصحف البريطانية الصادرة ص    :  لندن ،بشير الخوري 
وقالت الجارديـان ان بريطانيـا اعـدت        . البريطانية يتهم اسرائيل باالسراع في تمرير ضم القدس الشرقية لها         

التقرير بصفتها ترأس الرئاسة الدورية لالتحاد االوروبي وسوف تعرض التقرير على وزراء خارجية االتحـاد             
صحيفة ان التقرير الذي اعده ديبلوماسيون بريطانيون في القدس افـاد بـان سياسـات               وافادت ال  .يوم االثنين 

اسرائيل رسمت بشكل يحول دون ان يكون هناك امكانية بان تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وبخاصة                
دبنـدنت  وقالت الجارديان وغيرها من الصحف البريطانيـة ومنهـا االن          . من جراء سياسة التوسع االستيطاني    

نشاطات اسرائيل في القدس تشكل خرقا واضحا لما جاء في خريطة الطريـق وللقـانون                والفايننشل تايمز ان  
وتطرق التقرير حسب الجارديان الى موضوع الجدار الفاصـل         . الدولي الذي يتوجب على اسرائيل االلتزام به      

وجـاء  . ضي العرب المحيطة بالقدس القديمةالذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية واستعماله للسيطرة على ارا      
تحديدا في الوثيقة البريطانية ان ضم االراضي الفلسطينية سيصبح امرا واقعا غير قابل للتعديل اذا لـم تخـل                   

  .  اسرائيل اعدادا كبيرة من المستوطنات واذا لم النظر في االماكن التي يمر بها الجدار الفاصل
ير ان االنتهاء من العمل بالجدار الفاصل سيعني سيطرة اسرائيل التامـة علـى              وتقول الجارديان نقال عن التقر    

ر الى القدس الشرقية والى الضفة الغربية، وسيعزل بذلك بيت لحم ورام اهللا وباقي الضفة، وسيكون                وحركة العب 
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هر المقبـل   وقالت الصحيفة ان االتحاد االوروبي جمد البت بالقضية حتى الش          .لذلك عواقب وارتدادات وخيمة   
وتعليقا على الموضوع، قال ريجيف، الناطق باسم وزارة الخارجية االسـرائيلية ان بـالده              . بضغط من ايطاليا  

تؤمن بشدة ان القدس الموحدة يجب ان تكون عاصمة السرائيل، مضيفا ان هناك اقتناعا فـي اسـرائيل بـان                    
  . لوضع النهائيالتفاوض حول القدس هو احد البنود التي ستستجد على مفاوضات ا

وتناولت الفايننشل تايمز الموضوع وقالت مراسلة الصحيفة ديفي ان االتحاد االوروبي حذر مـن الممارسـات                
وتقول الفايننشل تايمز ان اسرائيل ابدت قلقا كبيرا حيال صدور هذا التقرير في             . االسرائيلية في القدس الشرقية   

وقالت اسرائيل ان التقرير يعتبـر       .  من اجل فتح معبر رفح     الوقت الذي تستمر فيه المساعي على كل الخطوط       
وابدت تل ابيب قلقها كذلك حيال ما جاء في التقرير بان االتحاد االوروبي سـينظم محادثـات مـع                   . معاد لها 

ومن القدس، كتب مراسـل   .السلطة الفلسطينية على مستوى الوزراء ستجري في القدس الشرقية ال في رام اهللا            
وافردت االندبنـدنت علـى     .  ماسنتير تقريرا بعنوان تقرير سري لالتحاد االوروبي يهاجم اسرائيل         االندبندنت

صفحة كاملة المقال الذي يتناول استياء االتحاد االوروبيين من محاولة اسرائيل ضم الجزء العربي من القـدس                 
طان االسـرائيلي والمـشاريع     وترفق االندبندنت المقال بخريطة تفصياية ملونة تظهر حالـة االسـتي          . الشرقية

  . االستيطانية االسرائيلية التي يتم التحضير لها من قبل الحكومة
  25/11/2005بي بي سي العربية 

  
  في جنين  االحتالل يعتقل قائد سرايا القدس .3

باعتقال إياد   عملية الجيش الصهيوني في مدينة جنين انتهت      أن   24/11/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم     ذكر
   .في جنين، بعد أن بدأت بهدم المنزل الذي يتحصن به مع نائبه فراس أبو الرب و الرب قائد سرايا القدسأب

 شهود عيان ان ابو الرب حاول القاء الحجارة على جنود           هاكدما   الى 25/11/2005 الشرق األوسط    وأشارت
ريض الكالب البوليـسية التـي كـانوا        االحتالل الذين كانوا يهمون بالقاء القبض عليه بعد اصابته، فقاموا بتح          

  . يصطحبونها على نهشه
 وزارة الداخلية الفلسطينية    هقالتما  :  عالء المشهراوي عن مراسلها    25/11/2005االتحاد االماراتية    وأوردت

سرايا القدس تمت باتفاق بين الجانبين الفلسطيني واالسرائلي وبطلب من إياد أبـو الـرب               'أن عملية تسليم قائد     
ذي قام باالتصال مع الصليب األحمر ليتوسط بين الجانبين، على أساس ضمان سالمته ومساعده، حيث تمت                ال

 .عملية التنسيق بين جهازي االرتباط الفلسطيني واإلسرائيلي بإشراف اللجنة الدولية للصليب األحمر
 ان ابـو    ،لسطينية أعلنت مصادر إسرائيلية وف  أن  : ماهر إبراهيم عن مراسلها    25/11/2005 البيان     وأضافت

من جهتها ذكـرت صـحيفة       .  ساعة وبعد نفاد ذخيرتهما    20الرب والناشط الثاني استسلما بعد حصار استمر        
معاريف ان محمد بركة شارك بالتنسيق لعملية تسليم مقاومي الجهاد لنفسيهما، وأشارت إلى ان عملية حـصار                 

ومن ناحيـة  . جهزة األمن اإلسرائيلية بوجودهما في المنزل المنزل تمت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة أل       
قتحام توجه ضابط وجنديان في إحـدى الوحـدات   اإلذكرت صحيفة يديعوت  انه قبل دقائق معدودة من     أخرى  

وأضـاف   . الخاصة التي تشارك في الحملة الى قائدهم وابلغوه أنهم يخشوا على حياتهم وال يريـدون القتـال                
 قائد المنطقة   الىوذهل قائد الوحدة من الطلب ونقل الموضوع        . ون لمضاعفات وثمن رفضهم   الثالثة بأنهم واع  

  . الوسطى الذي قرر تجميد الثالثة فورا
 
 عباس يأمر بخطة أمنية شاملة .4

قالت وزارة الداخلية الفلسطينية ان محمود عباس وجه تعليماتـه          : غزة،  25/11/2005الشرق األوسط   نشرت  
وذكرت الوزارة في موقعها على االنترنـت ان عبـاس اصـدر            . حملة امنية شاملة في غزة    باالستعداد لتنفيذ   

تعليماته اثناء اجتماع عقده مع قادة االجهزة االمنية الذين طالبهم بالعمل على توفير االمـن واالسـتقرار فـي                   
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من مطلع األسـبوع    واضافت الوزارة أن عملية تطهير المحافظات ستبدأ اعتبارا         . مختلف المناطق الفلسطينية  
القادم، وتبدأ من المحافظة الوسطى تليها خانيونس وتتولى الشرطة قيادة الحملة األمنية بدعم وتنسيق كامل مع                

  . األجهزة السيادية األخرى
قال الناطق باسم الوزارة ابو خوصة، ان الحملة مستمرة في مختلـف             :غزة،  25/11/2005البيان    وأضافت  

واوضح ان الهدف مـن هـذه       . ية ويجري اإلعداد لحملة مماثلة في المحافظات الجنوبية       مدن المحافظات الشمال  
   . الحملة هو حفظ النظام ومحاربة كل التعديات والتجاوزات والقضاء علي مظاهر الفوضى واالنفالت األمني

  
  إطالق نار قرب منزل أبومازن  .5

وقع الحادث عنـدما مـرت سـيارات        . وقع إطالق نار مساء أمس بين مسلحين وحراس منزل محمود عباس          
 وكان بعض الشبان يطلقون النار في الهواء فطلب حراس          عباستشارك في عرس فلسطيني بالقرب من منزل        

واثر مشادة بين الجانبين قام مسلحون بإطالق النار على الحرس لكن لم يصب             . المنزل منهم عدم إطالق النار    
  )أ.ب.د. (أشخاصواعتقل الحراس أربعة . أي فرد منهم بأذى

  25/11/2005البيان  
  
  اضطراب سياسي في إسرائيل : القدومي .6

اعتبر القدومي ان ما يحدث في إسرائيل من تغيير في األحزاب يدل بـشكل              :  خالد إبراهيم والوكاالت   ،القاهرة
هنـاك  وأعرب عن اعتقاده بأنه سوف تكـون        . واضح على أن هناك اضطراباً في الحياة السياسية اإلسرائيلية        

ورأى أن  .. نتائج جديدة في االنتخابات المبكرة في إسرائيل وسوف تشير برامج هذه األحزاب إلى هذه النتـائج               
االتجاه السياسي اإلسرائيلي يميل هذه االيام إلى الضعف وانه ليس هناك تنسيق وطني في البرنامج الـسياسي                 

الذي أعلنه شارون بل هو تحد .  
 لن تتغير بالنسبة للمنظمات الفلسطينية وانه تم اتخاذ القرارات الضرورية بهذا الصدد             وأكد أن المواقف السورية   

وأشار إلى أن سوريا في حالة هادئة بعد الخطاب الذي ألقاه األسد وحدد فيه وجهات النظر السورية وتعاونهـا                   
  . مع اللجنة المكلفة بالتحقيق في اغتيال الحريري

  25/11/2005البيان  
  
   97تراجع شعبية حماس للمرة األولى منذ عام  :استطالع .7

 مقابل حفاظ فـتح علـى       1997أظهر أحدث استطالع للرأي انخفاض شعبية حركة حماس ألول مرة منذ عام             
وأبـان  . شعبيتها، وأيدت النسبة األكبر من الفلسطينيين العودة إلى مفاوضات الحل النهائي مـع اإلسـرائيليين              

 .  هو األنسب لقيادة مرشحي فتح وفقاً لما أبداه معظم الذين استطلعت آراؤهـم             االستطالع أن مروان البرغوثي   
، أن  2005نـوفمبر   ) 21– 16(وجاء استطالع نشره المركز الفلسطيني الستطالع الرأي أجري خالل الفترة           

  .  في المئة من الفلسطينيين يؤيدون استئناف المفاوضات للوصول إلى الحل النهائي59.5
ويالحـظ  .  في المئة يؤيدون االتفاق بخصوص فتح معبر رفح        54.5سبة األكبر من الفلسطينيين     وأضاف أن الن  

 في المئة مقارنة بالضفة الغربية      64.8من نتائج االستطالع أن التأييد التفاق معبر رفح مرتفع بين سكان غزة             
  .  في المئة48.9

ي انتخابات التشريعية المقبلـة، إذ وصـلت         ف حماسهو األنسب لقيادة     وأوضح االستطالع إن الدكتور الزهار    
 في المئة من قطاع غزة، وجاء فـي         36.6 في المئة من الضفة الغربية و      37.3 في المئة منها     37.1النسبة إلى   

 في المئة،   25.3 في المئة بلغت في الضفة الغربية        17.5المرتبة الثانية حسن يوسف، حيث وصلت نسبته إلى         
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 13.7 في المئة، وجاء في المرتبة الثالثة إسماعيل هنية حيث حصل على نسبة              3.8بينما في قطاع غزة كانت      
  .  في المئة من قطاع غزة28.3 في المئة من الضفة الغربية و5.4في المئة منها 

 28.8أما بالنسبة لقيادة قائمة حركة اليسار فجاء في المرتبة األولى مصطفى البرغوثي حيث حصل على نسبة                 
وأظهرت النتائج أنـه    .  في المئة  16.1في الترتيب الثاني أحمد سعدات حيث حصل على نسبة          وجاء  . في المئة 

ال يوجد اتفاق على الشخصية التي يرشحونها لقيادة قائمة مستقلة، إذ كانت نسبة عالية ال تعرف تحديد شخصية                  
  . لقيادة قائمة مستقلة

  25/11/2005البيان  
  
  لغربيةحماس تخوض االنتخابات على الطريقة ا .8

غصت قاعة إحدى الجمعيات الخيرية في رام اهللا برجال ملتحين ونساء يرتدين الجلباب، بعضهن منقبات، مـن   
أعضاء حركة حماس وأنصارها للمشاركة في دورة الدارة الحمالت االنتخابية على يد مدرسة لإلعالم حاصلة               

 عدد المئة باهتمام كبيـر الـى مدرسـة          أصغى الحضور الذين جاوز    .على تعليم غربي متقدم في هذا الميدان      
راحـت المدربـة نبـال     . االعالم في جامعة بيرزيت نبال ثوابتة التي تعلن انها تخالف حماس في معتقـداتها   

تعرض للمشاركين، وغالبيتهم من مسؤولي الحملة االنتخابية لـ حماس، العوامل الواجب توافرها في الرسـالة               
وهذه الدورة واحدة من سبع دورات تدريبية تولتها نبال لحـساب           . عة ومهمة الناجحة وفي مقدمها أن تكون ممت     

وقالت ان بعض هذه الدورات كان مخصـصاً للنـساء فقـط،            . حماس في الضفة الغربية في الشهور الماضية      
وتولي حماس أهمية فائقة لالنتخابات معتبرة اياها قناة الوصول الى           .وبعضها للرجال، واألخيرة كانت مختلطة    

  .النظام السياسي الفلسطيني
وقالـت  . والالفت في حملة حماس االنتخابية توظيف المرأة للوصول الى ما يشكل نصف جمهـور النـاخبين               

المسؤولة عن قطاع المرأة في اللجنة، وعرفت نفسها باسم أم معاذ ان الحركة اختارت عدداً كبيراً من النـساء                   
وبين المنخرطات في التحضيرات االنتخابيـة لمـصلحة         .النساءلقيادة وتنفيذ حملة خاصة موجهة الى جمهور        

ولوحظ أن الغالبية العظمى مـنهن مـن        . حماس، طالبات جامعيات ومعلمات مدارس وموظفات وربات بيوت       
وتؤكد أم معاذ قرار الحركة ترشيح نساء للمجلس         .الشابات اللواتي تراوحت أعمارهن بين العشرين واألربعين      

  .س البلدية لكنها ال تكشف االسماء تنفيذاً لقرار في الحركةالتشريعي والمجال
  25/11/2005الحياة 

  
  فصائل معارضة تعود الى غزة قادة  .9

 كشفت مصادر فلسطينية النقاب عن ان موسى ابو مرزوق يستعد للعودة الى غـزة خـالل                 : عبدالقادر فارس 
د المصادر ان يصل الى القطـاع ايـضا نـايف           ولم تستبع  . الفترة القادمة برفقة عدد اخر من قيادات الحركة       

  . وقيادات اخرى من مختلف التنظيمات, حواتمة
  25/11/2005عكاظ 

  
 

  فتح تنادي بالشراكة السياسية  .10
 قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح فى قطاع غزة دياب اللوح أن الحركة ال تفكر باالستفراد ، وإنما تفكر                   

يكون المجلس التشريعي المقبل مجلسا متعدد األلـوان واألطيـاف الـسياسية            بالشراكة الوطنية والسياسية وان     
وأضاف اللوح قبل ساعات من اجراء       . بحيث يكون شعبنا بكل أطيافه ممثال تحت قبة هذا البرلمان الفلسطيني          
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 االنتخابات الداخلية فى فتح أن إجراء برايمرز هي األولى على صعيد اختيار مرشـحي الحركـة لالنتخابـات           
  .التشريعية ولن تكون األخيرة

  25/11/2005البيان  
  

   من استمرار التآمر الصهيوني على أولى القبلتين  اتريتحذ .11
أكدت مؤسسة األقصى العمار المقدسات االسالمية امس ان اسرائيل تواصل  تنفيذ خططها ومؤامراتها الهادفة               

 وحجج مختلفة ومن أهمها مواصلة  الحفريات        الى المس بالمسجد األقصى ومدينة القدس المحتلة تحت مسميات        
ووجهت نداء للمؤسسات االسالمية والعربية بضرورة       .في محيط المسجد  األقصى وداخل أسوار مدينة القدس        

تشكيل لجنة خاصة من علماء اآلثار والجغرافيا والتاريخ والمختصين لفحص أسوار المسجد األقصى والقـدس               
  .دعيه الجهات االسرائيليةالشريف للوقوف على حقيقة ما ت

أن األوقاف أجرت فحوصاً لمبنى المسجد االقصى وخرجت بنتيجة ان االقصى في وضع             : قال الشيخ صالح  و
متماسك البناء وفي وضع جيد، وقد يكون هناك حاجة لبعض الترميمات والصيانة لكن هذا ال يعني ان هنـاك                   

لقدس عكرمة صبري ، فقد اتهم السلطات االسـرائيلية          أما مفتي ا   .تصدعات وخطر انهيار كما تدعي اسرائيل     
وأشار إلـى تزايـد تـدخالت       . باختالق األعذار بهدف التدخل في شؤون ومشاركة األوقاف في إدارة المسجد          

  . الشرطة االسرائيلية في اآلونة األخيرة
  25/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ثالثة فتية جنوب نابلساعتقال  .12

وادعى ·  عاما على حاجز حوارة جنوب نابلس      15و  12ل ثالثة فتية تتراوح اعمارهم بين       اعتقلت قوات االحتال  
الجنود انهم عثروا بحوزة احدهم على مسدسين مصنوعين بطريقة بدائية اضافة الى ثالث لفافات اثارت شكوك                

تقـال الفتيـة    وتثيـر عمليـات اع    ،  الجنود حول امكانية أن تكون عبوات انبوبية كان الفتى يضعها على جسده           
المتكررة على الحواجز العسكرية في نابلس حفيظة المواطنين، بينما تنفي التنظيمات الفلسطينية ان يكون لهـا                

  .ةأي عالقة بظاهرة الفتية الذين يعتقلون على الحواجز وبحوزتهم وسائل قتالية بسيط
25/11/2005االتحاد االماراتية   

  
   حد للتعذيب في العراق  لجنة شعبية فلسطينية تطالب أنان بوضع .13

وجهت اللجنة الشعبية لنصرة العراق والمقاومة العراقية في بيت لحم مذكرة إلى كوفي أنـان                 :أمين أبو وردة  
ناشدته فيها بضرورة العمل على وضع حد لما يواجهه الشعب العراقي من ممارسة جمة والتي كـان آخرهـا                   

وتطرقت المذكرة إلى موضوع تعـذيب       .من قبل الحكومة العراقية   استخدام القنابل الفسفورية والتعذيب المشين      
  .اسرى في أقبية وزارة الداخلية العراقية

  25/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

  رابطة علماء فلسطين تؤكد دعمها لألسرى  .14
أكدت رابطة علماء فلسطين ضرورة تكاتف الجهود لدعم قضية األسرى في سجون االحتالل ، داعيةً الـسلطة                 

ونوهت إلى ضـرورة أن تكـون       . الفلسطينية وكافة الفصائل إلى العمل بجدية من أجل تأمين الحرية لألسرى          
  .قضية األسرى ضمن سلم أولويات الشعب الفلسطيني

  25/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  وفد من الصليب األحمر الدولي يلتقي أهالي األسرى في نابلس .15
لقاء بين وفٍد من اللجنة الدولية للصليب األحمر وأهـالي          أمس  والمعتقلين في نابلس    عقدت لجنة أهالي األسرى     
وضم وفد الصليب األحمر رئيسة بعثة الصليب األحمر في شمال الضفة الغربيـة              .األسرى من أبناء المحافظة   

ولي مكتـب  ونائب منسق قضايا المعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية باإلضافة إلى عـدٍد مـن مـسؤ      
  .الصليب األحمر بالمحافظة

  25/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  ! اسرائيل تمتنع عن اخالء بؤر استيطانية العتبارات سياسية .16
اعلنت اسرائيل رسميا ان اعتبارات سياسية بينها االنتخابات العامة القريبة تمنع اخـالء البـؤر االسـتيطانية                 

افادت هآرتس الخميس ان هذا الموقف الرسمي االسرائيلي جاء في رد النيابـة             و .العشوائية في الضفة الغربية   
وتطرق التماس سالم االن الى     . العامة امس على التماس قدمته حركة سالم االن الى المحكمة العليا االسرائيلية           

االلتمـاس ان   ونقلت هآرتس عن رد النيابة العامة علـى         . البؤرتين االستيطانيتين حرشا ويوفال بصورة عينية     
وضـاف   .المحكمة العليا اعتادت على عدم التدخل في قضايا سياسية وانما تناول قضايا تتعلق بفرض القانون              

الى ذلك الظروف السياسية السائدة في هذه الفترة وخصوصا امكانية اجراء انتخابات خـالل فتـرة زمنيـة ال                   
تنفيذ اوامر هدم في البؤر االستيطانية منـوط ايـضا          وقالت النيابة العامة ايضا ان مسألة       . تتعدى اربعة شهور  

من جانبهم عقب الملتمسون على رد النيابة العامة بالقول انه كان على االعتبـارات               .باعتبارات سياسية اخرى  
السياسية ان تسرع عملية اخالء البؤر االستيطانية الن خارطة الطريق تلزمها باخالء البؤر االستيطانية حتـى                

  . 2003ايو للعام م/شهر ايار
  24/11/2005 48عرب

  
  االستقطاب مستمر في الساحة الحزبية في اسرائيل  .17

 فاجأ عمير بيرتس الساحة الحزبية بإعالنه انضمام أحـد  : اسعد تلحمي،الناصرة، 25/11/2005الحياة نشرت  
برفرمـان الـى    أبرز الشخصيات األكاديمية ورجال االقتصاد، رئيس جامعة بئر السبع البروفيسور افيـشاي             

الحزب، ما اعتبره معلقون انجازاً لبيرتس، خصوصاً ان اسم برفرمان يتردد منذ أكثـر مـن شـهر مرشـحاً                    
وقال برفرمان انه انضم الى العمل بفعـل انتخـاب بيـرتس             .لالنضمام الى الحزب الجديد الذي أقامه شارون      

وأضاف انـه   . انه ليس شيوعياً  . ديموقراطي ال -زعيماً له وانه يرى ان بيرتس يؤمن مثلي بالمسار االشتراكي         
سيخوض االنتخابات الداخلية على العضوية في البرلمان، نافياً ان يكون اتفق مع أي كان على االلتحاق بحزب                 

وأعلن دعمه سياسة بيرتس التي تؤكد البعد االجتماعي وستحول دون انزالق اسرائيل الـى مـستوى                . شارون
تير حركة سالم اآلن اليسارية ياريف اوبنهايمر وقنـصل اسـرائيل سـابقاً فـي               كما أعلن سكر  . العالم الثالث 

في المقابل، يخشى زعيم العمل ان يلحق نائبان آخران من حزبه برامون الذي             . نيويورك انضمامهما الى العمل   
  .ويبدو ان الوزير المستقيل سمحون مرشح لمغادرة الحزب واللحاق برامون. انضم الى حزب شارون

دث األوساط القريبة من شارون بأنها تجري اتصاالت مع خمسة نواب من العمل وليكود لالنضمام الـى                 وتتح
وفي حال نجحت هذه المساعي فسيصبح      . الحزب الجديد الذي بدل اسمه وغدا يعرف بـ كاديما اي الى األمام           

  .20عدد النواب المنضمين
الس بلدية وشخصيات أكاديمية واعتبارية أخـرى       الى ذلك، تواصل أوساط شارون مساعيها إلقناع رؤساء مج        

باالنضمام الى الحزب الجديد، فيما لم يتأكد بعد ما إذا كان ديختر سيلتحق بالركب بعد ان أشاع القريبون مـن                    
  .شارون ان ديختر مرشح لحقيبة الدفاع في حال شكل شارون حكومة جديدة
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ياسيون ان تعبير كاديما سيتالءم تماما مـع صـورة   قال معلقون س: 25/11/2005الخليج اإلماراتية وأضافت  
وقالت روهاما افراهام نائبة وزير الداخلية في تعهـد  . شارون الشعبية في إسرائيل بوصفه جنراال سابقا مغامرا   

وقدمت وغيرها من مسؤولي الحـزب قائمـة        . انتخابي أمام الصحافيين لن يكون هناك شجار سياسي بعد اآلن         
  )ب.ف.رويترز  أ. ( عضوا لتسجيله لدى السلطات144كاديما التي تضم 

  
  اسم كديما استعمله موسوليني قبل شارون : لبيد .18

لو سـالني   : وقال لبيد . اقترح عضو الكنيست، يوسيف لبيد على شارون تغيير اسم حزبه كديما إلى شيء آخر             
ـ               ي بنيتـو موسـوليتي     شارون كنت سأنصحه بعدم استعمال اسم كديما ألن هذا اإلسم كان شعار لحزب الفاش

كل واحد من االحزاب الجديدة يتنافس على من        : وهاجم حزبي العمل وكديما وقال    ). الى األمام باإليطالية  (أفانتي
. سيكون شعبيا أكبر ويمنح الفقراء ومعنى هذا أنهم سيزيدون العبء على المواطنين وسيفرضون ضرائب أكثر              

لراي التي تتوقع فشالً لشينوي ألن استطالعات الـرأي متـأثرة           ال حاجة للتأثر من استطالعات ا     : وأدعى لبيد 
الجمهـور سـيفهم    : وقال .تأجج مشاعر سينمائي من فوز بيرتس برئاسة العمل وانسحاب شارون من الليكود           

ورفض لبيد اقتراح بعض أعضاء الحزب للتخفيف مـن         . نهاية من سيحافظ على العلمانيين والطبقة والوسطى      
  . اب المتدينةحدة مهاجمة األحز

  24/11/2005 48عرب
  

  1 ك19انتخابات زعامة الليكود في  .19
في اول اجتماع منذ استقالة شارون، قررت اللجنة المركزية لليكود، في عملية : 25/11/2005 السفير نشرت

 كانون االول على ان 19تصويت برفع االيدي، إجراء االنتخابات التمهيدية الختيار زعيم جديد للحزب في 
وحضر االجتماع ألف من اعضاء اللجنة المركزية، صفقوا . جرى الجولة الثانية بعدها بأسبوع اذا لزم االمرت

وخص الحاضرون بالتصفيق . للمرشحين الستة لالنتخابات التمهيدية حرصا منهم على إظهار وحدتهم
 )48ا ف ب، أ ب، رويترز، عرب . (المرشحين نتنياهو وشالوم وموفاز

  25/11/2005الحياة 
سادت االجتماع أجواء هادئة وسط مطالبة المرشحين بعد التجريح المتبادل بـ ضـرورة العمـل علـى رص                  

ووقع المرشحون علـى ميثـاق      . الصفوف والبحث في كيفية انتشال الحزب من أزمته بعد انشقاق شارون عنه           
  .شرف وتعهد بإدارة معركة انتخابية داخلية نزيهة ونظيفة

لرأي في أوساط منتسبي الحزب بثت نتائجه االذاعة العبرية امس، فـإن نتانيـاهو مـا زال                 ووفقاً الستطالع ل  
لكن يبدو ان ايـاً     . صاحب الفرص األقوى للفوز بزعامة الحزب، يليه بفارق قليل موفاز، بينما جاء شالوم ثالثاً             

  .من المرشحين لن ينجح في حسم المعركة في جولتها األولى لتجري ثانية
 

  خفي خسائرها في االشتباكاتاسرائيل ت .20
 اعترفت مصادر اعالمية اسرائيلية ومن بينها إذاعة الجيش االسرائيلي، امس بعـدم  :الناصرة،  برهوم جرايسي 

دقة تقارير الجيش االسرائيلي بشأن الخسائر التي تكبدها في االشتباك، الذي وقع على الحدود اللبنانيـة امـام                  
ن المنار مشاهد تؤكد اصابته لموقع عسكري اسرائيلي وتدمير آليـات           حزب اهللا، خاصة بعد ان عرض تلفزيو      

على الرغم من المشاهد التي عرضت في تلفزيون المنار،         : وقالت أذاعة الجيش االسرائيلي    .عسكرية اسرائيلية 
إال ان العميد هيرش تجنب ذكر اضرار الجيش في تقريره للصحفيين، كما أخفى الجيش عدد القـذائف التـي                   

انضباطه في   وقال شتاينتس، إن الجيش قلل من شأن المعلومات ليبرر         .على البلدات االسرائيلية وحولها   سقطت  
إن تصرف الجيش يثير االستغراب، يجب فحص االعتبارات التي جعلـت الجـيش يـرد               . رده على حزب اهللا   
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وحاول حلوتس التقليل من شأن المعلومات، وقال، هذه حماقات ال يجدر            .بشكل منضبط على هجمات حزب اهللا     
 .الرد عليها، وقال الناطق بلسان الجيش، حين تكتمل الصورة سنقدم عرضا وافيا عنها

  24/11/2005الغد األردنية 
  

  وجبات ساخنة لليهود فقط   .21
دية عكا تقـديم وجبـات الطعـام        استمرارا في غمط حقوق المواطنين العرب تواصل بل        : وديع عواودة  ،القدس

الساخنة للتالميذ اليهود فقط وحرمان اترابهم العرب في المرحلة االبتدائية منها على الرغم من مكوثهم داخـل                 
الخليج كشف عضو لجنة اآلباء فرهاد عبد ان لجنة اولياء االمور           ـوفي حديث ل  . المدرسة حتى الساعة الرابعة   

بلدية دعته الى االلتزام بمضمون الخطة الجديدة وتزويد الوجبات الـساخنة           العرب توجهت برسالة الى رئيس ال     
  . للعرب مشيرة الى عزمها التوجه لمحكمة العدل العليا اذا لم يستجب لطلبهم

  25/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

 تحذير لإلسرائيليين من عمليات خطف  .22
فيه الى توخي المزيد من الحيطة والحذر من احتمال أصدرت الحكومة اإلسرائيلية إنذاراً الى مواطنيها دعتهم 

وجاء في البيان الصادر عن القيادة الداخلية لمكافحة اإلرهاب أن تهديد إرهابيين . استهدافهم من قبل خاطفين
  )أ ب(. بتجنب زيارة البلدان العربيةونصح . باختطاف مواطنين إسرائيليين قد ازداد في اآلونة األخيرة

  25/11/2005السفير 
  

  تشكيل لجنة عليا للذهب في فلسطين .23
أعلن مازن سنقرط أمس، عن تأسيس لجنه عليا للذهب في فلسطين، بهدف تطوير السياسات المتعلقـه بعمـل                  

وأوضح أن اللجنة ستتكون من القطاعين العام والخاص ممثلـة بنقابـات             .مديرية الذهب ودمغ المعادن الثمينة    
وبين أن الهدف من انشاء اللجنة هو تطـوير العمـل نحـو التوجهـات                .تجار الذهب ونقابات مشاغل الذهب    

المستقبلية ومشاركة أكبر للقطاع الخاص، ووضع السياسات وتنفيذ البرامج والنشاطات المتعلقة بقضايا سـوق              
  .الذهب من حيث االستيراد وتنظيم السوق الداخلية

  25/11/2005األيام الفلسطينية 
  

  تمر دولي متوسطي أوروبي سلطة المياه تشارك في مؤ .24
 .تشارك سلطة المياه في أعمال مؤتمر دولي متوسطي أوروبي، يعقد خالل الفترة الحالية في العاصمة اإليطالية               

وأوضحت السلطة أن أعمال المؤتمر تدور حول تطوير آليات العمل والتعـاون المـشترك لتبـادل الخبـرات                  
  .اهوالمعلومات ووسائل التكنولوجيا في مجال المي

  25/11/2005األيام الفلسطينية 
  

  عائلة فلسطينية شوهتهم قنبلة فوسفورية .25
 تمـزق فـي االمعـاء       ،تمزق في االمعاء الدقيقة   .  جرحان عميقان في الصدر    ، تمزق في البطن   : امال شحادة 

 في  هذا بعض ما ورد    ..مشاكل في التنفس  . جرح عميق في البطن ال يمكن اغالقه      . الغليظة وفي الكلية اليمنى   
 في تلخيصهم للحال الطبية للشاب الفلسطيني هاني ابو عـرام مـن             يالتقرير الذي اعده اطباء مستشفى اسرائيل     

والتقريـر  . منطقة الخليل الذي تعرض مع اربعة من اشقائه النفجار قنبلة اكدت التقارير الطبية انها فوسفورية              
وموضوع ابناء ابو عرام االربعـة       .جسدهالذي يشرح وضع هاني الصحي يشير الى وجود عشرين جرحاً في            
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مستشفى يتهمه فيها بعدم تقديم العالج لفاضل ابن العائلـة الـذي            الكشف اثناء بحث دعوى رفعها محامي ضد        
في المحكمة وكشفت ليس فقط عن االهمـال الـذي           وقد عرضت التقارير  . توفي بعد مغادرته المستشفى بأيام    

الحال الصحية لالشقاء الثالثة ما زالت صعبة لمـا         .  القنبلة الفوسفورية  تسبب في مقتل فاضل انما عن استخدام      
  .سببته المادة الحارقة التي احتوتها القنبلة والتقارير الطبية تشير الى اعاقة دائمة

  25/11/2005الحياة 
  

  واشنطن تأمل بتقدم في عملية السالم بعد انتهاء االنتخابات  .26
و االنتظار حتى الربيع بعد انتهاء الحملتـين االنتخـابيتين فـي اسـرائيل              قررت الواليات المتحدة على ما يبد     

 .واالراضي الفلسطينية، مستبعدة احراز اي تقدم كبير في العالقات بين االسرائيليين والفلسطينيين قبـل ذلـك               
واعترف مسؤول اميركي كبير بانه في االمد القصير من الصعب تصور مفاوضات طموحة حول اي مـسألة                 

وتأمل واشنطن بان يكون القادة الذين سيتولون الـسلطة بعـد االنتخابـات              .الشهر التي تسبق االنتخابات   في ا 
  .اسرائيل راغبين في دفع خارطة الطريق قدماوالمقررة في االراضي الفلسطينية 

بيـر  وقالت تمارا ويتس من مركز ابحاث بروكينغز انستيتيوت في واشنطن انه من غير المتوقع تحقيق تقدم ك                
 لكن القضايا المرتبطة بدخول قطاع غزة مهمة جـدا وال اعتقـد ان ولفنـسون،                ،واضافت .في االشهر المقبلة  

 حتى لـو ان     ،  وقال ديفيد ماكوفسكي من معهد واشنطن      .سيعلق جهوده لمجرد ان اسرائيل تشهد حملة انتخابية       
واقترح ان تطلـب   .، على واشنطن اال تنامالجهود التي يجب ان تبذلها الواليات المتحدة يمكن ان تبقى محدودة     

واضـاف ان   .  واشنطن من مصر التدخل لدى المجموعات الفلسطينية المسلحة لتمديد وقـف اطـالق النـار              
  .الواليات المتحدة يمكن ان تطلب من الدول العربية زيادة مساعدتها المالية الى السلطة الفلسطينية
  25/11/2005القدس العربي 

  
   بإغالق عدة لجاٍن خاصة بالقضية الفلسطينية في األمم المتحدة أمريكا تطالب .27

بت اإلدارة األمريكية بإغالق عدة لجاٍن      لبزعم اتخاذ خطوات إصالٍح إدارية ومالية جذرية في األمم المتحدة، طا          
رسـات  خاصة بالقضية الفلسطينية منها لجنة فلسطين ولجنة األمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق فـي المما              

  .الصهيونية واللجنة الخاصة باإلعالم الفلسطيني واللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف
  25/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  استئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية  و الى الفروف يدع .28

 الرباعية جهودها من اجل اسـتئناف مـسيرة         أكد وزير الخارجية الروسي الفروف ضرورة أن تواصل اللجنة        
   .المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي حتى التطبيق الكامل لخطة خريطة الطريق

  25/11/2005الخليج اإلماراتية 
  

 التحالف الفلسطيني العربي يؤكد التعاون مع المنظمات األهلية  .29
كة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية وشبكة المنظمات جتماع بالتعاون بين االسكوا وشبإ عقد :عمار نعمة

االهلية الفلسطينية ومؤسسة فريدريش ايبرت ومنظمة االونيسكو في حضور ممثل عن وزارة التخطيط 
االجتماع التأسيسي للتحالف الفلسطيني العربي للمنظمات األهلية الذي اعلن عن نفسه،  والفلسطينية محمد قضية

، أحسن في التشديد على اقامة شراكة كاملة بين المنظمات االهلية بيروت راديسون ساس في امس، في فندق
واستهل ممثل ايبرت الكلمات وشدد . العربية والسلطة الفلسطينية من اجل تنمية حقيقية في االراضي المحتلة

شار الى ان المجتمعات على الدور الهام والضروري للهيئات االهلية ودورها المراقب والمحاسب والمطالب وا
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العربية ما زالت تعاني من نقص واضح في ترسيخ وتدعيم اسس ومبادئ الديموقراطية الحقة وتطبيق شرعة 
لم يتناول اجتماع االمس حاجة الالجئين الفلسطينيين الماسة في مخيمات الشتات، حتى ان و .حقوق االنسان

ا مفضلة على ما يبدو التركيز على الداخل الفلسطيني كلمات االفتتاح لم تأت على ذكر هذا الموضوع اطالق
وتوقف ممثل وزارة التخطيط الفلسطينية عند االهداف الراهنة لخطة التنمية في فلسطين، وهي  .دون سواه

محاربة الفقر والبطالة عبر فلسطنة التنمية ال االغاثة والهدف المتعلق بعملية بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية 
   .ع ذلك من اهمية تفعيل المحاسبة والشفافيةوما يستتب

  25/11/2005السفير 
  

  الهند مستاءة من رداءة طائرات إسرائيلية  .30
خباري أمس أن الحكومة الهندية أعربت عن قلقها تجاه مـشكلة تحـدث فـي الطـائرات                 إأورد موقع عبري    

الطائرة، وذكر الموقـع أن هنـاك       الصغيرة بدون طيار التي باعتها إسرائيل للجيش الهندي، وتؤدي إلى تحطم            
 حدوث أزمة فـي     عنأن هناك أنباء    و. اتصاالت تجري حالياً بين الهند وإسرائيل لبحث تفاصيل هذا الموضوع         

 طائرة باعتها إسرائيل للهند     50 طائرات من    4 وطبقاً لما ذكرته وسائل اإلعالم الهندية فإن         .العالقات العسكرية 
في السياق ذاته نقلت صحيفة يديعوت عن مصادر في مؤسـسة الـصناعات             و . تحطمت في السنوات الماضية   

  .إنه ال يوجد أي أساس لما ذكر بشأن تحطم طائرات إسرائيلية لدى الهند: الجوية اإلسرائيلية القول
  25/11/2005البيان  

  
  جمعية طفل ووعد لدعم أطفال فلسطين  .31

التي تتخذ من باريس مقرا لها وبالتعاون مع        )  ووعد طفل(دارة جمعية   إ قالت رئيسة مجلس     : عماد عبد الحميد  
لجنة سيدات طفل ووعد في دولة االمارت بان الجمعية تعتزم بناء مركزين إلعادة تأهيـل أطفـال المخيمـات           

نـابلس  في   طفالً األول في مخيم خانيونس والثاني في مخيم بالطة           450الفلسطينية بطاقة استيعابية تتسع إلى      
  .ثة أقساميضم كل منها ثال

  25/11/2005البيان  
  

   من يقود إسرائيل في المرحلة المقبلة؟ .32
  أيمن ياغي

العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين ستدخل في الثالجة زمنا طويال قد يستمر إلى ما بعد انقضاء هـذا                  
ة المفتوحة على احتماالت    الشتاء القاسي المليء بالمفاجآت والتحوالت على مستوى الخريطة الداخلية اإلسرائيلي         

شتى بعد انسحاب إرييل شارون من حزب الليكود وعزمه تشكيل حزب جديد يخوض به المنافسة القوية مـع                  
  ‚وحزب العمل بقيادته الجديدة بعد انتصار عمير بيرتس‚ متطرفي الليكود

ز طبقـة سياسـية     سـوف تفـر   ‚ االنتظار سيكون سيد الموقف بعد حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة          
السـيما  ‚ بائتالفات وأجندات مختلفة قد تحدث تغيرا غير معروف األبعاد والمالمح بخصوص العملية السياسية            

وأن شارون يبدو حسب تصريحاته األخيرة يود أخذ الضوء األخضر من اإلسرائيليين لتنفيذ نهجـه ورؤيتـه                 
لي الجديد الرابيني الهوى والتوجه والقادم بقـوة إلـى          فيما يسعى الزعيم العما   ‚ الخاصة للتسوية مع الفلسطينيين   

وبين االثنين ينتظـر أقطـاب      ‚ المعترك السياسي اإلسرائيلي إلى تنفيذ أجندة عمالية مختلفة عن المطروح حاليا          
  ‚اليمين المتطرف في الليكود الفرصة للقضاء على كال النهجين والسير بأجندة أكثر تطرفا

: وقعة والمرهونة برأي الشارع اإلسرائيلي ورؤيته لحل الصراع محصورة بمـا يلـي            لذا تبدو االحتماالت المت   
نجاح شارون في تأسيس حزب قومي يعتمد على غالبية كبيرة في الكنيست الجديد يـضمن لـه تمريـر                   : أوال
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أي سيكون شارون الذي أصـبح      ‚ أفكاره ومشروعاته ومنها ما تسرب على لسان أحد المستشارين المقربين منه          
 في المائـة مـن أراضـي الـضفة     75مستعدا للتنازل للفلسطينيين عن ‚ شخصا جديدا منذ االنسحاب من غزة     

  ‚الغربية
خصوصا بعد  ‚ تمكن الزعيم العمالي عمير بيرتس من تحقيق خرق جديد في الساحة السياسية اإلسرائيلية            : ثانيا

ر الذي سوف يلقي ظـالال ايجابيـة علـى          الفوز الساحق الذي حققه على الزعيم التاريخي للحزب بيريز األم         
إذ أن بيرتس قدم أفكارا بدت معقولـة        ‚ المشهد السياسي ويخفف من حدة السياسات المتطرفة لليمين اإلسرائيلي        

لدى عدد من دول المنطقة يمكنها إحياء المسارات التفاوضية مع الدول العربية المعنية وفق أسـس واضـحة                  
  ‚تحقق السالم المنشود

من خالل التخلي   ‚ ودة حزب الليكود بقيادة جديدة أكثر تطرفا وتصلبا تعيد دفة الصراع إلى مربع الصفر             ع: ثالثا
عن التنازالت التي قدمها شارون من خالل خطته للفصل مع الفلسطينيين وفرض شروط إضافية تعقد فـرص                 

ية التي يطرحها الليكوديون وكل ذلك ممكن الحدوث في ضوء البرامج اإلعالم      ‚ التسوية وتجعلها في مهب الريح    
  ‚والقائمة على نسف تنازالت شارون للفلسطينيين‚ الجدد لخوض االنتخابات النيابية القادمة

أحدث االستطالعات لرأي الشارع اإلسرائيلي تشير إلى أن حزب الوسط الجديد الذي يعتزم شـارون إنـشاءه                 
وأن حزب العمل برئاسـة بيـرتس       ‚ ا لليكود  مقعد 18 في الكنيست مقابل     120 مقعدا من أصل     28سيفوز بـ   
األمر الذي يضع حزب شارون الجديد في كفة متعادلـة          ‚  مقعدا في حال أجريت االنتخابات اآلن      28سيفوز بـ   

إال إذا حصلت تطورات دراماتيكية غير محسوبة تـضع         ‚ فيما تبدو فرص الليكوديين ضعيفة    ‚ مع حزب العمل  
  ‚ل ائتالفات مع أحزاب دينية متطرفةالليكوديين على رأس السلطة ومن خال

إما نحو السالم   ‚ وحسب توجهات الرأي العام اإلسرائيلي    ‚ كما أشرنا آنفا كل شيء ممكن وسط هذه االحتماالت        
  أو باتجاه التصعيد

  25/1/2005الوطن القطرية 
  

  اتفاق المعابر يبرهن على ضرورة ابعاد رجال األمن عن المفاوضات .33
  عوفر شيلح

يليون قليلون فقط في أن يتعمقوا في اتفاق المعابر، الذي سوي طرق الدخول والخروج من قطـاع                  جهد اسرائ 
فقليلون فقط يجهدون انفسهم بقراءتهـا، وتكتفـي        : هذه هي طبيعة االتفاقات السياسية    . غزة واليه بعد االنفصال   

نسحاب من قطاع غـزة، كـان عـدم         في هذه الحالة من اتفاق المعابر، الذي أتي ليكمل اال         . األكثرية بالعناوين 
. فمن جهة األكثرية في اسرائيل استُكمل االجراء عندما خرج آخر الجنود من القطـاع             : االهتمام مضاعفا جدا  

كل اتفاق معهم أصال ينظر اليه كقـضية        . بقي خلف الباب المغلق الفلسطينيون، الذين ال يهمنا مصيرهم تماما         
  . بين الطرفين وسينتهي الي أن ينقضه الطرف الثانيتقنية، ال تغير عدم الثقة األساسي

هكذا بالضبط صرف الجهاز األمني في اسرائيل نصيبه من التفاوض، الذي امتد وامتد وربما لم يكن لينتهـي                  
لوال أن ضربت وزيرة الخارجية االمريكية كونداليزا رايس الطاولة في زيارتها األخيرة الي المنطقة وفرضت               

هذه القصة، كما يقول مسؤول كبير كان راسخا فـي التفـاوض، هـي              . علي اسرائيل أن توقع   في واقع األمر    
برهان لماذا ال يستطيع أي اتفاق أن ينمو اذا ما تركنا المسيرة في أيدي رجال الجيش وجهاز األمن ـ وتبرهن  

 نوقع، بسبب ضرورة    فسننتهي الي أن  ) وليس في اسرائيل خيار آخر    (ايضا أنه في كل مرة تُترك االمور اليهم         
  .واضطرار، علي اتفاق اسوأ مما كان يمكن الوصول اليه بالتفاوض الذي يجري علي وجه آخر

في كل شأن تقريبا أثار جهاز األمن االسرائيلي صعوبات كثيرة، ألنـه ال     . جري التفاوض علي المعابر شهورا    
 ساعة نظام   24من يري كل عربي ال يراقبه       إن  . نهاية لألمن، وال حد لسيناريوهات الرعب وال حل لعدم الثقة         

عدسات تـصوير   : وهكذا تجمعت الحلول المعقدة فوق بعضها     . الكتروني، مدعوم بقوات مسلحة، لن يكتفي أبدا      
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نقض اتفاق السالم ، سـموا      (فيديو تنقل صور المارين في المعابر، ورفض اقامة جنود مصريين علي الحدود             
، والباقون يعاندون ولـم يخفـوا المـشكلة         )لمتفق عليه بين الطرفين هو نقض     هذا في الجهاز، وكأن التغيير ا     

في نظر جهاز األمن االسرائيلي الحديث دائما عن لعبة تنتهي الي الصفر، فيها ننزل عـن حقنـا و                   : األساسية
  .انه ال يستطيع أن يري وضعا يخرج فيه الطرفان رابحين. يكسب الفلسطينيون

في ذلك الوقت لخص الوزير حاييم رامون، الذي كان مسؤوال          . ورا بغير أن يتحرك   استمر التفاوض األمني شه   
وفي ذلـك   . وعن الشؤون المدنية، هذه الشؤون في غضون اسبوع       ) االوروبي(عن التفاوض والطرف الثالث     

الزمن، الذي تسبب فيه عدم االتفاق ـ كما قال شمعون بيريس ـ علي المعابر بأن لـم نخـرج مـن غـزة،       
ت القنبلة الموقوتة لظروف الحياة في قطاع غزة، والتي تتصل تماما بجواز الناس والبضائع الي مـصر                 استمر

  .والي الضفة، تُتكتك بكامل نشاطها
في نهاية األمر تسبب خطر هذه القنبلة، التي تجسدت بتهديد المبعوث جيمس وولفنسون بأن يتـرك المنطقـة،                  

ين، ذُكرت فيها أمور لم يجرؤ الفلـسطينيون حتـي علـي طلبهـا     بتدخل رايس ـ ومعها، وثيقة من االمريكي 
في االتفاق النهائي ال يوجد السرائيل سيطرة حقيقية علي من يدخل القطاع ومن يخرج منه، وهـو                 . بالتفاوض

شيء لست أخاله يعرض أمن الدولة للخطر كما كان الجهاز يريد أن نعتقد، ولكن علي أية حال كان يمكن منعه                    
هذا االتفاق لـن يثبـت،      : غير أننا قد شهدنا مثل هذا االمر قديما، ونعرف النهاية         .  التفاوض كما ينبغي   لو ُأدير 

ستكون دائما تحذيرات من اجلها توجد حاجـة        . ألن نفس التصور العام سيجعل جهاز األمن يعمل عمال يعوقه         
           ثبت أن عدم الثقة موهكذا ستستمر الحلقة المفرغة   . سوغالي اغالق المعابر، وسيكون دائما إخالل فلسطيني ي :

الجمود األمني السرائيل سيضر بقدرتها علي الحصول علي اشياء بالتفاوض، ولكن بعد ذلك سـيثبت جهـاز                 
وما دام رئيس الحكومة يواصـل دعمـه ويواصـل          . األمن من فوره أن التفاوض كان من الفضول منذ البدء         

  .ري، فلن يتغير شيءمواطنو اسرائيل الثقة به أكثر من كل جهة اخ
  25/11/2005القدس العربي 

  
  الهولوكوست واالدعاءات الصهيونية على مفتي فلسطين .34

  عوني فرسخ  
اتصل بي هاتفيا أكثر من قارىء طالبين أن أكتب حول عالقة مفتي فلسطين الحاج أمـين الحـسيني بالنظـام                    

م من يهود ألمانيا ووسط أوروبا أم أن وجود         النازي وجالء الحقيقة حول إن كان متورطا فعال بجريمة ابادة قس          
بالقدس المحتلة ليس إال من بعض االستغالل الـصهيوني         ) فاد ياشيم (تمثال له في متحف ضحايا الهولوكوست       

وبالعودة لما كان في ثالثينات القرن الماضي نجد أن المفتي قد أثـار موضـوع العالقـات                  . للمحرقة النازية 
القنصل األلماني بالقدس فولف عندما التقاه في احتفال موسم النبي موسى فـي نيـسان               األلمانية الصهيونية مع    

 لقـد   20/1/1935فيما كتبت صحيفة الجامعة العربية  لسان حال الحزب العربي بزعامة المفتي  في               . 1933
السنين لو لـم    استفادت القضية الصهيونية استفادة كبرى من الحركة النازية في ألمانيا لم تكن لها في عشرات                

وكتب حليم سـابا فـي الـدفاع فـي          . يقم هتلر على رأس النظام النازي ويعمل على تطهير ألمانيا من اليهود           
يدعوني شعوري كأي عربي آخر أن اعطف على اؤلئك اليهود المضطهدين في ألمانيا، لكـن ال                : 3/7/1936

 ومما يؤكد انتفاء مشاعر معاداة السامية       .يجوز أن يفسر هذا العطف على انني احبذ هجرة هؤالء الى فلسطين           
إن عـرب   :  مخاطبة اليهـود   1939  1936لدى الشعب العربي في فلسطين ما كتبته الدفاع اثناء ذروة ثورة            
  . فلسطين ال يكرهونكم كيهود وانما يمقتونكم كصهيونيين سياسيين

إال . دة من الصراع األلماني  البريطاني     وال ينكر أن المفتي وأركان الحركة الوطنية في فلسطين حاولوا االستفا          
 ثم زيارة عوني عبدالهادي لها اثناء عودته مـن مـؤتمر            1937أنه بعد زيارة موسى العلمي لبرلين في أيلول         

لندن، ولقائه بفيلسوف الحزب النازي الفرد روزنبرغ ومساعد سكرتير وزير الخارجية فورمـان وعـدد مـن             
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 الخارجية اتضح للمفتي وللجميع عدم جدوى الرهان على موقف ألمـاني            موظفي مكتب الحزب النازي للسياسة    
داعم للقضية الفلسطينية، وان المحور األلماني  االيطالي ال يقل عداء لتحرر االمة العربيـة ووحـدة الـوطن                   

  . العربي عن االستعمارين االنجليزي والفرنسي
الشرق االوسط في وزارة المستعمرات البريطانية،      ويذكر الكولونيل ماينرتزهاجن، المستشار العسكري لدائرة       

 أن المفتي عرض على بريطانيا التعاون في الحرب مقابل عودته الى القدس، وأن              15/9/1939في يومياته في    
إذ كانت كل من وزارة الحربية وسـلطة االنتـداب          . عرضه رفض بسبب الرفض البريطاني للمفتي وما يمثله       

والثابت تاريخيـا   . يما كانت وزارة الخارجية تعتقد ان اعتقاله يجعل منه بطال شهيدا          تتمنى القاء القبض عليه، ف    
انه بقيام الحرب توقفت الثورة الفلسطينية بشكل نهائي، ولم تقم العناصر الوطنية الفلسطينية بأي عمـل يمـس                  

 وطيرانها قاعدة آمنة    ونظر لذلك كأفضل مساعدة لبريطانيا، إذ توفرت لجيوشها وأسطولها        . المصالح البريطانية 
  . في فلسطين

.  حين تيقن ان احتماءه بحرم المسجد االقصى لم يعد آمنا          1937وكان المفتي قد لجأ الى لبنان في خريف سنة          
حيث اسـتقبل   . وعندما شعر ان السلطات الفرنسية شددت الحراسة على مقر اقامته في جبل لبنان اتجه للعراق              

وصي على العرش األمير عبداإلله، ورئيس الوزراء نوري الـسعيد، ورئـيس            ومرافقوه استقباال كريما من ال    
الديوان الملكي رشيد عالي الكيالني وقادة االحزاب الموالية والمعارضة وأركان المربع الذهبي قـادة الجـيش                

تباشـر  كما حاول ان    . ولقد حاول نوري السعيد اجراء مصالحة فيما بين المفتي وبريطانيا ولكنه فشل           . العراقي
مما رجح في العراق كفة معارضـي االسـتجابة للمطالـب           .  وفشل 1939بريطانيا تنفيذ الكتاب االبيض لسنة      

  .البريطانية بوضع مقدرات العراق في خدمة الجيش البريطاني
 اعترف هتلر بما اعتبره حق ايطاليـا بالـسيطرة          19/6/1940والذي يذكر انه اثناء لقاء هتلر وموسوليني في         

ولدى لقائه وزير خارجية ايطاليا تشيانو فـي      .  وإقامة قواعد عسكرية في المشرق والمغرب العربي       على مصر 
 أكد هتلر اعترافه بالبحر االبيض المتوسط والبحر االدرياتيكي مناطق نفوذ تاريخية اليطاليا، وأن               7/7/1940

بوجود مصالح اقتصادية ألمانية    توضع مصر وسوريا الكبرى والعراق تحت سيطرة ايطالية، فيما أقرت ايطاليا            
وكان المفتي قد وجه أللمانيا رسائل من خالل سفيرها في بغداد غروبا طالبـا صـدور                 . في االقطار العربية  

اعالن رسمي بتأييد تحرر العرب ووحدتهم او اتحادهم ومعارضة االهداف االستعمارية التي تمس استقالل أي               
لي باالمتناع عن وضع أي عراقيل تمنع الوحدة العربية او تمس بها،            قطر عربي، والمطالبة بصدور تعهد ايطا     

ولكنه لم يظفر إال ببيان شفوي اعدتـه        . وبأن تعلن ألمانيا وايطاليا رفض شرعية فكرة الوطن القومي اليهودي         
ن قرر  وحي . الخارجية األلمانية بعد التشاور مع نظيرتها االيطالية يبدي التعاطف مع اماني العرب في التحرر             

تشرشل الحسم العسكري في العراق امر الجنرال ويفل، قائد الجيوش البريطانيـة، بـإخراج بعـض اعـضاء             
االرغون من السجون الفلسطينية، وعلى رأسهم يعقوب ميريدور ودافيد رازيئتيل وارسالهم الى العراق الغتيال              

غيـر أن المحاولـة     . ية والعسكرية العراقية  المفتي او اختطافه، بعد أن اتضح تأثيره الكبير في الدوائر السياس          
فشلت بمقتل رازيئتيل اثناء غارة الطائرات األلمانية على القـوات البريطانيـة فـي قاعـدة الحبانيـة يـوم                    

وعندما احتلت بريطانيا واالتحاد السوفياتي ايران، وكان المفتي قد لجأ اليها بعد احتالل العراق،              . 20/5/1941
وعلى ذلك غادر ايران متجهـا الـى        .  مكافأة لمن يقبض عليه او يدلي بمعلومات عنه        اعلن الجنرال ويفل عن   

  .ألمانيا حيث اقام بقية سنوات الحرب
واثناء استقبال موسوليني ثم هتلر للمفتي، وفي كل لقاءاته مع اركان النظام النازي، أعاد المطالبة باصدار بيان                 

ولـدى  .  غروبا في بغداد ولكنه لم يلق االسـتجابة المطلوبـة  متضمن التعهدات التي سبق ان طلبها من السفير   
. مطالبته الخارجية األلمانية باصدار بيان يؤيد تحرر المغرب العربي ووحدته اوضح لـه ممثـل الخارجيـة د       

بروفر أن مطامع ألمانيا التوسعية محصورة في أوروبا، إال أنها تراعي مـصالح ايطاليـا وفرنـسا واسـبانيا                   
وحـين حـذر    . لجيكا في المغرب العربي وافريقيا، والتي تخشى عليها من وحدة المغرب العربي           والبرتغال وب 
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بروفـر إن الـدول   . المفتي من أن المغرب مصمم على استقالله ولو اضطر للتعاون مع الـشيوعية أجابـه د         
عيشة الـشعوب  االوروبية ترى أن االسالم اشد خطرا عليها من الشيوعية، حيث يمكن معالجتها برفع مستوى م 

وهكذا . بينما االسالم عقيدة يخشى خطرها على أوروبا التي نخرت المدنية الفاسدة عظامها           . والعدل االجتماعي 
  .تتضح أسباب انعدام التعاون بين المفتي والنظام النازي طوال مقامه في ألمانيا

مانية الـى سويـسرا، التـي        نقل المفتي وبعض الالجئين العرب بطائرة عسكرية أل        1945أيار  /  مايو 7وفي  
رفضت منحهم حق اللجوء السياسي، ولكنها رفضت تسليمهم لقيادة الجنرال ايزنهاور كمـا طلـب المفـوض                 

وسمحت لهم بالتوجه حيث ارادوا فاختار المفتي فرنسا، التي رفضت تسليمه لبريطانيا، برغم التأييد              . االمريكي
وأثناء مقامه في بـاريس لقـي       . مة البريطانية لمجرمي الحرب   االمريكي لذلك، بحجة أن اسمه لم يرد في القائ        

  . معاملة كريمة للغاية قبل أن يلجأ للقاهرة
ففي محاكمة مجرمي الحرب    . ولقد ادعت عليه الدوائر الصهيونية بالتعاون مع النازيين في جريمة إبادة اليهود           

لسني يقرر فيها انه كانـت اليخمـان         شهادة موقعة من ديتر فس     26/6/1946في نورمبرج قدمت للمحكمة يوم      
عالقة وطيدة بالمفتي، وأن ايخمان عرض عليه خرائط مجمعات اليهود في أوروبا، ثم أعلمه بتفاصيل الحـل                  

غير أن المحكمة الدولية لم     . المعتمد للمسألة اليهودية، وأن كال من ايخمان وهملر كان متأثرا بشخصية المفتي           
 انكر وجود أي عالقة له بالمفتي، وذكر انه لـم           1961وكم ايخمان بالقدس سنة     وعندما ح . تأخذ بشهادة الشاهد  

  . يره سوى مرة واحدة في حفل عام
لم يكن للمسألة اليهودية أي دور فـي عالقـة المفتـي            : ويذكر الباحث العربي المختص عبدالرحمن عبدالغني     

ونحن لم  . 1942 أو أوائل عام     1941عام  بأجهزة الحكم النازي، على الرغم من اسطورة لقائه بايخمان أواخر           
نعثر في وثائق وزارة الخارجية األلمانية، وال في وثائق الدائرة التي كان يرأسها ايخمان، على اية اشارة الـى                   

ولقد تكثفت بعد خروجـه مـن فرنـسا مطالبـات الـصهاينة              .اتصاالت او تعامل بين المفتي ودائرة ايخمان      
والتقى علـى ذلـك نـواب فـي         . مه لمحكمة نورمبرغ باعتباره مجرم حرب     ومناصريهم بالقبض عليه وتقدي   

الكونجرس االمريكي ومجلس العموم البريطاني وشخصيات سياسية واجتماعية واكثر من صـحيفة امريكيـة              
ومع انه كان بإمكان االدارة االمريكية أو الحكومة البريطانية ان تأمر باعتقاله وهو ضيف              . وانجليزية وفرنسية 

  .ك فاروق بمصر، لكن أياً منهما لم تفعل ذلك مما يؤشر النعدام صحة ما اتهم بهالمل
  25/11/2005الخليج اإلماراتية 

  
  !!وخيراً فعل التشريعي

  سميح شبيب 
رد المجلس التشريعي اقتراحاً يقضي بتعديل قانون االنتخابات، على نحو يتيح اجراء االنتخابات وفـق نظـام                 

احدة، على مستوى الوطن، وهو ما سبق وأن دعا اليه ابو مازن، اال ان التـشريعي أقـر                  الدائرة االنتخابية الو  
النظام المختلط، بحيث يتم انتخاب نصف اعضاء المجلس عبر الدوائر، ونصفهم اآلخر وفق التمثيـل النـسبي                 

  .على مستوى الوطن
كـان  . تراح القاضي بتعديل القـانون    حسناً فعل المجلس عندما تبنى النظام المختلط، وحسناً فعل عندما رد االق           

واضحاً وماثالً في األذهان، بأن النظام األنسب لالنتخابات، هو النظام المختلط، ذلك ان هنالك جملة اعتبـارات          
 السياسي الفلسطيني، منها الجهوية والعائلية والعشائرية، وهـذه االعتبـارات، إن            -تتحكم بالوضع االجتماعي    

 اعتبارات قائمة ال تتحكم بالمجتمع فحسب، بل في الصراعات حتـى داخـل المنظمـات                شئنا أم أبينا، ال تزال    
  .السياسية، وفي المقدم منها فتح

يبدو ان ثمة عوامل لعبت دورها في محاولة بعض النواب، طرح مشروع التعديل، في المقدم منها ما تـشهده                   
عنه من خالفات، ومن تشتت الترشيحات،      ساحة فتح من خالفات ناتجة عبر التأهب للبرايمرز، وما ستتمخض           
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نتيجة عدم االلتزام بما سيسفر عنه البرايمرز، وبالتالي، فإن هنالك مخاطر تـشتت االصـوات داخـل نظـام                   
الدوائر، ما سيصب حكماً لمصلحة حماس التي ستدخل االنتخابات قوية متراصة واضحة االهداف والتوجهات،              

  .ذلك انها خارج اطارات السلطة وهوامشها كافةدون ان تحمل اية سلبيات من السابق، 
حسناً فعل التشريعي أياً كانت النتائج المترتبة على االنتخابات التشريعية المقبلة، ذلك انها ستتمكن من حوصلة                

  .ما هو قائم ميدانياً، وإعادة رسم الخارطة السياسية الفلسطينية على نحٍو واضح
، على الرغم من    25/1/2006نجح في تثبت موعد االنتخابات المقبلة في        تبدو صورة الوضع اآلن، بأن الجميع       

هنالك تخوف حقيقي في اوسـاط فـتح، بـأن اسـتحقاق            . المعارضة الداخلية والتململ بل والخوف من النتائج      
االنتخابات التشريعية لن يصب في قنوات مصالحها، وأن هنالك احتماالً قوياً بأن االنتخابات ستسفر عن بدايـة                 
مرحلة جديدة، لن تكون فتح فيها، هي الحزب الحاكم او القائد، وبأن ثمة تحالفات بين حماس وقـوى وطنيـة                    
وديمقراطية، من شأنها أن تبلور كتلة مانعة داخل المجلس، وستكون هذه الكتلة قادرة علـى االشـراف علـى                   

وفون من نتائج االنتخابات، بـاتوا  موازنات الدولة ومصروفاتها وسياسات التوظيف فيها، لكن حتى اولئك المتخ        
يدركون بأن المجلس وما يحيط به، شاخ وذبل ولم يعد صالحاً في عدة العمل السياسي الفلسطيني، وبـأن ثمـة     

. أزمات سياسية فلسطينية وعلى الصعد كافة، باتت تستلزم اجراء االنتخابات التشريعية، ومهما كانت النتـائج              
 اجراء االنتخابات، وبالتالي على فتح إن كانت حريـصة علـى تاريخهـا              ولم يعد لنا من مخرج حقيقي سوى      

وواقعها، أن تسارع إلنهاء خالفاتها الداخلية، ومعظمها غير سياسي، وأن تسارع لدراسة مـستجدات الوضـع                
 السياسي والتنظيمي الفلسطيني، وبالتالي أن تسلك المسالك السلمية للحفاظ على قوتها، التي تصل اآلن حد قـوة                

  .الحزب الحاكم والقائد في آن معاً
الرئيس ابو مازن، يستشعر مدى المخاطر المحيقة بالوضع الفلسطيني ومن أوجهه كافة، ومن خالل استشعاره               
لألمور كرئيس منتخب وبنسبة عالية، يدرك مدى قدرته على ترتيب وهندسة البيت الفلسطيني فـي المرحلـة                 

وتأسيساً على ذلك، يأتي إصراره علـى اجـراء االنتخابـات فـي             . ريعيالمقبلة، مرحلة ما بعد انتخابات التش     
موعدها المحدد، وعدم االستجابة لالجتهادات واالعتبارات الداعية لتأجيلها، ذلك ان المخرج الوحيد مما تعانيـه   

  !!.القادمةالحكومة، وما تعانيه االحوال الفلسطينية كافة، بات مرهوناً بما ستتمخض عنه االنتخابات التشريعية 
  25/11/2005األيام الفلسطينية 
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