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  اشتباكات بين حماس والسلطة واتهامات متبادلة .1

 وأصيب العشرات إثر    فلسطينيان أحدهما ضابط في الشرطة قتال      أن: غزة من 2/10/2005 قدس برس  ذكرت
 حينما   وقعت وحسب شهود عيان فإن االشتباكات     .اشتباكات مسلحة بين عناصر من حماس وأفراد من الشرطة        

 .حركة في شارع النـصر    الر بدون سابق إنذار على سيارة كان يستقلها أفراد من           أطلق رجال من الشرطة النا    
داخليـة أن   الوفي الوقت الذي أكـدت فيـه         .دورية ومركزها الالمواطنين هاجموا     أن العشرات من   واوأوضح

جـال  وأكدت أن ر   دورية، نفت كتائب القسام الرواية،    الاالشتباك وقع حينما ألقى عناصر من حماس قنبلة على          
الشرطة أطلقوا النار على سيارة كان يستقلها محمد الرنتيسي وحاولوا اعتقاله بعد االعتداء عليه، وحال تـدخل                 

أكد مشير المصري أن حركته تعمل على تهدئة األمور وتطويـق األحـداث             من ناحيته    و .المواطنين دون ذلك  
  .المؤسفة
 أن ما حصل    ,اليه الداخلية  ما أشارت    ي القسام نفى  إل: غزةمن   3/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   ولفت

هو نزاع حول أسبقية سحب أموال من بنك فلسطين وأن عضوا في حماس استدعى مجموعات مـسلحة بعـد                   
  .بنكالمشيرة إلى أن الرنتيسي ليس له حساب في . قدوم الشرطة لفض النزاع

خالف نشب بين أحد الن أن الفلسطيني  مصادر األمهقالتإلى ما : غزةمن  3/10/2005سي ان ان  ونوهت
  .عناصر حماس وضابط في الشرطة، سرعان ما تطور إلى اشتباك مسلّح

ل الداخلية حماس المسؤولية عما تسببت يحمت: ا ف ب، اب، رويترزنقال عن  3/10/2005 السفير وأوردت
وضحت انها تدين وتستنكر العمل وا. اخالل بالقانون والنظام واالعتداء على الممتلكات العامة في غزة به من

حركة بعرقلة عمل الشرطة والقاء القنابل واستخدام اسلحة اآلر بي جي الاالجرامي الذي قامت به عناصر من 
  .ها ومراكزهاضد دوريات
 ان حماس تضع نفسها فوق القانون واالجماع  الداخلية من بيانهاوضح ما 3/10/2005 البلد اللبنانية وتناولت

  . ثل هذه الممارسات التي تنعكس سلبا على وحدتنا الوطنيةالوطني بم
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 سـامي أبـو     ما أشار إليه  : رام اهللا والوكاالت  من  محمد هواش    3/10/2005 النهار اللبنانية    وأضاف مراسل 
 حاولنا تهدئة االمور ونجحنا في ذلك، ولكن فوجئنا بان افراداً من الشرطة واالجهـزة االمنيـة                 ,بقولهزهري  

ومن  .قيف كل سيارة لها عالقة بحماس واعتقال افرادها ومصادرة سالحهم وهو ما سبب االنفجار             يقومون بتو 
وقالت مصادر ان    .رفض مسؤولون فلسطينيون ربط الحادث بالتوتر على خلفية نتائج االنتخابات         ناحية أخرى   

  . خالفاتالحادث فردي، ولكن لدى الفلسطينيين في غزة الكثير من المشاكل والظنون التي تسبب
. لجنة المتابعة نجحت في تطويق ووقف االشـتباكات       أن  : 3/10/2005 األيام الفلسطينية     في كتب حسن جبر  و

 ادانت مـا حـدث   هاواكد، ان . طلبت من الجميع سحب المسلحين من الشوارع        اللجنة وقال ابراهيم ابو النجا ان    
مـن  و.  ستتابع لقاءاتها من اجل ابـراز الحقيقـة        اهباعتباره عمالً سلبياً اضر بالمصلحة الوطنية مشيراً الى ان        

جانبه، قال جميل مجدالوي، ان لجنة مصغرة ستتابع هذا الحدث اليوم وتحدد المسؤوليات وتعلن النتائج علـى                 
  .المأل

جاءت بعد ساعات قليلة مـن       هذه االحداث إلى أن   : غزة من   3/10/2005 الحياة    مراسل فتحي صباح وأشار  
 ان هناك تياراً استئصالياً في السلطة يحرض عباس ضد حماس ويزوده التقارير             ,لذي قال تصريح محمد نزال ا   

تحريض على شن حرب ال هوادة      الالخاطئة والمضللة والكاذبه، ولعل ما وصلنا من قيام احد رموز هذا التيار ب            
ضه بـالقول ان دوالً     عزز تحري  هفيها على حماس حتى لو ادى ذلك الى حرب اهلية، يؤكد ما ذهبنا اليه، بل ان               

ووصف هذا التيار الذي قال انه يحاول جر الحركة الى          . كبيرة لم تنل استقاللها اال بعد ان خاضت حرباً اهلية         
اشتباكات مع السلطة، بأن ايديه ملطخة بدماء الفلسطينيين وبتآمره وبتلقيه الرعاية في واشنطن ولنـدن، وهـو                 

 .كون في سدة السلطة يوما من االياممعروف لدى شعبنا الذي لن يسمح له بأن ي
 أن عباس ال يدير السلطة من مكتب على القمر، مشيرا إلى أنه ,ه نزالأضافما : 3/10/2005البيـان    ونشرت

يلتقي بالقيادات في كل الفصائل وبامكانه أن يعلم ويميز ما هو الصحيح، كما أنه ليس بسيطا لهذه الدرجة التي                   
  . تزويده بتقارير خاطئةيمكن أن يتم بها تضليله أو

الرئاسة الفلسطينية اسـتنكرت،  أن :  قد أوضحتغزةمن  2/10/2005 وفا – وكالة األنباء الفلسطينية وكانت
وأكدت حـرص    .، واعتبرتها مجافية للحقيقة ومحاولة لبث بذور الفتنة الداخلية        نزالالتصريحات التي أدلى بها     

حركـة  الننا نطالب قيادة    أ،  وأضافت .فاظ على الوحدة الوطنية   عباس على صيانة العمل الوطني من خالل الح       
بوقف مثل هذه التجاوزات التي تثير الفتنة وإعادة النظر في خطابهم اإلعالمي واالرتقاء إلى مستوى المسؤولية                

  .إزاء تكريس الشراكة والتعددية
  
  تعلن احترامها والنتخابات احماس تصحح نتائج  .2

 مشير المصري في مؤتمر صحافي ان       هقالما   :غزة من   فتحي صباح  مراسلها   عن 3/10/2005 الحياة   نشرت
 فـي المئـة مـن مجمـوع     34.5 في المئة من مجموع المقاعد، ونحـو  36.2الحركة حصلت على ما نسبته  

 30742 حصلت علـى  هانتائج وفقاً لتقويم اللجنة االنتخابية في الحركة، مشيراً إلى أن        الواستعرض  .  األصوات
وقال إن   .632 مقعداً من أصل     229 أصوات، وهذا يعني عدداً من المقاعد يصل الى          89008من أصل   صوتاً  

 13واضاف ان الحركة فازت بالغالبية المطلقة في        .  دائرة 62الحركة شاركت في شكل مستقل بقوائم كاملة في         
 في تحالفـات مـع      62لـواشار الى ان الحركة شاركت اضافة الى الدوائر ا         . شاركت فيها  62دائرة من أصل    
 وفازت في معظم هذه     , دائرة من بينها فتح والشعبية والجهاد والديموقراطية وحزب الشعب         12قوائم أخرى في    

واعتبر ان هذه المرحلة جرت في ظل تفاعل جماهيري كبير وانضباط عالٍِ وحرص شـديد علـى                 . التحالفات
  .طيني قبل أن يكون نجاحا لهذا الفصيل أو ذاكاالصالح والتغيير، واصفا ذلك بأنه نجاح لشعبنا الفلس
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أن الحركة  من   ه مشير المصري  أوضح ما   : غزة من 3/10/2005 الخليج اإلماراتية     مراسل طاهر النونو ونقل  
قد سجلت تحفظها على سرعة إظهار النتائج من دون تدقيق، وطالبنـا دائمـا بـضرورة التمـسك بالـشفافية                    

وقال إن الحركة ستُسخر هذا الفوز لمصلحة الشعب الفلسطيني         . تائج الحقيقية والمصداقية والحيادية، ورصد الن   
وتعزيز وحدته الداخلية، ومن أجل ذلك سوف تدرس بجدية التحالف مع فصائل فلسطينية إلدارة المجالس التي                

  .يزيد عددها على األربعين
نتائج االنتخابـات   لنت احترامها   حماس أعل إلى أن   : غزة من   ماهر إبراهيم  3/10/2005 البيان   وأشار مراسل 
  . مطالبة بإعادة تشكيل اللجنة قبل البدء بالمرحلة الرابعة,رغم تحفظها

 فـراس يـاغي ، ان       هاعلنما   :رام اهللا  من   منتصر حمدان  عن مراسلها    2/10/2005 الحياة الجديدة    وأوردت
ة اية امرأة، مؤكـدا ان هـذا مـا          المقاعد المخصصة للمرأة في المجالس المحلية ستبقى شاغرة في حال استقال          

 في اعقاب ورود معلومات حول ممارسـة        هوجاء اعالن  .نصت عليه التعديالت على قانون االنتخابات المحلية      
اعضاء في قوائم انتخابية فازت ضغوطا على بعض النساء لتقديم استقالتهن لصالح االعـضاء اآلخـرين فـي          

  .قوائمهن
  
  في االنتخابات التشريعية شارون يحدد شروطاً لمشاركة حماس  .3

أعربت اسرائيل عن عميق ارتياحها لتصريحات رايس بأن        : الناصرة اسعد تلحمي   3/10/2005الحياة  نشرت  
المجتمع الدولي لن يوافق على اشراك حماس في االنتخابات التشريعية ليكرر شارون موقفه المعارض إشراك               

 هذه المسألة على اجندة المجتمع الدولي، ومعتبـراً مـشاركة     الحركة في االنتخابات، الفتاً الى نجاحه في طرح       
الحركة في االنتخابات خطراً ومناقضاً لخريطة الطريق، فيما كرر موفاز تهديداته للحركة بمزيد من الضربات               

  . العسكرية في حال استأنفت اطالق القذائف على بلدات اسرائيلية
 حديث عن االنتخابات من أي جهة كانت، ألن ذلـك غيـر             ورد عريقات بأن السلطة ترفض رفضاً قاطعاً أي       

  .مقبول على االطالق، ويعتبر تدخالً سافراً في الشؤون الداخلية الفلسطينية
واستهل شارون جلسة الحكومة االسبوعية أمس بالقول انه في لقاءاته األخيرة في نيويورك مع قادة دول العالم                 

 في غزة بعد االنسحاب لضمان نجاح العملية السياسية التي ينبغـي            أوضح انه يجب التركيز اآلن على ما يدور       
وأضاف ان اسرائيل سلمت السلطة الفلسطينية المسؤولية عن القطاع بعد ان أوضحت لهـا              . ان تلي االنسحاب  

وزاد ان  . ان استتباب األمن والنظام واالقتصادي سينعكس ايجاباً على السكان الفلسطينيين وسـيبين وجهـتهم             
وتطرق الى مشاركة حماس في      .يل اكدت انها ستقدم يد العون للسلطة لتجعل من االنسحاب عملية ناجحة           اسرائ

االنتخابات التشريعية وقال ان اسرائيل ترى في مشاركة الحركة بشكلها الحالي خطـراً وان هـذه المـشاركة                  
ن المشاركة ممكنة فقـط فـي       أوضحنا ا : تتعارض وخريطة الطريق والتفاهمات مع السلطة الفلسطينية، مضيفاً       

حال تخلت الحركة عن االرهاب وتجردت من السالح وفككت قواعدها وألغت ميثاقها الداعي الى القضاء على                
وأضاف مستدركاً ان اسرائيل ترى ان االنتخابات الفلسطينية شأناً داخلياً وال تستطيع منع اجرائها، إال               . اسرائيل

ات ستحدد مدى التعاون االسرائيلي في هذه االنتخابات، ولن تمكننـا مـن             ان مشاركة هذه الحركة في االنتخاب     
وتابع ان وضع مسألة عدم مشاركة حمـاس فـي           .التعاون كما حصل إبان انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية       

االنتخابات على جدول اعمال المجتمع الدولي كان خطوة صحيحة ونعتزم مواصلة العمل مع المجتمع الـدولي                
وختم بتوجيه التقدير العميق لموقف الواليات المتحدة من هذه المسألة كمـا انعكـس فـي                . ذا الموضوع في ه 

  .رايستصريحات و
وأعربت وزيرة القضاء االسرائيلية ليفني عن أملها في ان تحذو أوروبا حذو واشنطن وتتخذ موقفاً ماثالً حيال                 

كة في العملية الديموقراطية من دون الحسم الواضـح         حماس لتوضح هي ايضاً للفلسطينيين أنه ال يمكن المشار        
إمـا اللعبـة    : وأضافت ان الفرصة متاحة اآلن أمام الفلسطينيين لوضع حماس علـى المحـك            . ضد االرهاب 



 

 6

الديموقراطية والتجرد من السالح أو عدم الحسم في هذه المسألة، وحينها سيفوتون الفرصة ويدخلون العمليـة                
  .السياسية في جمود

دى شالوم ارتياحه لما وصفه بنجاح الديبلوماسية االسرائيلية في ايصال رسالتها الى العـالم حـول مـدى                  وأب
وقال ان هذه الرسالة تغلغلت جيداً لدى قادة العـالم وان تـصريحات             . خطورة مشاركة حماس في االنتخابات    

 القطاع، لن تـنجح مـن دون        وزاد ان االنتخابات الفلسطينية في الضفة وبخالف الوضع في        . رايس تجسد ذلك  
. مساعدة اسرائيلية من خالل رفع الحواجز العسكرية ونحن لن نمكن حماس من المـشاركة فـي االنتخابـات                 

  .مضيفاً ان الحركة تسعى الى استبدال النظام الحالي في السلطة من علماني معتدل الى أصولي متطرف
  أن طـاهر النونـو   وغزة آمال شحادة    والقدس   ها في نقالً عن مراسلي   3/10/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  

:  وقـال  .عريقات اعتبر في حديث مع الخليج هذا الموقف تدخالً امريكياً  اسرائيلياً في الشؤون الداخلية للسلطة               
من جهتنا نحترم التزاماتنا في تنفيذ خريطـة        : واضاف. إن السلطة تجري االنتخابات ضمن القانون الفلسطيني      

 واحدة وسالح واحد ولكن ما يتوجب فعله اليوم ان تقوم اسرائيل، على االقل، بقراءة خريطـة                 الطريق كسلطة 
الطريق وما نصت عليه من مطالب لوقف الحمالت االستيطانية وفرض الحقائق على االرض ووقف العنـف                

  .ضد الفلسطينيين في كل مكان
مشاركة في االنتخابات اذا لم تنفذ الشروط       واجمع وزراء الحكومة االسرائيلية، على ضرورة منع حماس من ال         

  .التي طرحها شارون
ان اتفاقيات اوسلو نصت بشكل     الذي قال    هرتسوغ    اإلسرائيلي ل الوزير وق 2/10/2005 48عرب  ونقل موقع   

 حذر فـي حـديث   هلكن.واضح على ان أي تنظيم يدعو الى ابادة اسرائيل لن يسمح له المشاركة في االنتخابات     
سرائيلية من عناق شامل من جانب الحكومة االسرائيلية لعباس معتبرا ان ذلك ليس فـي مـصلحة                 لالذاعة اال 
  . اسرائيل

هنغبي دعا  أن  كامل ابراهيم   والقدس آمال شحادة     نقالً عن مراسليها في    3/10/2005الرأي األردنية    وجاء في 
وعلى كافة التنظيمات االرهابية    الى العمل من اجل اخفاء حماس عن الشرق االوسط وشن حرب عالمية عليها              

  .كما هو الحال مع القاعدة وحزب اهللا
وفي سياق تحريضه على حماس زعم رئيس المخابرات االسبق غلون،ان الحركة ستنقل نشاطها الـى الـضفة                 
وقال تنتظرنا في الضفة فترة صعبة جدا من االرهاب، وهناك سنكون مقيدين في ردود افعالنـا، مثلمـا كنـا                    

وذلك الن المسؤولية األمنية والمسؤولية على سالمة الـسكان تقـع علـى             . ي غزة حتى فك االرتباط    مقيدين ف 
  .عاتقنا

من جانبها أكدت حماس أن الهجمة والتصعيد األخير الذي حصل في األراضي الفلسطينية وموجة التصريحات               
ضدها من قبل إسرائيل والواليات     المنتقدة لها والداعية لتفكيكها ونزع سالحها جاء ضمن مؤامرة دولية حيكت            

وقال سامي أبو زهري خالل مؤتمر صحفي عقد في غزة أمس هناك مؤامرة دوليـة تـشارك فيهـا                    .المتحدة
أطراف دولية واإلدارة األميركية احد ابرز هذه األطراف واالحتالل اإلسرائيلي أيضا هو الطرف الرئيسي فيها               

وأضاف أن المؤامرة الدولية تستهدف قـوى المقاومـة          .لمؤامرةوهناك أطراف في المنطقة متورطة في هذه ا       
الفلسطينية على مختلف أطيافها وألوانها وتستهدف بشكل خاص حماس و تستهدف حـصار الحركـة سياسـيا                 
مؤكدا أن حملة االعتقاالت والواسعة واألخيرة والتي جرت في الضفة الغربية ضد نشطاء وكـوادر الحركـة                 

وأشار إلى أن تصريحات رايس تعبيرا عن العداء األميركي لـشعبنا الفلـسطيني             . ةجاءت ضمن هذه المؤامر   
ولحماس وقوى المقاومة هي تعبير عن المؤامرة الدولية التي أشارت إليها هي تعبير على أن اإلدارة تريـد أن                   

وأسـماء  وتعهد أن الحركة ستكشف في المستقبل القريب عن المؤامرة من خـالل أرقـام                .تخلق فتنة داخلية  
ودعا السلطة والفصائل الفلسطينية على حد سواء بالعمل على إفشال كافـة             .وعناوين أكثر دقة وأكثر تفصيال    

وفي رده على سؤال حول تصريحات الوزير اإلسرائيلي شـطريت المتعلقـة بعـدم               .المخططات اإلسرائيلية 
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ا دخلت في الحكومة الفلسطينية أكد على       استبعاده الحوار والتفاوض مع حماس إذا أوقفت عملياتها المسلحة وإذ         
وقال يجـب أن     .موقف حماس المنادي بعدم التفاوض مع إسرائيل الذي يواصل عدوانه ضد الشعب الفلسطيني            

يكون واضحا أننا ال نلهث وراء الحوار أو اللقاء مع االحتالل هذا احتالل مجرم يحتل أرضنا ويقتـل شـعبنا                    
ينية وفي ظل هذا الواقع الحركة يستحيل أن تلتقي مع هذا االحتالل المجرم             ويواصل عدوانه على أرضنا الفلسط    

  . الذي يواصل احتالله ألرضنا الفلسطينية
 إن مطالبة رايس بتفكيـك       الذي قال  قال خالد مشعل أمس    ما     غزة، رام اهللا  3/10/2005البيان  وأوردت البيان   

 وانحياز لصالح إسرائيل التي تشن حملة واسـعة         حماس ونزع سالحها هو تدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني        
وأضاف أن كالم رايس ليس جديدا في السياسة األميركية          .للحد من تأثير الحركة في الحياة السياسية الفلسطينية       

ولكنه يؤكد من جديد أن هذه السياسة متواطئة مع إسرائيل ضد المصالح والحقوق الفلسطينية إال أنه أشار إلـى              
   .الداخلية الفلسطينية ليست مرتهنة ألميركا أو إسرائيلأن السياسة 

وزير الداخلية االلماني أوتو شيلي أعرب عقب لقائه شارون االحد عن            أن   3/10/2005الغد األردنية   وذكرت  
وقال من الصعب تصور مشاركة حركة مدرجـة         .رفضه مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية      

  )د ب أ( .ات االرهابية في انتخابات ديمقراطيةضمن قوائم المجموع
 إن األوضاع في  الذي قال السيد أبو ردينةهقال ما غزة 2/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينيةوأوردت 

منتهى الخطورة والتهديدات من كل حدب وصوب، وعلى الجميع أن يقف صفاً واحداً في مواجهة هذه 
ات التشريعية القادمة على قاعدة واضحة تؤدي إلى عودة الحياة الطبيعية التحديات للوصول إلى االنتخاب

 .للمجتمع
  
 النداو يعتزم تدنيس األقصى  .4

أفادت تقارير لوسائل االعالم االسرائيلية أن النداو يعتزم : د ب أ . ،القاهرة 3/10/2005البلد اللبنانية نشرت 
ونسبت جيروزاليم بوست في موقعها على  .طالتأثناء الع) ساحة المسجد االقصى(زيارة جبل الهيكل 

االنترنت إلى مصدر قريب من النداو قوله ليلة السبت انه ينوي زيارة المسجد االقصى فضال عن مواقع أخرى 
في القدس الشرقية وذلك في محاولة لجذب االهتمام إلى حملته االنتخابية والتقدم على شارون ونتانياهو في 

 .زبالسباق على زعامة الح
اعتبر مصدر وثيق الصلة بشارون أن زيارة الندو الى األقصى ستكون غير : 3/10/2005السفير وأضافت 
  )د ب ا، ا ش ا. (قانونية

اعتبر  :طاهر النونو وآمال شحادة    غزةوالقدس   نقالً عن مراسليها في    3/10/2005الخليج اإلماراتية   وجاء في   
الحمراء، وحمل الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية ما قد تعقبها من         تجاوزا للخطوط   الزيارة  الشيخ عكرمة صبري    

ردود، وقال إن لجنة االوقاف اتخذت كافة االحتياطات الالزمة والضرورية مع قدوم شهر رمـضان المبـارك                 
  .لحماية األقصى من اي استفزاز او اعتداء من قبل متطرفين

وزير عزرا والمفتش العام للشرطة كـرادي       ال، ودعا   ورأى اوفير بينيس ان مثل هذه الزيارة ستكون استفزازية        
  .إلى منعها

في حديث مع    قال   الشيخ صبري أن  الناصرة امال شحادة     عن مراسلتها في   3/10/2005الرأي األردنية   ونقلت  
وحذر من مخاطر هذه    .  االقصى ليس للمساومة اوالمتاجرة ولن نسمح الي زيارة استفزازية لساحاته          أني  أالر

الستفزازية وقال ان النداو يقصد استغالل االقصى الهداف انتخابية رغم تحـذيرنا المتواصـل مـن                الزيارة ا 
ومثل هذه الزيارة هي تجاوز للخطوط      . مخاطر تحويل االقصى الى المساومة والى هدف لتحقيق مآرب سياسية         

  .الحمراء التي لن نسمح بها
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  أحداث أمنية تجتاح غزة .5

 النار باتجاه عزام األحمد أثناء حـضوره اجتماعـاً          وان أطلق يمجهولأن  : غزةمن   3/10/2005البيان   نشرت
 فـي المدينـة أن أفـراداً         االقصى وأكد قائد كتائب  . لقيادة فتح في مدينة طولكرم، مما أدى إلى إصابة سيارته         

لـة عـن     المسؤولية كام  ونتحملي هموأضاف أن .  بحجة عدم دعوته لهم لحضور االجتماع      ههأطلقوا النار باتجا  
  . ذلك

 كتائب االقصى قدمت اعتـذاراً لألحمـد   أن: غزةمن فتحي صباح   عن مراسلها    3/10/2005 الحياة   وأضافت
. ، معتبراً ما حصل سوء فهم ال أكثـر        هواعلن محمد شحادة انه تمت تسوية األمر مع       . على حادث اطالق النار   

 وبلبلة في طبيعة الحادث الـذي       ا حدث لغط  من جهة أخرى،   . في المحافظة  معهوقال ان موعدا حدد لعقد لقاء       
  لـه  ففي رواية اولية، قال أبو خوصة انه ُألقيت قنبلة صوتية على الموكب المرافق            , قائد الشرطة في غزة   وقع ل 

حراسة ردوا بعد ان اشتبهوا بسيارة والحقوها واعتقلوا من فيها،          الوسمع اطالق نار وأن أفراد االمن المكلفين        
  .ن ان ركاب السيارة ليست لهم عالقة بالحادثوبعد التحقيق تبي

 قتل في مدينة خـانيونس برصـاص        ا فلسطيني ا سائق أن :وكاالت نقال عن    غزةمن   3/10/2005الغد األردنية   
وأكـد الـشهود أن      .مسلحين خالل مظاهرة نظمها سائقو سيارات االجره احتجاجا على غالء اسعار الوقـود            

  .نبثقة عن كتائب االقصىمال للجيش الشعبي ةمجموعة تابعال
  
  الوطني الفلسطيني يدعم تمسك الفصائل بالتهدئة .6

أكد المجلس الوطني دعمه التفاق القوى والفصائل على التمسك بالتهدئة، ووقف كافة المظاهر المسلحة               :عمان
في موعدها  وشدد على التأكيد على إجراء انتخابات تشريعية         .ظاهرة المرافقين المسلحين   واالحتفاالت، ودراسة 

وثمن إعالن إبراهيم أبو النجا البـدء فـي          .المقرر، وإدانة كل حمالت االعتقاالت التي تنفذها قوات االحتالل        
إعداد ميثاق شرف ينظم العالقة بين الفصائل والسلطة بما يضمن تحقيق القانون، ويـدعو لـرص الـصفوف                  

لزام إسرائيل وقف عدوانها المتواصـل، علـى أن         ودعا الرباعية وجميع دول العالم إل      .وتقدير المصلحة العليا  
  .يكون االلتزام بالتهدئة متبادالً

  3/10/2005الغد األردنية 
  
  االنفالتال يمكن تحميل وزير الداخلية نتيجة  :خريشة .7

قال حسن خريشة انه ال يمكن تحميل وزير الداخلية نتيجة تدهور الوضع االمني مـشيرا  : جدة ـ  فهيم الحامد
واضـاف  . حكومة او اجراء تعديل عليها    الجلس التشريعي سيبحث خالل جلسته اليوم طرح الثقة في          الى ان الم  

واضـاف ان التـشريعي     . جلسة تقريرا حول الفلتان االمني الذي شهدته غزة وكيفية الحلول         الانه سيقدم خالل    
االجهـزة االمنيـة وال     جهة تشريعية ال تمتلك السالح وال العسكر ولكنها في نفس الوقت تعمل على محاسـبة                

 او  ,كل المؤشرات تشير الى انها ستعقد في موعدها باعتبارها هامـة          , قالعن االنتخابات التشريعية    و. تجامل
 .احد الحلول الهامة الخراج الشعب من ازمته

  3/10/2005عكاظ 
  
  القدومي يشدد على استمرار المقاومة  .8
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ني وتمسكه بنضاله حتى يقيم دولته المـستقلة وعاصـمتها       أكد فاروق القدومي على تصميم الشعب الفلسطي       :قنا
 انه رغـم    ,وقال في كلمة له في مقبرة الشهداء في تونس في ذكرى الغارة اإلسرائيلية على حمام الشط               . القدس

  .قافلة الشهداء التي قدمها الشعب فهو مصمم على االستمرار في كفاحه ونضاله
  3/10/2005البيان 

  
   والدجاني في مصرسعوديةفلسطين بالزهدي القدرة سفيرا ل .9

اكدت مصادر الخارجية الفلسطينية ان عباس اعتمد قائمة السفراء والدبلوماسـيين  : أبو ظبيـ جمال المجايدة  
وقالت ان زهدي القدرة سيعين سفيرا في الـسعودية فيمـا           . الجدد والذين سيتولون مناصبهم في الشهر الجاري      

كما تم تعيين عدلي صادق سـفيرا       .  وان منذر الدجاني عين سفيرا في القاهرة       ,داحيل السفير الحالي الى التقاع    
 الدكتور مناويل حساسيان فـي حـين سـينقل          لندنومن بين المرشحين لتولي منصب السفير في        . في رومانيا 

  .عفيف صافية للعمل في نيويورك
  3/10/2005عكاظ 

  
   قضاة فلسطينيين جدد9تعيين  .10
 . متقـدم  80لفلسطيني األعلى أمس تسعة قضاة جدد تم اختيارهم من أصـل نحـو              عين مجلس القضاء ا   : ةغز

وأوضح زهير الصوراني أن القضاة الجدد تلقوا في معهد التدريب القضائي األردنـي دورة تدريبيـة حـول                  
  .المبادئ األساسية القانونية والسلوك القضائي وقانون اإلجراءات الجزائية

  3/10/2005الغد األردنية 
  

  الفصائلرئيس الشورى االيراني يلتقي قادة : قدمش .11
عقد غالم عادل امس لقاء علنياً مع تسعة من قادة المنظمات الفلسطينية، تركز علـى               :  ابراهيم حميدي  -دمشق

وفيما قال المسؤول االيرانـي ان مواجهـة         .تنسيق الجهود بين االطراف المستهدفة بحملة الضغوط االميركية       
لى عزل سورية وايران تتم بتعزيز العالقات بين البلدين، قال احمد جبريل ان الدفاع              ضغوط واشنطن وسعيها ا   

 -واوضح مسؤول فلسطيني ان اللقاء استهدف تأكيد اهمية التنسيق الـسوري            . عن سورية هو دفاع عن االمة     
دة ترتيـب   هناك مخطط اميركـي العـا     :  اللبناني لمواجهة المرحلة المقبلة، واضاف     - الفلسطيني   -االيراني  

وكان الفتاً ان وزارة االعالم السورية دعت        .المنطقة لذلك على جميع االطراف المستهدفة التنسيق في ما بينها         
وحضر كل من خالد مشعل ورمـضان شـلح ونـايف حواتمـة              . واعالميين رسميين لتغطية اللقاء    نمراسليال

وبعدما شدد المسؤول االيراني على      .ي عواد وجبريل وماهر الطاهر وابو خالد العملة وخالد عبد المجيد وعرب         
ان غزة خطوة اولى وليست اخيرة، ابلغ الحاضرين ان ايران تنوي استضافة مؤتمر لدعم الشعب الفلـسطيني                 

 بـل    لهـا  السياسة ليست بـديال   و ,وقالت مصادر ان مشعل شدد على ان المقاومة مستمرة         .في االشهر المقبلة  
 المسؤولوتدخل   .تهف سالح المقاومة لكن نحن كفصائل موحدون وفي خير        مكملة، محذراً من ان الضغوط تس     

  .هذه اخطر مرحلة ويجب عدم االنزالق الى المنافسات وال بد من الوحدة: محذراااليراني 
  3/10/2005الحياة 

  
  نفي ادخال سالح الى لبنانتفتح االنتفاضة  .12

مس ما تناقلته اجهزة االمن اللبنانيـة وشـهود         نفى ا   ابو خالد العملة    أن دمشق من 3/10/2005البيان   ذكرت
وقال ال عالقـة لنـا       .حول ادخال منظمته عن طريق التهريب شاحنتين محملتين باالسلحة والذخائر الى لبنان           

 .على االطالق بكل ما يروج من اشاعات حول ادخال سالح الى لبنان او حـول تـسلل بعـض الفلـسطينيين                    
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 ولم نستحدث موقعـا     1983ة تماما لم ندخل قطعة سالح واحدة منذ عام          واضاف ان هذا الخبر عار عن الصح      
واكد نحـن ال     .جديدا في لبنان، نحن متواجدون في مخيماتنا على االرض اللبنانية والدولة اللبنانية تعرف ذلك             

ـ                    .. الحنريد للبنان اال االستقرار واالمن  وال عالقة لنا على االطالق بكل ما يروج من اشاعات حول ادخال س
 .وهذا كله كالم واسقاطات سياسية للبعض لالساءة للفلسطينيين معتقدين ان الوضع الفلسطيني الحلقة االضعف              

  أ ف ب .وتابع العملة نحن نقول ان سالحنا في خدمة لبنان وخدمة استقراره وامنه وحماية مخيماتنا
استغربت وأدانت االجراءات التـي      يةقيادة تحالف الفصائل الفلسطين   أن  بدورها   3/10/2005وأضافت السفير   

القيادة العامة واعتبرت انها ال تخدم اال الطامحين للنيل من سالح المقاومـة              اتخذت حول مواقع الجبهة الشعبية    
ورات ان استمرار التعاطي مع الوضع الفلسطيني في لبنان من زاوية امنية ال يمكـن ان                . اللبنانية والفلسطينية 

بية او ان يؤدي الى حلول منطقية لكافة القضايا المشتركة، وشـددت علـى ان الحـوار                 يوصل الى نتيجة ايجا   
السياسي وحده الحل والطريق الصحيح لبحث شؤون العالقة الفلسطينية اللبنانية التي نحرص ان تكـون فـي                  

  .ارقى حاالتها ومستوياتها الوطنية
ت واالتحادات الشعبية الفلسطينية فـي منطقـة        الفاعليات والمؤسسا  أن 3/10/2005 النهار اللبنانية    وأشارت

يهمنا ان نجدد تقيدنا بالقوانين واالنظمة اللبنانية التي يجب ان تكون دائمـاً             : (...) صور اصدرت بياناً جاء فيه    
 1559لمصلحة اهلنا وشعبنا في لبنان، لكوننا شعبين مستهدفين بالضغوط االميركية الهادفة الى تنفيذ القـرار                

ونناشد الـسلطة الـسياسية     . و الصهيوني المستفيد االول من تجريد المقاومة والمخيمات من السالح         خدمة للعد 
 القيادة  –اللبنانية تخفيف االجراءات االمنية المشددة على مخيماتنا وما حصل اخيراً حول مراكز الجبهة الشعبية             

  . بنا الفلسطيني في لبنان سياسياً وليس امنياًالعامة، آملين من االشقاء في الدولة اللبنانية التعامل مع قضايا شع
  

  حققنا اختراقات سياسية في أوروبا : نزالفي مهرجان لحماس،  .13
 اسعد هرموش ،أقامت حركة حماس مهرجانا في ذكرى االنتفاضة تحدث فيه محمد نزال، غالب ابو زينب

قاومة والعمل السياسي، رافضا واكد نزال على اهمية على برنامج الحركة الذي يجمع بين الم. معن بشورو
ورأى . الدعوات االميركية لتفكيكها، كاشفا عن اختراقات واسعة حققتها حماس على مستوى العالقة مع اوروبا

أبو زينب ان كل ما يجري من تصريحات اميركية وجرائم صهيونية ومحاوالت ضرب الوحدة الوطنية كلها 
.  من غزة نهاية الصراع بدل ان يكون بداية االنهياراتتصب في هدف واحد هو جعل االندحار الصهيوني

واكد هرموش على ان المقاومة واالنتفاضة هي التي اخرجت العدو من غزة، مشيرا الى انها ستواصل الحوار 
وشدد بشور على ان ما يجري في غزة يدل على ان الكيان الصهيوني اراد ان يتحرر ال . بالسالح مع المحتل
  .اعيا الحكام العرب والمسلمين الى االمتناع عن الهرولة الى التطبيعان ينسحب منها د

  3/10/2005السفير 
  

  بشرط‚‚ سنلتزم بالتهدئة: الجهاد  .14
 اكد خالد البطش التزام الحركة بالتهدئة اذا التزمت اسرائيل بوقف عملياتهـا العـسكرية واالمنيـة                 :  قنا ،غزة

ولكنه قال ان الحركة سترد على الجرائم االسرائيلية في حال عـدم  واستهداف القيادات الفلسطينية واالجتياحات   
غير ان البطش حذر في مقابلة مع قناة العربية من اخذ ما اعلنته اسرائيل أمس من تعليـق عملياتهـا                    ‚ التزامه

العسكرية في غزة مأخذ الجد وقال ان اسرائيل تريد من وراء اعالنها هذا قطع الطريق على انتقـام الفـصائل        
واضاف ان اعالن اسرائيل تعليق عملياتها العـسكرية        . الفلسطينية للجرائم االسرائيلية في غزة والضفة الغربية      
  .يأتي كذلك فى سياق سعيها للتطبيع مع االنظمة العربية

  3/10/2005الوطن القطرية 
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  اصابة شاب فلسطيني برصاص االحتالل فـي نابلس .15
لي إن جنوده اصابوا صباح امس شابا فلسطينيا حاول طعن جنـدي عنـد              قال الجيش االسرائي  : د ب أ  ،  رام اهللا 

وقالت مصادر امنية فلسطينية إن الشاب عبد الجليل خطاطبـة           .حاجز بيت فوريك العسكري القريب من نابلس      
وروى شهود عيان أن    .  عاما اصيب اصابة بالغة عند الحاجز مشككة في رواية الجيش االسرائيلي للواقعة            17

المتمركزين عند الحاجز أطلقوا النار على خطاطبة لحظة اقترابه منهم مضيفين أن الفتى اصيب بـأربع                الجنود  
وقالت االذاعة العبرية نقـال عـن المتحـدث          .رصاصات في قدميه ونقل إلى مستشفى إسرائيلي لتلقي العالج        

  .يهتف اهللا اكبر اهللا اكبراالسرائيلي ان الفتى كان يحمل سكينا وحاول طعن احد الجنود على الحاجز وكان 
  3/10/2005الرأي األردنية 

  
   خانيونسشرقيا ياالحتالل يقيم سياجا امن .16

  أفادت مصادر امنية فلسطينية أن قوات االحتالل واصلت العمل في بناء سياٍج أمني جديـد علـى                   :الفت حداد 
ج المراقبة هناك كما منعـت      أراضي المواطنين إلى الشرق من محافظة خان يونس حيث أقامت مزيداً من أبرا            

ومن جانب آخر، قامـت قـوات        .مئات المزارعين من إعادة استصالح أرضهم القريبة من المنطقة الحدودية         
وظهرت ثالثة   .االحتالل بتوسيع الموقع العسكري مؤخراً ووضعت مزيداً من أبراج المراقبة على طول الحدود            

وعبر المواطنـون عـن      .  متراً 15د طول الواحد منها على      أبراج مراقبة، أقيمت على السياج الحدودي، يزي      
  .تخوفهم من تلك األبراج، مبدين خشيتهم من أن تستخدمها قوات االحتالل في إطالق النار على السكان

  2/10/2005 48عرب 
  

   حالة التأهب في اسرائيلورفع يناالغالق الكامل على الفلسطيني .17
بدأ مساء اليوم، رفعت الشرطة االسرائيلية حالة التأهـب فـي مختلـف    بمناسبة عيد راس السنة العبرية الذي ي   

انحاء اسرائيل واقامت عشرات الحواجز وكثفت من تواجد قواتها في مراكز المدن، فيما فرض الحصار الكامل                
لعامـة  وافادت االذاعة االسرائيلية ا    . الخميس/ على الفلسطينيين، الى ما بعد انتهاء العيد منتصف ليلة االربعاء         

التي نقلت النبأ ان سلطات االمن لم تبلغ عن وجود تحذيرات عينية بشأن امكانية وقوع عمليات فدائيـة ضـد                    
لكنها مع ذلك قررت، وكالمعتاد فرض االغـالق الكامـل علـى المنـاطق              . اهداف اسرائيلية خالل ايام العيد    

  .الفلسطينية ومنع دخول الفلسطينيين الى داخل الخط األخضر
  3/10/2005 48عرب 

  
   فلسطينيا يقيمون بصورة غير شرعية في اسرائيل1350توقيف  .18

 فلسطينيا 1350افادت متحدثة باسم شرطة الحدود االسرائيلية االحد لوكالة فرانس برس انه تم توقيف : اف ب
 وقالت المتحدثة ان هؤالء .منذ نهار الجمعة النهم يقيمون بصورة غير شرعية في االراضي االسرائيلية

وتم  .الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية ال يحملون اذن عمل يسمح لهم بان يكسبوا عيشهم في اسرائيل
وقالت المتحدثة ان معظمهم ليس  . ترحيل معظمهم الى الضفة الغربية وابقي البعض قيد االعتقال الستجوابهم

نهم من كان يرغب بزيارة مساجد وزيارة وبي. لديهم ماض اجرامي وقد اتوا الى اسرائيل للبحث عن عمل فقط
 .اقرباء

 3/10/2005الوطن الكويتية 
  

  أهالي بلعين يخترقون الحواجز ويقطفون الزيتون خلف الجدار .19
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 يساندهم حوالي خمسين متضامناً إسـرائيلياً وأجنبيـاً مـن اختـراق الحـواجز               أمستمكن أهالي قرية بلعين     
وأشـاد إيـاد     .وبة خلف جدار الفصل العنصري لقطف ثمار الزيتون       اإلسرائيلية، والتوجه إلى األراضي المسل    

برناط، رئيس اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلعين، بجهود المتضامنين الداعمـة لحقـوق أهـالي القريـة                  
المشروعة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس، العشرات من                 

وأكد برناط أن تواجد     .بلعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية لقطف محصولهم السنوي من الزيتون          أهالي  
المتضامنين األجانب في بلعين لهذا الغرض، سيستمر حتى االنتهاء من قطف ثمار الزيتون في الحقول الواقعة                

  .خلف الجدار الفاصل
  2/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
   دونم من أراضي دير غسانة613صادر ي االحتالل .20

أعلنت بلدية بني زيد الغربية شمال غرب مدينة رام اهللا أن سلطات االحتالل ، أصدرت أمرا باالستيالء علـى                   
واستنكرت البلدية في بيان عممته على وسـائل        .  دنما من أراضي دير غسانة ، لصالح بناء جدار الفصل          613

  .ة باالستيالء على أراضي المواطنين واصفتا إياه بالقرار التعسفياإلعالم قرار الحكومة الصهيوني
  3/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  حف إلى األقصىااالحتالل يمنع فلسطينياً من إدخال مص .21

منع شرطي إسرائيلي شاب من مدينة الناصرة من إدخال نسخ من المـصحف الـى داخـل                  : أمين أبو وردة  
هذا يدل على ان المـسجد يعـيش حالـة          : عقيبه على الحادثة قال الشيخ كمال خطيب      وفي ت  . المسجد االقصى 

  .احتالل وليس حالة حماية واعطاء حرية العبادة
  3/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
 النقب الشباب المؤمن في مشروعاإلعالن رسمياً عن انطالق  .22

جاء ذلك، خالل تنظيمها  .شباب المؤمنأعلنت الحركة اإلسالمية في النقب مساء أمس، إطالقها مشروع ال
وكانت الحركة نظمت مسيرة انطلقت من  . شخص من منطقة النقب7000مهرجاناً حاشداً، ضم أكثر من 

مسجد بالل في رهط، ضمت مئات الشباب الذين ارتدوا مالبس بيضاء، كتب على مقدمتها باللون األخضر 
  .ت إلى أرض المهرجان بالقرب من المدرسة الثانويةمشروع الشباب المؤمن، و انضموا إلينا، حيث وصل

  2/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

   ثيوفوليوس إلنقاذ الكنيسة في القدسالبطريركالدعوة لمساندة  .23
دعا األرشمندريت عطا اهللا حنا، الطائفة األرثوذكسية إلى االلتفاف حول البطريرك الجديد ثيوفوليوس الثالث، 

وأشاد . ه ومساعدته في ظل الظروف الصعبة الراهنة، من أجل إنقاذ الكنيسة والبطريركية من أزماتهاومساندت
األب عطا اهللا، في موعظته الدينية بشخصية البطريرك الجديد، ووصفه بالمتواضع والمثقف والرصين وبالقائد 

تعاون والتواصل اإلسالمي المسيحي، ولفت إلى أن البطريرك الجديد هو من دعاة الوحدة وال. الروحي بامتياز
 .الفتاً إلى استقبال غبطته قبل أيام وفداً دينياً إسالمياً يتقدمهم الشيخ تيسير التميمي قاضي القضاة

  2/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  الكانتونات تصبح حقيقة قائمة في الضفة الغربية .24
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ن اآلالف غيره من الفلسطينيين الذين طوقهم الجدار الذي تـشيده            يحتاج معين عطا شأنه شأ      :ا ف ب   ،قلقيلية
اسرائيل علي اراضي الضفة الغربية وجعل حياتهم رهنا به، الي عدة تصاريح مرور مختلفـة مـن الجـيش                   

: ويبرز معين وهو من سكان قلقيلية، ثالث نسخ لتـصاريح          .االسرائيلي كي يتمكن من مواصلة حياته اليومية      
رائيل والثاني لعبور الجدار وثالث من اجل التنقل بين مدن الضفة الغربية، ويقول بدون هذه ال                واحد لدخول اس  

ويقول خليل التفكجي، الخبير في شؤون االستيطان والجدار، ثمة حقيقة قائمـة             .اتمكن من العمل واالستمرار     
ويحذر مـسؤولون    .طق اسرائيلية   محاطة بمنا ) فلسطينية(االن في الضفة الغربية مفادها وجود ثالثة كانتونات         

وتـشير   . تكريس االمر الواقع في الـضفة الغربيـة        ىفلسطينيون باستمرار من مغبة اندفاع حكومة شارون ال       
 حـاجزا وسـدا فـي الـضفة         376 وجود   ىخريطة وضعها مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية، ال        

  .الغربية
  3/10/2005القدس العربي 

  
   في رمضاندعويةلية خ.. قطاع غزة .25
 ما إن يهل شهر رمضان المبارك حتى تتحول مساجد قطاع غزة إلى ما يشبه خلية                :  مصطفى الصواف  ،غزة

نحل تزخر باألنشطة الدعوية التي يقوم عليها عشرات من الدعاة ذائعي الصيت التابعين للتيـار اإلسـالمي أو                  
لقاء أنفسهم للعمل الدعوي، حيث تلقى هـذه األنـشطة          لوزارة األوقاف إلى جانب األفراد الذين يتصدون من ت        

ومن بين أشهر هؤالء الدعاة وائل الزرد وهو إمام شاب للمسجد العمري الكبير بمدينة               . إقباال جماهيريا كبيرا  
ويسعى الزرد لجذب الشباب؛ لذا يخلـط العاميـة بالفـصحى،           . غزة، ويحسب على مدرسة اإلخوان المسلمين     

ومنذ االنتفاضة األولى ذاع صيت الشيخ حازم       . سلوبه الطريف للقضايا السياسية واالجتماعية    ويتطرق أحياناً بأ  
السراج الذي يختار قصصا واقعية من المجتمع المحلي يستخلص منها المواعظ بأسلوب روحاني يـؤثر فـي                 

ظـى بـشعبية    أما الدكتور نزار ريان فيتربع على عرش الدعوة شمال غزة حيث يح            . الحضور إلى حد البكاء   
وكثيراً ما  . جارفة في المساجد التي يرتادها؛ نظراً لشخصيته الكاريزمية وفصاحته وتوظيفه اللغة بشكل جذاب            

 في كلمات مؤثرة ال يملك معهـا المـستمع          1948يتطرق للقضايا السياسية، ويذكّر دوما بفلسطين المحتلة عام         
  . سوى اإلجهاش بالبكاء

ـ        وفي جنوب القطاع تشتهر مدين      التي دائمـاً مـا      65ة رفح بدعاتها المفوهين الذين يتوزعون على مساجدها ال
ويتزايـد بـشكل     . تعج بمصلين يتعبدون بالنهار ويتهجدون بالليل، ويحضرون دروس الوعظ خالل رمضان          

التـي  ملحوظ النشاط الدعوي النسائي برفح، كما تتزايد مراكز تحفيظ القرآن للفتيات والندوات الدينية الدورية               
  . تعقد لهن، خاصة مع تخصيص مساحات بالمساجد للنساء

رابطة علماء فلسطين بدورها أعدت حملة دعوية تحمل شعار اغتنم رمضان، وتضم سلسلة نـدوات ولقـاءات                 
  . دعوية في مختلف مساجد القطاع

  2/10/2005اسالم اون الين 
  

   قائم والتفاؤل يتراجعالحصار: غزة بعد االنسحاب .26
 752وأحصي بين الشهداء .  شهداء خالل خمسة أعوام، منذ بدء انتفاضة األقصى4107سقط  :زينب غصن
 من المرضى الذين توفوا جراء إعاقة الحواجز اإلسرائيلية وصولهم 135 امرأةً و265 عاماً، و18طفالً دون ال

أثر العدوان <<هذه بعض األرقام حول الخسائر البشرية التي أوردها تقرير حمل اسم . إلى المستشفيات
، ونوقش كبند أول في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل >>اإلسرائيلي على االقتصاد الوطني الفلسطيني

تقرير أنه، بالرغم من التفاؤل الويشير . ، الذي بدأ أمس األول ويختتم اليوم في القاهرة24العربية في دورته ال
. الذي رافق انسحاب القوات اإلسرائيلية من قطاع غزة، إال أن ذلك لم يقابل بتأثيرات إيجابية على االقتصاد
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 في 22,6وما زالت نسب البطالة مرتفعة بالرغم من أن األرقام تشير إلى انخفاضها في الضفة الغربية من 
 في المئة في قطاع 34 في المئة في الربع الثاني منه، ومن 17,2حالي إلى المئة في الربع األول من العام ال

 .  في المئة في الربع الثاني30,2غزة في الفترة نفسها إلى 
 3/10/2005السفير 

  
  مظاهرة في ترشيحا للمطالبة بانفصال القرية عن معلوت .27

المئات طالبوا باستقالل ترشيحا عـن       مظاهرة شارك فيها     أمسنظمت اللجنة الشعبية التي تمثل اهالي ترشيحا        
عزمي بشارة، كلمة في بداية     . والقى النائب د   . ترشيحا استقالالً تاما وتحت ادارة عربية مستقلة       -بلدية معلوت 

وشدد بـشارة علـى     . المظاهرة شدد من خاللها على أهمية وحدة أبناء ترشيحا في مواجهة محاوالت اإلحتواء            
كما وأكّد بشارة على أهمية بقاء ترشيحا قرية عربيـة    . وحده سيجلب النتائج المبتغاه    أهمية متابعة النضال الذي   

وتقـود   .وحذر من مغبة تحولها إلى حي عربي داخل مدية يهودية كبيرة من دون معرفة المخططات المستقبلية 
  .  ترشيحا معركة في هذه االيام من اجل االنفصال التام عن معلوت

  2/10/2005 48عرب 
  

  عتيل وصيدا شمال طولكرمبلدتيقال أربعة مواطنين من اعت .28
اعتقلت قوات االحتالل، فجر اليوم، أربعة مواطنين من بلدتي عتيل وصيدا شمال طولكرم، أثناء مداهمتها 

وكانت قوات االحتالل، اقتحمت صيدا وعالر على الثالثة فجراً وسط إطالق نيران مكثفة، وأجرت  .للبلدتين
كما داهمت قوة عسكرية  .سعة في عدد من منازل المواطنين هناك قبل أن تعتقل المواطنينعمليات تفتيش وا

 .إسرائيلية أخرى بلدة عالر شمال طولكرم، وقام أفرادها باقتحام ثالثة منازل والعبث بمحتوياتها
  3/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  االسرىاطباء لحقوق االنسان تطالب شارون باالفراج عن  .29

طالبته باطالق سراح أسرى فلـسطينيين      , بعثت منظمة أطباء لحقوق اإلنسان برسالة عاجلة الى اريئيل شارون         
والسماح لعائالت االسرى بزيارة احبائهم فـي الـسجون         . وذلك كبادرة حسن نية بمناسبة حلول شهر رمضان       

  .شهرالاالسرائيلية خالل 
  2/10/2005 48عرب 

  
  رى في شهر رمضانالدعوة الى دعم األس .30

ناشد نادي االسير كافة المؤسسات والجمعيات واألطر الوطنية دعم االسرى واالسيرات في شـهر رمـضان                
وطالب نادي االسير في بيان      .المبارك وتوفير االحتياجات الالزمة لهم خاصة المواد الغذائية والمالبس الشتوية         

السرى في هذا الشهر الفضيل خاصـة ان االسـرى         اصدره امس، وزارة االسرى بزيادة مخصصات الكنتين ل       
يعتمدون بشكل اساسي على شراء المواد الغذائية على حسابهم الخاص في ظل تردي وسوء الطعام المقدم لهم                  

ودعا النادي لجان الزكاة الى اعطاء االولوية لدعم االسرى وذويهم فـي شـهر رمـضان                 .من ادارة السجون  
  .المبارك

  3/10/2005األيام الفلسطينية 
  

  الوزير تؤكد اعتماد ضحايا حادثي الشجاعية وجباليا .31
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، اعتماد   رعاية أسر الشهداء    أعلنت انتصار الوزير، أنه بناء على توجيهات عباس، قررت مؤسسة          : وفا –غزة  
  .كافة ضحايا حادثي الشجاعية وجباليا من شهداء شعبنا، بما يترتب على ذلك كافة االلتزامات من قبل المؤسسة

  2/10/2005حياة الجديدة ال
  
  

  
  واصل االعتقاالت في الضفةتعلَّق الهجمات على غزة وتإسرائيل  .32

 قررنـا   :قال مسؤول في مكتب شارون     :القدس المحتلة الخليج، وكاالت    3/10/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  
 مصمم على تفكيـك     نريد من خالل ذلك اعطاء فرصة لعباس لكي يثبت انه         : وتابع. تعليق العمليات الهجومية  

 . لكننا ال نريد ان نظهر على اننا نحن من ينسف كل شـيء             :المنظمات قبل رحلته الى الواليات المتحدة، وتابع      
وبرر تعليق العمليات العسكرية بالقول إن إسرائيل تعتقد أيضا انه مع كل الضربات القاسية جدا التي وجهناهـا                  

للعبة قد تغيرت منذ انسحابنا من غزة واننا لن نتسامح مـع اي             ل حماس، فان هذه المنظمة أدركت أن قواعد ا        
لكنه اوضح ان االنتشار العسكري الذي تم اثر تصاعد العنف في غزة سـيبقى              . هجوم ينطلق من هذه المنطقة    

وقال سنواصل ايضا عمليات التصفية لكن فقط حين يكون بحوزتنـا           . على حاله لمواجهة اي استئناف لهجمات     
  .ة حول وجود قنابل بشريةمعلومات محدد

وقال عريقات إن تثبيت التهدئة فلسطينيا وإسرائيليا يصب في خدمة مصلحة الجانبين الفلسطيني واإلسـرائيلي،               
  .مؤكدا انه ال بد من تثبيت هذه التهدئة والعودة إلى عملية سالم ذات مغزى

ينـدرج فـي إطـار المنـاورة        ابو زهري في مؤتمر صحافي، إن القرار        بحسب  من جانبها، اعتبرت حماس     
السياسية واإلعالمية بهدف ابتزاز شعبنا الفلسطيني والضغط على السلطة الفلسطينية ال الـصدام مـع القـوى                 

  .الفلسطينية وقوى المقاومة
إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني في بيان لها أن قوات االحتالل واصلت العمل فـي                  

  . إضافة إلى بناء أبراج المراقبة العسكرية على أراضي المواطنين إلى الشرق من خان يونسبناء سياج أمني
موفاز تباهى بـ ثمار أول الغيث وقال لزمالئه الـوزراء ان الـثمن الـذي                أن   3/10/2005الحياة  وذكرت  

للعـودة الـى    وضعته اسرائيل بين لحماس ان قواعد اللعبة في القطاع تغيرت ما يضع صعوبات أمام الحركة                
وتابع انه تبين بوضوح ان قواعد اللعبة الجديدة التي أملتها اسرائيل           . مسار اطالق القذائف على بلدات اسرائيلية     

في القطاع أحدثت صدى مدوياً في الساحة الفلسطينية لكنها لم تؤد الى تغيير تام في أوسـاط المتنفـذين فـي                     
 هدفت ايضاً الى ضرب صورة الحركة االسالمية في الشارع          وزاد ان العمليات العسكرية ضد الحركة      .السلطة

الفلسطيني وتنفيذ اعتقاالت في صفوف قيادتها في الضفة والمس بمؤسسات الحركة المدنية والتـضييق علـى                
وزاد ان حماس تلقت ضربة كبيرة ألحقت بها ضرراً جسيماً في هذه الجولـة              . تحركات كبار ناشطيها وغيرها   

وتوعد باالقتـصاص مـن قتلـة ساسـون ومـن            .اً مواصلة نشاطها االرهابي في الضفة     من التصعيد، متوقع  
وأكد ان أول الغيث لم تنته انما علقت وان اسرائيل ستقوم بالمزيد من الغـارات علـى        . المسؤولين عن العملية  

  .القطاع اذا اقتضت الضرورة ذلك، لكنها ستواصل حملة االعتقاالت في الضفة
نقلت االذاعة االسرائيلية عن موفاز قوله ان الجيش االسرائيلي اعتقل           ما 2/10/2005 48عرب  وأورد موقع   

   . من نشطاء حماس213 فلسطينيا في الضفة خالل االسبوع الماضي بينهم 435خالل 
  

  لقاء قمة وشيك بين عباس وشارون  .33
ـ  . أعلن د  :غزة الحياة  3/10/2005الحياة  نشرت    إسرائيلية سـتعقد بـين   –يةالحياة أن قمة فلسطين     عريقات ل

وأوضح أن االتفاق على عقد هذه القمة جاء خالل اتصال هاتفي جرى بينهمـا               .عباس وشارون الشهر الجاري   
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وأشار إلى انه    .صباح أمس لتقديم التهنئة كل لآلخر لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ورأس السنة العبرية             
ا بعد، لكنهما اتفقا من حيث المبدأ على عقد مثل هـذا اللقـاء فـي                لم يتم تحديد موعد لعقد هذه القمة أو مكانه        

وأكـد   .القريب العاجل أي خالل الشهر الجاري، والتحضير لالجتماع بشكل جيد من جانب اللجنة التحضيرية             
  .عريقات أن هناك جهات دولية وإقليمية تدخلت اخيرا من أجل تثبيت التهدئة

ناطقة باسم موشي كاتساف ان عباس قدم الاعلنت :  رويترز،القدس 3/10/2005البلد اللبنانية وأضافت 
وصرحت كوهين ان . للرئيس االسرائيلي وشارون باللغة العبرية تهانيه بمناسبة حلول السنة اليهودية الجديدة

واضافت ان . عباس تمنى صباح اليوم سنة جديدة طيبة للرئيس ولالسرائيليين وقال له ذلك باللغة العبرية
اف شكره وقدم له بدوره تهانيه بمناسبة حلول شهر رمضان بدون ان توضح ما اذا كان الرئيس كاتساف كاتس

  . تحدث بالعربية
 وعباس تحدثا عبر الهـاتف أمـس         شارون قال إن  مكتب شارون  أن   3/10/2005 الخليج اإلماراتية    وذكرت

  .واتفقا على تعزيز التعاون واللقاء قريبا
  

   بعض البؤر االستطانية مقابل منع تفتيش المنشآت النووية اخالء: صفقة بوش شارون .34
قالت اوساط سياسية اسرائيلية رفيعة انها على اقتناع بأن واشنطن لن تمارس خالل السنة العبرية المقبلـة، اي                  

مـع   .ضغوط سياسية على اسرائيل لتغيير المبادئ األساسية التي حددتها لمواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين            
يديعوت احرونوت بمناسبة عيد رأس السنة العبرية، انـه يأمـل           ـ   يقول شارون في تصريحات ادلى بها ل       ذلك

 التصريحات التي تنـشرها   . حدوث تقدم كبير في العملية السياسية وتطبيق المسار الذي حددته خارطة الطريق           
ـ             دعي ان شـارون ال يخفـي       يديعوت احرونوت، نشرت في اطار مقالة تحليلية للمحلل السياسي شيفر، الذي ي

امكانية اخالء بعض المستوطنات المعزولة في الضفة الغربية في اطار المفاوضات، وفي سبيل ضمان تواصل               
لكنه ال يخفي، في الوقت ذاته، انه لن يكـون          . اقليمي بين التجمعات االسكانية الممتدة من جنين وحتى رام اهللا         

ويتضح من خـالل تـصريحات شـارون ان         . لدائم مع الفلسطينيين  المسؤول االسرائيلي الذي سيوقع االتفاق ا     
استعداده الخالء بعض مستوطنات الضفة المعزولة، يأتي في اطار صفقة اتفق عليها مع بوش، وبموجبها تعمل                

ويقول شيفر   .الواليات المتحدة على منع المجتمع الدولي من الوصول الى المنشآت النووية االسرائيلية وتفتيشها            
سرائيل لن تُطالب بتقديم تقارير حول قدراتها النووية، وهو ما يلمح اليه شارون حين يتحدث عن تفاهماته                 ان ا 

في الخيار بين ميغرون والمنشآت النووية، اختار شارون الحفاظ         : ويضيف. مع بوش على ضمان امن اسرائيل     
  .على المنشآت النووية

  3/10/2005 48عرب 
  

   األمنية االسرائيلية ال تحرك ساكنًا واالجهزةاالرهاب اليهودي في ازدياد  .35
من خالل تقرير ضخم، تفاصيل تنشر للمرة األولى عن آلية عمل أجهزة اإلرهـاب               كشفت يديعوت أحرونوت  

اليهودي ونشاطاته التي تشهد تصاعدا في العدائية ضد العرب، في وقت تقف أجهزة األمن اإلسرائيلية مكتوفة                
لية للجم هذه التنظيمات التي باتت خطرا وشيكًا على الفلسطينيين داخـل وخـارج              األيدي من دون خطوات عم    

  .وعمليتا شفاعمرو وشيلو خير دليل على قوة هذه التنظيمات .الخط األخضر
 تضم اليوم اآلالف وغالبية قادتها الحاليين كانوا مقـربين          التييتواجد التنظيم اإلرهابي األكبر داخل حركة كاخ        

حركـة  : نبثق عن كاخ تنظيمات وحركات عنصرية عديدة تطلق على نفسها أسماء مختلفـة منهـا              ت. من كهانا 
  . ريفافا وفريق أخر يدعى شبيبة كهانا



 

 17

والثاني عبـارة عـن مقهـى       . مكتب في القدس قائم على التبرعات     : وتعمل شبيبة كهانا في مركزين مختلفين     
رية ضد العرب وشعارات تطالب بالتحقيق مع قاتـل         إنترنت في القدس مرصع بصور كهانا والشعارات العنص       

  . اإلرهابي نتان زادة
ويعلم الشاباك جيدا أين تتواجد هذه البؤر اإلرهابية، وهذا ما يعرفه وال يخشاه أعضاء التنظيم، ويقـول أحـد                   

 أين دفنـوا    وأعلم جيدا . أنا أعلم جيدا أن الشرطة وشاباك يتنصتون علينا كل الوقت         : األعضاء في هذا اإلطار   
في المقابل، ال تفعل أجهزة األمن اإلسرائيلية شيًئا، وقال مصدر          . ولكن كل هذا ال يهمني    . أجهزة التنّصت كلها  

  إن تفعيل القانون ضد اليهودي أصعب بكثير من تفعيله ضد العرب: في جهاز األمن
 اليهود واتخـاذ إجـراءات      صعوبة نيل تصريح للتنصت على    : ومن هذه المصاعب المزعومة جاء في التقرير      

وال تقترب أجهزة األمن اإلسرائيلية من اإلرهابيين اليهود إال في حالة منـع خطـر               . ضد من خدم في الجيش    
  .وال يزرع العمالء بينهم كما يفعل ضد العرب وألتفه األسباب. أكيد

ب يديعوت في   وهناك مجموعة أخرى تسمى رجال التالل وهي من أخطر مجموعات اإلرهاب، وأعضاؤها حس            
بحث مستمر عن دائرة أخرى ويتنكرون إلسرائيل ويبحثون عن مكان آخر ويفسرون التوراة حـسبما يرونـه                 

وفي حال غيـر    . مناسبا لهم وال ينصاعون للتفسيرات المألوفة ويتخذون رجال دين يدعمونهم مرجعا لهم فقط            
ويتمركز أعضاء هذه الخلية في الخليـل       . عهمرجل الدين رأيه، فيتركونه ويبحثون عن آخر تتماشى توصياته م         

وإلى جانبهم ومـن الممكـن إيجـاد مـدمني          . وأعضاؤها من مجموعات راقية ومهمة في الجيش اإلسرائيلي       
  .مخدرات ومنحلين اجتماعيا

  2/10/2005 48عرب 
  

   على رؤساء سلطات محلية االعتداءاتالمطالبة بايالء االهمية لمعالجة  .36
رئيس مركز السلطات المحلية في اسرائيل الدار، وزير االمن الـداخلي والمفـتش العـام               طالب  : ياسر العقبي 

للشرطة منح االولوية لمعالجة العناصر التي تهدد وتتعرض لسالمة رؤساء السلطات المحلية قبل فوات االوان               
رض العديد من   وأستذكر الدار ان خالل االشهر االخيرة تع       .وقبل ان تتمخض هذه االعمال عن عواقب جسيمة       

رؤوساء السلطات المحلية العتداءات شملت القاء زجاجات حارقة على منازلهم واطالق النيران باتجاه منازلهم              
ودعا الدار وزير الداخلية الى الشروع بتنفيذ الخطة لضمان سالمة رؤساء البلديات التـي بلورهـا                 .وسياراتهم

  . لوبة لتوفير الحراسة لكل رئيس بلدية يتهدده الخطرطاقم اخصائيين في الوزارة ورصد الميزانيات المط
  2/10/2005 48عرب

  
  اقتراحات بيرس لتغيير سلم أولويات الميزانية ستنقل الى وزارة المالية   .37

 سـتحول إلـى     2006نقلت مصادر إسرائيلية أن مطالب حزب العمل فيما يتعلق بتغييرات في الميزانية للعام              
وكـان بيـرس    . وجاء هذا القرار بعد لقاء جمع أولمرت، وبيـرس        . ا ومعالجتها وزارة المالية من أجل فحصه    

طالب بزيادة أربعة مليارات شيكل من أجل تخفيف حدة الفقر في إسرائيل، وتقليض الفجـوات بـين الفقـراء                   
رة وأكّد اولمرت على أنه سيتخذ المطالب بغاية الجدية، وينقـل االقتراحـات الـى وزا              . واألغنياء في إسرائيل  

  . وأكّد االثنان على أن تكون النقاشات حول االقتراحات بينهما وليس في مجموعات أخرى. المالية
  2/10/2005 48عرب

  
  الكيان يحذر اإلسرائيليين من التوجه إلى سيناء   .38

أصدرت إسرائيل أمس تنبيهاً الى اإلسرائيليين بتجنب قـضاء          :رويترز 3/10/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  
وقال ارديتي، كبير مستشاري شارون لشؤون مكافحة        .ت في منتجعات سيناء الحتمال تعرضهم للخطف      العطال
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: وقال. الهدف هو المنطقة الساحلية حيث ينزل اإلسرائيليون      : وأضاف. اإلرهاب إن التحذير األخير محدد بدقة     
وزعمت معاريف أن الموسـاد     . ينيةإن الخطر يتربص باإلسرائيليين الذين يأتون للمنطقة لالحتفال باألعياد الد         

تلقى معلومات عن أن خلية فلسطينية في سيناء يدعمها مقاتلون من حزب اهللا تعتزم خطف سياح إسـرائيليين                  
وأكد أرديتي أن األمل في حدوث تبـادل للـسجناء مـن ضـمن              . لمبادلتهم بفلسطينيين محتجزين في إسرائيل    

  .يين وآخرين ضالعون فيهاالعوامل المرجحة في مؤامرة، قال إن فلسطين
مجاهدو مصر بيانا على اإلنترنت قالـت فيـه    وفيما لم يصدر تعليق مصري على هذا التحذير، نشرت جماعة        

بعد مهلة الستين يوما التي حددنا من قبل وكان مفادها خروج اليهود والصليبيين من أرض الكنانـة الطـاهرة                   
  ..  وجهناها إلى المصريين ممن يتعاونون مع اليهود وأذنابهمبعد كل هذه التحذيرات التي.. معهم ومن يتعاون

المئـات مـن الـسياح     أن القدس كامل ابـراهيم  نقالً عن مراسلها في    3/10/2005الرأي األردنيـة    وذكرت  
 الى إسرائيل وذلك في اعقاب االنذار الذي اصدرته هيئة مكافحة االرهـاب فـي               عادوااالسرائيليين في سيناء    

وقد بدا امس العديد من هؤالء السياح بمغادرة الفنادق في طابا ولوحظ عدد              .لوزراء امس االول  ديوان رئيس ا  
  .قليل فقط من االسرائيليين يتوجهون الى سيناء في معبر طابا

  
 إسرائيل ترغب بعالقة مباشرة مع الجيش اللبناني على الحدود  .39

تقليص عدد قوات حفظ السالم الدولية العاملة في طلبت إسرائيل من الواليات المتحدة االميركية، العمل على 
ونقلت معاريف عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها، ان معلومات بحوزتها تشير الى وجود ). يونيفيل(الجنوب 

. تعاون بين قوات يونيفيل وحزب اهللا ما يؤدي الى فشل القوات الدولية في حفظ االمن على الحدود مع لبنان
ضابط كبير في الجيش االسرائيلي قوله لدبلوماسية أميركية رفيعة المستوى قامت بجولة ونقلت الصحيفة عن 

عند الحدود الشمالية، ان الجيش االسرائيلي يرغب في عالقة مباشرة مع الجيش اللبناني على طول الحدود 
 )يو بي آي. (المشتركة من دون وساطة اليونيفيل، مشيرا الى ان اسرائيل تعمل لتحقيق ذلك

  3/10/2005السفير 
  

     البابا بنيديكت السادس عشر   رئيس إسرائيل سيلتقي .40
 وجه البابا بنديكت السادس عشر دعـوة رسـمية إلـى الـرئيس              :القاهرة 3/10/2005الغد األردنية   نشرت  

وقال راديـو إسـرائيل امـس إن         .االسرائيلي كاتساف لالجتماع معه في الفاتيكان في منتصف الشهر المقبل         
ات كاتساف مع البابا ستتناول آفاق التعاون بين الفاتيكان وإسرائيل وسبل تعميق الحوار بـين الـديانتين                 مباحث

وأشار المصدر إلى أن الرئيس االسرائيلي سيتطرق إلى موضوع معاداة السامية في أنحاء              .اليهودية والمسيحية 
ا تقدم آخر في العالقات الطيبة بين اسـرائيل         ووصف السفير االسرائيلي لدى الفاتيكان هذه الزيارة بأنه        .العالم

  د ب أ .والفاتيكان وستساهم في توطيد هذه العالقات
أكدت وزارة الخارجية االسرائيلية امس أن كاتـساف          : د ب أ    - القدس  3/10/2005األيام البحرينية   وأضافت   
وقال   . للبابا   يقوم بها رئيس إسرائيلي      زيارةأول     الفاتيكان وذلك في     مع البابا بنيديكت السادس عشر في        سيلتقي

  نبان من تسوية الخـالف الدبلوماسـي      بعد أن تمكن الجا      المتحدث باسم الخارجية ريجيف إن هذه الزيارة تأتي       
   . يوليو الماضي   أعقب صالة االحد الباباوية في   بينهما الذي 

  
  

  ين  كلب هدية من يهود أميركا لمطاردة الفلسطيني100 .41
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 ذكر موقع إسرائيل نيوز أن يهود الواليات المتحدة األميركية تبرعوا بمئة من كالب الحراسة لمالحقـة                 :غزة
 كلب من   100وأوضح الموقع أن منظمة يهودية أميركية تدعى من أجل السالم قامت بالتبرع بـ              . الفلسطينيين

وتعمل . تخدامها ضد عناصر المقاومة الفلسطينية    الكالب العاملة في الحراسات األمنية للحكومة اإلسرائيلية الس       
  . هذه المنظمة منذ عام في الواليات المتحدة، معتمدة على التبرعات المالية من داخل الجالية اليهودية األميركية

  3/10/2005البيان 
 

  
   جنديا اسرائيليا منذ مطلع العام30انتحار  .42

خاصا لديه يعمل في اآلونـة األخيـرة لتقلـيص ظـاهرة             ذكر جيش االحتالل االسرائيلي ان طاقما        :الناصرة
االنتحار في الجيش والتي عادت لتنتشر بقوة، وقد بلغ عدد الجنود الذين انتحروا في االشهر التسعة االولى في                  

   . جنديا30العام الجاري 
  3/10/2005الغد األردنية 

  
  مؤشر القدسارتفاع  .43

 نقطة، متـأثّراً    919.31ليغلق عند المستوى     ل في تشرين األول   ارتفع مؤشر القدس في اليوم األول من التداو       
  . شركة، وتحسن الوضع السياسي في قطاع غزة24 شركة مدرجة من أصل 15بارتفاع أسعار أسهم 

  3/10/2005الغد األردنية 
  

   أن تواصل سوق فلسطين لألوراق المالية نموهااتتوقع .44
 سوق فلسطين لألوراق المالية نموها الـذي بدأتـه العـام             توقع محلل مالي أن تواصل     :  محمد حوامدة  ،عمان

% 219وقال أن مؤشر القدس نما بنـسبة         .الماضي نتيجة انفراج الوضع السياسي وتحسن طريقة إدارة السوق        
منذ بداية العام الحالي ليكون سوق فلسطين لألوراق المالية واحدا مـن أكثـر األسـواق نمـوا فـي الـوطن            

ج شركات جديدة في سوق األوراق المالية وزيادة حجم االستثمارات في فلسطين كلها             وأضاف أن إدرا  .العربي
وبين أن من اإلجراءات التي عززت مكانة سوق فلسطين          .عوامل تدفع نحو توقعات إيجابية بشأن أداء السوق       

 تـصدر   لألوراق المالية هو إدراك إدارة السوق ألهمية الشفافية في إفصاحات الشركات إذ غـدت الـشركات               
  .بياناتها المالية بصورة نصف سنوية

  3/10/2005الرأي األردنية 
  

  مشاورات فلسطينية مع سورية لفتح االتصال الهاتفي .45
قال صبري صيدم، امس ان هناك مشاورات مع سورية من اجل فتح االتصال الهاتفي مـن                :  رويترز ،رام اهللا 

توجه في األيام القليلة القادمة لدمشق بغرض فـتح         وأضاف ان فريقا فنيا فلسطينيا سوف ي      . دمشق الى فلسطين  
ويأتي ذلك في اعقاب اجتماع عقد قبل عدة ايام فـي دمـشق بـين               . االتصال الهاتفي من سورية الى فلسطين     

ويستطيع الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غـزة        . الوزير الفلسطيني ونظيره السوري محمد بشير المنجد      
واضاف صـبري ان    . ة، اال ان دمشق تمنع االتصال الهاتفي من اراضيها بفلسطين         االتصال مباشرة مع سوري   

  .الفلسطينيين يسعون الى تفعيل الهاتف الخلوي الفلسطيني في سورية
  3/10/2005الشرق األوسط 
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  ندوة منتدى بيت المقدس تعاين واقع القدس ومستقبلها .46

ء اول من امس، في المركز الثقـافي الملكـي ندوتـه            افتتح منتدى بيت المقدس مسا    :  ابراهيم السواعير  ،عمان
السادسة عشرة التي حملت اسم القدس اليوم بمعرض للكتاب والتراثيات الفلسطينية، تلتها كلمات لرئيس لجنـة                

صبحي غوشة، وامين القدس زكي الحاج، وبحوث تناولت القدس من الداخل، والقدس من الخارج              .يوم القدس د  
  . فنية لفرقة القدس للتراث الفنيواختتم بفقرات تراثية

  3/10/2005الرأي األردنية 
  

  السنيورة يبحث التسلل من سورية .47
السنيورة يولي اهتماماً خاصاً بالمعلومات التـي تحـدثت          فؤاد   اكدت مصادر وزارية ان      محمد شقير ،  بيروت

وتوقعت ان يـدعو فـور   اخيراً عن وصول اسلحة مهربة من سورية الى بعض الفصائل الفلسطينية في لبنان،       
عودته من زيارته الرسمية اليوم لدولة اإلمارات المسؤولين الفلسطينيين في المخيمات الـى اجتمـاع عاجـل                 
للتباحث معهم في هذا الموضوع، اضافة الى استمرار تسلل المقاتلين الفلسطينيين الى بيروت مـن األراضـي                 

اشر التحرك باتجاه الدول العربية الفاعلـة طالبـاً منهـا           وأشارت المصادر ايضاً الى ان السنيورة ب      . السورية
التدخل الفوري لوقف عمليات تهريب األسلحة وتسلل المقاتلين الفلسطينيين، خصوصاً ان لدى اللبنانيين خـشية               

  .ية الفلسطينية من ناحية ثان–من استخدام كل ذلك لتهديد االستقرار في البلد من ناحية ولتأزيم العالقات اللبنانية 
  3/10/2005الحياة 

  
  إيران تتوعد إسرائيل بـ درس لن تنساه .48

‚ حذر غالم علي حداد عادل امس في دمشق اسرائيل من مهاجمة المنشآت النووية االيرانيـة              : ب‚ف‚أ،  دمشق
اكد عـادل وقـوف ايـران       ‚ من جهة اخرى  .  مؤكدا انها اذا قامت بحماقة فان طهران ستلقنها درسا لن تنساه          

  . جانب الفلسطينيين مؤكدا لن نسمح بأن توصف مقاومة الشعب الفلسطيني باالرهابوسوريا الى 
 3/10/2005الوطن القطرية 

  
  االنسحاب شرط التطبيع: بن علوي .49

نفى يوسف بن علوي وجود أي اختراق للمواقف الخليجية في إقامـة عالقـات تجاريـة                :   علي البادي  ،مسقط
ان ستعيد فتح مكتب التمثيل التجاري اإلسرائيلي فـي مـسقط بـشرط             سابقة مع إسرائيل، مؤكداً أن سلطنة عم      

االنسحاب من األراضي العربية المحتلة، مشيراً إلى أن عمان وغيرها من الدول العربية ستذهب إلى عالقـات                 
وقال أن إسرائيل أصبحت جارة للدول العربية وهـذه          .طبيعية مع إسرائيل حال انسحبت من األراضي العربية       

ال خالف عليها، ولذلك نحن نشجع السالم وندعو إليه، ونطمئنها نحن العرب القريبين منها والبعيدين بأنه                حقيقة  
وأوضـح أن    .إذا تحققت عملية السالم وخرجت إسرائيل من األراضي العربية فستكون العالقات معها طبيعية            

  .فاقيات االقتصاديةموضوع المقاطعة والحصار لم يعد مقبوال في موضوع التجارة الحرة واالت
 3/10/2005البيان 

  
   تسلم ملف ابنائهمعبداهللا الثانياهالي األسرى يناشدون  .50

عقد أهالي األسرى والمفقودين األردنيين في إسرائيل أول من أمس اجتماعا موسعا لهم في              :  ماجد توبة ،  عمان
سـرائيل بـدل الحكومـة ووزارة       المفرق، جددوا فيه مناشدة جاللة الملك تسلم ملف األسرى األردنيين فـي إ            

وأعرب األهالي، كما أفاد الناطق باسم لجنة الدفاع عن األسـرى صـالح              .الخارجية لدفع جهود اإلفراج عنهم    
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العجلوني عن ثقتهم العالية وقناعتهم بأن تولي جاللة الملك لهذا الملف سيعطيه دفعة قوية ويقرب مـن لحظـة                   
  .ليةاإلفراج عن أسرانا في السجون اإلسرائي

  3/10/2005الغد األردنية 
  

   في األردندورة تدريبية حول قضايا الالجئين .51
أكد المفوض العام لحقوق اإلنسان شاهر باك أن لإلنسان الالجئ الـذي يتـرك وطنـه                :   هالة الخياط  ،عمان

لمفوضـية  ومجتمعه، حقوق على المجتمع الدولي، تتمثل في المبادئ والقيم التي أقرها المجتمع الدولي وأوكل ل              
وطالب باك لدى افتتاحه الدورة، التي ينظمها المركز الوطني لحقوق اإلنسان بالتعـاون      .العليا لالجئين متابعتها  

مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين في األردن يوم أمس األول الدول األعضاء فـي االتفاقيـة أو غيرهـا                   
 على حياة الالجئ، وتقديم الحماية والعون له وتسهيل         بضرورة التعامل مع الالجئين وفق أسس تعتمد المحافظة       

إمكانات االنتقال إلى مجتمع جديد يختاره من جهة ويقبل به من جهة أخرى، فضال عن تقديم ضمانات األمـن                   
  .والحياة الطبيعية له، ما لم يوفره ويؤمنه المجتمع الذي ولد فيه ونشأ وترعرع على أرضه

  3/10/2005الغد األردنية 
  

   الى ممانعة فلسطينيةتحتاججمة اإلسرائيلية الجديدة اله .52
  منير شفيق
الصمت على ما يجري من اغتياالت واعتقاالت في قطاع غزة والضفة الغربية مع مخطط لهدم أحياء بكاملها 

  .في خان يونس وتهجير سكانها أمر مثير للريبة
قاالت والقصف والتهديم مجرد رد فعل على فشاؤول موفاز وزير الدفاع تخطى االدعاء بأن االغتياالت واالعت

وقد لخصها قائال إن . قصف صواريخ وجهت إلى مستوطنة سيدروت من القطاع، ليعلنها سياسة قائمة بذاتها
إسرائيل وحدها هي التي ستقرر متى توقف تصعيدها، ألنها وحدها تحدد قواعد اللعبة الجديدة وطبيعة الواقع 

  .الجديد
لجديد القائم يراد فرضه إسرائيليا ليس على الفلسطينيين فحسب، وليس على العرب هذا يعني أن الوضع ا

  .فحسب، وإنما أيضاً على العالم أجمع
فالقول إن إسرائيل وحدها هي التي تقرر قواعد اللعبة الجديدة، وهي وحدها التي تحدد طبيعة الواقع الجديد، 

، ناهيك عن إدارة الظهر للدور المصري أو لدور يعني إسقاط أي تدخل أميركي وأي دور للجنة الراعية
  .السلطة الفلسطينية

يجب أن يالحظ بداية أن هذا االنقالب في الموقف اإلسرائيلي لوال بيان اللجنة الرباعية الذي تهافت في مديح 
  .خطوة شارون وقال إنها تستحق المقابل

وهو تحت ابتزاز (ألمين العام كوفي أنان ومثل هذا الموقف سبقت إليه إدارة بوش، وبوش شخصيا، وكذلك ا
ومن هنا يمكن . ، وال تسل عن الذين كافؤوه بخطوات تطبيعية)فضيحة ابنه كوجي في قضية النفط مقابل الغذاء

  .تفسير كل ذلك الصمت المريب من جهة وهذا االنقالب في الموقف اإلسرائيلي من جهة أخرى
ن تتحمل مسؤوليتها في تشجيع القيادة اإلسرائيلية وهي تصعد اغتياال إن اللجنة الرباعية، على التحديد، يجب أ 

واعتقاال وقصفا بالمدافع والطيران، ألن هذه هي النتيجة المنطقية لمديح خطوة شارون وجيشه وأجهزة أمنه، 
  .ولتأييد سياسته في تفكيك الفصائل الفلسطينية تحت تهمة وصمها باإلرهاب

لسطينية وأين مسؤولية مصر وأين المسؤولية العربية واإلسالمية في مواجهة هذه لكن أين مسؤولية السلطة الف
  اإلستراتيجية أي فرض قواعد اللعبة وطبيعة الواقع الجديد من جانب إسرائيل وحدها؟
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وقد جاء ذلك رداً على إعالن لجنة المتابعة التي تمثل كل الفصائل الفلسطينية، وباتفاق مع السلطة، االلتزام 
  .هدئة وعدم إطالق الصواريخ من قطاع غزة بالت

هذا يعني باختصار إسقاط كل شيء حتى خريطة الطريق وإنهاء اإلستراتيجية التي تتبناها السلطة الفلسطينية 
  .ومن ورائها مصر في اتخاذ المفاوضات سبيال وحيدا لتحقيق األهداف المعلنة في حدودها الدنيا

وحدد الواقع الذي يجب التسليم به من . إخماد أنفاسه: عب الفلسطينيفشارون قرر قواعد اللعبة إزاء الش
  فما العمل؟. الجميع

اشدة أميركا أن من ارتبطوا بخريطة الطريق التي أصبحت خريطة شارون، وال يملكون من جواب غير من 
تفعل شيئا، ومن بعدها الرباعية واألمانة العامة لهيئة األمم المتحدة، سيجربون المجرب، ويذهبون إلى تلك 

المناشدة لكنهم سيسمعون جوابا يدور في فلك ما طرحه موفاز ومن ورائه شارون أي أن يقوموا بعملية تفكيك 
  .قاالت والقصفالفصائل أي تحقيق ما تستهدفه االغتياالت واالعت

وهو ما ستنجم عنه نتائج على الشعب الفلسطيني أسوأ بكثير من نتائج االغتياالت واالعتقاالت والقصف التي  
  .فشلت في تحقيق أهدافها من قبل وال سبب ألن تنجح اآلن

، من وسيسمعون أن عليهم الدخول في مفاوضات، بعد إنجاز التفكيك المطلوب أي التمزيق الداخلي الفلسطيني
أي التسوية التي تعكس طبيعة الواقع . أجل التوصل لتسوية مرهونة بموافقة شارون، وبال ضغوط خارجية

  .موفاز-الجديد الذي يشير إليه شارون
قطاع غزة ونابلس ورام اهللا وجزء من الخليل وجنين وقرى : وعندئذ تقومدولة فلسطينية فوق سجون منفصلة

ثم ال حديث عن عودة الالجئين إال في حدود .  وبال مسجد أقصى كذلكبال أراض زراعية واألهم بال قدس
  ).وأغلبه سيكون على الحساب العربي ومنه(التعويض والتوطين 

هذه النتيجة يجب أن تؤدي إلى تشكيل إجماع فلسطيني جديد يضم كل الفصائل بما في ذلك السلطة الفلسطينية 
مانعة متعددة الوسائل وفي مقدمتها انتفاضة سلمية إلسقاط ما ورئيسها محمود عباس للدخول في إستراتيجية م

  .يراد فرضه من قواعد اللعبة ومن طبيعة للواقع الجديد
فالشعب وقواه الحية من فصائل ونخب ومجتمع أهلي مازال يمتلك القدرة واالستعداد لقلب الطاولة بالتضحيات 

  .العسكرية في الميدانوالصمود غير المحدودين مهما كان اختالل ميزان القوى 
فالجميع اآلن أمام أحد خيارين إما االستسالم لشارون بال قيد أو شرط أو العودة إلى االنتفاضة والممانعة 

ألساليب فيقررهما اإلجماع الوطني بعد أن يصل الجميع وفي المقدمة أما اإلستراتيجية وا.والمقاومة والصمود
محمود عباس إلى قناعة مفادها ضرورة خيار الممانعة الجماعي، وهو ما سيجر معه أغلب المواقف العربية 

  .الرسمية وكل الرأي العام العربي واإلسالمي وحتى أغلبية من الرأي العام الغربي
 أن األزمة مازالت ممسكة بخناق الدولة العبرية نتيجة خمس سنوات من االنتفاضة فالرأي العام الدولي يلحظ

والمقاومة والصمود الشعبي، مما اضطره إلى طرح خطة فك االرتباط من جانب واحد وعمق األزمة 
  .الليكودية

المعنوية الالحقة ثم إن هنالك أزمات تعصف بإدارة بوش داخليا وعالميا وعراقيا وأفغانيا، كالخسائر السياسية و
يتيح  وكل ذلك.بأوروبا وهي تحاول تغطية السياسات األميركية إلى جانب التناقضات في ما بين الدول الكبرى

موفاز وبدرجة مقدرة من النجاح، وفي المقابل فإن النتائج الكارثية -للفلسطينيين أن يقاوموا إستراتيجية شارون
  .لك اإلستراتيجيةالمدمرة غير خافية في حالة االستسالم لت

  2/10/2005الجزيرة نت 
 

  )2(غزة إلى أين؟ فلسطين إلى أين؟  .53
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االستباق، وأن تحديد األولويـات مـا       تقول البصيرة إن المبادرة الفلسطينية مازالت مفقودة، وكذلك القدرة على           
امتالك القدرة على المبـادرة واالسـتباق،       : تقول البصيرة إن ذلك كله    . زال غائباً وكذلك التماسك الضروري    

والحاجة لتحديد األولويات وللتماسك، صفات ضرورية تماماً لكل عملية صراعية، وأن ضرورتها تتـضاعف              
الموقع الذي يحتله اآلن النضال الفلسطيني وسيبقى لفترة مديدة، وأن تلك           وأن ذلك هو    . في حالة القتال الدفاعي   

  ...ليست سبة أو نقيصة أو دليل قصور
عليه، وال حتى   » الفصل«بنى جداراً ال يصح اطالق صفة       . أنجز ارييل شارون نصف خطته العامة حتى اآلن       

. اً بأي شكل من األشكال، فليست تلك وظيفته       ال يرسم الجدار حدود   . ، ألنه في الواقع يستهدف االلحاق     »القضم«
ليس أخطر ما فيه ان مساره اعتباطي ال يحاذي الخط األخضر الذي قررته األمم المتحدة واجتاحته إسـرائيل                  

ليس األفدح أنه يبتلع نصف أراضي الضفة الغربية من جهة الخط األخضر ذاك أو بفعل التوائـه                 . 1967عام  
  .إلحاطة المستوطنات

يستهدف الجدار افـراغ  . ر يشرذم الضفة الغربية ويقطع أوصالها بما يجعلها فضاء غير قابل بذاته للحياة         فالجدا
أما من ال يقوى على الرحيل أو ال يرغب به،          . الضفة الغربية ببطء من كل من قد تتوفر أمامه خيارات أخرى          

ضم :  يعلن شارون عناصر خطته بوضوح     .والجدار ناجز إال قليالً   . فسيجد نفسه تابعاً في كل شؤونه لالحتالل      
القدس بأكملها وتهويدها، االحتفاظ بالكتل االستيطانية األساسية في الضفة الغربية وتوسـيعها وضـمها الـى                

تلك مساحة ال مـصلحة  : ويندرج االنسحاب من قطاع غزة ضمن التصور اإلسرائيلي الشامل للوضع   . إسرائيل
نسحاب منها لذر الرماد في العيون وايقاع االلتباس حول ما يحـدث فـي              إلسرائيل في البقاء فيها، فيوظّف اال     

  .الضفة
قاومته كل مدينة وكل قرية مر بها، ودافع الناس عن بيوتهم وأراضيهم بكـل مـا           . لم يتم بناء الجدار بيسر تام     

لـرأي  وسـاعد ا  . وانطلقت حملة عالمية ضده بحيث انطبع في األذهان رمزاً للعـسف والعـدوان            . استطاعوا
االستشاري لمحكمة العدل الدولية في الهاي، الصادر منذ عام ونيف، وكذلك بعده مباشرة تـصويت الجمعيـة                 

  .العامة لألمم المتحدة، في تكريس الشرعية الجدار وانتهاكه القانون الدولي
ل علـى مـا     فهل ذهبت اذاً كل تلك الجهود سدى؟ تتوقف االجابة عن هذا السؤا           . ورغم ذلك كله، أنجز الجدار    

إال أن  . فإن عوملت وكأن غايتها الوحيدة احباط بناء الجدار، فهي وال شك تمثـل فـشالً كـامالً                . سيصنع بها 
سـاعتها،  . مقاييس تقويمها، وايضاً استخدامها وتوظيفها، تختلف عند اعتبارها تندرج في خطة صراع شـاملة             

  .ها ومكامن قصورهايمكن احتساب ايجابياتها ضمن ذلك السياق وكذلك ادراك نواقص
  

ففي ظل االختالل المريع لتوازنات القوى على الصعيدين العام، في العالم والمنطقة، والخاص داخل فلـسطين                
فقالت بعض الفـصائل الفلـسطينية ان       . نفسها، سيكون من قبيل التزوير افتراض إمكان تحقيق منجزات كبرى         

وهو ما أضاء على جانب واحد من جوانب        . ضت حدوثه ذلك االنسحاب يثبت جدوى المقاومة المسلحة التي فر       
المسألة، ذاك المتعلق بالفرح للتخلص من االحتالل، والمتلعق بحقيقة أن غزة فعلت كل شيء لتثبـت انهـا ال                   

اال انه قول يتواطأ مع اسرائيل اذ يدفع بسائر الجوانب الى الظل، وتحديداً منها تلك المتعلقـة بغايـات                   . تُحكم
  .االنسحاب ونيتها توظيفه ضمن الخطة االسرائيلية الشاملةاسرائيل من 

قـد تُفهـم    . لقد اشتركت في حفلة التزوير تلك السلطة الفلسطينية والفصائل المقربة منها وكذلك حركة حماس             
: لكن يبرز هنا ايضاً قانون آخر من قوانين العمل في فلـسطين           . الحاجة المشتركة الى انجاز مهما كان ملتبساً      

األول أن يمارس االعتداد بأي انجاز بشكل مشترك ليس بمعنى تقاسم السلوك نفسه، بل بمعنى التنـسيق                 وجهه  
ال تملك القوى الفلسطينية ترف أن تتقاتل في ما بينها على أبـوة             . والتناغم، واال يصبح االنجاز مصدراً للشقاق     

أو ) وهمية ان لم تكن عبئـاً     (ينها على سلطة    اال انها، فوق ذلك، ال تملك أبداً ترف أن تتقاتل في ما ب            . أي شيء 
تلك كانت غاية العراضات    . وهذا ما بدا سائداً في األسابيع القليلة منذ انسحاب اسرائيل من غزة           . سطوة أو نفوذ  
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المسلحة المتكررة بال انقطاع، وهو معنى العجزعن اإلقرار بخطأ يمكن ان يحـصل، كانفجـار قنبلـة أحـد                   
بل تم الذهاب في نفي المسؤولية الذاتية الى حـد قـصف            . والتسبب لهم بأذية كبيرة   المستعرضين وسط الناس    

» تُهمـش «في ظل آلية كهـذه،      ! العمق االسرائيلي بالصواريخ واستدراج ردة فعل عدوانية كانت متوقعة تماماً         
 يتعلق بالحفـاظ    والوجه اآلخر للقانون نفسه   ! اسرائيل تماماً، اذ تصبح أداة في صراع على النفوذ، هو األصل          

على نسبية االنجاز، بمعنى تواضعه مقارنة باآللة الساحقة لالحتالل، والخطر الـدائم المتمثـل بقدرتـه علـى            
وقد كان مؤسفاً تماماً، وكاريكاتورياً، ان يظهر التخبط الفلسطيني حيال تأويل االنسحاب، فيطـار بـه                . احتوائه

  !كجزء من المؤامرةالى السماء، كنصر، ثم يحط به الى أسفل درك، 
ليس المطلوب والمرتجى فحسب ان يغلب التنسيق النضالي بين الفصائل الفلسطينية، ومعه التكامـل، بمعنـى                

فذلك هو الحد الفاصل بين مسار انحـداري يمكـن          . توزيع األدوار المقرر بوعي، وضرورات االنضباط العام      
ويلة المدى، وهو الخيار االيجابي الوحيد المتاح أمـام         التنبؤ بمآله الحتمي، وبين شروط قيادة عملية صراعية ط        

  .الفلسطينيين
  2/10/2005الحياة 

 
  )الطبعة الثانية من شارون(أخطأت حماس في قراءة  .54

  يوسف شرقاوي
أخطات حركة حماس، عندما سمحت لشارون وجيشه ومستوطنيه، بالتملص من نار المقاومة والهـروب مـن                

وعالمي مع شارون، لتجنيبه الهروب من غزة، كما هرب جيشه من قبـل             قطاع غزة بدهاء وبتواطىء عربي      
  .من جبوب لبنان تحت النار

 وأجبرت فصائل المقاومة األخرى على منح هدنة مجانية لـشارون           - وكم تمنينا أن ال تُخطأ       -أخطات حماس 
ناء جـدار الفـصل   مارس من خاللها القتل واإلعتقال، وتدمير المنازل، وجرف األراضي وقلع المزروعات وب    

  .العنصري وضم مزيداً من األراضي في الضفة إلستيطانها
أخطأت حركة حماس ويجب عليها أن تعترف بخطأها ألنها بالغت من ناحية بثقتها باألطراف العربية إلنتـزاع        

   .هدنة منها لصالح إسرائيل
 أن تقرأ جيداً ما كتبه شارون بـين         رغم الضغط الممارس على حماس محلياً وإقليمياً وعالمياً، كان األجدر بها          

السطور من خالل إعادة إنتشاره حول غزة، كما يجب أنُ يقرأ ذلك، ألنها لو قرأت كما يجب أنُ يقرأ شارون،                    
وألعفتنـا   لما اضاعت فرصة أن يرى العالم شارون وجيشه ومستوطنيه يفرون تحت وطأة نـار المقاومـة،               

فالم الكرتون والمسرحيات التي أعدها شارون، وأخرجها بعناية، ليرى         وأعفت العالم المتعاطف معنا من رؤية أ      
  . عبر فضائيات العالم العالم عهر ودموع اللصوص المستوطنين، شذاذ اآلفاق

فأهم ما كتبه شارون بين السطور تأكيده الحصول على ورقة ضمانات عربية وفلسطينية تـنص علـى قبـول                   
   بوش التعجيزية واإللتزام بتنفيذها بنداً بنـداً ، بإشـراف الثنـائي            الطرف الفلسطيني والعربي لشروط شارون    

ليبدأ ) الحاكم الفعلي لقطاع غزة   (والجنرال مصطفى البحيري    ) المندوب السامي األمريكي  (الجنرال وليم وورد    
عملية بتصفية القضية الفلسطينية والى األبد، بأيد عربية وفلسطينية، وليفرض شارون نفسه مرجعية لما يسمى               

السالم، هو من يضع العالمات للطرف الفلسطيني حسب أدائه لدوره المنوط به والمتمثل بنزع سالح المقاومة،                
 في بناء نظام سياسي فلسطيني مستنسخ عن األنظمـة العربيـة             وتفكيك خالياها ووقف االنتفاضة، والشروع    

اع غزة لمصر وال ندري إن سـلّم شـارون          األخرى وابتزاز الفلسطينيين بتهديدهم بتسليم الضفة لألردن وقط       
قطاع غزة للطرف المصري أم ال من خالل المستشارين العسكريين المصريين فـي وحـدات قـوى األمـن                   

  .الفلسطيني بقيادة نائب رئيس المخابرات اللواء مصطفى البحيري
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ولى وسـيتنافس مـع     سيكون أكثر تشدداً من الطبعة األ     ) الطبعة الثانية (هل غاب عن قادة حماس؟ أن شارون        
المتغلب عليه بين أعضاء حزب الليكود، رغم فور         )بنيامين نتنياهو، أيهما أكثر تشدداً تجاه الفلسطينيين      (خصمه  

 ليضمن فوزه بزعامة الحزب، في االنتخابات القادمة، ألنه خائف من تبدل النسب في               %3شارون عليه بفارق    
راجعة عن فكرة اسرائيل الكبرى التاريخية والذي يعتبـر تبـدالُ           ظل منافسة شبه متوازنة مع نتنياهو، فرغم ت       

أيدولوجياً على ثقافة شارون، إال أنه سيكون أكثر تشدداً على صعيد موضوع االستيطان في الـضفة، وتهويـد                  
 وضم األغوار وعدم القبول بعودة الالجئين الفلسطينيين الى منازلهم واراضيهم           1967القدس وتعديل حدود عام     

، وترسيم حدود اسرائيل بعد االنتهاء من بناء جدار الفـصل العنـصري ورفـض               1948ي اغتصبت عام    الت
   .1967اإلنسحاب من الجوالن السوري المحتل عام 

شارون اليبدي اي تعاطف لمعاناة البشر وخاصة الشعب الفلسطيني، اليثق باحد، رجـل عـسكري ذو عقليـة               
 فوه البندقية، مولع باذاللهم وكلما أذلهم هام وكالء االحتالل بحبـه،            أمنية، قاتل محترف، يرى العرب دائما من      

تخلص بحنكة من عبء المستوطنين في قطاع غزة، ونجح في نقل عناوينهم الى مستعمرات الـضفة، يـؤمن                  
بفرض تفوق الرعب، ومنطق القوة وفرض الحقائق على االرض، فرض حدود اسرائيل الجنوبية، كمـا فعـل                 

ك عندما فر وجيشه وعمالئه من جنوب لبنان وأجبر العالم على ترسيم حدود اسرائيل الـشمالية                سلفه باراك ذل  
  .من خالل الخط األزرق

 للتهرب من تنفيـذ التزاماتـه وخـصوصاً          مواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني حاجة وضرورة لشارون       
نقطة التقاء الحـدود المـصرية      ) شالومكيرم  (موضوع المعابر، بعد أن اقتنع الطرف المصري بنقل المعبرإلى          

الفلسطينية االسرائيلية،ألنه يريد أن يعتبر المعابر معابر دولية واعتبار قطاع غزة دولة ثانية يستبيحها متى شاء                
براً وبحراً وجواً، رغم نجاحه في استقدام قوات مصرية ترابط على الحدود الفلسطينية المصرية لمنع ما يدعيه                 

الى المقاومة في غزة، بعد أن حدد عددها وعتادها ودورها وحتى لون مالبسها للحفاظ               لعسكريتهريب العتاد ا  
  .على أمن اسرائيل

 خارج قطاع غزة غير مقنع لالوروبيين ألنه لم يستكمل بانسحاب من الـضفة               شارون واثق أن اعادة انتشاره    
ن ما يـشجعه بعـدم االلتفـات للموقـف          ومطالب بالمزيد من االنسحاب في الضفة من قبل األوروبيين، إال أ          

ألن المحافظين الجـدد، يريـدون       االوروبي، هو تشجيع حليفه بوش له بدعم من المحافظين الجدد في أمريكا             
اسرائيل هي من يحفظ االمن فيه لذلك يجب أن تكون اسرائيل القـوة العـسكرية الوحيـدة                  شرق اوسط جديد،  

   .لكرازايات وكالء االحتالل في المنطقة العربيةالمتفوقة في المنطقة مدعومة من أنظمة ا
لكن بأداء أكثر تشددا ألنهَ ضِمن أصوات حزب         الطبعة الثانية لشارون ستكون مطابقة أليدولوجية حزب العمل         

العمل لدعمه في االنتخابات المقبلة، في ظل تراجع حزب العمل الى مصاف االحزاب الصغيرة، ليتوزع عليها                
ه حصة األسد، لذلك سيصوت حزب العمل بقيادة بيريز لصالح شارون في االنتخابات المقبلة،              يكون لشارون من  

وقد ينضوي ما يتبقى من حزب العمل في حزب صهيوني جديد متشدد برئاسة شارون، فمـن هنـا أخطـات                    
يقرأون ما   للطبعة الثانية من شارون، شارون يقرأ ما يكتب جيداً بعكس العرب يكتبون وال                حماس في قرائتها  

  .يكتبون هذا أن ما زالوا يقرأون ويكتبون
صحيح أنه كان لحماس الدور المركزي بصفتها نواة المقاومة الصلبة في إجبار شارون على اإلنـدحار مـن                  
غزة، وهذا ما سيذكره التاريخ في صفحات، إال أنه إذا ما فشلت حماس في إعادة قرائتها للنسخة الثانيـة مـن                     

اصلة المقاومة في الضفة إلجباره على اإلنسحاب منها، وفـرض الـشروط الفلـسطينية           شارون، وتصعيد ومو  
  ..كاملة على اإلحتالل، لن يرحمها التاريخ في ماليين الصفحات

  كما يجب أن يقرأ؟؟؟ ) الطبعة الثانية(فهل تقرأ حركة حماس شارون 
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