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*** 
  هل سيتم إخراج جثة عرفات؟ .1

 مصادر فـي اللجنـة   هقالتما  :بيت لحم من  اسامة العيسة عن مراسلها  15/10/2005 الحياة الجديـدة     نشرت
الخاصة للتحقيق في أسباب وفاة عرفات، ان اشرف الكردي، وافق على التعاون مع اللجنـة والحـديث إليهـا                   

 ال تعني انه غير موقفه من السلطة، ولكنـه          تهوأشارت الى ان موافق    .لديه من معلومات ومالحظات   وتقديم ما   
وقال مفيد عبد ربه، ان اللجنة وضعت جدول أعمـال للتحقيـق الجـدي فـي                 .يميز بين اللجنة وبين الحكومة    

وعلم ان اللجنة    .التونسيطاقم  الوفاة، وأنها ستلتقي باإلضافة إلى الكردي لجنة األطباء المصريين، و         الظروف  
وتبدي اللجنة جدية غير مسبوقة، خصوصا مع اقتـراب موعـد            .ستستجوب عددا من المسؤولين الفلسطينيين    

جثمان، ويعتقد  للخال من نتائج تشريح      وكان التقرير قد     .االنتخابات التشريعية، وسعي النواب إلى إثبات جديتهم      
  .ات منه لفحصهواخذ عينه ان اللجنة يمكن ان توصي بإخراج

معمر القذافي طالب امس بتشكيل لجنة تحقيق دولية فـي          إلى أن   : طرابلس من   15/10/2005 الحياة   ونوهت
   .وفاة ياسر عرفات بعدما تأكد انه مات مسموما

  
  السالح الفلسطيني أولوية في تقرير الرسن  .2

الموضـوع الـذي    وود الرسـن    رمـن   تقريراً منتصف االسبوع المقبل      سيتسلم   كوفي انان أن   :راغده درغام 
وسيشير التقريـر الـى اجتمـاع الفـصائل         . سيستحوذ على صلب التقرير هو الميليشيات الفلسطينية في لبنان        

الفلسطينية في دمشق مع الرئيس بشار االسد مطلع الشهر الماضي حيث أجري حديث عن ضرورة اسـتمرار                 
 التقرير عن القلق من التطورات الفلسطينية علـى         من المتوقع ان يعبر    .النضال بال خطوط حمر على االطالق     

ان يشير الى اهمية االجماع اللبناني على ضرورة عدم وجود الـسالح الفلـسطيني خـارج                والساحة اللبنانية،   
 وعلى موقف السلطة الفلسطينية من الميليشيات الفلسطينية في لبنان، والى شجاعة الحكومة اللبنانية،              .المخيمات

مصادر، في اصرارها على حق الملكية القاطعة للسيادة على االراضي اللبنانيـة وفـي اقامـة                بحسب تعبير ال  
  .الحوار مع االطراف الفلسطينية

    15/10/2005الحياة 
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    السالحتنظيم وليس نزعلفصائل مستعّدة والسنيورة يلتقي عباس  .3
تتهيـأ   انية والفصائل الفلـسطينية   الحكومة اللبن أن  : عماد مرمل  عن مراسلها   15/10/2005 السفير   جاء في 

وعلمت السفير أن    . لخوض اختبار جديد في العالقة الثنائية، يتمثل في إطالق حوار رسمي بينهما، تأخّر كثيراً             
. فؤاد السنيورة سيلتقي محمود عباس في باريس خالل االسبوع المقبل، ليبحث معه في مضمون الحوار وآليته               

ناني المفاوض، فيجري حالياً العمل على تأليفه بعدما ُأنيطت رئاسـته الـى الـسفير               أما بالنسبة إلى الفريق اللب    
أن الفريق سيكون مصغراً وأن تشكيله سينجز خالل أيام قليلة على           >> السفير<<السابق خليل مكاوي الذي أبلغ      

صل مستمر مع   أن يجتمع أعضاؤه بعد ذلك لوضع استراتيجية عملهم، موضحاً ان هذا الفريق سيكون على توا              
ويعتقد مكاوي أن تجربة الحـوار هـذه المـرة          . الوزارات المعنية بالمطالب الحياتية واالجتماعية للفلسطينيين     

  .تختلف عن سابقاتها، مرجحاً نجاحها الن الظروف والمعطيات تغيرت داخليا واقليميا ودوليا
 وضوحاً في ظل تعدد الفـصائل وتنـوع         على الضفة االخرى، يبدو مشهد االستعدادت الفلسطينية للحوار أقل        

مرجعياتها وتوجهاتها، من دون ان يعني ذلك انها لن تتمكن من االتفاق على تشكيل وفد موحد برؤيـة تجمـع                    
 . الحد األدنى من القواسم المشتركة، ولو استغرق هذا المخاض بعض الوقت

يقول ان  . ظمة التحرير تعكس واقع الحال    ولعل الصورة التي رسمها قيادي فلسطيني ينتمي إلى أحد فصائل من          
                  د، أما التفاصيل األخرى المتعلقة بطريقة تشكيله ومضمون طرحه فلـم يـتمهناك اتفاقا على مبدأ الوفد الموح

ويدعو القيادي المذكور الى تجنّب المبالغة او اإلفراط فـي  . حسمها بعد في انتظار إزالة بعض التباينات القائمة    
مسؤول فلسطيني  في حين أكد    . وار مع السلطة اللبنانية، ألن انطالقه شيء ونجاحه شيء آخر         التوقعات من الح  

يكشف ،  من دون تسرع  ..  استعجال الحوار ولكن   ، في تنظيم راديكالي موجود خارج إطار منظمة التحرير        ،آخر
  .ان لدينا استعداد للتفاوض على تنظيم هذا السالح وليس نزعه المسؤول الفلسطيني عن 

الملف الفلسطيني في لبنان مـن كـل        أن  :  من احمد منتش   ،صيدا من 15/10/2005 النهار اللبنانية    أضافتو
جوانبه خصوصا سبل الحوار والسالح خارج المخيمات كانت امس مدار بحث مع النـائبين بهيـة الحريـري                  

يادة الجبهـة الـشعبية     واسامة سعد في لقاءين منفصلين االول في دارة آل الحريري في مجدليون مع وفد من ق               
وبعد اللقاء مع سعد، أعلن ابـو       . لتحرير فلسطين والثاني في مكتب سعد مع وفد قيادة تحالف القوى الفلسطينية           

 وال يمتّ الى قضيتنا بـصلة، ولـن         1559خالد الشمال باسم وفد فصائل قوى التحالف أننا ال نعترف بالقرار            
   .نتعامل معه

ركة الجهاد االسالمي في لبنان أبو عماد الرفاعي ان أسلوب تناول موضـوع             اعتبر ممثل ح   ومن ناحية أخرى  
السالح الفلسطيني في المدة االخيرة والطريقة التي تلقفت بها وسائل االعالم هذا الخبر، يثيران الريبـة حيـال                  

 تعمـل لتـوتير     وقال يقلقنا ان أيدي خارجية     . التوقيت ويدفعاننا الى طرح أسئلة عن المستفيد من هذا التصعيد         
األجواء بين الشعبين اللبناني والفلسطيني بالحديث عن السالح الفلسطيني للدخول الى موضوع تطبيق القـرار               

  .  الذي يستهدف في الدرجة األولى المقاومة بشقيها الفلسطيني واللبناني1559
اع اللبناني أمام مقر األنروا     اعتصاماً نظم في البق   أن    14/10/2005 وفا   – وكالة األنباء الفلسطينية     وأوردت

وألقيـت خـالل     .في منطقة تعلبايا، للمطالبة باقرار الحقوق المدنية االجتماعية لالجئين الفلسطينيين في لبنـان            
االعتصام عدة كلمات، دعت الحكومة اللبنانية إلى العمل الجاد من أجل منح الالجئين في لبنان الحقوق المدنية                 

صمون الدولة اللبنانية لفتح حوار رسمي مع منظمة التحرير الفلسطينية، وكان نظم قبل             واالجتماعية وناشد المعت  
ظهر اليوم، اعتصاماً آخر، أمام مدخل مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، بدعوة مـن المنظمـات الفلـسطينية                

شـبابية ونـسائية    وفاعليات المخيم، شارك فيه ممثلون عن الفصائل الفلسطينية واالحزاب اللبنانية ومنظمـات             
  .ومندوبون عن اللجان واالتحادات الشعبية

 الشرق األوسط استطلعت    :حسين درويش في المخيمات    عن مراسليها  15/10/2005 الشرق األوسط    وجاء في 
حول موضوع السالح الفلسطيني، فالتقت امين سر حركـة         الجليل البقاع،   آراء المسؤولين والسكان في  مخيم       
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امـا  . خارج المخيمات هو خارج اطارنا وارادتنا، اما سالح المخيمات فهو سالح فـردي            فتح رأى ان السالح     
مسؤول حركة فتح ـ االنتفاضة فقد اعتبر ان السالح الفلسطيني لم يرفع محبة بالسالح وانما لظـروف الكـل    

   .يعرفها، وطرح الموضوع في ظل هكذا واقع فيه عالمات استفهام كبيرة
على الفلسطينيين ان يـدركوا ان      أن  رأى  ه   ان  قوله   ميشال عون عن   15/10/2005نية   المستقبل اللبنا  ونقلت

السالح الفلـسطيني   : وقال.لبنان ليس اراض فلسطينية محتلة عليهم تحريرها، فهم يقيمون على ارضنا ليس اال            
نتفق عليه   وهناك كالم حول التفاهم مع حزب اهللا على هذا الموضوع لكي نجد حال               1559هو جزء من القرار     

المطالبة بنزع السالح الفلسطيني اقترنت بالتسلل الفلسطيني الحديث، النه يخلق اجواء توتر ضـمن              . كلبنانيين
  .جو امني متوتر ايضا تحصل فيه الجرائم والتفجيرات

  
  اسرائيل قررت ربط غزة مع الضفة الغربية بسكة حديد: بيرس .4

عريقات، امس ان اسـرائيل قـررت ان يكـون          . د معقائه   اعلن بيرس، في ختام ل     :الناصرة،  برهوم جرايسي 
 ليس بامكان اسرائيل ان تمول اقامـة سـكة الحديـد            :واضاف .االرتباط بين غزة والضفة الغربية بسكة حديد      

وتشغيلها وانها ستتوجه الى جهات دولية لتمويل هذا المشروع، وان الرأي االسـرائيلي تـم عرضـه علـى                   
 وقال ان الحل االمثل لضمان حرية المـرور بـين الـضفة             .لجنة الرباعية الدولية  الفلسطينيين وعلى مبعوث ال   

تنطلق من معبر بيت حانون، وحتى بلدة ترقوميا قرب الخليل،           .قطاع عبر اسرائيل يكمن في بناء سكة حديد       الو
لـسلطة  وقال انه يحتمل التوصل خالل فترة قريبة الى اتفاق مع ا           .من دون أي محطة توقف في وسط الطريق       

  .مبينا ان االتفاق قد يشمل عنصرا اجنبيا لمراقبة العبور. الفلسطينية بشأن معبر رفح 
 وال ننوي العودة اليه، ال حاجـة        القطاعلقد بحثنا في القضايا العالقة بيننا، لقد غادرنا         : وعن لقائه بعريقات قال   

  .تقد انها ستحل خالل اسبوعاليوم للحديث عن الخالفات في وجهات النظر بشأن المعابر، ألنني اع
 لقد بحثنا بشأن معبر رفح والربط بين غزة والضفة، ونحن نـسير             :من جهته قال عريقات للصحفيين بعد اللقاء      

في اتجاه حل الخالفات بيننا، وبشأن لقاء شارون بعباس قال إن موعد هذا اللقاء سيتحدد بعد عودة ابو مـازن                    
  .لي وعد باعطاء اجابة خالل اسبوع بشأن معبر رفحوقال ان الجانب االسرائي .من واشنطن

  15/10/2005الغد األردنية 
  
  إسرائيل تحّرض ضد سوريا وتسّوق سيناريوهات أمريكية   .5

يواصل المسؤولون االسـرائيليون اسـتغالل      :  زهير اندراوس  ،الناصرة 15/10/2005 القدس العربي    نشرت
 السياسية بهدف اتهام سورية بالتورط في مقتل الحريري،         قضية انتحار كنعان، لتسويق تصريحاتهم ومزاعمهم     

لتأكيد نظريتها بان النظام الحاكم في دمشق هو نظام ارهابي ويواصل دعم التنظيمات االرهابيـة الفلـسطينية                 
 وقال لهآرتس ان القيادة السورية بدأت تشعر بان الحبل يشتد            األسد  الرئيس ، الجمعة ،وهاجم شالوم . وحزب اهللا 

، سيكشف تورط رموز في النظام الحاكم بصورة مباشرة في عملية           ) ميليس (قبتها، وملف لجنة التحقيق   حول ر 
ووجه تهديدا مباشرا لسورية حيث قال انه في حالة مواصـلة نظـام األسـد تقـديم الـدعم         . اغتيال الحريري 

لك بقساوة ولـن يـسمح لهـا        للتنظيمات االرهابية الفلسطينية وايواء قادتها، فان المجتمع الدولي سيرد علي ذ          
  . بمواصلة هذا النهج

 امس، العديد من المقاالت حول وفاة كنعان، حيث اجمعت علي           ،في سياق ذي صلة نشرت الصحف االسرائيلية      
قال البروفسور ايـال    و. ان الرواية السورية بانه اقدم علي االنتحار غير صحيحة بالمرة، ولفتت الي انه اعدم             

موقع يديعوت احرونوت بانه علي ما يبدو فان القيادة السورية قررت ان تقدم كنعـان               زيسر، في سياق حديث ل    
 في حالة من الهستيريا، وهي تخشي ان يشير التقريـر بأصـابع             هاكبش فداء استعدادا لنشر تقرير ميليس، الن      

هامه بانه كان المسؤول    وتابع قائال انه بعد التخلص من كنعان سيقوم السوريون بات          .االتهام الي العديد من القادة    
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وتابع قائال ان العديد من االقاويل قد نشرت حول نتائج التحقيـق            . المباشر عن عملية االغتيال ليبرروا انفسهم     
التي توصل اليها ميليس، ولكن مع ذلك فان االدارة االمريكية قررت منذ فترة التخلص من النظام الحاكم فـي                   

  .دمشق
فاالخير ابن الطائفة العلوية كان يشكل      : رئيس االسد ربح مرتين من وفاة كنعان      من ناحيتها قالت معاريف ان ال     

 االسد ويسعي الي تقوية مكانته في القيادة السورية، والتخلص منه خلص االسد من غريم ومنافس،                ىخطرا عل 
  .لحريريمن ناحية اخري فان رحيله عن العالم سيمنح لسورية الفرصة الذهبية التهامه بالتورط في مقتل ا

لم يستبعد شالوم أن تعمل سـوريا علـى          :بيروت، القدس، باريس   15/10/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  
. تسخين جبهة شمال فلسطين عبر حزب اهللا، من اجل صرف النظر عن الـضغوط الدوليـة التـي تواجههـا                   

  .واضاف ان اسرائيل لن تتدخل مادام المجتمع الدولي يفعل ذلك
العبرية عن مسؤولين اسرائيليين أن نظراءهم االمريكيين ابلغوهم أن ادارة بوش ترغـب فـي   ونقلت الصحافة   

استبدال نظام االسد إذا تأكدت من امكان الحفاظ على االستقرار في سوريا، واشارت الى ان واشنطن تـدرس                  
خنـق النظـام    واشارت الى ان الخيارات تتراوح بين هجوم عسكري مباشر و          .خيارات من اجل تغيير النظام    

  .بالعقوبات والحصار ودفع معارضين للقيام بانقالب عسكري داخلي من خالل مدهم بالسالح
 أثـارت   شالوم تصريحاتإن  : 14/10/2005 - أمين - اإلنترنت لالعالم العربي    في مركز  كتب خليل العسلي  و

 مـساء الجمعـة، تطلـب       غضب المسؤولين في االدارة االمريكية ودفعتهم الى ارسال برقية عاجلة الى القدس           
بصورة حازمه وبلغة بعيدة عن العرف الدبلوماسي ان يكف المسؤولون االسرائيليون عن التدخل فـي الـشأن                 

كما جاء انه طالمـا ان االدارة االمريكيـة         ..  الحامي  اللبناني، وان تبتعد اسرائيل كليا عن هذا الملف        السوري
ان تتوقف اسرائيل والوزراء عن االدالء بأية تصريحات في         تولي الموضوع السوري اهمية معينة لذلك يفضل        

  .الموضوع ألن هذا من شأنه ان يشكل عائقا امام الجهود االمريكية
شالوم اعتبر انه سـيكون مـن        أن   15/10/2005الحياة  أوردت  الناصرة اسعد تلحمي    ونقالً عن مراسلها في     

وان مصلحة اسرائيل هي في وجود دولة على حدودها          .مصلحة العالم اجمع ان يتغير النظام القائم في سورية        
 .ال تدعم االرهاب، لكن األسد نجح في تحقيق شيء مدهش وهو توحيد كامل المجتمع الـدولي ضـد سـورية                   

وليس لدى اسـرائيل أي نيـة       . واعتبر ان على اسرائيل ان تمتنع عن التورط بما يمكن ان يحدث في سورية             
  .م المجتمع الدولي بأكمله يتحرك على هذا الصعيدبالتدخل في ما يحصل هناك ما دا

الى ذلك انشغلت اسرائيل بالسؤال عما ستجنيه او تخسره من القرار الذي اتخذته الواليـات المتحـدة باسـقاط                   
وغلبت في قراءة مواقف االوساط السياسية والعسكرية لهذا الموضـوع فكـرة مفادهـا ان               . النظام في سورية  

 االسد على استبداله بزعيم قد يعاود طرح ملف الجـوالن           ـاالبقاء على النظام الضعيف ل    الدولة العبرية تفضل    
  .المحتل على االجندة العالمية

  
  حمى االنتخابات تفاقم أزمة الثقة بحكومة قريع  .6

كشفت مصادر برلمانية ان غالبية النواب قررت التصويت الى جانب حجب الثقة            :  سائدة حمد  -القدس المحتلة   
وتدور ازمة الثقة ليس بعيداً عن حمى االنتخابات وما يسبقها من استعدادات داخل              .مة قريع واطاحته  عن حكو 

عن تخوفها من ان تؤدي المماطلة في مصير الحكومة الـى تفـاقم      المصادر  واعربت   .فتح في مواجهة حماس   
 عن مدى نجاعـة اجـراء       االمور ميدانياً خصوصاً على الصعيد األمني، ما يعني حكماً وضع عالمات تساؤل           

 ان اوساطاً فـي اللجنـة       حيث , الخالفات المحتدمة داخل البيت الفتحاوي     إضافة إلى , انتخابات في هذه االجواء   
  .عليهاقيادات تاريخية، تضغط باتجاه الغاء االنتخابات التمهيدية الداخلية، فيما تصر القيادات الشابة والمركزية، 

  15/10/2005الحياة 
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  من مشاركة فرنسية في مشروع استيطاني يقلق فلسطين .7
ـ رام اهللا عرب ناصر القدوة عن قلقه العميق ازاء مشاركة شركتين فرنسيتين في مشروع بناء خط أ : ا ف ب 

مشاركة في المـشروع يعتبـر مخالفـا        الواضاف ان   . ترامواي يصل الى حيين استيطانيين في القدس الشرقية       
 ماسيكون ضمن   هذا الموضوع   واكد ان    .الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة    للقانون الدولي واللتزامات الدول     

  .سيطرحه عباس خالل زيارته لفرنسا
  15/10/2005الغد األردنية 

  
  دحالن يتماثل للشفاء وسيعود قريبا .8

افيا قال محمد دحالن انه يتماثل للشفاء وانه سيعود قريبا الى االراضي الفلسطينية، ن            : ب.ف.ـ ا  القدس المحتلة 
وقال ان السياسة في دمي وصحتي بحاجة الى االهتمام،         . معلومات في غزة عن احتمال اعتزاله العمل السياسي       

  .بمعنى ان ال اقوم بعمل متواصل كما دأبت في الفترة الماضية
  15/10/2005الشرق األوسط 

  
  حماس تلمح برفضها تمديد التهدئة .9

دقيقا وتفصيال في الجولة المرتقبة من الحوار، خاصة فـي           حماس ستكون أكثر ت    نقال مشير المصري أ   : غزة
 بخصوص ترتيـب    ظل عدم التزام إسرائيل بتنفيذ شروط التهدئة، وعدم التزام السلطة بتنفيذ ما تم االتفاق عليه              

  .حركة على تواصل دائم مع المصريينال ورحب بأية دعوة لعقد جولة جديدة، موضحا أن .البيت الفلسطيني
  15/10/2سطيني لإلعالم المركز الفل

  
  استشهاد ناشط فى سرايا القدس .10

أحد ناشـطي سـرايا القـدس       أن   :رفح من   نادر القصير  عن مراسلها    14/10/2005 الحياة الجديدة    اوردت
استشهد اثر اصابته بجروح خطيرة بعد اطالق النار عليه من قبل مسلحين اثناء مقارعته لهم عنـد محـاولتهم                   

وكان مصدر أمني مسؤول قال ان المعلومات المتـوفرة تؤكـد ان اسـباب               .دينة رفح القيام باختطافه وسط م   
  .سرايا بالمدينةالالحادث تعود لنزاع داخلي بين اعضاء 

ـ مـا   : غـزة  من    الخاص هامراسلعن   15/10/2005 القدس الفلسطينية    ونشرت  وزارة الداخليـة أن     هأعلنت
وأفـادت مـصادر     .عضو في سرايا القدس   ال متهمين بقتل     أربعة ىاألجهزة األمنية تمكنت من إلقاء القبض عل      

  .سرايا ألسباب تنظيمية خاصةال كان على خالف مع بعض عناصر وقيادة همطلعة بأن
 . من التوتر سادت بـرفح بعـد الحـادث         اأجواءالى أن   : غزة والوكاالت من   15/10/2005البيان   واشارت

مالبـسات  الطنية واإلسالمية الجتمـاع طـارئ لمعرفـة          بينما دعت القوى الو    هوانتشرت قوات األمن لتطويق   
تنفيذ بعـد  الوقالت مصادر أخرى إنه من غير المستبعد قيام عمالء االحتالل ب          . ومحاولة السيطرة على األحداث   

وفي رام اهللا بحث مجلس االمن القـومى        . مزاعم اذاعة اسرائيلية بان سقوطه جاء تصفية حساب داخل الجهاد         
  .راءات المتخذة النهاء حالة الفلتان االمنىبرئاسة عباس االج

 مؤسسات اعالمية فلسطينية وحقوقيـة اسـتياءها        هأعلنت ما   :غزة من   15/10/2005الخليج اإلماراتية    ونقلت
الشديد من استمرار ظاهرة اختطاف الصحافيين االجانب، محملة السلطة المسؤولية لتقاعسها، وطالـب نـصر               

ية وضبط عناصرها، في إشارة إلى أن خطف الصحافيين األربعاء الماضي،           فتح بتحمل المسؤول  حركة  يوسف  
وقال إن وزارته لن تتوانى عن اتخاذ العقوبات االنضباطية القانونيـة           . تهاتم على يد عناصر يتبعون أحد أجنح      

  .ضد كل من يتورط من منتسبي األجهزة األمنية في مثل هذه التجاوزات، وتقديمه إلى القضاء
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 لحركة الجهاد اإلسالمي  ركية تقفل موقعاًشركة أمي .11

 ينشر الكراهية ضد اسرائيل، هاعلنت حركة الجهاد ان الشركة أقدمت على اقفال موقع رمضان شلح بحجة ان
  .وذلك في اطار الحملة الصهيونية االميركية على حركات المقاومة

  15/10/2005السفير 
  

  رالقنطابإطالق   ةطالببالم  ترحب جبهة التحرير .12
أشاد مسؤول العالقات السياسية لجبهة التحرير بموقف السلطة ومطالبتها بإطالق قدماء األسـرى والمعتقلـين               
وفي مقدمتهم سمير القنطار، مؤكداً أن هذا الموقف ترك ارتياحاً كبيراً لـدى الـشعب الفلـسطيني ومناضـلي       

  .الجبهة
  15/10/2005المستقبل اللبنانية 

  
  عصيرة الشماليةلس بلدي فتح والشعبية تشكالن مجل .13

لجبهة الشعبية في بلدة عصيرة الشمالية على تشكيل المجلس البلـدي  ااتفقت قائمتا فتح و: عماد سعاده ـ  نابلس
تولى الشعبية منـصب    ترئاسة للسنتين االولى والثانية فيما      التولى فتح   تونصت صيغة التحالف على ان      . هناك

  .ر بينهما في السنتين الثالثة والرابعةعلى ان يتم تبادل االدوا, نائب الرئيس
  15/10/2005القدس الفلسطينية 

 
  48 ألف منزل في فلسطين 100إسرائيل تهدد بهدم  .14

 إن هناك مائة ألف منزل عربي داخـل هـذه           48كشف مركز أبحاث فلسطيني داخل اراضي         :وديع عواودة 
ويلقـي مركـز     .ر تراخيص البناء الالزمـة    األراضي تهددها السلطات اإلسرائيلية بالهدم، بحجة عدم استصدا       

الدراسات المعاصرة الضوء على ظاهرة هدم البيوت العربية والمخططات التي تعمل على هدم آالف البيـوت                
وأكد البحـث أن عمليـات       .في السنوات المقبلة، وعلى الخطر المحدق بالمجتمع العربي، وخصوصاً في النقب          

 مستقبل تندرج ضمن سياسات تهويد المكان والسيطرة على الحيز العـام،           هدم المنازل العربية في الماضي وال     
ويكشف البحث من قراءة هذه التقارير أن الكيان يتعامل مع البناء غير المرخص في المجتمع العربي كظاهرة                 

أنهـا  تهدد الهيمنة االثنية على التخطيط واألرض، بينما يتم التعامل مع المنازل اليهودية غير المرخصة علـى                 
ويكشف البحث عن المخططات الحديثة لتهويد النقب، ويتركـز          .مشكلة تخطيطية يمكن حلّها بأدوات تخطيطية     

في سياسة الهدم كمركب أساسي فيها، ويشير إلى حجم التمييز الالحق بالعرب نتيجة سياسة الهدم، مقارنة مـع                  
  .الوسط اليهودي

  15/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

   أجانب تظاهروا ضد الجدار  4 االحتالل يعتقل .15
أصيب ثالثة فلسطينيين أمس واعتقل أربعة متضامنين أجانب خالل مشاركتهم في تظاهرة سلمية فـي قريـة                 

وفي تطور الحق، قام جيش االحتالل بنصب عدد من الخيام في محيط األراضـي التـي                . بلعين غرب رام اهللا   
 ومتابعـة مـا     ،الل إلدارة قمع المسيرة السلمية عن قرب      شرع في تجريفها واحتشد فيها عدد من ضباط االحت        

، أكدوا على لسان منسق لجنة مقاومة الجدار، أن مسيراتهم ستتواصـل حتـى              )ألفا نسمة (أهالي القرية    .يحدث
  .يسقط جدار الفصل العنصري

  14/10/2005 48عرب 
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   فلسطينيين5 وتعتقل بلدة قرب رام اهللاقوات االحتالل تقتحم  .16

 عيان ان قوات اسرائيلية اقتحمت فجر اليوم السبت بلدة بيت ريما شمال مدينـة رام اهللا واعتقلـت                   افاد شهود 
واوضحت المصادر ان القوة االسرائيلية دهمت البلدة عند ساعات الفجر االولى ولم تغادرها             . خمسة من سكانها  

فـرانس بـرس ان الموقـوفين       واوضح بعض سكان البلدة لوكالة      . اال صباحا بعدما اعتقلت خمسة فلسطينيين     
وقام الجيش االسرائيلي بحملة تفتيش في البلدة ولم يبلغ         . اقارب ناشطين فلسطينيين يطاردهم الجيش االسرائيلي     

  . عن وقوع مواجهات وتسجيل اصابات
  15/10/2005الرأي األردنية 

  
   فلسطينيين في لبنان 8انفجار يصيب  .17

 لالجئين شمالي لبنان فأوقعت ثمانية إصابات في وقت يثيـر ملـف             انفجرت قنبلة أمام مسجد في مخيم البداوي      
 عامـا مـن   16وذكرت المعلومات المتوافرة أن فتى يبلـغ     .سالح المخيمات جدال واسعا في األوساط اللبنانية      

العمر كان يلهو بالقنبلة قبل انفجارها أثناء خروج المصلين من المسجد بعد أداء صالة الجمعة لكن الصبي لـم                   
  . ب بأذى، وفتحت اللجنة األمنية الفلسطينية في المخيم تحقيقا بالحادث لمعرفة خلفياتهيص

 15/10/2005البيان  
  

  يهخطيب األقصى يحثّ الفلسطينيين على شّد الرحال إل .18
 أم المسجد األقصى المبارك ألداء صالة الجمعة الثانية مـن شـهر             : من محمد أبو خضير وزكي ابو الحالوة      

 . ألف مصلٍّ رغم  اإلجراءات الصهيونية المشددة التي اتخذتها الـشرطة الـصهيونية             150 من   رمضان أكثر 
وناشد الزعماء  .  وحيى خطيب األقصى جموع المصلين الذين تمكّنوا من اجتياز الحواجز العسكرية الصهيونية           

ودعا  . قبل فوات األوان  العرب والمسلمين النهوض من سباتهم الذي طال أمده والعمل على تحمل مسؤولياتهم             
  .في نهاية خطبته إلى شد الرحال إلى المسجد األقصى في شهر رمضان وغير رمضان

  15/10/2005القدس الفلسطينية 
  

  موسم الزيت والزيتون الفلسطيني   االحتالل والمستوطنون يسرقون .19
وف اعتـداءات المـستعمرين     فيما يستعد الفلسطينيون الستقبال موسم قطف الزيتون، فإن مخا          :وديع عواودة 

. المسلحين تنغص عليهم فرحتهم التقليدية، ويخيم شبح إرهاب من يعرفون ب مستوطني التالل فوق كـرومهم               
وتراود مشاعر الخوف الفالحين الفلسطينيين نظراً العتياد هؤالء على تحويل موسـم الزيتـون إلـى موسـم                  

وحسب شهادات أصحاب    .ي يحرسهم، وال يحرك ساكناً    لالعتداءات تحت حراسة جيش االحتالل اإلسرائيلي الذ      
الكروم ومنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، فإن المستوطنين المسلحين بالبنادق والرشاشات يعتدون بطـرق             
عدائية مختلفة، منها إطالق الرصاص والسرقة والتهديد بالسالح والهجوم العنيف باأليدي فـي أثنـاء قطـف                 

ة هآرتس أمس أن الجيش اإلسرائيلي أعلن عـن منطقـة عـسكرية مغلقـة، حـول                 وذكرت صحيف  .الزيتون
وأعلـن  . المستعمرات غير القانونية، وتضم هذه المنطقة آالف الدونمات من كروم الزيتون في الضفة الغربية             

االحتالل إنه على أصحاب األراضي والكروم الفلسطينيين ترتيب دخولهم إلى أراضيهم معـه، بحجـة تـوفير          
ماية لهم من المستوطنين، وهذا ما يثقل على القطيف ويلحق به األضرار، وعلى محصول زيت الفلسطينيين                الح

  .بشكل كبير
  15/10/2005الخليج اإلماراتية 
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   ألف مرة15 أسبوعاً التهدئة أكثر من 35االحتالل يخرق خالل  .20

أن االحتالل انتهك هذه التهدئة أكثر مـن        رصد تقرير فلسطيني رسمي الخروق الصهيونية للتهدئة، مشيراً إلى          
15        وذكر التقرير الذي أصدره مركز المعلومات الوطني في         . ألف مرة، قتل وجرح خاللها نحو ألف فلسطيني

الهيئة العامة الفلسطينية لالستعالمات، أن عدد االنتهاكات الصهيونية في األسبوع الخامس والثالثين للتهدئة قـد      
 مواطناً، وبلغ عدد عمليـات      2823 جريحاً، وتم اعتقال     839 شهيداً، و  111كاً، سقط خاللها     انتها 15337بلغ  

ووصـل  .  حاجزاً في األراضـي المحتلـة      3062 عملية، في حين أقامت قوات االحتالل        1579إطالق النار   
ال تجريـف    دونماً، كما كانت هناك أعم     35272إجمالي مساحة األراضي التي تم مصادرتها خالل هذه الفترة          

  . اعتداء على المواطنين الفلسطينيين473 مرة، كما قام المستوطنون اليهود بـ152واقتالع لألشجار بلغت 
  15/10/2المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   في الضفة الغربية  تإعتقاال .21

 مـصادر   وفي السياق نفسه، أفـادت      .إعتقلت قوات اإلحتالل اإلسرائيلي أربعة فلسطينيين جنوب مدينة جنين        
وأوضحت  .فلسطينية أن قوات اإلحتالل إعتقلت مساء اليوم، ثالثة شبان شمال مدينة طوباس في الضفة الغربية              

  .المصادر أن الشبان الذي لم تعرف هويتهم نقلوا إلى مكان غير معروف
  14/10/2005 48عرب 

  
  محكمة تقضي بمقاضاة السلطة في قضية اختطاف سفينة .22

كرت صحيفة يروشاليم امس ان المحكمة المركزية في القدس اعترفت بحق اثنـين مـن                ذ : معا ،القدس المحتلة 
 في حين اعلـن     .مقاضاة السلطة والمطالبة بتعويضات   ، واقرت   متضرري عملية اختطاف السفينة اكيلو الورو     

 وخاصة انه كان بامكان المدعيتين التوجه       ها ان قانون التقادم يشمل    باعتبار, محامي السلطة نيته استئناف القرار    
بحجـة  , رفضت ذلك   القرار  حيثيات إال ان . الى احد مكاتب المنظمة المنتشرة في كافة ارجاء العالم ومقاضاتها         

العالقة االسرائيلية الفلسطينية انذاك كانت عدائية وضمن حالة الحرب رغم العالقات الدبلوماسية االسرائيلية             أن  
  .التونسية

  15/10/2005ياة الجديدة الح
  

  إسرائيل تنفي لقاء شارون مع عباس في واشنطن .23
نفت مصادر سياسية إسرائيلية صحة أقوال مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، والتي تفيد أن شارون وعبـاس                
سيلتقيان في األسبوع القادم في واشنطن، حيث أشارت إلى أن شارون سيمكث في البالد خالل ما يسمى عيـد                   

كما نقلت المصادر اإلسرائيلية عن عناصر إسرائيلية وفلسطينية أن موفاز سيزور مصر في            . سوكوت -عرشال
  .نهاية الشهر الحالي

  14/10/2005 48عرب 
  

  الجيش اإلسرائيلي يقترح انتهاج سياسة لتعميق الشرخ بين السلطة والفصائل  .24
 اإلسرائيلية إن الجيش يريد استغالل الوضع        قال مصدر سياسي مطلع في أروقة الحكومة       :تل أبيب نظير مجلي   

الناشئ في الشارع الفلسطيني ضد حماس والتنظيمات المسلحة عموما حسب اعتقادهم، حتـى يعـزز التيـار                 
هناك أكثـر مـن سـبب    : إال أن مصدرا عسكريا أعطى تفسيرا أكثر تفصيال القتراحات الجيش فقال       . المعتدل

فـالمواطنون الفلـسطينيون    . متها التنظيم المسلح لحماس في ضائقة شديدة      يجعل التنظيمات اإلرهابية، وفي مقد    
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إنهم يريدون التفرغ للعمل وللبناء وإلعالة عـوائلهم        . يعانون األمرين في كل مجاالت حياتهم ويريدون الهدوء       
م وال يجدون بعد حاجة في العمل المسلح، خصوصا أن إسرائيل لم تعد موجودة في غزة وتبعث برسائل الـسال    

  . الى الشعب الفلسطيني بأسره، وال تشترط إال وقف أعمال اإلرهاب
وذكرت مصادر إعالمية مطلعة أن الجيش اإلسرائيلي معني بتعميق الـشرخ الفلـسطيني فـي ضـوء هـذه                   

وغرضـه  . المعطيات، ويفعل ذلك بشكل علني وصريح، إذ أن موقفه هذا ظهر لإلعالم قبل أن تبحثه الحكومة               
 موضوع نقاش في الشارع الفلسطيني وموضوع تحـد بالنـسبة لحمـاس، باعتبـار أنهـا                 من ذلك أن يصبح   

  . ستستخدمه ضد السلطة الفلسطينية
  15/10/2005الشرق األوسط 

  
  جهود لحل الخالف القائم بين بيرس وموفاز .25

ة الخالف  موفاز، لتسوي ومن المقرر أن يواصل فايسغالس، في بداية األسبوع القادم بجهود الوساطة بين بيرس              
 يكمن في التباين في اآلراء حول تحديد الصالحيات إلدارة المفاوضات مع            همايشار إلى أن الخالف بين     .بينهما

 وكان فايسغالس قد إلتقى في مـساء       .السلطة الفلسطينية وجهات دولية في المسائل المكملة لخطة فك اإلرتباط         
شار دوري، من طرف بيرس، ومن طرف وزير األمن،  يوم الغفران مع ممثلي الطرفين؛ الوزير رامون والمست       

كما أشارت المصادر إلى إمكانية التوصل إلى حل يأخـذ فيـه             .إلتقى مع غلعاد، والسكرتير العسكري دانغوط     
وتوقعت المصادر أن    .بيرس على عاتقه المسؤولية الشاملة، في حين يكون موفاز مسؤوالً عن المسألة األمنية            

  .ن يوم األحد القادم مسودة إتفاق يفترض أن ينهي الخالف بين الطرفينيقدم فايسغالس للطرفي
  14/10/2005 48عرب 

  
  نصف منتسبي العمل يؤيدون رئاسة شارون الحكومة   .26

من أعـضاء حـزب العمـل       % 46أيد   :آمال شحادة ،  القدس المحتلة  15/10/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  
وأجرت هآرتس استطالع رأي داخل أعضاء حـزب العمـل           .رونانضمام الحزب إلى قائمة جديدة يرأسها شا      

إذ . حول تصورهم للمستقبل السياسي للحكومة اإلسرائيلية، وتبين أن شارون يحظى بشعبية كبيرة داخل الحزب             
فميـا  ،  2006من منتسبي الحزب موقف بيريز في بقاء العمل في حكومة شارون حتى نهاية عـام              % 76يؤيد  

  .ط، والتي تؤيد موقف عمير بيرتسفق% 15،8تعارضه نسبة 
الفارق اختلف فـي اسـتطالع       أن   الناصرة أسعد تلحمي   نقالً عن مراسلها في      15/10/2005الحياة  وجاء في   

ورأى . أيدت مواصلة الشراكة الحكومية   )  في المئة  29مقابل  ( في المئة    67يديعوت احرونوت لكن غالبية من      
لي الحزب األهمية القصوى للمشاكل االقتـصادية واالجتماعيـة،          في المئة من اعضاء العمل وجوب أن يو        85

  . في المئة فقط ان األولوية يجب ان تمنح لمسألة فك االرتباط عن الضفة الغربية13بينما قال 
الى ذلك، أشار استطالع يديعوت الى تفوق بيريز على منافسيه على زعامة الحزب بفارق واضـح اذ حـصل                   

  . في المئة لعمير بيرتس23ي مقابل  في المئة ف40على تأييد 
  

  متطرفون يهود يتهمون بوش وشارون بالتمييز العنصري لصالح العرب .27
ظهرت على جدران القدس الغربية، أمس، ملصقات تحمل صورة بوالرد، اليهودي األميركي، وهـو              : تل أبيب 

ذين يسعون لإلفراج عن بوالرد،     ويتهم أصحاب الملصق وهم من اليهود المتطرفين ال       . يعتمر الكوفية الفلسطينية  
لو كان بـوالرد مخربـا      : ويحمل الملصق عبارة   .بوش وشارون بالتمييز العنصري ضد اليهود لصالح العرب       

  .لسعى شارون إلطالقه، ولو كان يعتمر كوفية ألطلق بوش سراحه
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نباء عـن ضـغوط     وجاءت هذه الحملة، كما قال سكرتير حركة العمل من أجل تحرير بوالرد، إثر انتشار األ              
أميركية على شارون إلطالق سراح خمسة أسرى فلسطينيين اعتقلوا قبل اتفاقيات أوسلو وأدينوا بتهمـة قتـل                 

وأضاف جينتسبورغ أنه من غير المعقول أن يطلق سراح قتلة فلسطينيين، بينما يبقى بوالرد في السجن،                . يهود
ذا الملصق وسـتنظم عـددا كبيـرا مـن النـشاطات            وأكد أن حركته ستغمر البالد به     . من دون أن يقتل أحدا    

  .االحتجاجية التي ستصيب الحكومة بالجنون، إذا لم تفلح في الضغط على إدارة بوش حتى تطلق سراح بوالرد
  15/10/2005الشرق األوسط 

  
  زورق إسرائيلي جديد من دون طاقم  .28

سريعا من دون طاقم يحمل اسم ذكرت يديعوت احرونوت ان الجيش االسرائيلي يطور حاليا زورقا حربيا 
ونشرت الصحيفة صورة للزورق الجديد، موضحة ان مركز االبحاث االسرائيلية رافاييل ). الحامي(بروتكتور

واوضحت ان الزورق المسير عن بعد يبلغ طوله . قام بتطويره، وهو االن قيد االختبار لدى البحرية االسرائيلية
اضافت انه مجهز برادار وكاميرا يمكنها البحث . يلومترا في الساعة ك70 امتار ويستطيع االبحار بسرعة 9

  )ا ف ب. (عن هدف معين وتحديده، كما تم تزويده رشاشا خفيفا ويمكن تجهيزه مستقبال بصواريخ
 15/10/2005السفير 

  
  ثلثا اإلسرائيليين يعارضون انسحابات جديدة .29

الى ان ثلثي االسرائيليين يعارضون انسحابات جديـدة   اشار استطالع للرأي نشر امس       :ب‚ف‚أ،  القدس المحتلة 
وكشف االستطالع الذي نشرته معـاريف ان       ‚ من االراضي الفلسطينية المحتلة على غرار االنسحاب من غزة        

من االسرائيليين يوافقون على االنسحاب الذي تم من غزة واربع مستوطنات فـي الـضفة فـي حـين                   % 59
% 68قـال   ‚ ن تأييد انسحابات اخرى قبل تسوية محتملة مع الفلسطينيين        وردا على سؤال بشأ   ‚ %34يعارضه  

  ‚ %28من االشخاص انهم يعارضون ذلك في حين ايده 
 15/10/2005الوطن القطرية 

  
  الكنس تجتاح القدس  .30

 ذكرت صحيفة يروشاليم في تقرير نشرته امس ان لجنة البناء التابعة لبلدية االحتالل في القـدس                 : معا ،القدس
 قت على تخصيص قطع اراض بهدف اقامة ثمانية كنس في بسغات زئيف وسبعة اخـرى فـي مـستوطنة                  واف

واعتبر ممثل المعارضة داخل اللجنـة المـذكورة        . رمات ج فيما خصت مستوطنة جبل ابو غنيم بخمسة كنس         
ب اقامـة   عتسمون ان الموافقات المبالغ فيها تمت دون النظر الى حاجة السكان الحقيقية للكنس وعلـى حـسا                

مرافق اخرى اكثر اهمية مثل بيوت الشباب واستذكر امتناع البلدية عن اقامة بيت للشباب في الحـي المتـدين                   
بحجة عدم توفر الميزانية في حين اقرت تخصيص اراض وميزانيات القامة كنس يهودية في نفس الحـي دون             

ثة اعضاء احدهم رئيس البلدية المتـدين       اعتبار مصالح جميع السكان علما بان لجنة التراخيص تتشكل من ثال          
 .ونائبه باالضافة الى ممثل المعارضة الوحيد عتسمون

  15/10/2005الحياة الجديدة 
 

  تحذير في الكيان من خطر مفاعل ديمونة   .31
 الذي انتهى عمره االفتراضـي، علـى سـاكنيه          ،أكدت مصادر قضائية إسرائيلية خطر مفاعل ديمونة النووي       

 عامال إسرائيليا من خبراء وفنيين وعاملين فيه، بعـد إصـابتهم    31جاورة، ال سيما بعد مقتل      وسكان الدول الم  
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واعتبرت محكمة عمالية أن وفاة أحد المستخدمين في المفاعل بمرض السرطان هي إصابة عمـل،               . بالسرطان
   .في اعتراف صريح بتعرض المستخدمين في المفاعل للمواد اإلشعاعية الضارة

 .إسرائيلية جراء إصابتهم بداء الـسرطان      عامال في المفاعل قد تقدموا بدعوى تعويض لمحكمة       وكان خمسون   
وكانت مصادر صحافية إسرائيلية قد نقلت عن الموظفين اتهامهم إدارة المفاعل بأنها تستهتر بصحتهم، مشيرين               

  .رض السرطانإلى لجنة خاصة شكلها الموظفون في المفاعل تتعقب معطيات إصابة العاملين فيه بم
وتؤكد دراسات وأبحاث عديدة أجرتها مراكز الرصد المتخصصة وجود تسرب إشعاعي نووي من المفاعل اثر               

  . تعرض المفاعل لمشكالت وأعطال فنية مؤخرا بسبب انتهاء عمره االفتراضي
املين فيه أيضا   ويرى الخبراء أن إصابة الكثير من سكان المناطق المحيطة بالمفاعل باألمراض السرطانية والع            

  )ا.ن.ق.  (كانت بسبب تسرب بعض اإلشعاعات من المفاعل
  15/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
  تل أبيب لم تتلق رد إسالم آباد على عرض المساعدات  .32

لم تتلق تل أبيب حتى اآلن رداً من إسالم آباد بشأن ما إذا كانت مهتمة بالحصول على مـساعدات إسـرائيلية                     
 رغم ما جاء في البيان الصحافي الصادر عن المؤتمر اليهودي األميركي والذي ذكر فيـه أن                 لمنكوبي الزلزال 

ونسبت جيروزاليم بوست في موقعها      .باكستان ستقبل مساعدات من إسرائيل ومن الجماعات اليهودية األميركية        
د بعـد علـى عـرض       على االنترنت إلى ريغيف الناطق باسم وزير الخارجية قوله الخميس إن باكستان لم تر             

  )دبا.(إسرائيل بتقديم المساعدة
 15/10/2005البيان  

  
   الكيانزاروا الدول العربية واإلسالمية   منآالف السياح .33

 سـائح ايرانـي     400 ذكرت دائرة االحصاء المركزية االسرائيلية، امس ان نحـو           :الناصرة،  برهوم جرايسي 
رة هوية هؤالء السياح ، وما إذا كانوا من اليهود االيـرانيين،  ولم تذكر الدائ .زاروا اسرائيل خالل العام الحالي   

وقالـت  . أو ما إذا  ختمت اسرائيل جوازات سفرهم االيرانية، ام انهم دخلوا من خالل جوازات سفر اجنبيـة                 
وقالت دائـرة االحـصاء االسـرائيلية، ان         . سائح من تونس   800الدائرة، انه خالل العام وصل الى اسرائيل        

 سائح من المغرب، وعلى ما يبدو غالبيتهم من اليهـود، وادعـت             2500استقبلت خالل العام الحالي     اسرائيل  
 الحالي آالف السياح من دول ال تقيم مع اسرائيل عالقات دبلوماسية،             العام الدائرة انه وصل الى اسرائيل خالل     

  .وحتى انها مصنفة دولة عدو السرائيل، مثل العراق واليمن ولبنان
  15/10/2005ردنية الغد األ

  
   إسرائيليين إنتحروا 8عضو كنيست سابق من بين  .34

أفادت مصادر إسرائيلية أن عضو الكنيست سابقاً، داني روزوليو أقدم الجمعة، علـى اإلنتحـار               : ياسر العقبي 
،  إسرائيليين آخرين أقدموا على اإلنتحار في األسبوع األخيـر         7يضاف المنتحر إلى     .بإطالق النار على نفسه   

  . حالة وفاة غير عادية33من بين 
  14/10/2005 48عرب 

  
 

  ال تغذية للطالب    .35
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 سلطة محلية من بين السلطات التي تبنت خطة دوفرات          18افاد تقرير لمركز السلطات المحلية في اسرائيل ان         
ـ                   الب الـذين   الصالح الجهاز التعليمي لم تبدأ بعد بتنفيذ احد البنود المهمة للخطة، وهـو تـوفير الغـذاء للط

بسبب عدم تجاوب الوزارة مع طلب رفع نسبة مشاركتها         . سيضطرون الى امضاء ساعات طويلة في مدارسهم      
  . في المئة50في توفير الغذاء الى اكثر من 

  15/10/2005االتحاد االماراتية 
 

  انتشار الجريمة داخل المجتمع الصهيوني  .36
الزمة لمواجهة عالم الجريمة في الكيان، اآلخذ في االتـساع           أكد شارون عدم توفر الميزانية ال      :القدس المحتلة 

وقال شارون إننا نعي وندرك مدى خطورة القضية ونريد حال لها، ولكن المشكلة تكمن في أنـه ال                   .شيئاً فشيئاً 
توجد لدينا الموارد المالية لمعالجتها، وكل وزارة، وبالذات الشرطة، ستحتاج إلى العمل من أجل الوصول إلـى         

ملمحاً بشكل واضـع إلـى انتفاضـة         .دف مكافحة العنف من خالل النجاعة الداخلية، واالعتماد على النفس         ه
  .األقصى، وما تسببت به من أزمة اقتصادية خانقة للدولة العبرية، لم تمر بها منذ اإلعالن عن قيامها

ت والقـوى البـشرية ال يمكـن        إنه بدون زيادة الميزانيا   : وقالت مصادر في الشرطة تعقيبا على أقوال شارون       
  .التوصل إلى نتائج إيجابية في مكافحة العنف والجريمة في المجتمع اإلسرائيلي

  15/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ارتفاع مؤشر القدس  .37
قال تقرير أن سوق فلسطين لألوراق المالية حظي ببعض النشاط األسبوع المنصرم ليرتفع مؤشر القدس بنسبة                

 نقطة فيما ارتفعت أحجام التداول بشكل ملحوظ وخـصوصا فـي آخـر              18,915ويقفل عند مستوى    % 07,2
  .  مليون دوالر08,22 مليون سهم بقيمة 79,3جلستي تداول في األسبوع حيث بلغ اجمالي التداول ما يقارب 

 15/10/2005الرأي األردنية 
  

   يعيد تشكيل إدارة مجلس النقدعباس .38
 امس مرسوماً رئاسياً بتعيين أعضاء مجلس إدارة سلطة النقد، وذلك بعد االطـالع              أصدر محمود عباس  : لندن

  .على القانون األساسي المعدل
  15/10/2005الشرق األوسط 

  
  والفقر مرضعائلة الجئ فلسطيني تئن من ال .39

غيرتين، مرض التالسيميا الذي أصاب ابنتيه الصاعباء : الالجئ الفلسطيني عصام من مخيم برج الشمالييحمل 
 أما . دوالرات يومية7ويعمل الوالد بالحمضيات يتقاضى حوالى . ولم يجد وسيلة لغاية اآلن النقاذهما منه

األمر ) $233(مصروف الفحوصات الطبية واألدوية التي يجب عليه أن يشتريها لطفلتيه فتبلغ شهرياً حوالى 
 من التمتع بخدمات وتقديمات وزارة الصحة ونتيجة لحرمان الفلسطيني . الذي يتعسر في كثير من األحيان

اللبنانية بحجة أن وكالة االنروا هي من تقوم بهذه المهمة، فإن الالجئ الفلسطيني الذي ال يجد رعاية صحية 
 )شاهد(المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان  .كافية من االنروا، يجد نفسه من دون رعاية مهدداً بالموت

  15/10/2005البلد اللبنانية  
  

  مساعدات طبية وغذائية للفلسطينيين ميركية تقدم أوكالة  .40
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اعلنت الوكالة االميركية للتنمية الدولية في بيانين اصدرتهما امس، عـن تقـديم مـساعدات طبيـة وغذائيـة                   
ففي بيان بخصوص المساعدات الطبية قالت الوكالة انها ستقدم للفلسطينيين           . مليون دوالر  31للفلسطينيين بقيمة   

واضاف البيان،   .ما قيمته عشرة ماليين دوالر في اطار المرحلة الثالثة من مشروع المساعدات الطبية الطارئة             
ان هذا المشروع ستنفذه منظمة كير الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة استجابة الحتياجات محلية تتـراوح                 

  .ما بين المضادات الحيوية والحقن
  15/10/2005القدس الفلسطينية 

  
  صبي فلسطيني يلقي خطبة الجمعة أمام آالف المصلين   .41

فاجأ صبي فلسطيني يلبس عباءة وعمامة المصلين في أحد مساجد غزة، عندما اعتلى المنبر، وألقـى خطبـة                  
وقال لوكالة فرانس برس وهو     . صالة الجمعة، وتطرق فيها إلى قضايا دينية ربطها بسالسة بالواقع الفلسطيني          

 درسا في الوعظ واإلرشاد في أكثر من خمسين مسجدا في قطاع غزة، وأشـعر أننـي     140ت  يبتسم بفخر قدم  
   .تيمقبول لدى الناس الذين يرحبون بي وينتظرون خطب

 تعليمه االبتدائي في مدرسة حكومية، قبل أن ينتقل إلى الدراسة فـي المدرسـة                )التلميذ المتفوق ( وتلقى أمجد   
وكان يحلم دائما بأن يكون من علماء المـسلمين         .  والشؤون الدينية الفلسطينية   الشرعية التابعة لوزارة األوقاف   

يقول مـسؤول العالقـات      و .مثل الشيخ عبد الحميد كشك والشيخ الشعراوي، أو الداعية السعودي خالد الراشد           
إلقـاء  العامة في وزارة األوقاف إن الصبي بحاجة إلى تشجيع ورعاية ودعم، وأوضح أن الوزارة تكلف أمجد                 

خطب الجمعة، مثل غيره من الخطباء المعروفين، ووصفه بأنه صاحب شخصية قوية ومفوه، وال يضيع لحظة                
 .من دون قراءة أو متابعة، وأعتقد أن مستقبله سيكون زاهرا، وسيكون له شأن كبير بـين خطبـاء المـسلمين                   

منتظمة ويقول إن هذه المكافأة يعطيها      ويتلقى أمجد، وهو من عائلة فقيرة خمسمائة شيكل كمكافأة تشجيعية غير            
لوالدته أم أدهم، للمساعدة في مصاريف المنزل والحصول على الطعام، لكنه تحسر ألنـه ال يـستطيع تحمـل              

ريد أن يلتقي الرئيس محمود عباس في شهر رمضان، ألبلغه أنه إذا            أ: وقال. نفقات الهاتف واشتراك اإلنترنت   
  ب.ف.أ. ، فان بينهم أيضا نابغين وعلماء يجب االهتمام بهمكان من بين أطفال فلسطين شهداء

  15/10/2005القدس العربي 
  

  التقيت بيريز وسألتقي شارون : قرضاي .42
كسر حامد قرضاي المحظورات، ومنح للمرة األولى حوارا لـصحيفة يـديعوت أحرونـوت       :  فراس الخطيب 

. قات دبلوماسية كاملة بين إسـرائيل وأفغانـستان       اإلسرائيلية، تحدث فيه عن إمكانية لقاء شارون، وإقامة عال        
وكـشف   . ووصف إياه بأنه قام مؤخرا بعمل ذكي وشجاع       . مؤكدا لو ان الفرصة سنحت له للقاء شارون لفعل        

قرضاي في نهاية اللقاء عن أنه التقى في الماضي شمعون بيريز، عدة مرات ووصفه بأنه شخص عزيز عليه                  
  . نه لم يوضح متى وأين كانت هذه اللقاءاتإال ا. ومحارب من أجل السالم

 15/10/2005الوطن الكويتية 
  

  تسريب تقرير عن الزرقاوي يحرج ألمانيا مع األردن واسرائيل .43
انتقدت دوائر أمنية ألمانية عالية المستوى أمس وزير الداخلية أوتو شـيلي والمكتـب              :  اسكندر الديك ،  برلين

.  هربه عميل داخلي   : انه قال  سبب تقرير سري عن أبو مصعب الزرقاوي،      االتحادي لمكافحة الجريمة بي كا أ ب      
وأعربت هذه الدوائر، عن تخوفها من أن يؤدي نشر التقرير الذي تضمن مصادر المعلومات، وهـي أجهـزة                  
استخبارات أجنبية عدة بينها خصوصاً االستخبارات األردنية واالسرائيلية الى عرقلة التعاون الالحق معها ومع              

   .لسلطات األمنية األخرى أيضاًا
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  15/10/2005الحياة 
  
  

  المرحلة خطيرة: فضل اهللا للفلسطينيين .44
حذر محمد حسين فضل اهللا الفلسطينيين من ان المرحلة الحاضرة تنذر بخطر شديد فـي مـصادرة االهـداف                   

ولن ‚ ع السياسي عندكم  الن التحالف االميركي ــ االسرائيلي اليزال يضغط على الواق        ‚ الوطنية التي تلتزمونها  
تجدوا في زيارة رئيس السلطة الميركا اي تغيير في السياسة االميركية المؤيـدة لالسـتراتيجية االسـرائيلية                 
وسوف تواجهون الضغوط الجديدة عليكم من خالل الشروط التعجيزية التي تعتبر ان المشكلة الفلسطينية أمنيـة    

  .يليوترتبط بخياراتكم في تحقيق االمن االسرائ
  15/10/2005الوطن القطرية 

  
  كنائس أمريكية تتراجع عن تهديد إسرائيل  .45

باستثناء الكنيسة المشيخية، تراجعت الكنائس البروتستانتية األمريكية عن فكرة تصفية استثماراتها في شـركات              
ه متزايـد قبـل     تتربح من االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية، في خطوة تمثل تراجعا عما كان يبدو أنه اتجـا               

وفسرت وكالة رويترز هذا التراجع بعاملين؛ أولهما هو االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غـزة،               .بضعة أشهر 
  .وقيام نقاش بشأن ما إذا كانت تصفية االستثمار هي التحرك الصائب في المقام األول

  14/10/2005اسالم اون الين 
  

  بالقضية الفلسطينية   اإلمارات تطالب األمم المتحدة بتعزيز التعريف  .46
طالبت دولة اإلمارات األمم المتحدة بإنشاء المزيد من المراكز اإلعالمية اإلقليمية التابعة لألمم المتحـدة                : وام

لتعزيز مستوى التوعية العامة للشعوب كما طالبت بتعزيز األنشطة اإلعالمية التي تبثهـا المنظمـة الدوليـة                 
 الفلسطينية والحالة بالشرق األوسط، والسيما في مجال الكشف عن الحقائق           للتعريف بحيثيات وتطورات القضية   

  ·المتصلة بمعاناة الشعب الفلسطيني الناجمة عن سياسات اإلحتالل االسرائيلي
  15/10/2005االتحاد االماراتية 

 
  ...مشكلة السالح الفلسطيني في لبنان .47

  يوسف ناصر السويدان  
ليسوا في حاجة   , ان المستقر والديمقراطي الخالي من االحتالل البعثي السوري       الفلسطينيون في مخيماتهم في لبن    

إلى السالح وشعارات واناشيد عفا عليها الزمن ومازالت ترددها ببغاوات المنظمات االرهابية التي حولت هذه               
فلـسطينيين أن   ومن غير المجدي لل   , المخيمات إلى أوكار للجريمة ومالذات للهاربين من وجه العدالة والقانون         

فالناس في المخيمـات قـد      « التحرير والعودة ¯ »يواصل المتاجرون بالقضية تسويق الوهم حول ما يسمونه ب        
وهم اليوم بحاجة ماسة وحقيقية إلى تنميـة        , سأموا كل هذه الشعارات الفارغة بعد أن اكتشفوا زيفها وخرافيتها         

ماعياً ومعيشياً ال إلى من يعلمهم صناعة القنابـل البدائيـة           حياتهم وانتشالهم من واقعهم المتردي اقتصادياً واجت      
كما حدث قبل أيام في استعراض حركة حماس        , التي تنفجر بين أيديهم ويسوقهم إلى الموت االنتحاري المجاني        

وقد فشل ناعق حماس أبو زهري في تعليق مسؤولية حركته عن تلك            , اإلرهابية في مخيم جباليا في قطاع غزة      
  .على المشجب االسرائيليالجريمة 

بحاجة إلى دفقة من األمل االنساني المشروع فـي الحـصول           , ان االجيال الفلسطينية الشابة في مخيمات لبنان      
وهذا مـا يجـب ان      , على التعليم والطبابة والسكن الالئق وحرية العمل واالندماج في الحياة المعاصرة اللبنانية           
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لين الفلسطينيين وبالتنسيق والتعاون مـع منظمـات المجتمـع المـدني            تتمحور حوله الحركة المطلبية للمناض    
والسلطات اللبنانية الصدار التشريعات القانونية الالزمة القرار الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان والتخفيف             

ليس مطلباً  من اعبائهم الحياتية وبهذا المفهوم يكون اغالق دكاكين منظمات االرهاب الفلسطينية ونزع سالحها              
باعتباره الوسيلة الصحيحة والضرورية للوصول     , وانما هو ايضا مطلب شعبي فلسطيني     , لبنانياً ودولياً فحسب    

  .إلى التنمية واألمن والرخاء في ظل حركة السالم وثقافتة الجديدة في المنطقة
 15/10/2005السياسة الكويتية 

  
  مثلما حصل مع منظمة التحرير الفلسطينية من قبل .48

  زئيف شيف
  .في أماكن مختلفة في اوروبا وفي الواليات المتحدة جرت مؤخرا حملة عالقات عامة مكثفة لحماس

. ادعاء متكرر لمؤيدي حماس هو أن الحركة يمكنها في المستقبل أن تكون شريكا في المفاوضات مع اسرائيل                
ة السياسية، ولكنه تأثير سلبي في      صحيح أن الحديث يدور عن حركة هامة سيكون لها تأثير حاسم علي المسير            

هكـذا ينبغـي    . فحماس تشبه في امور كثيرة تنظيم بن الدن ومثله تعمل بوسائل االرهـاب            . جوهره وخطير 
مؤيدو حماس يقولون انه يوجد فارق جـوهري        . التعاطي معها ومكافحتها بحزم اال اذا غيرت اهدافها وطريقها        

ل كل فرصة لممارسة االرهاب في أرجاء العالم، فان حماس، كحركة           فبينما بن الدن يستغ   . بين حماس والقاعدة  
واذا كان الموقف منها سيتغير، . اسالمية تركز علي نزاع واحد، االسرائيلي ـ الفلسطيني، وضد احتالل واحد 

والمفاوضات سـتلزم حمـاس بـالتغير       . فانها ستسعي الي الوصول الي مفاوضات مع اسرائيل لتسوية النزاع         
  .ما سياسيا ـ مدنيا بكل معني الكلمةلتكون جس

ففي بحث اجري في معهد واشنطن للسياسات فـي         . واضح أن مؤيدي حماس يعرضون الحركة بشكل انتقائي       
. الشرق االوسط، ذكّر العميد ميخائيل هيرتسوغ الستر كروك بحديث أجراه مع زعيم حماس الشيخ أحمد ياسين               

واضـح  .  ايضا 1949 حماس هي أن اسرائيل لن تتواجد في حدود          فقد قال الشيخ لكروك اال ينسي بان سياسة       
أن اسرائيل ومؤيديها سيقفون أمام حركة بالتوازي مع نشاطها المدني ستعني ايضا باالرهـاب وتعرقـل كـل                  

ايـه فـي اسـرائيل سـتون     .أي.من كان في الماضي مندوب الـ سـي . تسوية مع القيادة الفلسطينية الرسمية    
هل يمكن لرئيس أمريكي أن يري علي نحو مختلف حالة يفجر فيها االرهابيون             : داولينموسكوفيتش، سأل المت  

باص مسافرين في تل ابيب مقابل انفجار باص مسافرين في لندن؟ صحيح أن الحديث يدور عـن مجمـوعتين     
ـ                   اس ارهابيتين ولكن يوجد قاسم مشترك واحد بينهما، وال يغير في االمر من شيء اذا كانت واحدة تسمي حم

بين االوروبيين هناك من يدعي بأنه رغم ان الحديث يدور عن منظمـة ارهابيـة ال يجـب     . واالخري القاعدة 
. هذا الجـدال لـم ينتـه      . التفاوض السياسي معها، من االفضل السماح لها بالمشاركة في انتخابات ديمقراطية          

ين الديمقراطية واألسلمة وان وقف     الموقف المتطرف في الواليات المتحدة يعتقد بأنه يوجد تضارب جوهري ب          
وفي اسرائيل تطرق الجدال بقدر اكبر حول مدي العرقلـة التـي            . العنف في حركات مثل حماس هو آني فقط       

واضح أن الجدال االكبر بالنـسبة لحمـاس سـيكون بعـد            . ستقوم بها اسرائيل لالنتخابات في مناطق الضفة      
ة فتح وأبو مازن االنضمام الي الحكومة الفلسطينية الناشئة، فهل          االنتخابات، اذا ما استجابت هذه الحركة لدعو      

ستواصل واشنطن مساعداتها المالية لحكومة ابو مازن يجلس فيها ممثلون عن منظمة ارهابية؟ مهما يكن مـن                 
ف .ت.أمر، ال ينبغي النسيان بأن اسرائيل شهدت في الماضي جداال مشابها بل وانتصرت فيه، عندما ادعت م                

ومع أن العديد من الـدول  . يس السرائيل الحق في الوجود وأن التصدي الوحيد لها هو في ميدان المعركة           بأن ل 
االوروبية اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية، أصرت اسرائيل ونالت التأييد االمريكي الي أن حـل تغييـر                

  .جوهري في موقف منظمة التحرير الفلسطينية
  14/10/2005) يديعوت أحرونوت (
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  واشنطن والحوار اللبناني ـ الفلسطيني .49
  بسام ضو  

وهـذه  ‚ حول كل القضايا المتعلقة بالمخيمات في لبنان‚ أن ينطلق الحوار اللبناني ـ الفلسطيني ‚ كان مهما جدا
ختـار أسـلوب الهـدوء      نقطة إيجابية كبيرة يسجلها المراقبون لرئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الـذي ا            

وكان دقيقا في حق السلطة اللبنانيـة       ‚ بدال من أسلوب التهويل والتضخيم والقوة     ‚ مع الوضوح والحزم  ‚ والتعاون
من دون الوقوع في المبالغة الهوجاء التي تحول        ‚ ومنع استغالل الموضوع الفلسطيني   ‚ في ضبط الوضع األمني   

أو كمـا   ‚ وهي قليلة طبعـا   ‚ ترغب بعض الفئات اللبنانية المتطرفة    كما  ‚ هذا الموقف إلى حملة ضد الفلسطينيين     
نزع سـالح   «الذي ينص على    ‚ 1559ترغب واشنطن ومن خلفها إسرائيل بذريعة اإلصرار على تنفيذ القرار           

  »‚الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية
فإنـه  ‚ فؤاد الـسنيورة  ‚ حكومة اللبنانية وهذا التوجه الهادىء والعقالني لرئيس ال     ‚ رغم هذه النوايا الحسنة   ‚ ولكن

ومـن  ‚ فواشنطن تريد حالة من الفوضى والسيطرة على الفلسطينيين وال تريد حوارا          ‚ سيواجه عقبات وضغوطا  
وبين األسلوب الحواري الـذي اختـاره رئـيس         ‚ سيرتفع مستوى التجاذب بين الضغط األميركي     ‚ هنا بالضبط 

وال حال لمـشكلة    ‚ ومواقف السلطة الفلسطينية  ‚ وى الفلسطينية في المخيمات   وتجاوبت معه الق  ‚ الحكومة اللبنانية 
سيؤدي إلى فتح األبواب أمـام احتمـاالت   ‚ وما عدا ذلك‚ إال بنجاح الحوار اللبناني ـ الفلسطيني ‚ هذا التجاذب

  ‚على اللبنانيين والفلسطينيين معا‚ وقد تكون كارثية‚ صعبة
‚ اللجان السياسية (‚ فال يجوز التأخير في تكوين اإلطار العملي للحوار       ‚ ة كبيرة تبرز أهمية الوقت بنسب   ‚ إزاء ذلك 

بقدر مـا يـتمكن اللبنـانيون       ‚ ويحقق نتائج عملية على أرض الواقع     ‚ فبقدر ما يتقدم الحوار   ‚ )واللجان التنفيذية 
‚ يمات من االضطرابات  وساحة المخ ‚ ومن حماية الساحة اللبنانية   ‚ والفلسطينيون من مواجهة الضغوط األميركية    

تحمل ما يكفي ويزيد من الضغوط على العرب جميعا ولـيس علـى             ‚ خصوصا أن الظروف الدولية واالقليمية    
  ‚اللبنانيين والفلسطينيين فقط

‚ والبد من أن يكون هذا النجاح هدفا لدى كل مـن الجـانبين            ‚ نظرا لضرورته القصوى  ‚ البد من نجاح الحوار   
  ‚ال يعني سوى الكارثة‚ ألنه كذلك فإن البديل من نجاحهو‚ اللبناني والفلسطيني

 15/10/2005الوطن القطرية 
 

  ...يوم انتهكت الخطوط الحمر .. فلسطين  .50
  عيدة المطلق قناة  . د

 بحسب قواعد اللعب على هذه الساحة أصبحت مشاركة حماس في االنتخابات الفلسطينية غيـر               -في فلسطين   
فعلى حماس أن تقلم أظافرها، وتلغي ميثاقها وذاكرتها وأن         . من ثم عربياً وفلسطينياً   مقبولة أمريكيا وأوروبياً، و   

وبغير إذعان كامـل وغيـر      . تمتنع حتى عن إطالق أسماء شهدائها األبرار على أي شيء حجراً كان أم بشراً             
ميـة  منقوص فإن جيش موفاز سوف يتولى تصعيد العنف على مختلف الجبهات واألصـعدة الحربيـة واإلعال        

  . إلنهاك حماس وضرب صورتها وبنيتها األساسية؛ فمن لم يمت منهم اغتياالً، مات اعتقاالً وتعذيباً
إنهـم  . بالنسبة لحماس هو دور الكومبارس أو شاهد الزور في لعبة األمـم           ” إسرائيلياً“إن المسموح الوحيد به     

  . قى كياناً شكلياً منزوع الدسميريدونها فزاعة في كروم السادة، وفي أحسن األحوال يمكنها أن تب
يجب أن تخلو الساحة لشارون إلنفاذ مشروعه وتمرير مفهومه الخـاص بالدولـة             .. تلك هي أبجديات المرحلة   

فالدولة الفلسطينية المقبولة شارونياً تقوم على غـزة        . الفلسطينية الموعودة قبل أن يستفيق العرب من غيبوبتهم       
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دار العازل حدوداً لها، في حين تشكل الكتل االستيطانية معازل تحـول دون             مع كانتونات في الضفة يشكل الج     
  .قيام كينونة سياسة واضحة للدولة الشارونية الموعودة

ولكن ماذا عن السلطة الفلسطينية وكيف يمكن قراءة تحركها االستئصالي األخير ضد عناصر المقاومـة مـن                 
  .حماس والجهاد وغيرهما
شاركة حماس في االنتخابات التشريعية؛ ولكن ما أن جاءت نتائج المراحـل الـثالث              لقد رحبت هذه السلطة بم    

فكانت ردة فعل السلطة وأجهزتها اإلدارية المدنية والعسكرية عنيفة         . لالنتخابات المحلية حتى انقلبت المعادالت    
عبة الديمقراطيـة   فهل يمكننا اعتبار موقف السلطة هذا من مشاركة حماس أحد شروط الل           . ومرتبكة ومتناقضة 

  في الزمان والمكان الفلسطيني؟
عواقـب  “ففي الوقت الذي يحذر فيه الرئيس محمود عباس من          . لنتدبر قليالً بعضاً من ردود الفعل الفلسطينية        

 وزيـر   -فإن نبيل عمرو    ” ال يمكن تهميشهم  “؛ ويصرح فيه نبيل شعث بأنه       ”أي تدخل في الشؤون الفلسطينية    
بحـضور  (” معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى    “السابق يتحدث باسم السلطة أمام مؤتمر       اإلعالم الفلسطيني   

فيطلب مساعدة أمريكيـة وصـهيونية لمواجهـة        ) المئات من األمريكيين من قيادات ورموز اللوبي الصهيوني       
م لألمن وما   أبو مازن، ومحمد دحالن وأنا، نفهم احتياجاتك      “؛ قائالً بالحرف    )2005/ 24/9يوم السبت   (حماس  

تريدونه، نحن أصدقاؤكم، نريد مساعدتكم، وعليكم أن تساعدونا حتى نتمكن مـن مواجهـة حمـاس والقـوى                  
  .”، ولتحقيق ذلك نريد مساعدة مالية وسياسية”اإلرهابية“

أما عن النظام العربي فهناك أكثر من دليل على تواطؤ كثير من مكوناته ضد المقاومة ؛ كما أن هناك أكثر من                     
فمـنهم مـن يريـد أن ينحنـي ل          . يل على تماهي هذا النظام في الحملة الدولية لتصفية القضية الفلسطينية          دل
؛ ومنهم من يعلن عن إقامة مشاريع استراتيجية مشتركة، ومنهم من يرفع الحظر التجـاري عنهـا،                 ”اسرائيل“

  . فيرفضهاومنهم من يدعو رموزاً صهيونية والغة في الدم العربي حتى الثمالة للزيارة
  .ولكن، طوبى للمقاومة التي مازالت تمسك على جمرة الممانعة وتضبط إيقاع بوصلتها نحو اتجاهها الطبيعي

  15/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

51. Éكاركاتير: 
  

  
15/10/2005الدستور األردنية   
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