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  فتح فازت رسمياً بضعف مقاعد حماس .1
واشنطن أظهرت موقفا غير مسبوق، بترحيبهـا       أن  : اشنطن والوكاالت  غزة، من   2/10/2005البيان   نشرت

حماس وأن ما يعنيهـا      بنتائج االنتخابات البلدية وتأكيدها أنها ال تولي اهتماماً للجهة الفائزة سواء كانت فتح أو             
في وقت رسمت النتائج النهائيـة مالمـح        .  ما يرضى آمال الفلسطينيين   بهو كيفية تصرف الفائز في المستقبل       

. 26. 03 في المئة مقابل     53. 73ماس بنسبة   المشهد السياسي الفلسطيني، إذ حصلت فتح على ضعف مقاعد ح         
وبلغ عدد المقاعـد التـي      . 13 بينما فازت حماس في      , بلدية 51فازت في    وأعلن جمال الشوبكي أمس أن فتح     

 دائرة جرت فيها االنتخابات، وحـصلت       104 العدد اإلجمالي لمقاعد     1018 من أصل    547فتح   حصلت عليها 
لنتائج دقيقة مئة في المئة وال يمكن ألحد ان يشكك في صـحتها ألنهـا               هذه ا  وقال إن .  مقعدا 265حماس على   

. 7وحل المستقلون في المرتبة الثالثة بحصولهم على نـسبة          . جرت على أساس قوائم حزبية وبموافقة الفصائل      
ـ  5. 4 في المئة، وجاءت الجبهة الشعبية في المرتبة الخامسة بـ           5. 8 في المئة، وبعدهم ممثلو العشائر       5 ي  ف

 في المئة، أما الجهاد اإلسالمي فلم تتمكن مـن   1. 82، والجبهة الديمقراطية    1. 77المئة، وحزب الشعب على     
  .ذلك نجحوا رغم قد مرشحا غالبيتهم من حماس اعتقلوا، 17وأضاف أن .  في المئة1انتزاع أكثر من 

انت مخيبة المال حماس بينما قـد        ان النتيجة ك    الشوبكي لوق: رام اهللا من   2/10/2005 الغد االردنية    وذكرت
وقال انـه يتوقـع اال تفـوز         .تتمكن فتح من السيطرة على العديد من المجالس التي لم تحقق فيها اغلبية كاملة             

قال سامي أبو زهري ان النتائج ليست مؤشرا على ما قـد   من ناحيته    .حماس سوى في مجلس بلدي واحد آخر      
وقال ان المدن الكبيـرة      .ددا صغيرا من الناخبين هم الذين شاركوا فقط       يحدث في االنتخابات البرلمانية الن ع     

مازالت تنتظر المرحلة الرابعة التي تجعل هذه الجولة بغض النظر عن النتائج ليست ذات أهمية كبيرة مقارنـة                 
  .مع ما هو آت

بو زهـري امـس     م سامي ا  ااته :وكاالتنقال عن   القدس المحتلة   من   2/10/2005 السياسة الكويتية    وأوردت
وقال تعقيبا علـى فـوز فـتح ان          .نتائجالاللجنة العليا لالنتخابات بأنها لم تكن محايدة في طريقة االعالن عن            

القانون االنتخابي يتحدث عن قوائم انتخابية وليس قوائم سياسية واللجنة صاغت النتائج بطريقـة تبـرز فـوز                  
  .ئج وستعلن النسب الدقيقة في أقرب وقت ممكنواضاف ان حماس ستقيم هذه النتا .فصيل سياسي واحد

 .حركة الجهاد نفت، مشاركتها في االنتخاباتإلى أن  :الفت حداد 1/10/2005 48عربوأشارت مراسلة موقع 
 تعرضت لحملـة شرسـة   هاوأوضح أن .ان الحركة لم تشارك بسبب الحصار واالحتالل: وقال مصدر مسؤول

  .ن عناصرها من الصف األول والثاني والثالث كادر م500استهدفت اعتقال أكثر من 
من  مصادر اسرائيلية    هرأتإلى ما   : الناصرة و القدس المحتلة  من   2/10/2005 الحياة    مراسلة  سائدة حمد  ولفتت

 مرشـحا   90 فلسطينيا من بينهم     432انها نجحت الى حد ما في التأثير على نتائج االنتخابات من خالل اعتقال              
 من اعضاء المجالس المحلية غالبيتهم من حمـاس،         25والتشريعية وثالثة رؤساء بلديات و    لالنتخابات المحلية   

قطاع والتأثير فـي    الكما ذكّرت من هو بحاجة الى التذكير بأن خروجها من غزة ال يعني وقف سيطرتها على                 
 فستقضي هي عليهـا  حياة الفلسطينيين اليومية، كما اوصلت رسالة الى السلطة بأنها ما لم تجمع سالح المقاومة   

  .بالطائرات والقذائف رغم انها غير معنية بالعودة الى القطاع مرة اخرى
المرحلة الثالثة أضافت المزيد    أن  : الضفة الغربية من   2/10/2005 الجزيرة نت     مراسل  عوض الرجوب  وكتب

ألولى من نوعهـا،    وفضال عن كون هذه التجربة هي ا      . من المجالس التي تديرها القوائم المحسوبة على حماس       
 هـا ومن أبرز  .يؤكد القائمون عليها وجود كثير من العقبات الناتجة عن االحتالل اإلسرائيلي والوضع الداخلي            

منع أعضاء المجالس البلدية من التصاريح واالمتيازات والتسهيالت، مقارنة بالتسهيالت التي تمنح لتلك التـي               
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لكـن فـي     .المفاضلة في التعامل من قبل السلطة     وواالستجواب،  فازت فيها قوائم أخرى، إضافة إلى االعتقال        
  .المقابل ينفي، وكيل وزارة الحكم المحلي وجود محاباة وتمييز من قبل السلطة في تعاملها مع البلديات

  
    وتحضير الئحة اتهامعزل حسن يوسف في عوفر .2

 أن الـشيخ    ادر في الحركة األسيرة    مص ه من  أفادت ما: ماهر إبراهيم  عن مراسلها     2/10/2005البيان  ذكرت   
حسن يوسف تم نقله من معتقل عسقالن إلى معتقل عوفر، وهو يتواجد في قسم يطلق عليه المعبار المخصص                  

وقالت المـصادر إنـه تـم        .لألسرى الجدد الذين يمكثون فيه أياماً عدة قبل دخولهم إلى أقسام السجن الرئيسية            
لى استجواب من قبل شرطة االحتالل، وبعد االستجواب تم نقله إلـى            توجيه الئحة اتهام ضد الشيخ وتعرض إ      

  . معتقل عوفر
 بالتحريض علـى    ه عن اعتقادها أن سلطات االحتالل تتهم       1/10/2005قدس برس مصادر لمراسل    أعربتو

وذكرت أن التلفزيون العبـري      خطف مستوطن يهودي وقتله بالقرب من مدينة رام اهللا، قبل نحو عشرة أيام،              
ان قد بث في أعقاب اعتقال الشيخ يوسف، مقاطع كلمة له ألقاها خالل مهرجان شعبي نظمته حركة حمـاس،                   ك

تظهره فيها وهو يؤكد أن حماس ستعمل بكل الوسائل من أجل إطالق سراح األسرى، ولو من خالل خطـف                   
  .جنود إسرائيليين بهدف مبادلتهم باألسرى

 
    للسالملي عقد مؤتمر دوضرورة: عريقات والبرغوثي .3

 لعكاظ ان عملية السالم فـي المنطقـة باتـت           صائب عريقات ومصطفى البرغوثي   أكد  : عبدالقادر فارس غزة  
والعـدوان المتواصـل بعـد      , مهددة بشكل كبير بسبب المواقف اإلسرائيلية وفرض الشروط األحادية الجانب         

بسبب انشغال الراعي االمريكي    , لسالمودعا المسؤوالن الى عقد مؤتمر دولي عاجل إلنقاذ عملية ا          .االنسحاب
وغياب الرباعية عن العمل الحقيقي من أجل تطبيق خارطة الطريـق           , في ما يجري في العراق ومناطق أخرى      
  .كمشروع وحيد لعملية السالمها رغم ادعاء شارون بأنه ما زال متمسكا ب

  2/10/2005عكاظ 
  

  عباس والمبعوث االوروبي يبحثان التطورات .4
بحث محمود عباس خالل لقائه المبعوث األوروبي لعملية السالم امس آخر تطورات األوضاع في              : ا بتر -غزة

 انه جاء كي يبلغ     ذلكأوتي عقب   مارك  وقال   .األراضي الفلسطينية في ضوء االعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة      
 ضرورة نمو االقتصاد وإيجـاد  واشار الى . بخطة االتحاد األوروبي بزيادة مساعداته للشرطة الفلسطينية  عباس

  .مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني
 2/10/2005 الدستور

  
  أنصار السجين تحمل االحتالل المسؤولية عن سالمة الدكتورغزال .5

وذكـرت   حملت جمعية أنصار السجين سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن سالمة الدكتور محمد غـزال،             
 األسير الدكتور غزال في مكان احتجازه حيث ذكر تقريـر المحـامي أن              الجمعية أن محاميها تمكن من زيارة     

الوضع الصحي للدكتور غزال خطر بسبب معاناته من العديد من األمراض مثل التهابات األمعاء، ووخـزات                
  .الصدر، وأمراض الكلى، والغضروف الهاللي في قدمه اليسرى

  2/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  و إلى تعميق الحوار الداخلي الفلسطينيالشعبية تدع .6
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الى ضرورة تعميق الحوار الداخلي وصوالً الى ميثاق شـرف وطنـي                 
لتنظيم العالقات الفلسطينية الداخلية حتى اجراء االنتخابات التشريعية، بما يضمن حمايـة المقاومـة وتنظـيم                

ي، وبينها وبين السلطة واالستناد الى منطق احترام التعددية، واللجوء الى حل            العالقات بين فصائل العمل الوطن    
التعارضات الناشئة والمحتملة بأسلوب الحوار الديمقراطي البناء، وطالبت بالتسريع بتنفيذ بنود اعالن القاهرة،             

لفلسطينية، وتوفير كـل    عبر تنشيط دور اللجنة المكلفة والتسريع باعادة بناء وتطوير وتفعيل منظمة التحرير ا            
  . الضمانات الجراء االنتخابات التشريعية في موعدها وضمان نزاهتها وشفافيتها

  2/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  حماس تحذر من خطورة ارتفاع األسعار على الشارع الفلسطيني  .7
المتدني، بعد  حذرت حركة حماس من خطورة تأثير ارتفاع األسعار على المواطنين خصوصا أصحاب الدخل              

وقال مـشير المـصري إن       . رفع أسعار المحروقات بنسب عالية وحالة التذمر التي تسود الشارع الفلسطيني          
الحركة تنظر بعين الخطورة لما يجري من غالء لألسعار والمحروقات ومعظم جوانب المعيشة، التي من شأنها              

اع المعيشية الصعبة في ظل هـذا الحـصار         أن تؤثر على صمود شعبنا في مقاومة االحتالل، في ظل األوض          
وأضاف أنه أن على السلطة أن تتحمل مسئوليتها في هذا اإلطار لكي يبقى شعبنا ثابـت                .وتدمير مقومات شعبنا  
وحول تأثير األوضاع االقتصادية األخيرة على الحكومة الفلسطينية اعتبر المصري أن            .وصامد أمام االحتالل  

  .و إنما في السياسات المتبعة لكل الحكومات المتعاقبةالمشكلة ليست في األشخاص، 
  2/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  عود الى غزة من معبر رفحيأحمد جبريل  .8
 هوقال ان  .قطاع بعد تحرره نهائياً   الكشف عادل الحكيم ان أحمد جبريل ينوي العودة إلى          :  فتحي صّباح  -غزة  
 اشترط لعودته ان ال يكـون أي        هلكنه اضاف أن   .القاهرة في آذار الماضي    شخصياً عندما التقيا في       ذلك أكد له 

 االقامة الدائمة في القطاع، قال انـه     في يةنحول ال و .وجود صهيوني في المنطقة، سواء في المعابر، او الطرق        
ـ قرتى   بالقضية، سيدفعه ال   هال يعرف بالضبط ماذا يدور في ذهن جبريل حالياً، اال انه شدد على ان ارتباط               ر ي

واشار الى ان وفداً رفيعاً من القيادة العامة سيصل الى القطاع بعد أن يـصبح                .البقاء، حتى لو لم يفكر في ذلك      
 طالل  هم وقياديين آخرين من بين    ته مصرياً، لدرس الوضع مع قيادة الجبهة واالعداد لعود        -معبر رفح فلسطينياً    

 الى القطاع ستعطي دفعاً كبيراً لوضع الجبهـة فـي           تهواعتبر ان عود  . ناجي وفضل شرورو، وعمر الشهابي    
  .االراضي الفلسطينية

  2/10/2005الحياة 
  

  نتخب مرشّحيها للمجلس التشريعيتلجبهة الديمقراطية ا .9
انتخب المؤتمر الوطني للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم وصالح زيدان على رأس مرشّحيها للمجلس              : غزة

وقد أنهى المؤتمر في الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطـاع غـزة،              .مسة أسرى التشريعي، باإلضافة إلى خ   
أعماله، بعد استكماله بمناقشة التقرير السياسي المقدم وإقراره، والتأكيد على أهمية مواصلة العمل الجاري مـن     

ء مرشـحي   أجل تشكيل ائتالف ديمقراطي تقدمي مع قوى وفعاليات وشخصيات وطنية ديمقراطية تندرج أسما            
دعا التقرير السياسي إلى التمسك بالمطلـب        من ناحية أخرى     .الجبهة فيها وفق االتفاقات التي يتّم التوصل إليها       

  وأكد على أهمية التمسك بخيار  .الفلسطيني باالنتقال الفوري إلى معالجة القضايا التي تشكل جوهر الصراع
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  .ستيطاني، مع ضرورة االتفاق على تنظيم سالح المقاومةالمقاومة طالما بقي الوجود العسكري الصهيوني واال
  2/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  

  حماس ترفض تشكيل لجنة مؤقتة إلدارة أعمال مجلس قروي  .10
محافظ ، بتشكيل لجنة تدير أعمـال      ال رفضت حماس في قرية كفر قليل جنوب نابلس القرار الذي اتخذه             :نابلس

إنها فوجئت بهذا القرار، الذي يعتبـر أمـر ال          : وقالت في بيان لها   . إجراء االنتخابات المجلس القروي، لحين    
ودعت إلى الحفـاظ علـى       .نفالتاليصب بمصلحة القرية وتماسكها ووحدتها، في ظل المرحلة الحالية  من ا           

  .قانونية المجلس القديم
  2/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ا الغاشم على الشعب الفلسطيني تواصل عدوانهاإلحتاللقوات  .11

واصلت قوات االحتالل لليوم الثامن على التوالي، فرض حصارها المشّدد على قطاع غزة، جّواً                :رشيد هالل 
وفي الخليل، أصدرت سلطات االحتالل أمس أوامر عسكرية بوقف العمل في أربعة منازل فـي                .وبّراً وبحراً 

، شددت قوات االحتالل أمس من إغالقها وحصارها للبلدة القديمـة           الى ذلك  .قرية البرج جنوب غرب الخليل      
وكانت قوات االحتالل منعت الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد اإلبراهيمـي الـشريف، ألداء               .في الخليل 

صالة الجمعة أمس األول، ونشرت العديد من جنودها ودورياتها في الشوارع ومفـارق الطـرق فـي البلـدة                   
وقـال   .سواق القريبة من الحرم، واحتجزت العديد من الفلسطينيين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية           القديمة، واأل 

بعض المحتجزين إن قوات االحتالل احتجزتهم وصلبتهم على الجدران، وأنهم تعرضوا لإلهانـات والـضرب               
 علـى مـدار      مـستعمراً هـاجموا    20إلى ذلك، أفادت مصادر أن أكثر من         .وغير ذلك من اإلجراءات المذلة    
وهاجم المستعمرون منازل الفلسطينيين بالحجـارة، والحقـوا عـدداً مـن            . ساعتين متواصلتين البلدة القديمة   

فلسطينيي هذه المناطق والمتسوقين، قبل أن تقوم قوات االحتالل بإغالق هذه المناطق في وجـه الفلـسطينيين                 
  .والمستعمرين معاً

 2/10/2005الوطن العمانية
  

  الون مدير مخيم الفوار في الخليلمجهولون يغت .12
 مصرعه، بعد أن أطلق مجهولـون عليـه         أمساستمرار لظاهرة االنفالت األمني لقي مسؤول فلسطيني صباح         
إن يوسـف الحليقـاوي     : وقالت مصادر محلية  .النار في مخيم الفوار لالجئين الفلسطينيين، غرب مدينة الخليل        

أطلقت عليه أمام منزله صباح اليوم، مشيرة إلى أن أجـواء مـن             مدير المخيم، لقي مصرعه، بعيارات نارية       
   .التوتر والحذر تسود المخيم ومحافظة الخليل، بعد مقتل الحليقاوي

قتل صباح اليوم شاب فلسطيني و أصيب اثنان آخران بجراح برصاص مسلحين قـالوا إنهـم    من ناحية أخرى    
شرات السائقين قد أغلقوا منذ ساعات الصباح مفترق        وكان ع  .من كتائب شهداء األقصى شرق مدينة خانيونس      

وقـال   دوار بني سهيال شرق مدينة خانيونس احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات وعرقلوا حركة الـسير              
شهود عيان إن مسلحين طلبوا من السائقين فتح الطريق ، معلنين أنهم من كتائب األقصى و أضاف الشهود أن                   

  .ثالثةالن الشبان قام على أثرها أحد المسلحين بإطالق النار مما أدى إلى إصابة مشادات كالمية وقعت بي
  2/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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    مخيم عين الحلوة أيضا ،جند الشام .13
تبدي االجهزة االمنية اللبنانية اهتماما بالغا بتنظيم جند الشام في ظل المعلومات المتوافرة عن وجوده في مخيم                 

وتشير معلومات الى امتداد هذا التنظيم الى خارج المخيم واقبال عدد من طالب             . الحلوة وفي شمال البالد     عين  
روت وصيدا ، بطريقة مباشرة تؤشر      بيالجامعات على االنتساب اليه وتشكيل خالايا دينية مسلحة في طرابلس و          

المشروبات الروحية وتبيح المنكـر     الى احداث غامضة في تفجيرات صغيرة تستهدف بعض المتاجر التي تبيع            
وبعد وصول معلومات الى مشايخ دار الفتوى عن وجود خلية او خاليا لهذا التنظيم فـي ببـروت وصـيدا              .. 

وطرابلس وبعدما شعر هؤالء بالخطر االمني والفكري الذي يهدد المناطق االسالمية ، بدأت حملة مركزة فـي                 
وتخشى اوساط سياسية في بيروت ان يتحول جند الـشام الـى            . ظيم  المساجد على جند الشام وسياسة هذا التن      

شرارة الندالع حريق مذهبي ليس فقط في العاصمة بل في بعض المدن والبلـدات المختلطـة ، وتحذرهـذه                   
االوساط من هذه الظاهرة وتتخوف من ان تكون وراءها جهة او جهات تسعى الى خلق اجـواء مماثلـة لمـا                     

اكا لخطورة هذا التنظيم تراقب اجهزة الدولة االمنية تحركاته ونشاطاته داخـل مخـيم              وادر. يجري في العراق  
  .عين الحلوة وخارجه

  2/10/2005 الدستور
  

  إسرائيل تعترف بقتل طفل فلسطيني خطأ .14
 سـنة،   13اعترفت أمس، بقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر          اسرائيلأن   2/10/2005 الشرق األوسط    نشرت

وحسب . وادعت ان الجنود اعتقدوا خطأ بأنه كان يحمل السالح      .  نابلس من دون أي ذنب     في مخيم عسكر قرب   
ادعاء قوات االحتالل فإنه قذف الحجارة عليها مع مجموعة من الصبية وأن الجنود اعتقدوا بالخطأ انه يحمـل                  

  . السالح فأطلقوا عليه الرصاص من دون أن يتحققوا من هذه المعلومة
اعلن انه ينـوي     والد الطفل الشهيد خالد طنطاوي     أن    :سائدة حمد  عن مراسلتها    2/10/2005 الحياة   وذكرت

. مقاضاة الجيش واسرائيل، معتبرا انه ال يوجد ديانة في العالم او قانون او اخالق يمكن ان تفسر مـا حـدث                    
. مكـان الحـادث   واضاف ان تحقيق الجيش يعزز االدلة التي جمعها االطفال الذين كانوا يلعبون مع ابنه، من                

الجيش ... لقد كانت النيران متعمدة واطلقت عن قرب، لم يكن بوسع طفل او حجارة ان تهدد حياة احد                  : وقال
يجـب ان   : يكذب، قالوا في البداية انه مسلح، كيف لطفل في الثالثة عشرة من عمره ان يكون مـسلحا؟ وزاد                 

  .قتلتنظروا الى الجثة لتعرفوا انه اطالق نار متعمد بهدف ال
  

   آالف 3طفالً فلسطينياً واعتقل 720جيش االحتالل قتل  .15
 طفـالً   720  أكد تقرير حقوقي دولي أن جيش االحتالل االسرائيلي قتل أكثر مـن               :رومل شحرور السويطي  

وقال الفرع الفلـسطيني   .فلسطينياً في أول خمسة أعوام من انتفاضة األقصى، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب       
إن قوات االحتالل مستمرة في انتهاكاتها لحقوق المدنيين الفلسطينيين بمـا           : المية للدفاع عن األطفال   للحركة الع 

  .فيهم األطفال، مشيرة إلى أنها ما زالت تستخدم القوة المفرطة والقتل العشوائي والمتعمد
لمئات من األطفال الـذين   طفالً الذين قتلتهم، فإن هناك ا     720وبحسب التقرير، فإن قوات االحتالل، إضافة إلى        

أصيبوا بإعاقات دائمة نتيجة تلقيهم إصابات من قبل جنود االحتالل ، مشيرة إلى أن االحتالل اعتقـل خـالل                   
 منهم رهن االعتقال، ويتم     300 طفل، ال يزال حوالي      3000السنوات الخمس الماضية لالنتفاضة ما يزيد عن        
  .يل بما يتناقض مع القانون الدولياحتجاز معظمهم في سجون ومعتقالت داخل اسرائ

  2/10/2005 48عرب
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  مولوداً فلسطينياً 33 وفاة مسؤوليةاألمم المتحدة تحمل اسرائيل  .16
  حملت مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان سلطات االحتالل المسؤولية عن مقتل             :رومل شحرور السويطي  

وشـددت  . لى المشفى اثناء مرورهن بمرحلة المخـاض       مولودا فلسطينياً بسبب منع أمهاتهم من الوصول إ        33
وطالبت في رسائل بعثـت بهـا    .المفوضية على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات اإلسرائيلية غير اإلنسانية

إلى هيئات األمم المتحدة المختلفة، بمعالجة مسألة الحوامل الفلسطينيات الالتـي يلـدن عنـد نقـاط التفتـيش                   
 . اإلسرائيلية

  1/10/2005 48عرب
  

  مدرسة األرقم في العراء  .17
بعدما دمر االحتالل مدرستهم، تحدى طلبة مدرسة األرقم في غزة الوضع الصعب والتزموا بحضور الدروس               

  . تحت خيمة في الهواء الطلق
 2/10/2005البيان 

  
   آالف فلسطيني يحيون ذكرى هبة اكتوبر في سخنينعشرة .18

 مـن   13 امس السبت احياء للذكرى الخامـسة الستـشهاد          48ينيي  تظاهر االالف من فلسط   :  برهوم جرايسي 
وأحيا الفلسطينيون الذكرى بمسيرات ومظاهرات الـى       . 2000ابنائهم خالل تظاهرات جرت في تشرين االول      

 في سبع مدن وقرى باالضافة الى عشرات البلدات األخرى، انتهت بمسيرة كبيرة في              13أضرحة الشهداء الـ    
  .كة عشرة آالف شخصمدينة سخنين بمشار

  2/10/2005الغد االردنية 
  

  مشروع مترو بوليتان رام اهللا، البيرة، بيتونيا .19
نظمت وزارة الحكم المحلي، امس، ورشة العمل الثانية حول مشروع مترو بوليتان رام اهللا، البيـرة، بيتونيـا،             

: خالد القواسمي . ر الحكم المحلي د   وقال وزي  .بالتعاون مع وزارة التخطيط، وذلك في احد فنادق مدينة رام اهللا          
انه بسبب الهجمة االستيطانية وما يصاحبها من تغيير في الخارطة الجغرافية والتخطيطية الفلسطينية، كان ال بد                

واضاف انه مـع     .من وجود سياسة تخطيطية فلسطينية واضحة وممنهجة لمواجهة هذه المخططات االسرائيلية          
االفكار الجديدة، في التوحيد والضم، بحيث تستفيد هذه البلديات المتجاورة مـن            كثرة البلديات والمجالس نشأت     

خدمات بعضها، بصورة تكاملية، باالضافة الى تطوير القرى المجاورة للبلديات فانبثقت فكرة المترو بوليتـان،               
  .من اجل تحقيق التنمية وتوحيد الجهود التطويرية والتخطيطية للمناطق المتجاورة

  2/10/2005لفلسطينية األيام ا
  

   يعلقون عملهم في بلديات الضفةينموظفآالف ال .20
علق آالف العاملين في المجالس البلدية الفلسطينية عملهم لمدة ساعة امس السبت احتجاجا على              : يوسف الشايب 

جـرت  و .عدم تطبيق نظام موظفي الهيئات المحلية المقر من قبل وزارة الحكم المحلي والقرار قانون التقاعد              
الخطوة االحتجاجية بدعوة من االتحاد العام للعاملين في الهيئات المحلية أذ اوضح خليل أبو نجمة، نائب رئيس                 

 الف موظف نفذوا اإلضراب ، مشيرا إلى انه خطوة تحذيريـة يمكـن أن يـتم تكرارهـا                   11االتحاد ان نحو    
  .وتصعيدها في حالة عدم تلبية المطالب التي وصفها بالعادلة

  2/10/2005 االردنية الغد
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   أسير16أحكام بالسجن والغرامة المالية على  .21

أصدرت المحكمة العسكرية في سجن سالم الصهيوني األسبوع الماضي أحكاما بالـسجن الفعلـي والغرامـات                
  .  أسيرا آخر19 أسيرا من الضفة الغربية كما أجلت البت في ملفات 16المالية على 

  2/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  ترحيب اسرائيلي بالتدخل االميركي في االنتخابات الفلسطينية .22
ب مصادر اسرائيلية رفيعة، بالتدخل االميركي الفـظ فـي الـشؤون            يرحت: 1/10/2005 48 عرب نشر موقع 

الداخلية للشعب الفلسطيني، واعتبرت تهديدات رايس بأن المجتمع الدولي لن يوافق على مشاركة حماس فـي                
وقالـت انـه ال     . بمثابة اول موقف رسمي تعلنه االدارة االميركية ضد مشاركة حماس          ت التشريعية، االنتخابا

   .يخطر ببالها حدوث اجماع قومي فلسطيني على ابقاء التنظيمات التي تسميها ارهابية في الحلبة السياسية
جـاء فـي    مـا   : صـرة النا و القدس المحتلـة   من    سائدة حمد   نقال عن مراسلتها   2/10/2005 الحياة   وذكرت

في النهايـة سـيجردون     , قالتو. تصريحات رايس عن ضرورة فسح المجال امام السياسة الوطنية الفلسطينية         
 نفيها ان واشنطن لينت موقفها من حماس، واضافت انـه خـالل             هاونقل عن . المنظمات االرهابية من السالح   

  . ان االتفاق الوطني بداية جيدةمرحلة انتقالية، يجب ان يعطى المشاركون فيها وقتاً، معتبرة
  

   العنصري الجدار يقترح تشريع اقامة بويم .23
ويدعي ان النيابة    .جدار بهدف تعريف االحتياجات االمنية السرائيل     الاقترح زئيف بويم سن قانون يشرع اقامة        

عامـل المحكمـة    العامة السرائيل تتعامل، اثناء المداوالت التي تجريها حول مسار الجدار، بشكل شديد يفوق ت             
  .ويقترح اعتبار المقاطع التي تم بناؤها ، من ضمن هذه االحتياجات األمنية .العليا االسرائيلية

  2/10/2005 48عرب
  

   يابانيين 7سفينة إسرائيلية تقتل  .24
ذكرت وكالة األنباء اليابانية وصحيفة هآرتس ، أن سفينة إسرائيلية يشتبه في أنها قتلت سبعة صيادين يابـانيين            

الحادث وقع قرب جزيرة هوكايدو شمال اليابان والذت الـسفينة          . بعد اصطدامها بقارب صيد كانوا على متنه      
وتـشير التقـارير     . اإلسرائيلية بالفرار ولم تبلغ السلطات المختصة ولم تحاول مساعدة الصيادين المـصابين           

ونقلت هآرتس عن مسؤول كـوري      .الكورييناليابانية إلى أن طاقم السفينة اإلسرائيلية لم يتعاون مع المحققين           
غادرت ميناء بوسان في طريقها إلى شـنغهاي        ) زيم آسيا (رفض ذكر اسمه، أن السفينة اإلسرائيلية التي تدعى         

  د ب أ  .حيث لم تتمكن السلطات الكورية من احتجازها ألنها جهة غير معنية بالتحقيق
 2/10/2005البيان   

  
  يتظاهرون في دير البلحـل م عن العالعاطلـينمئـات  .25

تظاهر مئات العمال العاطلين عن العمل في محافظة الوسطى أمام مديرية العمل في مدينـة ديـر                  :حسن جبر 
ورفـع العمـال، الالفتـات       .البلح، أمس، مطالبين بتوفير فرص عمٍل لهم، ومعالجة مشكلتي البطالة والفقـر           

أجل توفير فرص عمٍل للعمال العـاطلين عـن العمـل،           والشعارات الوطنية، الداعية إلى بذل أقصى جهد من         
وردد الـمشاركون في التظاهرة الهتافات والنداءات التي تطالب الـسلطة الوطنيـة             .وضمان حياة كريمة لهم   

  .ووزارة العمل بتوفير فرص عمل لهم، وتأمين الحد األدنى من الحياة الحرة الكريمة لهم
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  2/10/2005األيام الفلسطينية 
  

   والمتوسطة حققت نمواالصغيرة المشاريع :سنقرط .26
أكد مازن سنقرط على الدور الكبير الذي تقوم به المشاريع الصغيرة والمتوسـطة خـالل الـسنوات الخمـس                   
االخيرة، في الحفاظ على االقتصاد الفلسطيني من خالل قدراتها العالية على التكيف مع الظروف الصعبة التي                

وأوضح ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن خالل الدراسات التي اعدت من            .تمر بها االراضي الفلسطينية   
مشيراً الى اهميتها بمفهوم االقتصاد المقاوم من خـالل مبـادرات      % 18قبل جهات دولية قد حققت نمواً بنسبة        

  .اتاستثنائية انتقلت الى الريف وعملت على تطويره رغم عدم اكتمال بنيته التحتية الستضافة االستثمار
  2/10/2005األيام الفلسطينية 

  
   الخليل تواجه مصاعب كبيرة فيصناعة األحذية  .27

تواجه صناعة األحذية وعدد من الصناعات التقليدية في مدينة الخليل صعوبات جمة هذه األيام بسبب السياسات                
 . اآلالف من العاملين  اإلسرائيلية المتمثلة في عمليات الحصار مما أدى إلى إغالق العديد من المصانع وتسريح              

وكانت اعوام الثمانينات شهدت توسعا كبيرا لصناعة األحذية، وارتفع عدد األيدي العاملة في هذا المجال خالل                
 صناعة األحذية الفلسطيني ان األرقام توضح ان السوق اإلسرائيلية شهدت توزيـع              في وقال خبير  . تلك الفترة 

ثم السوق األوروبية عن طريق وسيط إسرائيلي       % 49 الضفة الغربية    من المنتجات الخليلية تلتها أسواق    % 50
وأوضح جبريل النتشة المسؤول في     . من نسبة الدخل في المدينة    % 35، وأن صناعة األحذية كانت تشكل       1%

من الناتج القومى لمدينة الخليل اال انها تشكل حاليا         % 10غرفة صناعة الخليل ان صناعة األحذية كانت تشكل         
، مؤكدا ان ما زاد األمور سوءا هو ممارسات سلطات االحتالل من اغالقات وحظر للتجوال فـي                 %2من  اقل  

ويرى النتشة ان   . أوقات كثيرة وصعوبة الحصول على المواد الخام مما ساهم في ضعف هذه الصناعة التقليدية             
 الخارجية، والثانيـة تحديـد      عالج هذا التردي يتمثل بان يكون للسلطة حرية التصرف على المعابر والعالقات           

  أ.ش.أ.المعايير التي تنطبق على الحذاء من الناحية الصحية
 2/10/2005البيان  

  
  مئات العمال يشرعون بزراعة مئات الدفيئات في األراضي المحررة .28

، المؤلفة من مئات العمال والمهندسين الزراعيين، أمس، بزراعـة الـدفيئات            باشرت طواقم العمل   : حامد جاد 
القائمة في األراضي المحررة، وتوزعت طواقم العمال على عدة مواقع، شملت ما كـان يـسمى بمـستوطنة                  

  دونماً من الدفيئات، إضافة إلى زراعة مئات الدفيئات الزراعية، التي أعيد           120نيتساريم، التي شهدت زراعة     
  .تأهيلها، فيما كان يسمى بمستوطنات رفيح يام وموراج وجاني طال وبيت سديه جنوب قطاع غزة

وتوقع مدير عام الشركة الفلسطينية للتطوير االقتصادي، أن تصل مساحة الدفيئات، التي سيتم زراعتها حتـى                
فيئات كانـت تحقـق     وأوضح أن هذه الد    . دونم 3000 إلى   2500منتصف الشهر الحالي، إلى ما يتراوح بين        

 مليون دوالر، الفتاً إلى أن السلطة قررت، من خالل تأسيسها للشركة، الحفاظ             100عائداٍت سنوية، تقدر بنحو     
وأكد أن الهدف الرئيس لهذا المـشروع هـو         . على الدفيئات، واستيعاب العمالة الزراعية التي كانت تعمل فيها        

  .ٍد كبيرة من العمالتطوير االستثمار فيه، وتأهيله الستيعاب أعدا
  2/10/2005األيام الفلسطينية 

  
  استثمار ماليين الدوالرات لتسهيل عمل المعابر .29
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 انها صادقت على استثمار يصل لعدة ماليين من الدوالرات في تكنولوجيا متقدمـة لفحـص                USAIDاعلنت  
واضافت الوكالة   .ئيل وغزة العربات وإجراءات جمركية موحدة سيتم تطبيقها على نقاط العبور األربع بين إسرا           

في بيان صحفي ان هذه المساهمة التي تصل لعدة ماليين من الدوالرات سـوف تمكـن الـسلطة الفلـسطينية                    
ووزارة الدفاع اإلسرائيلية من خفض وقت تفتيش الشاحنات بشكل كبير وفي ذات الوقت سوف تعـزز األمـن                  

ت االقتصاد، والمواصالت، والمالية الفلسطينية من خالل       على المعابر، مشيرة الى انها ستقدم دعما فنيا لوزارا        
 سنوات وقد تم تصميمه لتعزيـز األمـن         3وان هذا المشروع سيستمر     . PITAاتفاقية دمج التجارة الفلسطينية     

  .وتخفيف وقت مرور البضائع الفلسطينية من وإلى الضفة وغزة
  1/10/2005الحياة الجديدة 

  
  معرض الجزائر لألدويةخمس شركات فلسطينية تشارك في  .30

افتتحت، أول من أمس، فعاليات معرض أسبوع الصحة العالــمي فـي العاصـمة الجزائريـة،                  :حامد جاد 
وزار جناح فلسطين، في هذا الـمعرض،       .بمشاركة خمس شركات فلسطينية عاملة في قطاع الصناعة الدوائية        

  .قطاع الصناعات الدوائيةالعديد من رجال األعمال العرب وأصحاب الشركات العاملة في 
  2/10/2005األيام الفلسطينية 

  
  اذا حركت دمشق المخيمات سنعرف انه عمل يحمل توقيعها: فرنسا .31

 أكد مصدر فرنسي رفيع المستوى لـ الحياة ان الكل يعرف ان هنـاك محاولـة لزعزعـة                  : رندة تقي الدين  
لقيادة تحريك المخيمات الفلـسطينية فـي لبنـان         إذا حاولت هذه ا   : وتابع. استقرار لبنان وهي آتية من سورية     

وإذا كان هناك المزيد من العمليات االرهابية واي أعمال لزعزعة استقرار أمـن             . فسنعرف ان هذا من أفعالها    
وهذا قد يزيد وضع سورية خطورة      . لبنان عبر ميليشيات، خصوصاً في المخيمات، فستكون موقّعة من سورية         

   .إزاء األسرة الدولية
  2/10/2005لحياة ا

  
  تل أبيب استهدفت أعداءها بعناية بالغة: هاولز .32

 اعتبر كيم هاولز وزير الدولة البريطاني المكلف بملف الشرق االوسط ، أن القصف االسرائيلي               :عمار الجندي 
اية وقال ان تل ابيب وجهت قذائفها ألعـدائها بــعن         . الخطير للغاية ) الفلسطيني(لغزة كان متناسباً مع الهجوم      

وبدأ في نفيه لوجود حاجة لمطالبة أرييل شارون القيام بأي شيء، متناقضاً مع ما جاء في كلمـة جـاك                    . بالغة
  .وقال هاولز ذلك خالل أول زيارة له السرائيل .سترو امام مؤتمر حزب العمال االربعاء الماضي

  2/10/2005الشرق األوسط 
  

  لضفة الغربيةال خطة اسرائيلية احادية لإلنسحاب من ا: ويلش .33
  نفى دافيد ويلش وجود خطة اسرائيلية احادية الجانب لتنفيذ انسحابات من اجزاء من               : سالمة نعمات  ،واشنطن

وأكد ان ما تردد حول تدخل اميركي لمنـع الحكومـة     . الضفة الغربية على غرار خطة الفصل عن قطاع غزة        
وشدد على ضرورة المضي في تطبيق خريطة        .االسرائيلية من االعالن عن خطة من هذا النوع ليس صحيحاً         

الطريق بما في ذلك استكمال مهمة ولفنسون لدعم االقتصاد الفلسطيني والمسائل االمنية التي كلف بها الجنرال                
وورد، فضالً عن اتخاذ خطوات اسرائيلية نحو تنفيذ انسحابات من مناطق في الضفة الغربية بحسب تفاهمـات                 

ل االميركي الى ضرورة وقف النشاط االسـتيطاني االسـرائيلي فـي االراضـي              وأشار المسؤو  .شرم الشيخ 
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وركز على ضرورة خلق فرص اقتصادية للمـواطنين        . الفلسطيني واعادة النظر في مسار جدار الفصل االمني       
  .الفلسطينيين في قطاع غزة

  2/10/2005الحياة 
  

  اتالشؤون الفلسطينية تكرم الطلبة المستفيدين من مكرمة المخيم .34
 رعى فيصل الفايز امس االحتفال الذي اقامته دائرة الشؤون الفلسطينية لتكريم الطلبـة              :  هادي النسور  ،البقعة

 مقعد جامعي البناء المخيمات، وذلك في قاعة عبداهللا الثاني في لجنة خدمات مخيم              300المشمولين بتخصيص   
يمات الى التصدي ألي مؤامرة تمس امن الـوطن،         ودعا مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ابناء المخ       . البقعة

مؤكدا ان الوطن البديل والتوطين، مؤامرة على الشعبين االردني والفلسطيني، وعلى انها مرفوضة من الجميع،               
  .غرب النهر وشرقه

  2/10/2005الغد االردنية 
  

  مستشفى في دبي يعيد معدات تحمل عالمة صنع في اسرائيل .35
 مليون دوالر الى موردها بعد اكتشاف العاملين في المـشفى  50بي معدات طبية بقيمة أعاد أحد مشافي مدينة د  

وذكرت صحيفة هآرتس نقالً عن الموقع االكتروني لـ غولف نيـوز ان             .انها تحمل عالمة صنع في اسرائيل     
الـذهول لـدى    اكتشاف العالمة االسرائيلية تم خالل عملية تدقيق روتينية قام بها طاقم المستشفى الذي أصيب ب              

واضافت ان المستشفى الذي لم يعرف اسمه اتصل فوراً بالشركة المـوردة            . رؤية عالمة التصنيع االسرائيلية   
. وطالب باعادتها فوراً، موضحاً ان هذا المورد يعرف ان المستشفى يرفض شراء معدات مصنعة في اسرائيل               

  .ف ووسائد وغيرها من صناعات النسيجوتشمل هذه المعدات ألبسة لطواقم العاملين، اضافة الى شراش
  2/10/2005الحياة 

  
  خيارات الفلسطينيين في مواجهة األحادية اإلسرائيلية  .36

   عريب الرنتاوي 
اإلسرائيلية وما سينبثق عنها من خطط فصل وضـم         '' األحادية'' خمسة خيارات تنتظر الفلسطينيين في واجهة       

استمرار الوضع الراهن إلى أجل غيـر       : األول:  والجرافات ومحاوالت فرض حل نهائي بقوة النار والجدران      
'' األحاديـة ''سلطة ضعيفة، فصائل معارضة قوية، فوضى وفلتان أمني وسياسي، استقبال مخرجـات             : مسمى

بنوع من التسليم بالقدر اإلسرائيلي، مواجهات عسكرية وجماهيرية متفرقة بين الحين واآلخر، التعلـق بحبـال                
  .والدولي الواهيةالعاملين العربي 

القبول باإلعالن عن قيام دولة ذات حدود مؤقتة، تضم قطاع غزة واألراضي التـي ستنـسحب عنهـا                  : الثاني
 وتعمل الـسلطة فـي      - إن كانت هناك فرصة لمفاوضات       -إسرائيل، تتواصل بعدها المفاوضات مع إسرائيل       

  .صاديأثنائها ما أمكن لضبط الوضع األمني وتحقيق بعض التقدم االقت
وألن الدولة ذات الحدود المؤقتة مرشحة ألن تصبح نهاية مطاف الحل من منظور إسرائيلي، فإن هـذا                 : الثالث

الخيار لن يجد على المدى البعيد من يسوقه من القيادات الفلسطينية الشرعية المنتخبة، ولن يجد من يشتريه من                  
مرشحة لالنتقال إلى أمراء حرب وقـادة أجهـزة         '' ررةالمح''الفلسطينيين، وستصبح إدارة المناطق الفلسطينية      

أمنية الذين وإن تدثروا ببعض الشرعية الفصائلية، إال أن قوتهم ونفوذهم وسلطانهم، سيظل مستمدا مـن دعـم                  
الخارج لهم، والخارج هنا يبدأ من إسرائيل وال ينتهي بالواليات المتحدة وبريطانيـا مـرورا بـبعض الـدول                   

  .العربية
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 فطالمـا أن    1994حل السلطة الفلسطينية، والعودة لصيغة االحتالل المباشر كما كانت عليه قبل عام ،            : الرابع
وجود السلطة شكلي ال فعلي، دائم بدل أن يكون انتقاليا وفقا ألوسلو، وطالما أن إسرائيل ال تبحث عن شـريك                    

جانب واحد مشكالتها الديموغرافيـة،     وتريد أخذ زمام أمنها بيدها في مختلف المناطق الفلسطينية، وتعالج من            
  .فقد يأتي وقت تصبح المطالبة فيه بحل السلطة الوطنية، مسألة وطنية ملحة

سقوط الخيار الفلسطيني كليا واستدعاء طرف عربي إلدارة المناطق التي سـتجلو عنهـا إسـرائيل،                : الخامس
يلية تلّوح به كورقـة ضـغط علـى         مصر في قطاع غزة، واألردن في الضفة، وهذا خيار بدأت دوائر إسرائ           

السلطة في البداية، لكنه في مطلق األحوال ليس خيارا مستبعدا، أقله من وجهة النظر اإلسرائيلية، لكن مـشكلة                  
هذا الخيار أنه مرفوض أردنيا وفلسطينيا في الضفة، وليس من السهل على مصر أن تقبل به في غزة، بـرغم                    

  .انسحاب إسرائيل شبه الكامل عنها
شكلة الخيار األول أنه يوفر إلسرائيل الوقت والذرائع التي تحتاج للمضي في سياسات اإلمالء وفرض الحلول                م

النهائية على األرض، ومشكلة الخيار الثاني واستتباعا الثالث والخامس، أنها توفر إلسرائيل وسائل المتصاص              
األمن في المناطق المجلو عنها، فضال بالطبع       النتائج غير المرغوب فيها للخطط األحادية، وتحديدا لجهة حفظ          

عن كونها تؤمن إلسرائيل اعترافا واقعيا بالحل الذي تفرضه من جانب واحد، سواء جاء هذا االعتراف على يد                  
  .سلطة منتخبة أو أمراء حرب أو تدخل عربي، وال أحسب أن إسرائيل تريد أكثر من ذلك

از التحدي األمني والديموغرافي في وجـه االحـتالل ومـشاريعه           يبقى الخيار الخامس، حل السلطة وإلقاء قف      
، وأخفقت معه الجهود الراميـة      ''السيناريو األمثل ''األحادية، وهو الخيار الواقعي الوحيد المتبقي في حال أخفق          

خيـار  إلسقاط األحادية اإلسرائيلية، والعودة بالعملية السلمية إلى مربعات خريطة الطريق والحلول التفاوضية و            
دولتين لشعبين، مثل هذا السيناريو يفترض هضم واستيعاب مخرجات األحادية اإلسرائيلية، من دون الـسقوط               
في أفخاخها وشراكها العديدة، من دون استعجال الدولة وإسقاط العمل الجماهيري المقـاوم، مـن دون إنكـار                  

ي االسـتجابة لمتطلبـات اإلصـالح       الحاجة لبسط سلطة السلطة واسترداد دورها المخطوف، من دون تلكؤ ف          
  .كما هو عليه اليوم'' خط النهاية''واالستقرار والتنمية، فالصراع ما زال طويال، وهو لم يكن يوما بعيدا عن 

  2/10/2005 الدستور
  

  االنتخابات الفلسطينية وأولوية المواجهة مع االحتالل .37
     ياسر الزعاترة 

 ناطقاً باسم حركة فتح، األمر الذي        اطق باسم الهيئة العليا لالنتخابات    طوال الوقت كان السيد جمال الشوبكي الن      
أصر على إبرازه، ربما من دون قصد، في كل مرة تحدث فيها إلى وسائل اإلعـالم، لكننـا بكـل صـراحة                      
مرتاحون للنتيجة المعلنة لهذه الجولة من االنتخابات عسى أن تخفف قليالً من غلواء بعض قـادة فـتح الـذين                    

والحال أن النسبة التي حـصلت      . وا يتعاملون مع حماس بمنطق العداء المتقدم على العداء مع اإلسرائيليين          أخذ
، ليست هي ذاتها نسبة األصوات على رغم        %)26(مقابل نسبة حماس    %) 53(عليها فتح من مجموع المقاعد      

كبيرة من الـسكان، إضـافة إلـى        نظام القائمة النسبية لسبب بسيط هو فوز حماس في البلديات ذات األعداد ال            
 جرت فيها االنتخابات، وهي بلديات لها فيها أصوات تأييد رغم عدم توفر             104 بلدية من أصل     16غيابها عن   

  .من يمكنهم خوض االنتخابات ألسباب تتعلق بالمعتقلين أو غياب الرموز التي تصلح لمهمة إدارة البلدية
 هذه الجولة تحديداً لم تكن بسيطة، السيما إذا تذكرنا أننـا إزاء             كل ذلك يؤكد أن نسبة حماس من األصوات في        

قرى يلعب فيها البعد العشائري دوراً كبيراً في حين يسهل على حزب السلطة أن يلعب على هذا البعـد علـى                     
  .نحو أفضل من القوى المعارضة

، ومعهما هـذه الجولـة والجولـة        في أي حال، يمكن القول إن نتيجة الجولتين السابقيتن من االنتخابات البلدية           
األخيرة نهاية العام، وهي األهم من حيث تمثيلها للمدن الكبيرة، وكما هو شأن االنتخابات الطالبية والنقابية، ما                 
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زالت تؤكد بما ال يدع مجاالً للشك أن فتح وحماس هما القوتان األساسيتان في الشارع الفلـسطيني، وأن ذلـك                    
نتخابات التشريعية مطلع العام القادم، من دون أن يؤدي ذلك إلى انتزاع األغلبيـة              سينعكس بالضرورة على اال   

  .من حركة فتح
من المؤمل بالطبع أن تجري االنتخابات التشريعية بنزاهة ما سيؤدي إلى حضور كبير لحركة حماس، مع بقاء                 

د يدفعها نحو القيام بواجبهـا      السلطة بيد حركة فتح، ولكن في ظل شعور هذه األخيرة بوجود قوة منافسة، ما ق              
  .في خدمة الشارع الفلسطيني وقضاياه على نحو أفضل مما فعلت أيام أوسلو

لكن األهم من ذلك في كل األحوال هو بقاء قضية االحتالل في مكانها الطبيعي كأم القضايا التي يعيشها الشعب                   
االنسحاب من غزة من أجـل       شارون استغالل الفلسطيني، السيما وأننا إزاء مرحلة بالغة الحساسية، حيث يريد          

تكريس االستيطان في الضفة الغربية والقدس، وهو ما يتطلب التوافق على وسائل ناجعة لمواجهـة المخطـط،       
ومعه رفض الدولة المؤقتة التي تتشكل من قطاع غزة مضافاً إليه بضعة كانتونات معزولة عن بعضها البعض                 

من المؤكـد   . مطة السلطة في سياق استحقاق مطاردة البنية التحتية لإلرهاب        في حدود الجدار، وبالطبع بعد مر     
أن قضية الشعب الفلسطيني األساسية ليست قضية االنتخابات وال الديمقراطية وال حتى الفساد، على أهمية ذلك                

 تبقـى   كله، ولكنها قضية االحتالل الذي يتحكم بحياة الفلسطينيين على مختلف األصعدة، ومن الـضروري أن              
البوصلة واضحة وأال ترتبك األولويات فيغدو الصراع الداخلي مقدماً على الصراع مع االحتالل، السيما ونحن               
نعلم أن في قيادة السلطة من يمكن أن يذهبوا بعيداً في هذا االتجاه فيتحالفوا مع المحتلين ضد أبناء شعبهم مـن                     

  .أجل الحفاظ على السلطة في أيديهم
 في تقييم الوضع الديمقراطي الفلسطيني في الضفة وغزة لقلنا أن حال فتح وحماس حتـى هـذه                  لو أردنا الدقة  

اللحظة هو حال الديمقراطيين والجمهوريين في الواليات المتحدة، أو العمال والمحافظين في بريطانيا، لكن مـا            
 يعني ضرورة أن يطمـئن  يضمن الفوز الدائم لفتح هو ظرف االحتالل ومن ورائه الوضع العربي والدولي، ما        

قادتها ويقدموا تبعاً لذلك مسألة المواجهة مع برنامج االحتالل على ما سـواها، خـصوصاً وأن ذلـك يعـزز                    
  .حضورهم الشعبي أيضاً

  2/10/2005 الدستور
  

  -1-غزة إلى أين؟ فلسطين إلى أين؟  .38
  ماجد كيالي 

وقف عملياتها ضد اسرائيل انطالقـاً مـن        لم يكن اعالن محمود الزهار عن وقف حركته للمظاهر المسلحة و          
 إبـداء بعـض   هـا لكن محاوالت. فهذه الحركة دأبت على بعث رسائل براغماتية   . قطاع غزة، مفاجئاً وال جديداً    

البراغماتية، في الشعارات والمواقف والتحالفات والعالقات، داخلياً وخارجياً، ظلت مشوبة بالتردد والتقلب، ما             
ال االضطراب، في هذه الحركة، بين النزعة االيديولوجية والضرورات العملية، بـين            أضعف صدقيتها وبّين ح   

 ان مواقفها هذه كانت تـأتي جـد متـأخرة، علـى             تهاومشكل .الشعارات واالدعاءات وبين االمكانات الواقعية    
يجة وعـي   األغلب، وأنها كانت تحصل بعد ضغوط داخلية أو خارجية، بمعنى ان هذه المواقف لم تكن تأتي بنت                

ومـن متابعـة سـلوك      . ذاتي، أو ثمرةً لنقاش فلسطيني داخلي، يضع المصلحة والحاجات الوطنية في أولوياته           
 االسرائيلية، يمكن مالحظـة     -حماس ابان السنوات الخمس الماضية، التي اندلعت فيها المواجهات الفلسطينية           

ئيس في الساحة الفلسطينية، خصوصاً لجهة اثبـات        أولهما، تمثل بمحاولتها تأكيد دورها الر     : انه اتسم بنازعين  
قدرتها على وضع فيتو على توجهات السلطة، وحزبها الرئيس، ما خلق واقعاً من ازدواجية السلطة، انعكـس                 

وثانيهما، جهدها لتعزيز مكانتها فلسطينياً وعربياً، في       . سلباً لجهة غياب استراتيجية سياسية وميدانية لالنتفاضة      
ا على مكانة القيادة في الساحة الفلسطينية، مع فتح، ال سيما في ظل ظروف اقليمية ودولية غيـر                  اطار تنافسه 

طبعاً ال يمكن ألحد أن يشكك بمشروعية مسعى حماس لتوكيـد دورهـا              .مواتية، على األقل في المدى الراهن     
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ـ      مل مـن خـارج النظـام       ، اوالً، انها ما زالت مصرة على الع       هاوتعزيز حضورها، لكن المعضلة، بالنسبة ل
ثانياً، انها لم تغـادر خطابهـا االيـديولوجي الـى     . الفلسطيني، األمر الذي يضعف مساعيها للتحكم في ادارته 

 االسالمية، ما جعلهـا تحمـل أجنـدة         -الخطاب السياسي، اذ ظلت تعتبر نفسها جزءاً من الحركات الجهادية           
 بقيت متمسكة بانتهاج نمط العمليات التفجيرية في المـدن          اهثالثاً، ان . خاصة، تتجاوز كونها حركة تحرر وطني     

االسرائيلية، برغم إضراره بصورة الكفاح المشروع، ورغم استغالل اسرائيل لذلك في توجيه ضربات مـدمرة              
ما زالت ترفض التعامل مع الوقائع ومعطيات السياسة وموازين القوى، في ما يتعلـق              ها  رابعاً، ان . للفلسطينيين

 االسرائيلي، وهذا األمر جعلها تحّمل االنتفاضة، وفلـسطينيي الـضفة           -ت ومداخالت الصراع العربي     بتعقيدا
أي والقطاع، مهمة تحرير فلسطين، كما جعلها تتملص من الموافقة على برنامج االجماع الوطني الفلـسطيني                

زاماتها وتعهداتها، برغم ان هـذه      ال تقدر تماماً وضع السلطة، بالت     ها  خامساً، يبدو ان  . دولة في الضفة والقطاع   
سادسـاً،  . السلطة رفضت الدعوات والضغوط االسرائيلية الرامية لنزع سالح المقاومة وتفكيك بنيتها التحتيـة            

تحاول التركيز على جانب المقاومة المسلحة من نمط العمليات التفجيرية والصواريخ، لكن مقاومة االحـتالل،               
تقتصر على هذين الشكلين، اذ أن صمود الفلسطينيين ورفضهم واقع االحـتالل،            وضمنها المقاومة المسلحة، لم     

والثابت ان انسحاب اسرائيل من القطاع لم يكـن نتـاج المقاومـة             . هو أهم شكل من أشكال المقاومة الشعبية      
لص مـن   المسلحة فقط، بأنواعها على أهميتها، فثمة عوامل داخلية تتعلق بما يسمى الخطر الديموغرافي، والتخ             

وللعلم، فـإن عـدد القتلـى       . عبء السيطرة على مليون ونصف فلسطيني، وتحسين صورة اسرائيل الخارجية         
 في االنتفاضة األولـى،     29 اسرائيلياً، ضمنهم حوالى     270االسرائيليين في قطاع غزة، منذ احتالله لم يتجاوز         

هـذا بالنـسبة للمـدى       .واجهـات  شخصاً قتلوا خالل األعوام الخمسة الماضـية مـن الم          125وفقط حوالى   
فمثالً، بعد حصول االنسحاب، شككت بهـذا       .  عديدة هااالستراتيجي، أما في المدى التكتيكي فاألمثلة على تخبط       

لكن المفارقة تمثلت في أنها عملت، وبشكل       . االنسحاب واعتبرت ان القطاع لم يتحرر بعد وهي محقة في ذلك          
ولم تكتف بهذا بل ان مظاهر االحتفـال لـم تقتـصر علـى              ! تحريرال ب احادي، على تنظيم المظاهر االحتفالية    

 وكأنها تريد ان تعلـن للعـالم ان         ,حصل فيه ما حصل   والمهرجانات والخطابات، وانما شملت عرضاً عسكرياً       
الشعب الفلسطيني يمتلك جيشاً وعتاداً مكافئاً السرائيل، رغم ان الفلسطينيين يجهدون لشرح معانـاتهم تحـت                

وفوق كل ما تقدم حاولت الترويج الدعاء انها هي التي أجبرت اسرائيل على االنسحاب، متجـاوزة                ! اللاالحت
فإذا كانت حماس نفذت العدد األكبر      . حقيقة ان فتح لها دور كبير في عمليات المقاومة، وبما ال يقل عن دورها             
لمقاومة المسلحة ضد الوجود االحتاللي     من العمليات التفجيرية، فإن فتح هي التي نفذت أكبر عدد من عمليات ا            

 اخطأت أخيراً عنـدما حاولـت اسـتدراج         هاكذلك فإن . االسرائيلي العسكري واالستيطاني في الضفة والقطاع     
اسرائيل أو عندما استدرجتها اسرائيل الى مربع المواجهات العسكرية مجدداً، ألنه ال الظرف الفلـسطيني وال                

 سّهل على اسرائيل تدمير ما دمرته، وقتل من قتلته، اضـافة            ذلك  هكذا فإن   . لكالعربي وال االقليمي مناسب لذ    
 عززت موقف القوى المتطرفة في اسرائيل، وهي فـي          هاوأخيراً، فإن سياسات  . الى اعتقال المئات من الكوادر    

مطاف، ان  المشكلة، في آخر ال    .ذلك كمن ينقل أزمة االنسحاب، من الطرف االسرائيلي، الى الطرف الفلسطيني          
الساحة الفلسطينية تبدو غير ناضجة أو مهيأة لكبح جماح حماس وترشيد أوضاعها، فال السلطة تملك الشرعية                

وال الفصائل األخرى في حال تمكّنها من ذلك، بـسبب          , واالمكانية الالزمة لتصويب وتنظيم الوضع الفلسطيني     
أما الشارع الذي يدفع ثمن هـذه       . لسلطة و حماس  ضعف دورها وتآكل مكانتها واستمرائها لعبة التجاذب بين ا        

. الفوضى، فمنهك ومستنزف، وغائب ومغيب، في ظل نظام الوصاية الفصائلي، وغياب عالقـات المـشاركة              
والمعنى ان الوضع الفلسطيني الذي يفتقر الى المأسسة والعالقات الديموقراطية، هـو الـذي يـشجع حمـاس                  

على ذلك فإن األصوات التـي تطالـب        .  التي يدفع الشعب ثمنها باهظاً     وغيرها على طرح السياسات االحادية،    
السلطة بوضع حد الستشراء مظاهر الفساد والمحسوبية والعسكرة واحتكار القرار، معنية أيضاً بدعوة حمـاس               

  .لمراجعة دروس الماضي، بصورة نقدية جريئة ومسؤولة، من أجل ترشيد دورها، وانقاذاً للوضع الفلسطيني
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  2/10/2005اة الحي
  
  
  
  
  

  ...رأس حماس المطلوب ومعه القضية .39
  ياسر الزعاترة

  
بعد ما يقرب من ثمانية عشر عاماً على تأسيسها تجد حركة حماس نفسها في مواجهة إعصار يتخطفها من كل                   
جانب، وذلك بعد مسلسل اغتياالت طال معظم مؤسسيها وأكبر قيادييها في الداخل، في وضع لم تعـرف لـه                   

ت الفلسطينية مثيالً، بما في ذلك فتح التي لم تتعرض في زمن محدود لهذا الكم من النزيـف القيـادي،                    الحركا
ال تتوقف األزمة الرهيبة     .السيما وأن حماس لم تفقد قادتها شهداء فحسب، وإنما خسرت جهودهم كأسرى أيضاُ            

حديد مسارها السياسي والعسكري فـي       نحو صعوبة ت   هاحدود، وإنما يتجاوز  هذه ال حركة عند   الالتي تعاني منها    
ضوء التطورات المحلية والعربية واإلقليمية والدولية األخيرة، وهي تطورات مدججة بالرياح التي تهب غالبـاً               

وفي حين يبدو النزيف المذكور قابالً للتعويض بشكل من األشكال، علـى             .في اتجاه يعاكس ما تشتهيه الحركة     
لرنتيسي، ال يمكن توفيرهم بسهولة، فإن التحديات األخرى التي تواجهها ستحتاج           رغم أن أمثال الشيخ ياسين وا     

نقول ذلك ألن قيـادة      .إلى قدر كبير من التوفيق وحسن الطالع كي يتم تجاوزها بأقل قدر من الخسائر والمعاناة              
طاع، وبنسبة أقـل فـي       من جهة، فيما ال تخلو الساحة في الق        هاالخارج ما تزال توفر قدراً من األمان بالنسبة ل        

الضفة من قيادات يمكنها تسيير المركب على نحو معقول، فضالً عن أن مدد الشبان الذين تزدحم بهم صفوف                  
 على قدرتها المميزة علـى مـلء الفـراغ          تهاوقد دلت تجرب  . الحركة يظل قادراً على توفير كادر قيادي جديد       

تذكرنا هذه المرحلة التي تعيشها الحركة بمرحلـة         .عتقاالتالقيادي كلما تكاثرت عليها سهام االغتياالت أو اال       
في تلك اآلونة طرحت أمام الحركة ثالثة        مشابهة عاشتها بعد مرور بعض الوقت على انطالق مشروع أوسلو،         

تحديات، تماماً كما هو الحال هذه المرة، لكن الالفت أن التعاطي معهما بدا مختلفاً على نحـو مـن األنحـاء،                     
الموقـف مـن اسـتمرار      و،  ةنتخابات التـشريعي  الالموقف من السلطة، المشاركة في ا     : ت الثالثة هي  والتحديا
في البداية حسم الموقف من العالقة مع السلطة، بصرف النظر عن مواقفها من الحركة أو سياسـاتها                  .المقاومة

ر رفض المشاركة فيهـا علـى       الداخلية والتفاوضية، ثم كان الحسم في مسألة المشاركة في االنتخابات، إذ تقر           
رغم أصوات كثيرة كانت تدفع نحو استثمار اللحظة المناسبة بدعوى أن أوسلو ماض في طريقه وأن المنطـق                  
يستدعي الحصول على حصة من الكعكة، أما الموقف من المقاومة فقد تلخص في تهدئة غير معلنـة تتخللهـا                   

، وأحياناً من دون إعـالن      67في المناطق المحتلة عام     بعض العمليات التي تستهدف العسكريين والمستوطنين       
مباشر باسم الحركة، إذ استخدم في تلك اآلونة عنوان كتائب الشهيد عمر المختار، والخالصة هـي اسـتمرار                  

الالفت في تلك المرحلة هو أن الحركة لم تفقد بريقها وال حضورها، خالفاً لما راهن عليه                 .رفع راية المقاومة  
رأوا في مقاطعة االنتخابات خطأ سياسياً كبيراً، بل إن حضورها الشعبي كما دلـت علـى ذلـك                  البعض ممن   

انتخابات الطلبة والقطاعات النقابية قد سجل تقدماً كبيراً، السيما بعد أن غرقت السلطة ورموزها في مـستنقع                 
قرار المشاركة في االنتخابـات     نأتي للمرحلة الجديدة، فقد جاء       .الفساد، فيما كان مشروع أوسلو يواصل التعثر      

التشريعية مقدمة لمرحلة من التردد، وربما االرتباك، في حسم البوصلة السياسية، السيما إثر مجيئه في أجواء                
وهنا تركزت المشكلة، إذ ال يختلـف العـارفون بوضـع الـشارع الفلـسطيني،               . قرار االنسحاب اإلسرائيلي  

ماس في غزة يتفوق على حضور فتح، وقد جاء الحضور المسلح           والمحايدون منهم بالذات، على أن حضور ح      
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المتفوق أيضاً خالل المرحلة األخيرة من انتفاضة األقصى وتحول زخم المقاومة إلى القطاع، ليربك حـسابات                
الحركة ويجعلها حائرة بين تحدي السلطة وخياراتها، ومن ثم منافستها على الصدارة من خـالل االنتخابـات،                 

ربمـا كانـت     .مل مع المعطيات الواقعية التي ال تسمح لها بمنافسة فتح على مكانة الحزب الحـاكم              وبين التعا 
 على األرض لم يكن يوفر الطمأنينة لقادة فـتح والـسلطة، وال    هاالرؤية واضحة في االتجاه األخير، لكن سلوك      

فـض الحركـة والعمـل علـى        لمرجعيتهم العربية مصر، فيما كان الخيار اإلسرائيلي األميركي قائماً على ر          
تحجيمها بكل الوسائل الممكنة، األمر الذي انسحب على الوضع الدولي الذي ساءت مواقفه من الحركـة كمـا                  
تبدى مؤخراً في موقف الرباعية المؤيد لشارون بشأن مشاركتها في االنتخابات، وقبلها تعاطي بعض األوربيين               

يما بعض رموزها المعروفين بتشددهم حيال الحركة لم يكونـوا          والحال أن السلطة، الس    .معها بوصفها إرهابية  
ليطمئنوا على قبولها بزعامة فتح للسلطة وللوضع الفلسطيني مهما كانت التطمينات، السيما وأن منطق النديـة                

هكذا وجدت حماس نفـسها      .يظل مرفوضاً هو اآلخر حتى لو انطوى على قبول باالستحقاق المتعلق بالزعامة           
 يتآمر عليها ويمكر بها على نحو رهيب، وجاء األداء اإلشكالي فيما يتعلق بـإعالن أسـماء القـادة                  أمام محيط 

، مـع أن    ئهاالعسكريين واالستعراضات العسكرية بعد الخروج اإلسرائيلي ليضيف عنصر ضعف جديد في أدا           
صائل أخرى أقـل شـأناً،    لم تكن هي من أطلق االستعراضات العسكرية، إذ سبقتها ف  هانأاألمانة تقتضي القول    

وأحياناً أقل من ذلك، مع أن أحدها لم يسجل باسمه طوال انتفاضة األقصى سوى قتل جنديين إسرائيليين اثنـين                 
من هنا يمكن القول إن الحراك الداخلي في صفوف الحركة ربما اضطر القيادة إلى الموافقـة                 !ال أكثر وال أقل   

وصوالً إلى ما جرى في جباليا، والذي ال يمكـن بحـال اسـتبعاد              على تنظيم االستعراضات على ذلك النحو،       
وقوف أصابع إسرائيلية؛ مباشرة أو بتنسيق مع طرف ما في السلطة، خلفه بدليل حسم هذه األخيرة لحقيقة مـا                   

جاءت الردود العنيفة من طرف اإلسرائيليين، ومعها االستثمار الواضح          !جرى بعد أربع دقائق فقط من وقوعه      
ية من طرف السلطة، إلى جانب الضغوط المصرية، جاءت لتفرض على الحركة إعالناً جديداً عن العودة                العدائ

والحال أن ما جرى من ردود إسرائيلية عنيفة لم يكن إال شـكالً              .إلى التهدئة بدا مرتبكاً في صياغته هو اآلخر       
 ونتانيـاهو، أم مـن أجـل إعاقـة          من أشكال االستغالل البشع لما جرى، أكان في سياق التنافس بين شارون           

المشاركة الحماسية في االنتخابات التشريعية في الضفة بعد أيام من إعالن شارون نواياه على هـذا الـصعيد،                  
بدليل أن المعتقلين هم ذاتهم من كانت الحركة تعتزم ترشيحهم في االنتخابات التـشريعية، ومعهـم الفـاعلون                  

لى رغم أن بعضهم لم يعتقل حتى في أشد فترات انتفاضة األقصى تصعيداً،             المتوقعون في الحملة االنتخابية، ع    
في حين كان استثمار السلطة لما جرى محض استثمار انتخابي ال صلة له بمصالح الشعب الفلسطيني، بـدليل                  

لعل أهم ما يمكـن أن      . !السكوت على مطلقي الصواريخ اآلخرين مقابل التركيز المفرط على صواريخ حماس          
حركة في مواجهـة    ال هنا هو أن مخاطر ما يجري إلى اآلن ال تنحصر في تلك التي يمكن أن تترتب على                   يقال

االستهداف المتعدد األطراف، وإنما تتجاوزها نحو مخاطر حقيقية على الشعب الفلسطيني وقـضيته، ذلـك أن                
مضافاً إليها كانتونات معزولة    شارون لم يتخل إلى اآلن عن مشروعه للدولة الفلسطينية المؤقتة في قطاع غزة،              

عن بعضها البعض في الضفة كحل نهائي يحول النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي إلى نزاع حدودي بـين دولتـين           
جارتين، بل إن غير المعلن أو المأمول، إذا شئنا الدقة، يبدو أسوأ من ذلك، ويتمثل في ما كشفه ألوف بن حول                     

ي انتخابات الضفة الغربية دون االعتراض على مشاركتها في غزة،          داللة موقف شارون من مشاركة حماس ف      
إذ نقل عن مسؤولين وشخصيات في وزارة الدفاع اإلسرائيلي أنهم يتطلعون إلى إعادة الوضع إلى سابق عهده                 

، وهو وضع ال يمكن استبعاده في ظل قدرة الجدار على تنغيص حياة الفلسطينيين في الضفة وإمكانيـة    67عام  
في هذه األجواء يبدو أن على حماس، وفي ظل صعوبة العودة عن قرار المشاركة               .م طوعياً إلى األردن   رحيله

في االنتخابات، أن تبادر إلى طمأنة فتح إلى عدم سعيها للحصول على الغالبية، مع تشكيل ائتالف يضم عـدداً                   
يرة، ومن ثم التوافـق مـع       من الشخصيات من خارج الحركة، إلى جانب ترشيح عدد من رموز الحركة األس            

عباس على مسار سياسي يمتحن النوايا اإلسرائيلية، أقله بالنسبة للسلطة، فيما يواصـل التـصدي للخطـوات                 
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المرفوضة على األرض، وإن بأساليب سلمية، مع المراهنة على تغيرات في الظـروف العربيـة واإلقليميـة                 
تمرد على برنامج شارون ومواجهته بكل السبل الممكنة بمـا          والدولية تبعاً للفشل األميركي في العراق تسمح بال       

أما سالح المقاومة فال بد من توافق على أساليب معقولة فـي التعـاطي              . في ذلك العودة إلى المقاومة المسلحة     
خالصة القول أن المخاطر الحقيقية ال تتركز علـى          .معه، خصوصاً أنه االستحقاق األول في خريطة الطريق       

على رغم ما ستعانيه الحركة وكوادرها، وإنما على مسار القضية برمتها، ذلك أن حركة تملـك                وضع حماس،   
كل تلك الجذور الدينية واالجتماعية والجهادية ال يمكن أن تكون مهددة بحمالت أمنية أو سياسية عابرة، ولـو                  

  .صح ذلك لكانت الحركة في خبر كان منذ زمن بعيد
  2/10/2005الحياة 
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