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   شخصياقريعالتشريعي سيصوت على حجب الثقة عن  .1
 مصدر برلماني مطلع أن المجلس سـيقوم        هأعلنما   :13/10/2005 48 عرب    مراسلة موقع  الفت حداد  ذكرت

عضاء الوقال إن هذا القرار اتخذه غالبية أ       .قة عن أحمد قريع شخصيا     من الشهر الجاري بحجب الث     17في الـ   
 وهو ما يـؤدى إلـى نهايـة       هوأوضح أن قرار التشريعي يترتب عليه سقوط شخصي ل         . للمجلس هبسبب تحدي 

  .حياته السياسية
يم عدد الوزراء الذين سيضطرون لتقد    إلى أن   : غزةمن  القادر فارس    عبد 14/10/2005 عكاظ    مراسل وأشار

حيـث  ,  محمد دحالن  همرتفع بسبب رغبتهم في ترشيح أنفسهم للتشريعي وقالت مصادر أن من بين            ا استقاالتهم
 سالم فيـاض    بينما أشارت إلى أن   , سفيان أبو زايدة في جباليا    في حين سيترشح    , سيرشح نفسه في خان يونس    

  .ونصر يوسف لن يخوضوا االنتخابات
 مصادر فلـسطينية، ان مالسـنة       هقالتما  :  لندن من 14/10/2005ط  شرق األوس ال  مراسل  علي الصالح  ونوه

  .عدم احترام قرار المجلسلوقعت بين روحي فتوح من جانب وعباس وقريع من جانب اخر، 
  
   يقر آلية الحوار مع الفصائل اللبنانيمجلس الوزراء .2

ر خطة نقاش مع الفصائل     مجلس الوزراء اللبناني أق   أن  : زياد عيتاني  عن مراسلها  14/10/2005 عكاظ   ذكرت
وذلك في جلسة   , الفلسطينية لحل مشكلة السالح الفلسطيني كما أخذ علماً بلقاء يجمع السنيورة مع محمود عباس             

 أقر مجلس الوزراء تشكيل فريق عمل ليبدأ فوراً         :بقوله وزير االعالم مقررات الجلسة      علنوقد أ . عقدها أمس 
  : طيني تشمل المحاور األربعة التاليةباجراء محادثات مع ممثلي الجانب الفلس

 معالجة المسائل الحياتية واالجتماعية والقانونية واالقتصادية واالمنية داخـل المخيمـات وللفلـسطينيين              - 1
  . المقيمين في لبنان بالتعاون مع وكالة االنروا

  .  وضع آلية النهاء وجود السالح الفلسطيني خارج المخيمات- 2
  . حول معالجة قضية السالح الفلسطيني داخل المخيمات إطالق الحوار - 3
  .  درس امكانية اقامة عالقات تمثيلية بين لبنان وفلسطين- 4

 جرى النقاش حول االلية التي ستعتمد في الحوار خاصة حـول الـسالح              هان 14/10/2005 السفير   وأضافت
من كل سالحهم من دون حـل لقـضيتهم،         داخل المخيمات حتى ال يظهر لبنان وكأنه يريد تجريد الفلسطينيين           

وتناول النقاش موضوع الفريق اللبناني والفلسطيني الذي سيتواله، وأصر الوزير محمد فنيش ومعه عدد مـن                
الوزراء على ان يكون الجانب الفلسطيني ممثال بوفد موحد يضم كل الفصائل وليس وفدا من فـصائل تمثـل                   

كما تم التركيز على عناوين الحـوار المتعلقـة         . يل فلسطينيي لبنان  السلطة الفلسطينية، وذلك لضمان حسن تمث     
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بالحقوق االجتماعية واالنسانية وضمان حق العمل والتملك وان يكون الحوار بالتنـسيق مـع وكالـة غـوث                  
 ). االونروا(الفلسطينيين 

معالجة ملف انفـالش  اميل لحود أبدى ثقته بقدرة السنيورة على     أن   14/10/2005 المستقبل اللبنانية    وأوردت
السالح الفلسطيني خارج المخيمات بحكمة وروية، ألن الدولة حريصة على حماية االمن الفلسطيني من الخطر               

 الى معالجة الموضوع الفلسطيني      أمين عام حزب اهللا    دعا ومن ناحية أخرى  . االسرائيلي وأي انزالق او تورط    
ضوع الفلسطيني في لبنـان علـى أنهـم أعـداء أو أن             بحكمة في لبنان، وال يجوز أن يتصرف أحد مع المو         

  .ال يخدم إال مصالح العدو اإلسرائيلي. الفلسطينيين عامل توتر، علينا أن ال نسمح ألحد أن يدوس على لغم
اعلنت النائب بهية الحريري أن ال تنازل عن بسط سلطة الدولة على كافة أراضـيها ضـمن                  ومن جهه أخرى  

ة االجراء مؤكدة على أهمية انتظام الوضع داخل المخيمات وضبط موضوع السالح            األصول والقوانين المرعي  
  . وعدم اللعب به مع العمل على تأمين الحقوق األساسية لالجئين والتمسك بحق العودة ورفض التوطين

يادين واستقبلت وفداً من رابطة الصيادين الفلسطينيين شكرها على جهودها التي أثمرت تمديد فترة السماح للص              
كما استقبلت مسؤول لجنة المبعدين الفلسطينيين الذي عرض        . الفلسطينيين بالصيد في األوزاعي بعد منعهم منه      

  .معها موضوع المبعدين الفلسطينيين وسبل تأمين اعادتهم الى فلسطين وفقاً للقرار الخاص بوضعهم
 حـق العمـل      علـى  روان فارس، أكد  النائب م أن    13/10/2005 وفا   –وجاء في وكالة األنباء الفلسطينية      

وشدد في بياٍن أصدره عقب لقائه مع وفد من قوى التحالف            .لالجئين الفلسطينيين، وحقّ التملّك بحسب القوانين     
الفلسطيني في لبنان، على ضرورة إعمار المخيمات وتأمين الخدمات فيها، والحقّ فـي الممارسـة الـسياسية                 

 .والمدنية لصالح القضية الفلسطينية
  
  تأجيل االنتخابات في المدن الكبرى  ل انتقادات .3

تأجيل السلطة أمس االنتخابات    أن  : غزة من   طاهر النونو عن مراسلها   14/10/2005الخليج اإلماراتية    نشرت
 الفصائل، ال سيما حماس، التي رفضت هذا التأجيل، معتبرة أنه           معمزيد من التوتر    ب أتىالبلدية في قطاع غزة     

  . عليه بشأن انهاء االنتخابات البلدية قبل البدء باالنتخابات التشريعيةيخالف ما اتفق
 باسم الجبهة الديمقراطية انتقـد، قـرار        امتحدثأن  : نابلسمن   14/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم     وذكر

ت أو مسوغات    بأنه متعجل ويفتقد ألية مبررا     هووصف,  بلدية ومجلساً محلياً من المرحلة الرابعة      60استثناء نحو   
 يفتح الباب أمام مزيد     هعن أنه يعبر عن االستخفاف باالستحقاق الديمقراطي، كما أن         قانونية وموضوعية، فضال  

  .من عمليات التأجيل والمماطلة
  
  ننتظر ضغطاً أميركياً على اسرائيل : شعث .4

حدة سيكون لهـا دور     ن رحلة أبو مازن للواليات المت     أ ,ل نبيل شعث  و ق :غزة من   14/10/2005البيان   نشرت
وأضاف إن إسرائيل ال تريد اللقاء معنا وال تريدنا شركاء في العملية             . بالضغط على إسرائيل   بوشمهم، إذا قام    

 معنـاه   ذلـك  ألن   , االتفـاق  ون ال يريد  هموأوضح أن  .السياسية، وإنما تريد مواصلة األعمال األحادية الجانب      
  . الحقيقة هذه معركة حياتنا أو موتنا: الاالنسحاب من كل الضفة الغربية، وأردف قائ

بخـصوص معبـر      أنه غير متفائل   شعثد  يأكإلى ت : ا.ش.ا نقال عن  14/10/2005الخليج اإلماراتية    وأشارت
رفح ، ألن إسرائيل تحاول المماطلة قدر اإلمكان، لتبقي القضايا عالقة، حجة للتهرب من عـدم الـدخول فـي                    

  .ةالمسائل المتعلقة بالضفة الغربي
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  مصر تدعو موفاز لبحث قضية المعابر: الرجوب .5
ن مصر دعت موفاز الى القاهرة، لبحث قضية معابر قطـاع  أقال جبريل الرجوب : القاهرة ـ جيهان الحسيني 

وأضاف ان  . وكان الرجوب قد وصل أول من أمس إلى القاهرة، حيث أجرى محادثات مع عمر سليمان              . غزة
 .ابر التي ما زالت عالقةمحادثاته دارت حول مصير المع

  14/10/2005شرق األوسط ال
  
   في طولكرم تنتشر يةالشرطة الفلسطين .6

فيما وصفه بعض المقاومين بأنه فخ إسرائيلي من نوع جديد، أعلنت سلطات االحتالل أنهـا سـمحت          :طولكرم
أنها ستطلق النار على    ألفراد الشرطة باالنتشار حاملين سالحهم ومرتدين زيهم الرسمي، لكن في المقابل أكدت             

وقال مدير عام الشرطة في      .أي فلسطيني يحمل السالح وال يرتدي الزي العسكري الفلسطيني دون سابق إنذار           
وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ علـى          .طولكرم إن هذا االنتشار تم باالتفاق مع الجانب اإلسرائيلي        

  .مدينةالاألمن في 
  13/10/2005قدس برس 

  
   غزةطة تتعهد بوقف عمليات الخطف في السل .7

 تعهدت الداخلية الفلسطينية بوقف عمليات الخطف في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات مـن إطـالق صـحافياً                  
 وقال إنهم قدموا    ,ووصف قائد الشرطة الخاطفين بأنهم عصابة تمثل عشائر محلية        . أميركياً ومصوراً بريطانيا  

ناحيته طالب رشيد أبوشباك بوضع حد للمظـاهر المـسلحة بالـشارع            من  و. مطالب سخيفة ال تستحق الذكر    
وأضاف إننا في واقع جديد بعد االنسحاب وهو ما يتطلـب تغييـر              .الفلسطيني وحالة الفوضى في قطاع غزة     

  .طريقة التفكير والتعامل واالعتراف بوجود أخطاء من قبل السلطة والفصائل
  14/10/2005البيان 

  
  ىاء األقصي أكثر الجهات إثارة للفوضكتائب شهد: الداخلية .8

اكثر الجهات اثـارة    هي   ى امس بان كتائب شهداء االقص     ةاكدت الداخلية الفلسطيني   :ـ من وليد عوض    رام اهللا 
وزارة عن شهر آب الماضـي، فيمـا كـان          الأفاد تقرير صادر عن وحدة المعلومات في        كما  ,  السالح ىلفوض

 في حين تعرض المواطنون إلطالق نار       .اما للسالح بشكل غير شرعي    المواطنون المسلحون هم األكثر استخد    
ن مشيرا إلـى أ    مرة،   77أكد أن أفراد األجهزة األمنية تعرضوا لالعتداء        , من مجمل العمليات  % 38.6بنسبة  

يليهم اعتداءات أفراد األمن ضد بعضهم الـبعض         % 40 أفراد األمن بواقع     ىالمواطنين هم أكثر فئة تعتدي عل     
  %.26ع بواق

  14/10/2005القدس العربي 
  
  استقالة رئيس مجلس القضاء الفلسطيني  .9

قدم زهير الصوراني استقالته من منصبه امس احتجاجا على تشريع يقول انه يسمح بالتـدخل               :  رويترز –غزة  
 لم يـتم    وبعث برسالة الى عباس قال فيها انه ال يستطيع البقاء في منصبه اذا             .السياسي في تعيين القضاة الجدد    

  .الغاء القانون الذي صدق عليه عباس
  14/10/2005 الدستور
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  شارون ماض في إضعاف عباس  : عبد الرازق .10

تمكين عباس، اكد هـشام عبـد       لبضرورة االفراج عن أسرى فلسطينيين      االسرائيلي  تعقيبا على توصية الجيش     
شـارون  ولفت الـى ان      .ه في إضعاف  الرازق انه ال يتوقع تعاونا اسرائيليا بهذا الخصوص وان شارون ماض          

متمسك باستراتيجيته الرامية الى استنزاف قوة السلطة ورئيسها تمهيدا لفتح المجال امام تعـاظم قـوة حمـاس                  
 وعما اذا كانت السلطة قد      .لعالم بأن الفلسطينيين ال يستحقون دولة مستقلة      ا لكي يقنع  ,ونشر المزيد من الفوضى   

وافقت على توقيع اوسلو من دون االفراج عن جميع األسرى، قال ان اسـتعادة              اعتبرت من خطئها االول يوم      
ومع ذلك اؤكد اننا استخلصنا العبر مائة بالمائة من الخطـأ           :  وأضاف ,هذه االخطاء مثلها مثل اللهو بجسم ميت      

  . االول وهذا ما تتبناه كل دوائر السلطة اليوم
  14/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ع لجنة تقصي الحقائق في وفاة عرفات التعاون م رفض .11

اكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان الفرق الطبية االردنية والمصرية والتونسية التي  :رام اهللا ـ من وليد عوض 
  . ياسر عرفات رفضت التعاون مع لجنة تقصي الحقائقىكشفت عل

  14/10/2005القدس العربي 
  

  ةعبدالخالق مندوبا لفلسطين في الجامعة العربي .12
جامعة الاصدر محمود عباس قرارا بتعيين حسين عبدالخالق مندوبا دائما لفلسطين في : القاهرة ـ  فتحي عطوة

  .العربية بناء على ترشيح من ناصر القدوة
  14/10/2005عكاظ 

  
  وقف خوادم الموقع االلكتروني لمكتب الدفاع عن االرض .13

ب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومـة االسـتيطان،         صرح تيسير خالد ان الموقع االلكتروني للمكت      : رام اهللا 
والذي يتبع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير توقف مؤقتا بتدخل سافر من الشركة االميركية المسؤولة بحجة ان                

وأضاف ان ضغوطا من منظمـات صـهيونية         .الموقع ارهابي ويحتوي على مضمون يحرض على االرهاب       
  .ستضافة الموقع، بعد ان عجزت عن تعطيلهمتطرفة كانت تمارس بهدف وقف ا

  14/10/2005الحياة الجديدة 
  

  الداخلية تستهجن انحياز وسائل إعالم في تغطيتها .14
استهجنت وزارة الداخلية، انحياز بعض وسائل اإلعالم في تغطيتها، بصورة تتنافى مع األصول المهنية : غزة

 عدم مراعاةو  حساب المصلحة الوطنية العلياى حتى علوالموضوعية والمصداقية، والتي تجاهر بحزبية وفئوية
حرمة الدم الفلسطيني، حيث تحولت إلى مصنع إلنتاج الحقد والكراهية وبوق إلذكاء نار الفتنة في األحداث 

ستتخذ كافة اإلجراءات القانونية، في مواجهة أي تجاوز أو انتهاك لألصول أنها وزارة،  بيان للوأكد .األخيرة
  . المعمول بها، دون أي مساس بالحريات الصحفيةوالقوانين

  13/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  مساع للتوصل الى ميثاقي شرف ينظمان العالقات الفلسطينية الداخلية .15
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 كشف قيادي فلسطيني بارز ان جهوداً حثيثة تبذل حالياً في غزة للتوصل الـى ميثـاقي                 : فتحي صباح  -غزة  
 الفلسطينية لضمان عدم تكرار اخطـاء وممارسـات مـن بينهـا             -ينظمان العالقات الفلسطينية  شرف وطنيين   

واوضح عضو المكتب السياسي لـ الجبهة الديموقراطيـة         .صدامات مسلحة اودت بحياة اعداد من الفلسطينيين      
تباعهـا فـي    لتحرير فلسطين صالح زيدان لـ الحياة ان مسودة ميثاق شرف في شأن معايير السلوك الواجب ا               

االنتخابات التشريعية وزعت على الفصائل والقوى في اجتماع عقدته لجنة المتابعـة العليـا للقـوى الوطنيـة                  
واشار الى ان الفصائل ستدرس هذه المسودة ليتم بحثها في اجتمـاع مقبـل تعقـده                . واالسالمية في غزة أمس   

كما كشف انه يجري حالياً اعداد ميثـاق         .سماس الذين تغيبوا عن اجتماع أم     حاللجنة في غزة بحضور ممثلي      
شرف آخر ينظم العالقات الفلسطينية الداخلية، خصوصاً سالح المقاومة، لمناقشته خالل اجتماع اللجنة االسبوع              

  .المقبل
من جانبه، اكد سامي أبو زهري ان قياديين من حماس وفتح بحثوا في اجتماع ثنائي عقد في مدينة غزة ليـل                     

وقال لـ الحياة انه تم خالل االجتمـاع        . ميس وضع ميثاق شرف وطني يضبط العالقات الداخلية        الخ -االربعاء
وشارك في االجتماع اسماعيل    . عرض مسودة ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه في اجتماعات تعقد الحقاً           

  .هنية وسعيد صيام، ومن فتح سمير المشهراوي وأحمد حلس
يح لموقع الكتروني محلي ان االجتماع يعقد على أساس التوصل الى تـصور             محمود الزهار في تصر   .وقال د 

واضح يحدد توصيف ما هو المقصود بالمظاهر المسلحة التي اتفقت الفـصائل علـى انهائهـا مـن الـشارع               
  .الفلسطيني

 الخمـيس، وقـال ان فـتح    -ونفى مصدر مسؤول في فتح ان يكون عِقد لقاء ثنائي مع حماس ليل االربعـاء               
ريصة على تطوير العالقة مع جميع الفصائل، بما فيها حماس، مشيراً الى ان العالقة مع الحركة تتجه نحـو                   ح

ورفض وجود اتفاقات ثنائية مع حماس، مشدداً على ضرورة ان تكون االتفاقات في اطـار                .التحسن المستمر 
  .ات ثنائية مع حماسوطني شامل، اي في اطار لجنة المتابعة، مرحباً في الوقت نفسه بعقد لقاء

  14/10/2005الحياة 
  

  خالفات داخل حماس بسبب االنتخابات التشريعية .16
حيـث  . علمت الشرق األوسط أن خالفاً نشب داخل حماس حول الموقف من االنتخابات التـشريعية              :رام اهللا 

لبتهـا بـاجراء    وجهت قيادات حركية شابة في الضفة الغربية، انتقادات لقيادة الحركة في القطاع، بـسبب مطا              
 من خسارة الحركة االنتخابـات فـي        تخوفا. االنتخابات في موعدها، رغم مواصلة اسرائيل حملة االعتقاالت       

وتتساءل هذه القيادات عن كيفية نجاح الحركة في ادارة حمالتها االنتخابية بـدون قياداتهـا ونخبهـا                 . الضفة
فرص في تحقيق نتـائج     الاية بتأثير حملة االعتقال على      قيادة في القطاع على در    الواستهجنت أال تكون    . المثقفة
عن عنها و في االنتخابات، سينظر اليها على انها حجب ثقة         حماس  وحذرت من أن أي هزيمة تمنى بها        . كبيرة
 . على نتائج متدنية اكثر من حرمانها من المشاركةالحركةوقالت ان اسرائيل معنية بحصول . نهجها

  14/10/2005شرق األوسط ال
  

  الجهاد تطالب بتأجيل االنتخابات التشريعية  .17
 طالبت حركة الجهاد اإلسالمي بتأجيل االنتخابات التشريعية في ظل التصعيد الخطير الذي يمارسـه               :الوكاالت

وقال محمد الهندي ان حركته لن تـشارك فـي االنتخابـات ألن              .االحتالل وحمالت االعتقال والقتل والتدمير    
  .ة هو مجرد وهمالحديث عن تحرير غز

  14/10/2005البيان 
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  كتائب القسام تتعهد بمواصلة المقاومة في الضفة  .18
 أوضحت كتائب الشهيد عز الدين القسام، أن حملة االعتقاالت تهدف إلى إخماد روح المقاومـة                :القدس المحتلة 

احات التي حققتها علـى  لدى الفلسطينيين في الضفة ومحاولة لثني الحركة عن مواصلة طريقها خاصة بعد النج          
وشدد الناطق اإلعالمي باسم الكتائب أن الحملة هذه تأتي فـي سـياق التـدخل فـي الـشأن                    .كافة المستويات 

ونوه أبو عبيـدة، أن حملـة االعتقـال          .الفلسطيني والتأثير، كما يتوهم العدو، على نتائج االنتخابات التشريعية        
وأكـدت   .لمرحلة القادمة، كما لم تؤثر عشرات الحمالت السابقة       والمضايقات لن تؤثر على سير المقاومة في ا       

  .كتائب القسام أن الشعب الفلسطيني تبنى المقاومة منهجاً وخياراً وثقافة وفكراً
 14/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 الديموقراطية ـ اعتصامان ل .19

م شاتيال دعما القرار الحقوق االنسانية نفذت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، امس، اعتصاما في مخي
وتحدث في اللقاء رئيس االتحاد الوطني . واالجتماعية، بمشاركة ممثلين لهيئات وجمعيات فلسطينية ولبنانية

لنقابات العمال والمستخدمين علي محيي الدين، فدعا الى منح الفلسطينيين كامل حقوقهم االنسانية واالجتماعية 
وشدد مستشار نقابة الصحافة . ونوه بأجواء الحوار االيجابية بين السنيورة والفصائل. لوفي مقدمها حق العم

فؤاد الحركة على ضرورة اتباع سياسة جديدة تجاه الفلسطينيين تستند الى مراعاة اوضاعهم الخاصة بما يحافظ 
في العالقة الفلسطينية كما اكد عضو القيادة احمد مصطفى على ضرورة معالجة االشكاالت  .على حقهم بالعودة

ودعت الجبهة الى حوارات . اللبنانية بروح االخوة والتعاون وصوال لحل نهائي يحفظ مصلحة الشعبين
وفي الختام تليت مذكرة باسم المشاركين موجهة . فلسطينية داخلية الرساء العالقة المستقبلية على اسس جديدة

 . الجتماعي للفلسطينيين االهتمام الالزمالى السنيورة دعت الى ايالء الشان االنساني وا
كما نفذ الالجئون الفلسطينيون في مخيمي البارد والبداوي اعتصاما أمام مقر األونروا في طرابلس بدعوة من 

 .الجبهة
 14/10/2005السفير 

  
  )غفرانه(االحتالل يسجن القدس في يوم  .20

اً على مداخل مدينة القدس المحتلة وعزلتهـا        فرضت قوات االحتالل أمس طوقاً عسكرياً محكم        :رشيد هالل   
وذكرت سلطات االحتالل، أنها وضعت حراساً في       .  بالكامل عن العالم الخارجي بمناسبة يوم الغفران اليهودي       

، فيما تم تعزيز التواجد العسكري والشُرطي في المدينة المقدسة          ) الغفران(المعابد التي تجرى فيها طقوس يوم       
 .رق المؤدية إلى حائط البراق، والذي تجرى فيه الصلوات والشعائر الدينية اليهودية المركزيـة             على امتداد الط  

مراسل أن سلطات االحتالل، شرعت منذ الفجر، بإغالق العديد من مداخل األحياء المقدسية والشوارع              الوذكر  
لدخول والتوجـه إلـى حـارة       والطرقات المؤدية إلى مركز المدينة، وسمحت فقط لحافالت اليهود المتدينين با          

أن الحواجز العسكرية تشهد إجراءات تفتيش دقيقة وبطيئـة وسـط           : وذكر شهود عيان   المغاربة وحائط البراق  
  .تعزيزات عسكرية، وخاصة في محيطها وفي الشوارع الترابية االلتفافية

 14/10/2005 العمانيةالوطن 
  

  االحتالل يغلق الحرم االبراهيمي امام المسلمين   .21
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 قالت مصادر مديرية أوقاف الخليل إن قوات االحتالل قررت تجديد إغالقها للحرم االبراهيمـي               : دب أ، بترا  
وأضافت المصادر أن أبواب الحرم االبراهيمي فتحت        .الغفران''في وجه المصلين المسلمين امس بمناسبة عيد        

الداء الصلوات فيه بعد أن فـتح خـالل         بالكامل أمام المستوطنين وأنصارهم من الحركات اليهودية المتطرفة         
  .االسبوع االول من شهر رمضان أمام المصلين المسلمين الول مرة منذ سنوات

  14/10/2005 الدستور
  

  قوات االحتالل تقتحم منطقة االرسال في رام اهللا  .22
 رسـمي باسـم     وأفاد ناطق  .داهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم، منطقة اإلرسال في مدينة رام اهللا           

وزارة الداخلية واألمن الوطني أن قوات االحتالل أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المـسيلة للـدموع                
ولم يشر الناطق إلى وقـوع أي        .باتجاه المواطنين المتواجدين في المنطقة والمنازل القريبة من شارع اإلرسال         

  .النار هذاإصابات في صفوف المواطنين جراء إطالق قوات االحتالل 
  14/10/2005 48عرب 

 
  اعادة اغالق معبر رفح الحدودي .23

اعلن مسؤول مصري بمعبر رفح الحدودي امس الخميس ان السلطات االسرائيلية اعادت اغالق معبر رفح بعد                
 5100وقال المسؤول بلغ اجمالي العابرين للمعبر خالل اليومين الماضيين نحـو            . الموافقة بتشغيله لمدة يومين   

  .ينيفلسط
  14/10/2005الغد االردنية 

  
  اللقاء الفلسطيني الموسع يذكّر بالمطالب ويؤكد حياده .24

لم يأت اللقاء الفلسطيني الموسع الذي امتد ثالثة أيام متتالية في فندق كراون بالزا رداً مباشراً                :  منال أبو عبس  
فاللقاء يعد له   . الت السياسية اللبنانية  على الضغوط المكثفة على الالجئين الفلسطينيين، موقع الصدارة في السجا         

كما يقول صبحي ظاهر، غير أن ذلك لم يمنع المؤتمر الصحافي المخصص لإلعـالن عـن                 منذ سنة ونصف،  
 فلـسطيني،   -البيان الصادر عن اللقاء، من التشديد على العبارات األكثر حداثة في تطورات الشأن اللبنـاني                

ولم يتعد البيان في خطوطه العريـضة مطالـب    .م السالح داخل المخيماتكالدعوة إلى الحوار المشترك وتنظي   
  . الفلسطينيين الممتدة على مر سنواتهم في لبنان

من الحقوق بـسبب سياسـة الدولـة        ) التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان    (إذ انتقد بسام حبيشي حالة الحرمان       
محذراً من استغالل الوضع إلشعال نار فتنة بـين          ف أمني اللبنانية تجاههم القائمة على قاعدة التعامل معهم كمل       

وأجاب محمود حنفي عن السؤال      .الشعبين اللبناني والفلسطيني لتحقيق أهداف تضر بالمصلحة الوطنية لكليهما        
أن يعيشوا بحرية وكرامة إلى حـين       : تحت عنوان ماذا يريد الالجئون الفلسطينيون في لبنان؟       : موضوع اللقاء 

 ديارهم وممتلكاتهم، بيد أن الواقع يختلف عن هذا التبسيط، وهناك عوائق حقيقية منها ما هو محلي                 عودتهم إلى 
وأوصى اللقاء بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية واعادة تشكيلها على أسس سليمة وفق ما              .ومنها ما هو دولي   

  .نهم من نيل حقوقهمنص عليه اتفاق القاهرة، والدفاع عن مصالح الفلسطينيين في لبنان وتمكي
  14/10/2005الحياة 

  
  

  رابطة علماء فلسطين تجيز مشاركة المرأة الفلسطينية في االنتخابات .25
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أجازت رابطة علماء فلسطين مشاركة المرأة المسلمة في االنتخابات المدنية والخدماتية، مـستدلة علـى ذلـك                 
الشواهد التاريخية من حياة الصحابة رضوان اهللا       بالعديد من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية إلى جانب بعض          

عليهم، الفتة إلى أن اإلسالم أعطى للمرأة حق المشاركة مع الرجل في االنتخاب والترشح لعضوية المجـالس                 
  .والهيئات النيابية وباقي الواليات العامة

 14/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 وغزة الجوع يهدد ثلث فلسطينيي الضفة : الفاو .26
 ماليين شخص يعيشون في الضفة الغربية وغزة، 6,3 في المئة من اصل 40، أمس ان )الفاو(أعلنت منظمة 

ال يمكنهم الحصول على طعام كاف، سواء بسبب عدم قدرتهم على الحصول عليه أو عدم قدرتهم على تحمل 
طينيين الفقراء وأوضاعهم، الذين وأوضحت المنظمة، أنها بدأت مشروعا لجمع البيانات حول عدد الفلس . ثمنه

  ا ب.ليس لديهم مدخول كاف للطعام
 14/10/2005السفير 

  
  االحتالل يجري التفتيش العاري لوالدة أسير  .27

أوضحت جمعية أنصار السجين أن أوضاع األسرى والمعتقلين في سجن اوهلي كيدار باتت في مهب الريح من                 
اية الصحية وقلة الطعام وردائته، حيث تحاول إدارة السجن منع          حيث ظروف االعتقال الالانسانية وتدهور الرع     

وأكـد   .األسرى من ابسط مقومات الحياة األساسية ومن الرعاية الصحية للعديد من الحاالت المرضية الصعبة             
األسرى لمحامي أنصار السجين أنهم تعرضوا إلهانة كبيرة بعد أن اجبر جنود االحتالل والدة أحـد األسـرى                  

رمضان من إدارة الـسجن      وعلى صعيد الطعام المقدم لهم في     .  جميع مالبسها للتفتيش دون أي سبب      على خلع 
وأوضح المحـامي صـيام أن هنـاك    . أفاد األسرى للمحامي إن الطعام المقدم لهم ال يصلح لالستخدام البشري      

صـعيد آخـر يـشتكي      وعلى  . إهمال طبي كبير وحاالت مرضية صعبة ال يتم التعامل معها وفقا الحتياجاتها           
  .األسرى من المعاملة المهينة من الحراس أثناء فترة العدد اليومية

 14/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  منظمة عربية للدفاع عن المعتقلين في السجون اإلسرائيلية والعربية واألجنبية    .28
جون االسرائيلية عن تحولها الى منظمـة       اعلنت لجنة المتابعة لدعم قضية االسرى والمعتقلين اللبنانيين في الس         

عربية للدفاع عن المعتقلين سواء في السجون االسرائيلية او العربية او االجنبية، باسم المنظمة العربية للـدفاع                 
وقال األمين العام للجنة محمد صفا في مؤتمر صحافي امس ان هناك ما يقـارب تـسعة االف                 .  عن المعتقلين 

السجون االسرائيلية وأن بعض الدول العربية عقدت اتفاقيات مـع اسـرائيل اال ان              اسير عربي محتجزين في     
وطالب صفا وزارة االسرى الفلسطينيين بتوجيه دعوة إلى رئيس اللجنة الدوليـة            . وضع المعتقلين بقي كما هو    

ن إلى زيـارة    للصليب االحمر لزيارة السجون االسرائيلية ودعوة برلمانيين اوروبيين وشخصيات عالمية وفناني          
وتبني قضية قدامى المعتقلين، والتصدي لكل انتهاكات حقوق االنسان في المنطقة والدفاع عن كافـة معتقلـي                 

اذ ال يجوز ان نتحدث عن انتهاكات ونتغاضى عن انتهاكات اخرى، فحقوق االنسان كاملة ال                الرأي والضمير، 
  .تتجزأ

  14/10/2005اإلتحاد اإلماراتية 
  

  اً بتحويل منطقة سلفيت إلى محافظة  يصدر قرارعباس .29
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 أصدر عباس، قراراً بتحويل منطقة سلفيت إلى محافظة، تتمتع بالشخـصية االعتباريـة، وذلـك            :وفا،  رام اهللا 
  .قرارالمنسق شؤون المحافظين في أمانة الرئاسة، وثمن أحمد الديك، من ناحيتهم و .تحقيقاً للمصلحة العامة

  14/10/2005الحياة الجديدة 
 

  المصلّون هاجموا أولمرت اثناء الصالة داخل الكنيس  .30
وصل اولمرت، الخميس لتأدية صالة يوم الغفران في الكنيس الكبير في القدس، وتعرض لهجـوم مـن قبـل                   

ونعتوه بالكثير من األلقاب النابية رغم أن صالة يوم الغفران للتكفير عن            . مصلين يهود معارضين لفك االرتباط    
وخالل الصالة قرر القائمون على الكنيس ان يكرموا الوزير عن طريـق منحـه              . آلخرينالذنوب ومسامحة ا  

فرصة افتتاح الخزانة المقدسة األمر الذي أثار عددا من المصلين وبدأوا يصرخون بصوت عـاٍل معارضـين                 
  . ته عندما قام رابي الكنيس بتقديم الشكر للوزير على قدومه إلى الصالةذرووقد وصل الهجوم . للفكرة

   13/10/2005 48عرب 
  

  منظمات اميركية تخطط لنقل آالف االفارقة الى فلسطين .31
 كشفت يديعوت احرنوت الخميس عن مخطط تقوم به مجموعات اميركية مرتبطـة             :الناصرة،  برهوم جرايسي 

وقالت الصحيفة إن عـشرات اآلالف مـن         .ذين يقولون انهم يهود الى فلسطين     باسرائيل لنقل آالف األفارقة ال    
هؤالء ينتشرون في ثماني دول افريقية رغم ان المؤسستين الدينية والرسمية في اسرائيل ال تعترفان بيهوديتهم،                
 إال ان مؤسسات يهودية اميركية تدعمهم، وتعلن انها تسعى لتهجيرهم الى فلسطين خـالل خمـس او عـشر                  

 الف افريقي في اثيوبيا يقولون انهم يهود سينقلون الى فلسطين خـالل             17ويقول التقرير الصحفي ان      .سنوات
 شخصا، وبـضعة آالف فـي       750 آالف في كينيا، وفي اوغندا حوالي        4االعوام القليلة القادمة، باالضافة الى      

ولكـن العـدد     . ألف شـخص   70يا   آالف، وفي جنوب افريق    6 عائلة، وفي زمبابوي     25بوروندي، وفي غانا    
  . األكبر يعيش في نيجيريا

  14/10/2005الغد االردنية 
  

  وفاة سجين إسرائيلي في نيوزيلندا .32
السجين افيـف اتيـاس     يدعى  و .أعلنت سلطات نيوزيلندا ان سجيناً اسرائيلياً كان قد حاول االنتحار توفي امس           

وعقـب محاولتـه االنتحـار       . في قضية مخدرات   كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف السنة        
تدهورت حالته الصحية، وأعلن المستشفى وفاته دماغياً، ومع ذلك رفضت سـلطات نيوزيلنـدا العفـو عنـه،          

  )ب.ا. (والسماح بنقله الى اسرائيل لكي يموت هناك
  14/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
  دث مقاتالتها واشنطن ترفض السماح لتل ابيب بالمشاركة في تطوير اح .33

قالت مصادر اسـرائيلية ان الواليـات المتحـدة االمريكيـة سـتجدد الحـوار                :الناصرة من زهير اندراوس   
دأ هذا الحوار في االسـبوع      يب هآرتس انه من المقرر ان       ـوقال المراسل السياسي ل   . اإلستراتيجي مع إسرائيل  

يفة ان شالوم، اعلن عن ذلك في نهاية لقائه مـع           واضافت الصح  .القادم) نوفمبر(الثاني من شهر تشرين الثاني      
ونقل الصحافي االسرائيلي عن مصادر سياسية رفيعة المستوي في تل ابيب قولها ان الواليـات                .ديفيد وولش 

المتحدة وافقت علي تجديد عمل هذا الطاقم في أعقاب تنفيذ خطة فك اإلرتباط وإنتهاء األزمة فـي العالقـات                   
وعبرت المصادر االسرائيلية عـن ارتياحهـا       .  علي خلفية بيع االسلحة االسرائيلية للصين      االمنية بين الدولتين  

ولكن الصحيفة كـشفت انـه       .العميق من هذا التطور الذي سيعزز العالقات االستراتيجية مع الواليات المتحدة          
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طن ما زالت مصرة علي     علي الرغم من االنفراج في العالقات االسرائيلية االمريكية في هذا المجال، فان واشن            
موقفها الرافض بالسماح لخبراء من الدولة العبرية بالمشاركة في مشروع تطوير المقاتلة الحربية مـن طـراز               

 ، وتشترط السماح لهم بقيام الحكومة االسرائيلية بسن قوانين في الكنيست هدفها تنظـيم مـسألة بيـع                   35اف  
  . االسلحة االسرائيلية الي الدول المحتلفة

  14/10/2005قدس العربي ال
 

 إسرائيلي يقيم فندقا من الكهوف  .34
وتبلغ .  عاما، فندقا من طراز غير مألوف، هو عبارة عن مجموعة من الكهوف            89افتتح اسرائيلي،   : تل أبيب 

ويدعى المبادر للفكـرة ريتـشارد   .  دوالرات باليوم5تكلفة الكهف الذي يحتوي على سرير وطاولة ودلو ماء،  
. منذ فقدانه مصدر رزقه وهو يعيش في مغارة في أحـد جبـال الجليـل              . هو عامل بناء متقاعد   تسيمرمان، و 

. واستهوته الحياة البعيدة عن ضجيج الناس وهموم المجتمع والسياسة وعمليات التفجير، فقرر االستقرار فيهـا              
فخطرت لـه فكـرة     . فوعندما كثر الزوار، بدأ يعد المزيد من الكهو       . وراح يدعو أصدقاءه لمشاطرته المتعة    

فتنـوع  .  كهفـا  30فراح يهيئ مزيدا من الكهوف حتى اصبح لديه         . االستفادة المالية، بتحويل المكان الى فندق     
  .نزالء الفندق ليضموا سياحا من بريطانيا ونيوزيالندا

  14/10/2005شرق األوسط ال
 

  عائلة آراد تعلن عن اتصاالت مباشرة بشخصيات سياسية من ايران ولبنان  .35
ال يزال لغز الطيار رون اراد، يشغل اطرافاً سياسيين وشـعبيين فـي اسـرائيل               :  أمال شحادة  -القدس المحتلة 

وفي هذه االيام، دخلـت     . ولبنان وغيرهما في محاولة للحصول على معلومات تدل الى مصيره ومكان وجوده           
عائلة لم تعد تثق بجهود الحكومة      فال. الى مسار البحث جهات لم تكن مطروحة من االسرائيليين في شكل مباشر           

االسرائيلية وباعالن حرصها على كشف هذا اللغز وأخذت لنفسها زمام االمور ونجحت خالل الفترة االخيـرة                
وفي حديث مـع    . من التقاء شخصيات دينية وسياسية من ايران ولبنان على امل ان تكون خطواتها اكثر نجاحاً              

 العائلة رأت ان الوصول مباشرة الى االطراف ذوي الشأن هو الطريـق             ، ان ارادالحياة قال حين اراد، شقيق      
االفضل، وقد نجحت بذلك من خالل اطراف خارجيين على امل ان تنجح هذه الشخصيات بتقديم المساعدة في                 

  .الكشف عن مصيره
كيز على  ويرى ضرورة التر  . يؤكد ايوب قرا، ان المحادثات حول الموضوع لم تتوقف وتتم من وراء الستار            و

في السجون هناك العديد من ناشطي حماس والجهاد لهم عالقة بايران،           : بحث القضية مع ايران مباشرة، ويقول     
خالل : ويضيف. وفي هذه الحالة يتوجب على ايران ان تهتم بمصير هؤالء وفقط بصفقة تبادل يمكن تنفيذ ذلك               

وباكستان ودول عربية اخرى، ومثل هذه العالقات       االشهر االخيرة كانت لنا لقاءات مع مسؤولين من افغانستان          
  .من شأنها دفع هذه القضية الى االمام

  14/10/2005الحياة 
 

  الكيان يعد إلطالق قمر صناعي  .36
وقعت هيئة الصناعات العسكرية الصهيونية على عقد تقوم بموجبه بإعـداد القمـر الفـضائي               : القدس المحتلة 

وقالت مصادر عسكرية صهيونية أنه من المتوقع        . مليون دوالر  170 بقيمة تقدر نحو     3االصطناعي عاموس   
  .1 ليحل محل القمر الصناعي عاموس 2007إطالق هذا القمر إلى الفضاء في عام 



 

 13

وأضافت أن القمر الجديد سيزود الدولة العبرية بمعلومات استخباراتية عن مناطق الشرق األوسـط وأوروبـا،             
، وسيكون هناك دخـل مـالي       2وهة إلى أن القمر متطوراً عن القمر عاموس         وكذلك جانباً من االميركيتين، من    

  .سنوي من القمر لصالح كيان العدو والشركات المستثمرة له
 14/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
   من انفلونزا الطيور  شخص3000اسرائيل تتوقع موت  .37

حال وصوله الى اسرائيل فأنه سيؤدي الى موت        ذكرت مصادر طبية اسرائيلية ان فيروس انفلونزا الطيور في          
وقد قامت وزارة الصحة االسرائيلية بتخـصيص برنـامج         .  مليون انسان  1.6 شخص واصابة    3000أكثر من   

  .تطعيم لالسرائيليين للتخفيف من حدة المرض في حال وصوله
  14/10/2005 48عرب 

  
 إجراء عملية جراحية في الحبل الشوكي ألول مرة في غزة  .38
كن طاقم طبي متخصص في جراحة األعصاب في مستشفى غزة األوروبي، من إعادة الحبل الشوكي ألحد تم

الحالق أن مثل هذه العملية تجرى ألول مرة في مستشفيات جنوب . وأوضح د. المواطنين إلى مجراه الطبيعي
 .قطاع غزة، مشيراً إلى أن مثل هذه اإلصابات، تؤدي إلى شلل كامل مدى الحياة

  13/10/2005 وفا –لة األنباء الفلسطينية وكا
  

   بالمعاناة الكبيرة  المجزرةالفلسطينيون وصفوا مشاهدة فيلم .39
اكتفت الكاتبة ميسر أبو علي بهذه الكلمة تعقيباً على فيلم مجزرة والذي عرض في مهرجان شاشات                ... كارثي

  .تيها قصراًلسينما المرأة، بينما كانت تحاول ابتالع دموعها، التي اقتحمت وجن
وخرج المشاهدون واجمين جراء قسوة الفيلم المتحدث عن مجزرة صبرا وشاتيال، من خالل منفذيها، حتى أن                

ويصف الشاعر محمود أبو هشهش الفيلم بـ القاسي، المرعـب          .. البعض وصف حضوره بـالمعاناة الكبيرة      
نان، ولهم أسرهم وأطفالهم، وكأنهم لم يرتكبـوا         أن القتلة أحرار يعيشون حياتهم االجتماعية في لب        ، مع في الفيلم 

  . الفيلم ليس فقط يشهد على الجريمة، بل ايضاً على الظلم المتواصل في حق الفلسطيني: أية جرائم، ويقول
  14/10/2005الحياة 

  
   العمل بقوة لمنع ظهور بؤرة توتر جديدة في المنطقة:سلطانوف .40

لحياة ان على األطراف، خصوصا     لة الروسي الكسندر سلطانوف       قال نائب وزير الخارجي     : رائد جبر  ،موسكو
وحذر من المضي في سيناريو سـلبي سـتكون         . العرب، العمل بقوة لمنع ظهور بؤرة توتر جديدة في المنطقة         

 -وعلى صـعيد العالقـات الفلـسطينية         .أضراره بالغة تطاول العراق ولبنان والتسوية الفلسطينية االسرائيلية       
قال سلطانوف ان بالده تراقب عن كثب تطورات الموقف بعد االنسحاب من قطاع غـزة، وتـدعو          االسرائيلية  

واضاف ان موقف بـالده يـتلخص        . الى تسريع عملية تطبيع االوضاع بين الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي        
لروسـية دعـت    وقال ان القيادة ا   . بضرورة بسط سيطرة السلطة الفلسطينية الشرعية على المناطق الفلسطينية        

اسرائيل الى التوقف عن اسلوب استخدام القوة المفرط في التعامل مع التطورات على االراضـي الفلـسطينية،            
معربا في الوقت نفسه عن أمل بالده في التزام كل الفصائل الفلسطينية الحازم بالهدنة وعدم العودة تحـت اي                   

اً بالنسبة الى موسكو قيام السلطة الفلسطينية بتأسيس        واضاف انه من المهم جد     .ذرائع لشن عمليات في اسرائيل    
أجهزة امنية قوية وفعالة، مشيراً الى ان روسيا أعلنت أكثر من مرة استعدادها الكامل لتقديم مساعدات مهمـة                  
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وقال ان بالده تدعم بقوة محمود عباس وتؤيد جهوده الرامية الى قطع الطريق امام التطرف               . على هذا الصعيد  
  .االوضاع في المناطق الفلسطينيةوتطبيع 

  14/10/2005الحياة 
  
  

  لسالم لقضية الالجئين المفتاح االساسي : قنصل بريطاني سابق .41
اكد روبن كيلي القنصل البريطاني العام السابق في القدس في محاضرة القاها ان قضية مصير                 :سمير ناصيف 

بين فلسطين واسرائيل ويجب عدم التقاعس عن التعـاطي         الالجئين الفلسطينيين تشكل مفتاحاً اساسياً في السالم        
وقال انه يجب بحث هذه القضية ودراستها مع الالجئين الفلسطينيين انفسهم واالستماع             .معها او تأجيل معالجتها   

وأوضح كيلي ان اسـرائيل ولـدي تأسيـسها    . الي آرائهم في هذا المجال واجراء ابحاث معمقة في هذا الصدد 
قبول عودة عشرات االف الالجئين الفلسطينيين الي اراضيهم اما اآلن وتحت القيادة الحالية فان              كانت مستعدة ل  

واعتبر بان مبادرات السالم االسرائيلية ـ الفلسطينية فـي معظمهـا اجلـت      . الموقف تبدل بشكل كلي تقريبا
  . والتي قادها يوسي بيلينالتعاطي مع قضية الالجئين، باستثناء المبادرات التي جرت في اواسط التسعينات

  14/10/2005القدس العربي 
  

  اندونيسيا مستعدة للحوار مع اسرائيل لدعم الفلسطينيين .42
 اكدت اندونيسيا انها تقبل الدخول في حوار مع اسرائيل شرط ان يـساعد هـذا التبـادل المحتمـل                    : ب.ف.ا

 اتـصال بـين مـسؤولين اندونيـسيين         اي''وقال الرئيس االندونيـسي ان      . الفلسطينيين في تحقيق استقاللهم   
  .واسرائيليين سيكون بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق استقالله

  14/10/2005عكاظ 
  

   يدعو إلى الوحدة في مواجهة العدو الصهيونيمهدي عاكف .43
 الفلسطينيين   أكد فضيلة المرشد العام على أهمية أن تظل القضية الفلسطينية في بؤرة االهتمام، مطالبا              : القاهرة

بالوحدة في مواجهة العدو الصهيوني المجرم، ومنتقدا في الوقت ذاته هرولـةَ العديـد مـن البلـدان العربيـة       
وأضـاف   .واإلسالمية نحو التطبيع بعد انسحابه من غزة دون استكمال كافة استحقاقات القـضية الفلـسطينية              

 التي وقعت بين السلطة وحماس، ُأريقت فيها دماء زكيـةٌ           لقد أحزنتْنا كثيرا األحداثُ المؤسفةُ    : عاكف في كلمته  
ووقع فيها جرحى، وإننا من هذا المكان نناشد الجميع االحتكام إلى الحكمة والعقل، وأال يرتفع السالح إال فـي                   

  .وجه األعداء؛ حتى ال نحقق أهداف العدو وهم ينظرون
 14/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   إسرائيل مسؤولية تردي أوضاع المرأة الفلسطينية اإلمارات تحمل .44

حملت دولة اإلمارات إسرائيل مسؤولية استمرار تردي أوضاع المرأة الفلسطينية داخـل أراضـيها المحتلـة                
ودعت المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده الضاغطة على الحكومة اإلسرائيلية إللزامها بالتقيد فـي احتـرام                

وخـصوصاً  ،    لدولية وفي مقدمتها معاهدة جنيف الرابعة في تعامالتها مع الشعب الفلسطيني          القوانين اإلنسانية ا  
جاء ذلك خالل البيان الذي أدلت به عضوة وفد دولة اإلمارات أمام جلسة للجمعيـة العامـة                  .المرأة الفلسطينية 

  . لألمم المتحدة بنيويورك يوم األول من أمس
  14/10/2005البيان  
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 ردني على أسواق الضفة الغربيةتنافس صحافي أ .45
 وبعـد ان تمكنـت صـحيفة        . تتسابق الصحف االردنية على دخول االسواق الفلسطينية خاصة الضفة الغربية         

ومن . الرأي، من دخول االسواق الفلسطينية وتوزيع اعدادها هناك بادرت صحيفة الدستور باتخاذ خطوة مماثلة             
  . سواق الضفة الغربية قريباً على غرار هاتين الصحيفتينالمتوقع ان تتجه صحيفة ثالثة الغد الى ا

  14/10/2005شرق األوسط ال
  

  هل تؤسس الرباعية النتفاضة فلسطينية ثالثة؟ .46
  عوني فرسخ  
 الرباعية صاحبة مبادرة خريطة الطريق، ومجسدة المجتمع الدولي موضوع رهان صناعة القرار العربي فـي       

وهي وإن كانت مؤلفـة مـن       . امة الدولة على بعض أراضي الضفة والقطاع      تحقيق السالم الشامل والعادل واق    
الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي وروسيا واألمم المتحدة إال أنها في الممارسة العملية ال تخرج عن قـرار                 

تلـق  وآخر تجليات ذلك قرارها بعدم جواز مشاركة حماس في االنتخابات المقبلة مـا لـم                . االدارة االمريكية 
السالح وتتحول الى منظمة سياسية، التزاما بالقرار االمريكي الصهيوني بهذا الخـصوص، متجاهلـة واقـع                

وحماس بالتالي انمـا تمـارس المقاومـة        . 338 و 242االحتالل غير المشروع بموجب قراري مجلس األمن        
نمـا أيـضا برؤيـة شـارون        وبذلك ال تكون الرباعية قد التزمت فقط بالموقف األمريكي وا         . المشروعة دوليا 

لحماس، التي يعتبرها ارهابية طالما أنها لم تنزع سالحها وتعلن تخليها عن دعاواها بتحرير فلسطين من النهر                 
  .الى البحر

ثم إن الرباعية بالتزامها العملي بموقف االدارة االمريكية ملتزمة، وإن بغير اعالن، بمضمون رسـالة بـوش                 
ر الذي يعني االعتراف بالكتل االستيطانية في الضفة الغربية بمـا فـي ذلـك      األم. 2004،/14/4لشارون في   

القدس الشرقية، وبالواقع السكاني الصهيوني فيها، واضفاء المـشروعية الدوليـة علـى المـستوطنات غيـر                 
وبحيـث بـات    . المشروعة بموجب قرارات الجمعية العامة لالمم المتحدة التي توالى صدورها منذ االحـتالل            

را في الوعي الصهيوني أن في االسرة الدولية من بات يتبنى فرضية ان اسرائيل لن تعـود الـى حـدود                   مستق
  .1967الرابع من حزيران يونيو 

وفي مقال للكاتب االسرائيلي عمير ربابورت في معاريف في الثالث من الشهر الجاري، حول مكاسب شارون                
يمكن لشارون ان يتبارك بها مرتبطة في مجال مـا نـشرته            في السنة العبرية الماضية، ورد قوله ثمرة أخرى         

فحسب اتفاقيات بين بوش وشارون ففـي الـسنوات         ) القدرة النووية ل اسرائيل   : (مصادر أجنبية تحت عنوان     
القريبة القادمة ستمنع الواليات المتحدة االسرة الدولية من الوصول الى موطىء قدم في هذا المجال الحـساس،                 

محمد البرادعي بمناسـبة    . وفي حوار فضائية الجزيرة مع د     ... كون مطالبة بتقديم الحساب ألحد    واسرائيل لن ت  
حصوله والمنظمة الدولية لمراقبة الطاقة الذرية على جائزة نوبل للسالم أقر بأن سـالح اسـرائيل النـووي،                  

  .كالسالح االمريكي النووي، ال يخضع لرقابة المنظمة الدولية
متحدة لم تعالج موضوع الالجئين الفلسطينيين بمثل ما عالجت قضايا غيرهم، إذ عهدت في              ويالحظ ان األمم ال   

ولـم تعهـد بقـضيتهم الـى        . البداية للصليب األحمر الدولي إيواءهم في الخيام وتقديم بعض المساعدات لهم          
وبـدال  . ن الى ديارهم  المفوضية العامة لشؤون الالجئين التي كان، وال يزال، في مقدمة واجباتها اعادة الالجئي            

 الى منظمة خاصة سميت وكالة األمم المتحدة الغاثـة          1949من ذلك عهدت بقضية الالجئين الفلسطينيين سنة        
وليس بين صالحياتها اعـادة الالجئـين لمـدنهم         ) االونروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق االوسط       

وفي تأكيد ذلـك شـكلت األمـم المتحـدة بعثـة            . 194ة رقم   وقراهم عمال بقرار الجمعية العامة لالمم المتحد      
االستقصاء االقتصادي للشرق االوسط التي عنيت بإقامة مشاريع زراعية وخدماتية في االردن ولبنان غايتهـا               

  .تهيئة الفرص لتوطين الالجئين، األمر الذي رفضه الالجئون وال يزالون مصرين على العودة لديارهم
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وجد التجمع االستعماري االستيطاني الـصهيوني علـى مـدى الـسنوات الخمـس               194ومنذ صدور القرار    
والخمسين الماضية في الموقفين الدولي واالمريكي من قضية الالجئين ما يعزز اجماع الصهاينة مـن أقـصى                 
اليمين الى أقصى اليسار على رفض عودة الالجئين العرب الى ديارهم في الوقت الذي يمنح فيه كل يهـودي،                   

  .و مدعي اليهودية، في العالم حق العودة الى فلسطينأ
 194وحين ال يصدر عن الرباعية سوى القول بإيجاد حل عادل لمشكلة الالجئين وال تأتي على ذكـر القـرار     

فإنها في الواقع العملي تكون قد التزمت بالشرط الصهيوني بعدم المشاركة في أي مفاوضات قد تبحث عـودة                  
الخط األخضر، واالصرار على حصر البحث في امكانية عودة بعضهم للـضفة الغربيـة              الالجئين الى داخل    

وفي ضوء موقف الرباعية واالدارة االمريكية ينبغي       . وقطاع غزة وتوطين غالبيتهم في أماكن تواجدهم الحالية       
  .النظر الى دعوة محمود عباس قبل شهور الدول العربية لتجنيس الفلسطينيين المقيمين فيها

غير أن الموعد أجـل ألجـل   ) 11/10(قد كان مقررا ان يلتقي شارون ومحمود عباس يوم الثالثاء الماضي            ول
. وكان كبيـر المفاوضـين د     . غير مسمى، وإن كانت مصادر السلطة تقول إنه قد يعقد أواخر الشهر الجاري            
وبرغم وصف لقائهمـا    . 7/10صائب عريقات قد التقى في تل أبيب مستشار شارون فايسالف يوم الجمعة في              

وقد عرض فايسالف على عريقات اسـتئناف       . بانه كان جيدا لم يتفقا على جدول اعمال لقاء شارون ابو مازن           
معابر الحدود، واالفراج عـن سـجناء، ومواضـيع    : اللجان المشتركة عملها للبحث في مسائل حددها ابرزها  
وفـي  . طة، ونقل المسؤولية األمنية في الضفة للسلطة   الجمارك، ومكافحة التحريض، واالستعداد النتخابات السل     

عريقات االتفاق على لقاء اللجان المشتركة، بلهجة مـن         . يوم الغاء موعد لقاء شارون ومحمود عباس اعلن د        
وتقرر الصحافة االسرائيلية ان شارون سيقترح على محمود عبـاس تـسهيالت            . يعلن عن انجاز عظيم حققه    

كما تقرر أنه في ضوء المخاوف من تعاظم االرهاب في الضفة فإن جهاز             .  االرهاب بشرط أن يبدأ في مكافحة    
  .األمن االسرائيلي ال يفكر بتسهيالت او ببادرات طيبة، بالعكس، البحث يجري على اجراءات لتشديد األمن

، ولـيس   وبإقرار الرباعية ذلك كله، ومشاركتها الضغط على السلطة للمباشرة في نزع اسلحة الفصائل كافـة              
حماس فقط، فإنها تسهم بالدفع باتجاه تفجير الصراعات الدامية التي تلوح نذرها في سماء الـضفة والقطـاع،                  
وليس من المستبعد أن ال تصمد وثيقة الشرف التي وقعتها فصائل المقاومة فـي مواجهـة حملـة الترغيـب                    

عـض أجهـزة الـسلطة خـالل        وفي ممارسات ب  . والترهيب التي يشارك فيها اكثر من طرف دولي وعربي        
االسبوعين الماضيين مؤشرات مقلقة، وبوادر استجابة للضغوط التي تستهدف اجهـاض االنتفاضـة وفـرض               

  .التسوية بالشروط االمريكية الصهيونية
ويعلمنا التاريخ االنساني ان ليس من تسوية غير عادلة للصراعات الدولية إال وكانت مؤسسة لتفجر صراعات                

وفي صراع الشعب العربي في فلسطين ضد التحالف االستعماري         .  تلك التي ظن انها سويت     اعنف واقسى من  
وكثيرة هي الحاالت التي بدا     . الصهيوني ما يدل داللة واضحة على أنه يختزن استعدادا للمقاومة غير محدودة           

وني علـى عتبـات     فيها انه استسلم لالمر الواقع وعكف على تضميد جراحه، وأن التحالف االستعماري الصهي            
وفجأة، ومن حيث ال يتوقع أحد، تتفجر االرض عن انتفاضة تعصف بكل مـا حققـه             . فرض التسوية بشروطه  

والذي يبدو أن هذا ما ال يأخذه في حسبانهم صناع قرار الرباعية، مؤسسين بالتالي النتفاضة               . التحالف المضاد 
  .ثالثة أشد عزما وقدرة على تقديم االستجابة الفاعلة

  14/10/2005خليج اإلماراتية ال
 

  حماس والتوفيق بين الثوابت والضرورات البراغماتية .47
  علي بدوان  

لبدء عملية تفكيـك المـستعمرات      ‚ في زيارته األخيرة لدمشق التي ترافقت مع التحضيرات االسرائيلية األخيرة         
مـستنداً الـى المعلومـات      ‚ أبلغ الرئيس محمد عباس جميع القوى بجدية مايجري       ‚ واالنسحاب من قطاع غزة   
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وفي خطوة حملـت معهـا      ‚ ومن االدارة األميركية بالذات   ‚ االقليمية والدولية التي تبلغها عبر القنوات المختلفة      
حتى بدت زيارته الفلسطينية المشار اليهـا       ‚ خص الرئيس محمود عباس حركة حماس باالهتمام الكبير       ‚ دالالتها

بينمـا اتخـذت    ‚ قاء مع القيادة الخارجية لحركة حماس ومكتبها السياسي       زيارة عمل ول  ‚ وكأنها فقط ‚ الى دمشق 
حيث أبلغ  ‚ لقاءاته السريعة والمقتضبة مع باقي الفصائل طابعاً عاماً أقرب الى المجاملة منها الى البحث الجدي              

ول الـى   الرئيس محمود عباس الفصائل اياها بضرورة المشاركة في حكومة وحدة وطنية واعداد قياداتها للدخ             
وقوبلت دعوة أبو مازن للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بالرفض          ‚ القطاع والمشاركة في تحمل المسؤولية    

 الى حيثيات حوارات القاهرة الفلسطينية ومسألة اعادة بناء المنظمة          م رفضه ين في جميع مستند الالكامل من قبل    
  ‚ أوالً

نسحاب ومابعده من قطاع غزة كان العنوان األبـرز للنقـاش           فان استحقاق مرحلة اال   ‚ وعلى هذا األساس أيضاً   
المشترك في لقاء العمل الليلي الذي جمع بين وفد السلطة برئاسة أبو مازن ووفد حركة حماس برئاسـة خالـد                    

وحسب المعلومات المتوافرة فان الرئيس عباس شدد على اعتبار حركة حماس شريكا أساسيا ورئيـسيا               ‚ مشعل
قطاع غزة على وجه الخصوص وأن توفير األمن المجتمعي والوطني وسيادة سلطة القـانون              في الداخل وفي    

والمرجعية الواحدة مسائل البد منها لتفويت الفرصة على شارون الذي يسعى أمام جمهور اليمين الـصهيوني                
ه طلب محمـود    وعلي‚  الفلسطيني الداخلي  -وقاعدة الليكود لجعل قطاع غزة ساحة للتطاحن الدموي الفلسطيني          

مـع ضـرورة    ‚ عباس من قيادة حركتي حماس والجهاد االسالمي أخذ المعطيات على األرض بعين االعتبار            
فاالسرائيليون أبلغوا القنوات المعنية بـأنهم  ‚ ووقف أي فعاليات فدائية عسكرية ولو كانت محدودة       ‚ توخي الحذر 

وأحـد  ‚ حابهم أو عنـد تفكيـك المـستعمرات       سيفاجئون الفلسطينيين في حال اطالق النار عليهم عنـد انـس          
تتمثل في االنسحاب االسرائيلي تحت قوة النـار        ‚ السيناريوهات الموضوعة التي أبلغ بها الرئيس محمود عباس       

ومعها عشرات الحوامات تحلق    ) 16ف  (  طائرة   200االسرائيلية وتحت قوة الطاقة النارية لسالح الجو بواقع         
‚ وبالرغم من الحذر الـشديد    ‚ وتحول القطاع برمته الى كرة ملتهبة من النيران       ‚ ععند الضرورة في سماء القطا    

والتحسس من محـاوالت التـآمر      ‚ بل والتخوفات التي تسري عند بعض قيادات حماس بشأن المرحلة القادمة          
طي يمكن القول بأن الحكمة ضالة المؤمن شـكلت عنوانـاً بـارزاً فـي األداء والتعـا                ‚ االقليمي على الحركة  

الحمساوي مع قضايا البيت الفلسطيني والعالقة مع الطرف السلطوي الفتحاوي في سـياق مـسألة االنـسحاب                 
وترافقت الحكمة اياها مع عقالنية جامعة عبرت عنها حركة حمـاس مـن خـالل               ‚ االسرائيلي من قطاع غزة   

  :محاور عدة في سياستها الداخلية الفلسطينية هي
وتركيز العمل االنتفاضي   ‚ ات الفدائية من القطاع في حال التزام الطرف االسرائيلي         التأكيد على وقف الفعالي    -1

خصوصا أن ال أحد طلب من أحد تسليم الـسالح          ‚ والمقاوم في الفترة القادمة في مناطق الضفة الغربية والقدس        
  ‚في القطاع وتركزت المطالب من قبل السلطة على ضبط فوضى السالح

والتأكيد على الشراكة الوطنيـة والـسياسية مـع         ‚ لعنف الداخلي في البيت الفلسطيني     تمسك الحركة بنبذ ا    -2
  ‚خصوصاً مع حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية‚ الجميع

 اصرارها على المشاركة في االنتخابات البرلمانية الفلسطينية للمجلس التشريعي المتوقـع اجراؤهـا فـي                -3
وعلى قاعدة قانون االنتخابات الجديد الذي جرى       ‚ النتخابات البلدية الماضية  طبقاً لمشاركتها في ا   ‚ 25/1/2006

وبهذه النقلة النوعية في سياسة حركة حماس فانها تدخل مرحلة متقدمة لالندماج فـي              ‚ التوافق الفلسطيني عليه  
  ‚ مؤسسات منظمة التحرير من أوسع أبوابها

‚  الحديث فيها عن استعدادها للقبول بالحلول المرحليـة         اطالق سلسلة من التصريحات الواقعية التي كررت       -4
وعليه يمكن تأكيد المعلومات التي تحدثت عن لقاءات عمل جمعت قيادات           ‚ ومحاورة الغرب واالدارة األميركية   

  ‚من حركة حماس وبعض رجال المفاصل األساسية في االدارة األميركية
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وهنا ال مناص مـن     ‚ قد يتحول الى العكس في وقت آخر      ‚ ت ما ان ما يبدو ايجابياً وبناء في وق      ‚ وخالصة القول 
فقـد  ‚ التي نشأت تحت سطح العالقة التحالفية بين حركتي فتح وحماس         ‚ االشارة صراحة الى التحوالت السلبية    

قد تطورت لتصبح عقدة تتحكم بـسلوك       ‚ أصبحت المخاوف من تقدم حركة حماس في نتائج االنتخابات القادمة         
الى ‚ وذهبت معظم التقديرات  ‚ ريحهم أن يروا البيت الفلسطيني وقد توحد من أقصاه الى أقصاه          البعض ممن الي  

لتستولي على النظام السياسي الفلسطيني القائم فـي الـضفة الغربيـة            ‚ ان حركة حماس سوف تواصل تقدمها     
انب الرئيس محمود   وكل هذه التقديرات كانت تقابل من ج      ‚ دون أن تترك ألحد لحسة أصبع     ‚ وقطاع غزة بأكمله  

حـين  ‚ بل انه تحمل انتقادات المقربين اليـه      ‚ بقدر كبير من التفهم واستيعاب حاالت التذمر واالحتجاج       ‚ عباس
إنما انتقال لها بـشكل أو      ‚ ليس انتقاالً داخل الجسم الفتحاوي    ‚ اسمعوه بأن ما تم بعد رحيل الرئيس ياسرعرفات       

  ‚ بآخر نحو حركة حماس
‚ خطوات حركة حماس المدروسة والمستخلصة من عـصارة تجربـة األعـوام األخيـرة             ان  ‚ ومع هذا وذاك  

واقتناعها الكامل بأن مرحلة جديدة قـد       ‚ خصوصاً بعد أن فقدت حاالت مؤثرة من قياداتها األولى المؤسسة لها          
 على  دفعتها للسعي لتكريس وتطوير وجهة نظر سياسية تَظهر من خاللها         ‚ بدأت مع رحيل الرئيس ياسرعرفات    

أنّها عرفت كيف تقيم المزج القائم على احداث التوازن الضروري بين ثوابتها في الصراع مع الدولة العبريـة                  
التي يزداد الميل نحوها مع ضرورات الواقع الـسياسي الفلـسطيني الجديـد فـي               ‚ وبين البراغماتية السياسية  

  ‚فضاءاته االقليمية والدولية شديدة التعقيد
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  القرارات الفلسطينية واألزمات المتجددة  .48

  محمد جالل عناية  
وإنه وإن حدثت اشتباكات مسلحة بين حماس والسلطة الفلـسطينية، فـإن            . اآلن تقف حماس على مفترق طرق     

مواجهة السلطة هي أصغر وأسهل المشكالت التي تواجه حماس، كما أن المشكالت ال تنحـصر فـي العمـل                   
وحده، فمع ان اسرائيل تواجه كل الفلسطينيين إال لها مواقف أكثر تشدداً تجاه حماس في المجـالين                 العسكري ل 

السياسي والعسكري، وأن دول الجوار، األردن ومصر عقدت اتفاقيات سالم مع إسرائيل، والـضفة الغربيـة                
تيكي أي مؤقت ببـدء     محاطة ب إسرائيل واألردن، وغزة محاطة بمصر وإسرائيل، أما الدعم السوري فهو تك            

وإن .. المفاوضات بين سوريا وإسرائيل، وأمريكا وروسيا واالتحاد األوروبي يرفض التعامـل مـع حمـاس                
حماس تحمل نفسها حمالً فوق طاقتها، ناء بحمله الوطن العربي والعالم االسالمي، فما تعاني منه حماس عانت                 

، وهذا هو حال كل الحركات العقائدية عندما تدخل ميدان          منه قبلها حركة فتح عندما تحولت إلى العمل السياسي        
السياسة، فعندما يشتد ساعد العسكر وتتعمق التعبئة العقائدية، تفقد القيادة السياسية قدرتها على المرونـة فـي                 

  .الحركة
  14/10/2005الخليج اإلماراتية 
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  سميح المعايطة 
على هامش للحركة في الضفة الغربية، لكن جوهر ما يجري مرتبط بمعادالت            فصائل المقاومة تريد ان تحافظ      

النفوذ وتقاسم السلطة، بخاصة ان هذه الفصائل تدرك ان السلطة مازالت في مرحلة الخـداج، وان الخطـوات                  
  .السياسية القادمة يمكن ان تكون مقدمة العادة توزيع مفاتيح النفوذ

مسلحة هي الورقة االهم في مواجهة امـتالك الـسلطة، او حركـة فـتح،               وتدرك الفصائل كلها ان اجنحتها ال     
وفي مرحلة عدم اكتمال نمو السلطة كمرجعية قانونية وادارية وامنية،          . لالجهزة االمنية واالستخبارية والشرطة   
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ت ولهذا، كانت عمليات االستعراضـا    . البد لكل طرف من امتالك ادوات مكافئة او مماثلة لما يملكه االخرون           
  .العسكرية نوعا من المبارزة الباردة بين االدوات العسكرية واالمنية للسلطة ومنافسيها

ومن ثم، فإن   . وال يستطيع اي فصيل ان يبرر امتالكه ميليشيا واسلحة وكتائب وملثمين اال تحت ستار المقاومة              
ة، ال سـيما ان االجهـزة       االصرار الكامل على حق المقاومة بحث عن تبرير شرعي للحفاظ على القوة الذاتي            

وربما يأتي التأكيد على حق     . االمنية الرسمية في السلطة تتصرف باعتبارها ميليشيا وليست ادوات حكم ودولة          
المقاومة مشدداً اكثر مما يجب، او اكثر مما كان قبل االنسحاب، الن الحاجة الى الميليشيات اكثـر ضـرورة                   

وترفع الفصائل عملياً شعار السلطة للمقاومة      . السياسي وغير السياسي  لحماية الذات وفي عمليات اقتسام النفوذ       
النها تبحث عن مكان داخل السلطة ومكاسبها، والنها تخشى من تغول سالح فصيل الـسلطة علـى حركـات                   

  .وتنظيمات ال يمكنها مقاومة هذا التغول دون سالح واجنحة عسكرية
ومـن اعتبـر    . لسياسي سيكون على حساب فكرة المقاومة     من يدرك ان وقف العمل العسكري لخدمة المسار ا        

الهدنة مكسبا سياسياً وخطوة غير مسبوقة، يعلم انها جاءت لتساعد شـارون علـى تنفيـذ خطتـه االحاديـة                    
باالنسحاب من غزة، وان االنسحاب يعني فقدان مبررات العمل العسكري من غزة، كما انه سيضعف مبررات                

  .الً عن ان الثقل العسكري للمقاومة في غزة وليس في الضفةالعمل في الضفة سياسياً، فض
ما ينقص الساحة الفلسطينية ليس عهوداً بتحريم الدم الفلسطيني واالقتتال، او احاديث نظرية انشائية، بل قـدرة                 

والى حين ان تصبح السلطة نظيراً للدولة والقانون ومرجعية للجميع، ستبقى           . على الصراحة والحديث المباشر   
االطماع المشروعة وغير المشروعة في توزيع المغانم، او الخوف من تسلط اجنحة الـسلطة، هـي الـسبب                  

فالخالف ليس مع ابو مازن على حق المقاومة، الن الرجل جاء وبرنامجه الـسياسي              . الرئيس وراء ما يجري   
ي دعماً لـه عنـدما      واضح ضد عسكرة االنتفاضة، وهو مهندس اتفاق اوسلو، وهو الذي توقف العمل العسكر            

والسلطة ليست كلها للسلطة، وليست ايـضاً       . تولى الرئاسة، لكنه خالف داخل معادلة النفوذ الفلسطيني الداخلي        
  .للمقاومة
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