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  ينمقتل ثالثة اسرائيليبعد موفاز يأمر بتقطيع اوصال الضفة  .1
ينيون  بهجوم نفذه فلـسط    مس ا واقتل ثالثة اسرائيليين أن   :القدس المحتلة ،  17/10/2005القدس العربي   نشرت  

وقالت ان اربعة اسرائيليين آخـرين   .، كما افادت مصادر عسكرية اسرائيلية بالقرب من مجمع غوش عتصيون    
 وتمكـن . تقلهم بدون مقابل  لسيارة  توقيف  ن   ينتظرو وااصيبوا في الهجوم الذي وقع عند مفترق طرق حيث كان         

وقـال مـستوطنون ان     . وقطعت القوات االسرائيلية الطريق التي تربط القدس بالخليل        . من الفرار  المهاجمون
وحملـت   .اسرائيليا آخر جرح بالرصاص بهجوم شنه فلسطينيون قرب مستوطنة ايلي بـين نـابلس ورام اهللا               

وزير عيزرا ان وقوع العمليتين يعبر عن عجز عباس الذي          القال  و .إسرائيل رئيس السلطة مسؤولية العمليتين    
 قولـه ان دافـع منفـذي        هونقل موقع يديعوت احرونوت عن     .همالم يفعل ما هو مطلوب منه مما سمح بوقوع        

واضاف ال يمكننا الوقوف مكتوفي االيدي حيـال عمليـات           .العملية كان بهدف قتل اكبر عدد ممكن من اليهود        
وتابع ان هاتين العمليتين تلغيان كل امكانيـة         .ل جهد من اجل ضمان سالمة مواطني اسرائيل       كهذه وسنقوم بك  

  . ومعاقبتهم كما يتطلب االمر وفقا لخارطة الطريقنمنفذياللتزويد السلطة بالسالح والذخيرة حتي تقوم باعتقال 
طنين الفلـسطينيين فـي     موفاز قرر فرض قيود على تنقل الموا      أن   17/10/2005القدس الفلسطينية   وذكرت  

وفي اطار هذه القيود سيكون بامكان المواطنين اسـتخدام وسـائل            .طرق وشوارع الضفة في اعقاب العمليتين     
وقرر ان يعاد انتهاج سياسة فرض الطوق االمني اذا اقتضت الـضرورة كمـا ستتواصـل                 .النقل العامة فقط  

لسلطة صوابها وتحول االقوال الـى افعـال لمحاربـة          وقال انه حان الوقت لتستعيد ا      .عمليات القتل المستهدف  
واكد انه طالما استمرت هذه العمليات فلن يكون باالمكان االستمرار في العملية السلمية مع               .العناصر المسلحة 

وفي غزة اعنلت كتائب شهداء االقصى وسرايا ياسر عرفات وصـقور فـتح مـسؤوليتها عـن                 .ينالفلسطيني
عات انها ستواصل هجماتها وان هذه العملية ما هي اال رد على اغتيال قائـد سـرايا             واكدت المجمو  .نعمليتيال

وقال قائد قوات الجيش االسرائيلي فـي منطقـة          .القدس في غزة، وعدد من كتائب االقصى في الضفة الغربية         
واضـاف  . بيت لحم ان عناصر مسلحة من عناصر حماس في منطقة الخليل تقف وراء عملية غوش عتصيون          

وقـال راديـو اسـرائيل ان الجهـات         . ن تبني المسؤولية من جانب كتائب شهداء االقصى امر مشكوك فيه          ا
المختصة في اسرائيل على اتصال مع السلطة العتقال منفذي العملية وان قوات من الجيش تقوم باعمال تمشيط                 

عملية عتصيون تعد دليال على     من جهتها قالت مصادر سياسية اسرائيلية ان        . واسعة النطاق بحثا عن المسلحين    
. ان منح التسهيالت للفلسطينيين في الحواجز يستغل لدخول عناصر مسلحة الى اسرائيل لتنفيذ عمليات مسلحة              

   .ورأى بعض اعضاء الكنيست من كتل اليمين ان هاتين العمليتين يمكن اعتبارهما من ثمار خطة االنفصال
هدد موفاز الفلـسطينيين بـأنهم      : وكاالتو االيام   ،ت لحم، القدس  بي 17/10/2005األيام الفلسطينية   وأضافت  

اسرائيل ستفعل كل ما بوسعها من اجل تـوفير األمـن           : وأضاف .سيشعرون بوجود الجيش االسرائيلي بينهم    
المنظمات االرهابية تخرب المفاوضات بيننـا      : وزاد. لإلسرائيليين ومن اجل منع مثل العمليات التي شاهدناها       

لفلسطينيين ونحن ال نستطيع االستمرار في هذا النهج اذا لم تقم السلطة الفلسطينية بخطوات ضـد هـذه                  وبين ا 
  .التنظيمات
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ما حصل يؤكد ضرورة نزع سالح الجماعـات المـسلحة،          أن   :وصرح المتحدث باسم الحكومة لفرانس برس     
وقـال شـطاينتس إمـا ان        .ما لم يقم به عباس حتى اآلن، وسيواجه صعوبة في شرح اسباب ذلك لبوش             وهو  

يحارب عباس ما وصفه باإلرهاب أو نحاصره في المقاطعة مثل عرفات حيث لم يستبعد قائد الجيش في بيـت                   
لقـد هـرب    : وقال رئيس حزب االتحاد القومي     .لحم إمكانية دخول الجيش لبيت لحم للبحث عن مطلقي النار         

يجب اسـقاط حكومـة شـارون       : وأضاف .ن من القسام في سدروت وأتى به إلى قلب غوش عتصيو          شارون
يجب ايقاف تسلح الفلسطينيين بالبنادق وايقـاف البرنـامج الخيـالي           : دالكما قال رئيس حزب المف    . الخاضعة

  .القاضي بنقل السيطرة على المدن الكبيرة الى السلطة
 قد تقوض  ان عمليات اطالق النار تلك: الذي قالقال صائب عريقاتما  17/10/2005 السفير وأوردت

سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على وجهودنا الحياء عملية السالم وال تخدم مصالح الفلسطينيين أو االسرائيليين 
  . توقف العنف
 قرر الغاء اللقاء الذي كان مرتقبا عقده     شارون  أن ألفت حداد  عن مراسلته  17/10/2005 48عرب  ونقل موقع   

، اليوم، من حـصارها وإغالقهـا       شددت قوات االحتالل  و . العملية يأتي ذلك ردا على   ،   عباس الشهر المقبل   مع
 .الشاملين لمحافظة بيت لحم، وكثفت من تدابيرها وإجراءاتها العسكرية على مختلف نقاط التماس في المحافظة              

ينـة بيـت لحـم      ونقلت وفا عن شهود عيان، قولهم ان قوات االحتالل أغلقت عدة مداخل رئيسة مؤدية إلى مد               
، إضافة إلى منع سكان مختلف ضواحي بيت لحم من الخروج مـن قـراهم وبلـدتهم                 ظة بوجه خاص  والمحاف

  .والتوجه إلى مركز المدينة
مصادر امنية اسـرائيلية افـادت اليـوم ان          إلى أن : اف ب نقال عن    17/10/2005الرأي األردنية   وأشارت  

 اثر هجوم شنه فلسطينيون وادى االحـد        اسرائيل قررت تعليق كل االتصاالت مع الفلسطينيين حتى اشعار اخر         
  .الى مقتل ثالثة مستوطنين اسرائيليين في الضفة الغربية

  
  اغتيال أحد أبرز قادة الجهاد في جنين .2

 راديو إسرائيل لمـصادر     هنسبما   :غزة عالء المشهراوي والوكاالت   ،  17/10/2005االتحاد االماراتية   نشرت  
ة قتلت نشطا فلسطينيا بارزا خالل اشتباك فـي شـمال الـضفة واكـدت               فلسطينية قولها ان القوات االسرائيلي    

وقال ان القـوات االسـرائيلية      . قتل امس برصاص الجيش االسرائيلي    مصادر ان مسؤوال في حركة الجهاد       ال
 . بادر بإطالق النار فأردته القوات االسـرائيلية       ه ان افيضم. الخاصة حاصرت قياديا في حركة الجهاد في جنين       

  .نهاد أبو غانمويدعى 
 مسيرة  نظمت حركة الجهاد أن   :وكاالتومن علي سمودي     جنين،  17/10/2005القدس الفلسطينية   وأضافت  

واطلـق  , جابت شوارع جنين وسط ترديد الهتافات المنددة بـاالحتالل وممارسـاته          , جماهيرية عقب االفطار  
 في جنين ابو مجاهد ان عملية االغتيال لن تمـر           وقال قائد سرايا القدس   . المقاتلون النار في الهواء تحية للشهيد     

 وقال الشيخ عبد الحليم عز الدين ان اغتيـال          ,حركة الشهيد الونعت   .وان السرايا لن تتنازل عن حقها في الرد       
غانم رسالة اسرائيلية واضحة حول موقفها واصرارها على التصعيد والعدوان لذلك لن نكتفـي باالدانـة بـل                  

ية لتفاهمات القاهرة بتحمل مسؤولياتها فورا الن الحركة لن تقف مكتوفـة االيـدي امـام                نطالب الجهات الراع  
وندعوا القوى الفلسطينية جميعا الجتماع طاريء لبلورة موقف نهـائي مـن            , اغتيال واعتقال قادتها ونشطائها   

يع قائدها لتكـون بمثابـة      وذكر ان الحركة ستنظم اليوم مسيرة حاشدة لتشي        .التهدئة التي يدفع شعبنا ثمنها غاليا     
  .رسالة غضب ضد اسرائيل وعهد للشهداء بمواصلة مسيرة الجهاد والمقاومة حتى التحرير
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  القدوة يدعو لحوار وطني لحسم قضيتي العمليات وحمل السالح .3
 دعا ناصر القدوة الى حوار وطني فلسطيني لحسم قضيتي وقـف العمليـات ضـد                : عمان – مؤيد أبو صبيح  

ي اسرائيل، وحمل السالح في المناطق الفلسطينية التي تخرج منها قوات االحتالل، مستبعدا حـدوث               المدنيين ف 
وأكد في محاضرة نظمها مركز القـدس        .مجابهة بين الفلسطينيين أو ما يرقى الى حرب اهلية أو اقل من ذلك            

 وقـال لـن     ,سالح المخيمات  جاهزية السلطة إلجراء أي حوار مع السلطات اللبنانية حول           ,للدراسات السياسية 
السلطة ال عالقـة لهـا بالـسالح        أن  قال  و ,نسمح ألي جهة كانت بالدفع باألمور ألي اتجاه قد ال يحمد عقباه           

الموجود خارج المخيمات وال توفر له أي غطاء، مؤكدا ان الفلسطينيين ليسوا جزءا من المعادلة اللبنانية أو أي                  
وعـن تـصوره     .الى ان مشكلة المعابر تبقى أولوية للجانب الفلسطيني         من ناحية أخرى   وأشار. معادلة أخرى 

ـ أواللمستقبل الوضع الفلسطيني، أوضح أن هناك ثالثة احتماالت متوقعة،            ان تحـاول اسـرائيل اغـراق        اه
انسحاب من بعـض     أو   .الفلسطينيين في الوضع القائم حاليا في غزة وعدم اتاحة الفرصة ألي مطالبات أخرى            

هدف الوصول الى حالة من التوازن السياسي تـستمر سـنوات دون   بن حل مشاكل الوضع النهائي    المناطق دو 
حركة سياسية نشطة تستند الى حلول نهائية في قضايا الالجئـين واالسـتيطان، وهـو                أو بدء    .طبيعة شمولية 

 هاجميع االتجاهات في   مرجحا سعي اسرائيل الى الخيار الثاني في ظل  قناعة لدى             استبعدهالخيار األفضل، لكنه    
بأنه البد من تقديم تنازالت في ظل الظروف الحالية باعتبارهم الطرف األقوى أفضل من تقديمها في ظـروف                  

 .واعترف بأن الوضع الفلسطيني وارتباطه بالرغبات االسرائيلية جعل استقراء الواقع في غاية التعقيـد        .مختلفة
عربية وهو ما تسعى اليه القيادة الفلسطينية، إضافة إلى وصـول           أكد ان الشعب الفلسطيني بحاجة الى رافعة        و

. اكد ان التنازل والتفريط او الحل العسكري الشامل ليسا مفتاحـا للحـل            و. قضية الجدار الى المحكمة الدولية    
 الـدورين االميركـي     وعنالدورين العربي والدولي لن يكونا بأي حال بديال عن الحل الفلسطيني،            واعتبر أن   

  .وروبي قال لو كان هناك ارادة حقيقة منهما النتهى االحتاللواال
  17/10/2005الغد األردنية 

  
      االنتخابات    مشاركة حماس في   السلطة تصر على .4
  السلطة رفضت مجددا امس الضغوط التي      أن    :  اف ب  نقال عن غزة   من   17/10/2005 األيام البحرينية    نشرت

الـى عـدم         دعونا اسـرائيل    وقال عريقات   . االنتخابات التشريعية    في   حماس  تمارسها اسرائيل لمنع مشاركة    
  . وعده بالرد خـالل ايـام         واضاف انه بحث هذه القضية مع بيريز الذي        .   التدخل الن االنتخابات شأن داخلي    

   . افهاحماس بدال من اضع   الى نتيجة عكسية وتقوي   االسرائيلية ستؤدي    ورأى ان الضغوط
ن ابو مازن سيقاوم اي ار إليه القدوة من أشإلى ما أ: ا ف ب، ا بنقال عن  17/10/2005 السفير ونوهت

وقال اننا ضد اي تدخل اجنبي في شؤوننا الداخلية بما . ضغوط اميركية محتملة الستبعاد حماس من االنتخابات
 . في ذلك االنتخابات

  
  عرفات  قائد الشرطة يتهم حماس باغتيال موسى .5
 مدان وال يجـوز ألي أحـد أن يأخـذ           هوقال إن اغتيال   .حماس، بأنها من قتل عرفات      اتهم عالء حسني   :غزة

وأشار إلى أنه لم يتوقـع      . ه وتحاسب هليست حماس هي التي تحكم    : وأضاف. القانون بيده مهما كان هذا الرجل     
وعاد ليضع حماس   .  القوى األمنية  ال يوجد له صراعات بين مراكز     حيث  أن يكون هناك هجوم على عرفات،       

ها  أن معتقدةبل تريد إضعاف السلطة     ,  تريد بلبلة وتريد فلتانا أمنيا وال تريد استقرارا        إنها: في دائرة الهدف قائال   
  . يها تستولي علبذلك

  17/10/2005البيان 
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   لتفعيل معبر رفح ة اسرائيلي- ة فلسطينيلقاءات .6
 أن  , سليم أبو صـفية     إليه أشارما   :غزة من    نادر القصير  ن مراسلها   ع 17/10/2005 الحياة الجديدة    نشرت

الجانب اإلسرائيلي ألغى اجتماعا كان من المقرر أن يعقد مساء امس في القدس للتفاوض حول مـسألة إعـادة                   
  . رفحتشغيل معبر

ينية د أبو صفية، أن اجتماعـات فلـسط       يأكت: 17/10/2005 -16 48عرب    مراسلة موقع   الفت حداد  وذكرت
واوضح  .معبرالإسرائيلية مشتركة ستعقد خالل األيام المقبلة في محاولة إلنهاء كافة القضايا العالقة والمتعلقة ب             

من جهة اخـرى عبـر      . قضية فى طريقها للحل الجذري    المشيرا الى ان    ,  سيعاد فتحه جزئيا السبت المقبل     هان
معبر موضحا انه ال يوجـد      ال قرار فتح    ىغربية عل ال يؤثر ما جرى في الضفة ال      أ عن أمله    صبري صيدم اليوم  

  . ستتراجع عن موافقتهاهاحتى اللحظة أي مؤشر إسرائيلي على ان
مصادر سياسية فلسطينية واسرائيلية متطابقة ان      به  أفادت  إلى ما   : الناصرة من   17/10/2005 الحياة   وأشارت

 باتت معنيـة    هاوذكرت هآرتس ان   .رم شالوم اسرائيل عدلت كما يبدو عن فكرة اقامة معبر حدودي جديد في كي           
ونقلت عن مصادر سياسـية     . همعبر لخشيتها من قيام مصر والسلطة بإعادة فتح       البتسريع انجاز اتفاق في شأن      

 .هاسرائيلية مخاوفها من أن تفقد اسرائيل قدرتها على مراقبة المارين عبر
  

  ت بشأن الحكومةاتراجع حدة الخالف بين السلط .7
اكدت مصادر برلمانية ان حدة الخالف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تراجعت عمـا             : زالدينكتب حسام ع  

غد، وهي جلسة عادية تبحث فيها بعض القوانين        لل تأجيلها  تم لتشريعيا جلسة   وأن. كانت عليه في بداية االزمة    
فقد اكدت مصادر ان عباس بعـث   .والقضايا، اضافة الى امكانية ان يتلو فتوح رسالة بعثها عباس الى المجلس           

 هـا  ان االجواء الحالية ال تـسمح ببحث  معتبرا، بشكل مباشر، تأجيل بحث قضية الحكومة  مابرسالتين، طلب فيه  
واشارت مصادر اخرى الى ان قريع قد يبادر الى القاء كلمة امام المجلس              .تأجيل حتى عودته  الامله   معربا عن 

يعيد موقفـه بـأن الفتـرة       وتطرق فيها الى االوضاع التي تعيشها الحكومة،        يوم الخميس المقبل في رام اهللا، ي      
  . من القيام بأي تعديل او تغييرهالزمنية حتى موعد االنتخابات، تمنع

  17/10/2005األيام الفلسطينية 
  

   يبحث في باريس وواشنطن مرحلة ما بعد غزة عباس .8
عباس اطلع عبد اهللا الثاني امـس علـى     أن  : انعم من    نبيل غيشان   عن مراسلها  17/10/2005 الحياة   نشرت

 االسرائيلية لترتيب لقاء له مع شارون آخر الشهر الجاري، كما عرض للجهـود            -نتائج االتصاالت الفلسطينية    
 وأكد .التي تقوم بها السلطة لضبط االمن وبناء المؤسسات االمنية في اطار حوار الفصائل استعداداً لالنتخابات              

ض مع عبداهللا العديد من النقاط التي سيبحثها مع االدارة االميركية في اطار الجهود االردنيـة                 انه استعر  عباس
 االميركية تمهيداً للقائه المرتقب مع      -ويسعى الى االستفادة من العالقات االردنية        .الداعمة للمواقف الفلسطينية  

 شارون من اجل اجراء ترتيبات      مع تهح قم كما تسعى القيادة االردنية الى انجا     . بوش وعدد من مسؤولي ادارته    
تهدف الى دفع عملية الـسالم      شارون   و إضافة إلى عباس  مبارك  عبد اهللا الثاني و   لعقد قمة رباعية يشارك فيها      

  .بين الجانبين
وقالـت   .حسني مبارك، قبل مواصـلة جولتـه      بيجتمع اليوم،    عباس أن   17/10/2005 48عرب   وذكر موقع 

 وسيطلب منهمـا اسـتمرار       ,  وبالزي  ,  حيث سيلتقي شيراك    ,  الى باريس   بعد ذلك  ه سيتوج همصادر مصرية ان  
  .  وعملية السالم , فرنسا في لعب دور إيجابي وفعال في إطار االتحاد األوروبي من أجل القضية الفلسطينية
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  االحتالل يعتقل قياديين عسكريين من فتح وحماس  .9

س حملة دهم واقتحامات لقرى وبلدات الـضفة الغربيـة فـى نـابلس     شنت قوات االحتالل االسرائيلى فجر ام    
والخليل وقلقيلية، اسفرت عن اعتقال اثنين من القادة المحليين لـ كتائب عز الدين القـسام وكتائـب شـهداء                   

و اعلنت قوات االحتالل انها اعتقلت خمسة مواطنين مـن بلـدة الظاهريـة              . االقصى وخمسة ناشطين آخرين   
واقتحمت قـوات   . وافادت المصادر االسرائيلية ان الخمسة المعتقلين هم من نشطاء حركة حماس           جنوب المدينة 

االحتالل قرية كفر قليل جنوب شرق نابلس وسط اطالق نار كثيف وفرضت منع التجول على القرية واعتقلت                 
  . مواطنين واقتادتهما الى حاجز حوارة العسكري جنوب المحافظة

 17/10/2005البيان  
  

  اس تنتقد أداء السلطة وتطالب بالتحقيق في وفاة عرفاتحم .10
انتقد خالد مشعل أداء قيادة السلطة الفلسطينية خالل الفترة الماضية، مطالباً السلطة بتنفيذ التزاماتها فيما يختص                

ووصف مشعل أداء محمود عباس بالسلبي، مـشيرا إلـى أن            .باإلصالحات الداخلية وترتيب البيت الفلسطيني    
ودعا بإجراء تحقيق للوقوف علـى مالبـسات         .كة لن تقبل بعد اآلن بوعود واتفاقات ال تنفذ على األرض          الحر

  .وفاة ياسر عرفات
  17/10/2المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   معارك إعالمية فلسطينية :السلطة وحماس والجهاد مشتركون فيها .11

شاركة في االنتخابات التشريعية المقبلـة،      نفى سامي أبو زهري وجود خالفات داخل الحركة على موضوع الم          
بينما تصاعدت وتيرة الخالفات بين حركة حماس وحركة الجهاد اإلسالمي في وسائل اإلعالم حيـث اتهمـت                 

وقال انه ال وجود ألية خالفات وإن هـذه األخبـار ال          .  الجهاد إذاعة تابعة لحماس بترديد أخبار تمس بسمعت       
وقع اخباري محسوب على جهاز امني للسلطة، وان مثل هذه األخبار يأتي            أساس لها من الصحة، ومصدرها م     

في سياق حملة إعالمية تهدف إلى تشويه حماس، التي تؤخذ القرارات داخلها بالتوافق والتشاور وان موقفنا من                 
حماس من ناحية أخرى، اتهمت الجهاد إذاعة صوت األقصى التابعة ل          . المشاركة في االنتخابات ال غبار عليه     

بإثارة الفتنة والبلبلة في الشارع الفلسطيني عبر ترديد أخبار غير دقيقة تمس بسمعة الجهاد اإلسالمي وتزج بها                 
ودعت الجهاد جميع القوى والمنظمات والفصائل الوطنية واإلسالمية والسلطة الفلـسطينية            . في مشاكل داخلية  

 الداخلي وتجاوز االنعكاسات التي أفرزتها األحـداث        لعقد مؤتمر فلسطيني داخلي في أسرع وقت لترتيب البيت        
  . المؤسفة األخيرة في غزة

 17/10/2005البيان 
  

  خالفات داخل  فتح  حول آلية إجراء االنتخابات الداخلية .12
كشف حسين الشيخ أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية امس عن وجود خالفات في الحركـة                   :ىرائد موس 

وقال الشيخ أن الخالف الموجود يتمحور حول بعض االليات المتبعة فـي             .ابات الداخلية حول آلية إجراء االنتخ   
إجراء االنتخابات التمهيدية لفرز مرشحي الحركة على مستوى الدوائر وعلى مستوى القائمة النسبية وذلك وفقا               

  د ب أ .للقانون الذي تم إقراره في المجلس التشريعي
  17/10/2005القدس العربي 
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   في القاهرة الفصائليل حوار تأج .13
وذكرت مـصادر ان عمـر   . بعد عيد الفطرما  علمت البيان ان جولة الحوار بين الفصائل تأجلت إلى  :القاهرة

وأضافت ان وفود الفصائل ستكون برئاسة األمين العام        .سليمان كان يفضل عقدها قبل سفر عباس إلى واشنطن        
  .جة للنقاشلكل حركة او نائبه، لحسم القضايا المدر

  17/10/2005البيان 
  

  دعوة الى استغالل شهر رمضان لتعزيز مقاطعة المنتجات االسرائيلية .14
 أكدت السكرتارية الدائمة لحملة ياسر عرفات لتشجيع المنتجات الفلسطينية على ضرورة اغتنام فرصـة               ،البيرة

المنتجات الفلـسطينية، وتوطيـد     شهر رمضان المبارك من أجل تصعيد مقاطعة المنتجات االسرائيلية وتشجيع           
مشروع مقاطعة منتجات المستوطنات بالكامل واعتبار أي تعامل تجاري أو صناعي معها تعزيـزا للمـشروع                

  .االستيطاني الذي انهار واندثر في غزة وسيالقي ذات المصير في الضفة والقدس
  16/10/2005الحياة الجديدة 

  
  

   القديمة في القدسمنع دخول السيارات الخصوصية الى البلدة .15
أعلنت مايسمى بـ البلدية اإلسرائيلية في القدس، امس عن عدم الـسماح بـدخول الـسيارات                : يوسف الشايب 

وقالـت   .الخصوصية الى البلدة القديمة خالل أيام عيد المظلة سوكوت، الذي يبدأ منتصف األسبوع الجـاري              
  . االماكن المخصصة لذلكالبلدية لن يتسنى للزوار والمواطنين إيقاف سياراتهم في

  17/10/2005الغد األردنية 
  

  قرية نزلة الشيخ زيد تئن تحت وطأة اآلثار الكارثية للسياج الفاصل .16
طالبت الجمعية الخيرية في قرية نزلة الشيخ زيد بمحافظة جنين، امس، المؤسسات الوطنية واإلنسانية بتقـديم                

ة بمحاذاة الخط األخضر، والتي تعتبر مـن أكثـر التجمعـات           كل أشكال الدعم والمساعدة ألهالي القرية الواقع      
وذكرت الجمعية ان سلطات االحتالل صادرت خالل السنوات         .السكانية تضررا جراء سياج الفصل العنصري     

 دونم من أراضي القرية، واقتلعت أعدادا كبيرة من أشـجار الزيتـون المثمـر،               500الثالث األخيرة أكثر من     
وعبرت عـن قلقهـا      .بار الزراعية، وذلك في اطار اعمال إقامة سياج الفصل العنصري         ودمرت الكثير من اآل   

من اجمالي عدد سكان    % 80البالغ حيال ارتفاع معدالت الفقر والبطالة في صفوف المواطنين، مشيرة إلى أن             
ن الوصول  القرية انضموا الى جيش العاطلين عن العمل، وذلك بعد سلب معظم أراضيهم الزراعية، ومنعهم م              

  .إلى أماكن عملهم داخل الخط االخضر
  17/10/2005األيام الفلسطينية 

  
  اسرائيل تتخلى عن عمالئها في قرية الخونة .17

ذكرت صحيفة تلغراف امس ان سكان قرية الدهانية والذين يزيد عددهم عـن مئـة شـخص                 : جوزيف حرب 
 عمليات سرية ضـد الفلـسطينيين قـد         وجازف معظمهم بكل شيء تقريبا من اجل مساعدة اسرائيل على تنفيذ          

ادركوا مؤخرا انه ليس ثمة قواسم مشتركة بينهم وبين المستوطنين اليهود الذين تم اجالؤهم عن اراضي قطاع                 
ففي الوقت الذي حصل فيه المستوطنون على مبالغ طائلة كتعويضات وعلى االقامة في فنـادق مكيفـة                 . غزة

ظ سكان قرية الخونة والعمالء بالرغم من خدماتهم الجليلة للدولة العبريـة            بانتظار البدء بحياتهم الجديدة لم يح     
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سوى بملجأ مؤقت وسط صحراء النقب قرب البحر الميت وليس فيه سوى عدد من الخيم اوبعـض االكـواخ                   
وهم يخشون من ان االتي سيكون اسوأ ويتحسرون على الماضي ويعربون عـن              . المسقوفة بالصفائح المعدنية  

  .عد فوات االوانالندم ب
  17/10/2005عكاظ 

  
   ألف مسن في محافظات الوطن 115: إلحصاءأ .18

 .2005 ألف مسن كبير السن في محافظات الوطن خالل العام 115كشف الجهاز المركزي لإلحصاء أن هناك 
يصل  سنة فأكثر، أن 65وتوقع الجهاز في تقرير له حول واقع كبار السن في الوطن والذين يبلغون من العمر 

 ألفاً، بزيادة 172 يتوقع أن يصل العدد إلى 2020، وفي عام 2010 ألفاً في العام 126عدد المسنين إلى 
 .2005مقارنة بعام % 49,4مقدارها 

  16/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  أنصار السجين تندد بـ عروض االبعاد .19
ديدة القديمة المتمثلـة بعـرض االبعـاد علـى معتقلـين          نددت جمعية أنصار السجين بالسياسة االسرائيلية الج      

يأتي هذا في حين نددت مؤسسات حقوقية بتردي االوضاع          .فلسطينيين كخيار بديل عن تجديد اعتقالهم االداري      
الحياتية في سجون االحتالل التي بدأت السلطات بافتتاح اقسام جديدة فيها في ظل المطالبة الفلسطينية باالفراج                

ونددت جمعية أنصار السجن بالعرض الذي تقدمت به النيابة االسرائيلية قبل عدة أيـام للـشيخ                 .ىعن األسر 
جمال الطويل احد قادة حماس في الضفة والمتمثل بابعاده الى خارج الوطن لمدة ثالث سنوات دون اعطاء أية                  

  .ضمانات بشأن عودته
  16/10/2005الحياة الجديدة 

  
  لدفاع عن األسرى في سجون االحتالل الشروع بتأسيس هيئة قومية ل .20

أعلن مدير نادي األسير في الخليل، أن األمانة العامة التحاد الصحفيين العرب، قررت تشكيل نواة لهيئة قومية                 
وإنه سيتم تشكيل نواة لهيئة قومية بالتنسيق مع االتحادات          .لتبني قضايا األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي      

اصة اتحاد المحامين العرب، على أن تشمل الهيئة قطاعـات واسـعة مـن الشخـصيات                العربية األخرى، خ  
االعتبارية والمؤسسات الوطنية والقومية العربية، وذلك على ضوء المبادرة التي أطلقتها األمانة في اجتماعهـا               

  .األخير بالقاهرة
  17/10/2005الحياة الجديدة 

  
  مساع فلسطينية لتقديم شارون لمحاكمة دولية .21

دعت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية، المجتمع الدولي إلى : رام اهللا ـ  يوسف الشايب
العمل على جمع الوثائق والدالئل والبيانات التي تدين شارون، توطئة لتقديمه للعدالة لمسؤوليته عن سلسلة من                

  . لجائزة نوبل للسالمهحقوقية إيطالية بترشيحقيام مؤسسة بونددت  .الجرائم بحق الفلسطينيين والعرب
  17/10/2005الغد األردنية 

  
  محكمة تقرر بناء الجدار في منطقة الرام المقدسية  .22
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قررت المحكمة العليا اإلسرائيلية موقف النيابة العامة للدولة وسمحت باستكمال بناء الجـدار بجانـب منطقـة                 
  .بحجة ان هناك حاجة امنية ملحة.  المحتلةضاحية البريد الرام في شمال القدس الشرقية

  16/10/2005 48عرب 
  الشرطة االسرائيلية تعلن حالة التأهب عشية عيد المظلة  .23

رفعت الشرطة االسرائيلية من حالة التأهب في شتى انحاء اسرائيل، ابتداء من ظهر االحد، عشية حلول عيـد                  
نية ان الشرطة قامت بنشر قوات كبيرة فـي مختلـف           وقالت مصادر ام  .  الثالثاء فالذي يصاد ) العرش(المظلة

واكدت الشرطة عدم تلقيها تحذيرات امنية محددة تبرر اعـالن حالـة             .انحاء اسرائيل، خاصة في وسط البالد     
التأهب، اال ان هذا االجراء بات متبعا عشية كل االعياد االسرائيلية بفعل هاجس التخويف والترهيـب الـذي                  

انها والذي يترافق باغالق كامل لالراضي الفلسطينية ومنع المدنيين الفلسطينيين مـن            تفرضه اسرائيل على سك   
  .  دخول اسرائيل

  16/10/2005 48عرب 
  

   بعض الدول اإلسالميةإسرائيل تربط تقدم السالم بإقامة عالقات مع .24
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية االسرائيلية بن دور، ان تل ابيب تجري اتصاالت غير علنية مع بنغالدش 

وأشار إلى وجود اتصاالت مع افغانستان ايضا، وأكد عدم . وماليزيا، وأخرى علنية مع باكستان واندونيسيا
ستان االعتراف بدولة اسرائيل موضحاً انه االنشغال بتكهنات وسائل االعالم في ما يتعلق بأنباء حول نية افغان

إذا قررت افغانستان اقامة عالقات مع اسرائيل فإن هذا االمر سيسهم في حل الصراع بين اسرائيل 
وأضاف نحن، في سياق التسوية مع الفلسطينيين، نقدم شيئا ملموسا هو . والفلسطينيين والتقدم في عملية السالم
ب ان نتلقى في المقابل سالما ولكن بشكل ملموس من خالل عالقات االراضي التي ننسحب منها، ويج

 . دبلوماسية مع الدول العربية واالسالمية
كما أعلن بن دور موافقة ماليزيا على استقبال شخصيات اسرائيلية غير رسمية، دعوا عن طريق رجال أعمال 

الت بين اسرائيل والدول االسالمية وقال إن هذه االتصا. إسرائيليين لحضور مؤتمر اقتصادي في ماليزيا
 )يو بي آي. (ستؤثر على تقدم االتصاالت والعالقات بين اسرائيل ودول عربية

  17/10/2005السفير 
  

   1973موفاز يدعي انتصار اسرائيل في حرب اكتوبر  .25
 مهـد   ، وقال ان هذا االنتصار هو الـذي       )1973اكتوبر  (ادعى موفاز، انتصار اسرائيل في حرب يوم الغفران       

وادعى ان اسرائيل تطمح اآلن الى وضع حد لعهد الحروب فـي المنطقـة               .الطريق التفاقية السالم مع مصر    
ورفض اعتبار حرب يوم الغفران تشكل سلسلة مـن الفـشل معتبـرا ان              . واستكمال دائرة السالم مع جاراتها    

  .  في سبيل استخالص العبراسرائيل انتصرت في تلك الحرب، مع ذلك اكد اهمية كشف الحقيقة التاريخية
وقـال ان الغطرسـة     . وخالفا لموفاز، قال حالوتس، ان اسرائيل لم تتحرر حتى اليوم من نتائج تلك الحـرب              

وبرأيه قولبت حرب يوم الغفران مفهوم ان الجـيش االسـرائيلي القـوي هـو               . والتغاضي هي ام كل الخطايا    
  . الضمانة المن اسرائيل

  16/10/2005 48عرب 
  
  

  ف عن وحدة مخابرات اسرائيلية هّربت يهودا سوريينالكش .26
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 كشفت القناة الثانية للتلفزيون االسرائيلي، مساء امس عـن أن وحـدة مخـابرات               :الناصرة،  برهوم جرايسي 
اسرائيلية ترافقها وحدة كوماندوز من النخبة في الجيش االسرائيلي نشطت في االراضي السورية بدءا من العام                

ولم تذكر الـسنة     .، واستمر عملها لعدة سنوات    1973 سوريين الى فلسطين بدءا من العام         لتهريب يهود  1973
  .األخيرة لهذه الحملة، ولكنها أكدت ان العملية استمرت على مدى سنوات في سنوات السبعين

  17/10/2005الغد األردنية 
 

   مشاركًا فقط في مظاهرة للمستوطنين 20 .27
. نريد حالً لكل مستوطن، قبالة ديوان شـارون       : الؤها مظاهرةً تحت شعار   نظّم مجلس المستوطنات التي تم اخ     

وقالت واحدة مـن منظمـات      .  متظاهرا فقط غالبيتهم من الشبيبة واالطفال من غوش كطيف         20ووصل اليها   
من الممكن أن الناس لم يـشاركوا فـي         : المظاهرة وهي مستوطنة سابقة في غوش كطيف ليديعوت احرونوت        

  .النهم يعرفون أنه انه منغلق أمام كل اإلمكانيات. نها قبالة ديوان شارونالمظاهرة كو
  16/10/2005 48عرب 

  
  !   فتوى إسرائيلية تدعو إلغراق األسواق الفلسطينية بالمفرقعات .28

منذ بدء شهر رمضان المبارك، تواصل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية الكشف عـن العديـد مـن                : أحمد إبراهيم 
تحيكها القوى اليهودية المتطرفة من أجل اإلضرار بالمسلمين، التي بـات مـن الواضـح أن                المخططات التي   

االقتصاد أحد أبرز مجاالتها خاصة في ظل الفتاوى الدينية التي يطلقها الحاخامات ورجال الدين اليهود والتـي                 
اوى الفتوى التـي أطلقهـا       ومن أبرز هذه الفت    .تطالب صراحة باإلساءة للمسلمين اقتصادياً خالل الشهر الكريم       

 يعتبـر   هأخيراً الحاخام شابيرا الذي أفتى بضرورة اإلساءة إلى المسلمين اقتصاديا في شهر رمضان خاصة أن              
 وطالـب   .أقدس الشهور لدى المسلمين الذين يكرهون دولة إسرائيل واليهود بال مبرر، حسبما يزعم شـابيرا              

ي حق الفلسطينيين لإلساءة لهم في هذا الشهر، وهي السياسات          بضرورة تطبيق السياسات االقتصادية المجحفة ف     
التي رأى أن يكون تصنيع ألعاب المفرقعات والصواريخ الضارة وتوزيعها في العديد من المناطق الفلـسطينية                
أبرزها ألن هذه األلعاب تضايق الفلسطينيين بالتحديد كبار السن واألطفال بشدة وتسبب لهم الصدمات العصبية               

ضافة إلى تسببها في كثير من األضرار االقتصادية للفلسطينيين خاصة مع إتالفها للعديـد مـن المرافـق                  باإل
  .العامة

من جانبه، أشارت دراسة صادرة عن المعهد العام لمكافحة الجرائم االقتصادية في إسرائيل إلى قيام العـشرات               
فتوى، زاعمين أن هـذه     الي المناطق الفلسطينية بعد     من التجار اإلسرائيليين بنشر المفرقعات واأللعاب النارية ف       

باإلضافة إلى  . التجارة باتت مزدهرة للغاية لسببين رئيسيين األول وهو المكانة التي يتمتع بها شابيرا بين اليهود              
  · .السوق الرائجة لهذه المفرقعات التي يقبل عليها األطفال الفلسطينيون

تصنيع هذه المفرقعات لكي تصبح أكثر ضرراً لمن يستخدمها وال يكتفون           المثير أن هؤالء التجار يبتكرون في       
 وتعترف العديد مـن     .بالمفرقعات أو الصواريخ التقليدية، حيث صنعوا أخيراً زجاجات القنابل الصغيرة الحجم          

هم المواقع اإلخبارية اإلسرائيلية بتسبب العديد من هذه األلعاب باألضرار لألطفال حيث أصيب العـشرات مـن               
بالحرق والجروح البالغة من جراء المواد الضارة الموجودة بها مثل المسامير، األمر الذي دفع بالقوى اليهودية                
المتطرفة إلى التأكيد على أهمية استخدام هذه األلعاب خاصة مع هذه األضرار التي تسببها للفلسطينيين والتـي                 

 .  في حق الفلسطينيينرأت هذه القوى المتطرفة أنها تعبير عن الغضب اإللهي
  17/10/2005االتحاد االماراتية 

  
  رجل الدين اليهودي االثيوبي يتلقى نصف راتب رجل الدين  .29
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كشفت مصادر صحفية إسرائيلية أن التمييز ضد القادمين الجدد من أثيوبيا في تصاعد مستمر ودخـل مرحلـةً                  
 يتلقى راتبا من وزارة االديان اليهودية أقـل         وكشفت المصادر أن رجل الدين اليهودي من أصل أثيوبي        . جديدة

األمر الذي دفع رجال الدين االثيويين أن يخرجـوا إلـى   . بكثير من رجل الدين اليهودي من أصل غير أثيوبي     
  . اإلعالم بهذه الحقيقة

  16/10/2005 48عرب 
  

  منظمات مسيحية متصهينة تمول الدعاية اليمينية االسرائيلية في العالم .30
األحد، عن أن منظمـات مـا يـسمى بــ             كشف تقرير نشرته يديعوت احرنوت     :الناصرة،  ايسيبرهوم جر 

المسيحية الصهيونية، في الواليات المتحدة تمول دعاية اليمين االسرائيلية العنصرية في العالم، من خالل تمويل               
ر، ففي الكنيست يوجـد     وحسب التقري  .جوالت اعضاء كنيست من اليمين في كافة ارجاء العالم لترويج دعايتهم          

 نائبا وحتى ان منهم من له عالقة بالعصابات اليهوديـة           14لوبي صداقة مع هذه المنظمات المتصهينة، ويضم        
  .االرهابية، ومن دعاة طرد العرب من وطنهم

ويقول رئيس هذا اللوبي النائب يوري شتيرن، إن هذه المنظمات تساعد على ترويج خطابنا الـسياسي، وهـم                  
بحق اليهود بارض اسرائيل كأرض الميعاد، على حد زعمه مشيرا الى ان هناك الكثير من الطلبـات                 يؤمنون  

 .تأتي من الخارج لدعوة النواب االسرائيليين إللقاء محاضرات سياسية إال انه ال يتم التجاوب معهـا جميعهـا                 
تكون في المستقبل قوة ضاغطة     ويضيف قائال، نحن نسعى الى تجنيد اوسع قواعد من المؤيدة لهذه التنظيمات، ل            

  .على حكوماتها وبرلماناتها لتدعم اسرائيل وبقاء القدس بأيديها
  17/10/2005الغد األردنية 

  
  اسرائيل ترسم خطة لجذب سياح سيناء اإلسرائيليين إلى النقب  .31

لـسياحة   رسمت سلطة ما يسمى تطوير النقب ومنتدى السياحة في النقب خطة للعمل على جذب ا               :ياسر العقبي 
. الداخلية من اإلسرائيليين إلى النقب الجنوبي، بدل شبه جزيرة سيناء المصرية تحت شعار شمال شمال سـيناء                

  .وسيتم العمل على تنفيذ الخطة خالل عطلة عيد المظلة
  16/10/2005 48عرب 

  
  قوات االحتالل تعرض للبيع أغناما صادرتها من أصحابها قرب طوباس .32
ة من جنود االحتالل، صباح امس، مزاداً شرق طوباس، لبيع قطيـع صـغير مـن                 فتح مجموع  : وفا ،طوباس

  .األغنام كانوا صادروه من الرعاة في وقت سابق من صبيحة اليوم ذاته
  17/10/2005الحياة الجديدة 

  
  مصري واسرائيلي يكتشفان بصمات البروتون أثناء عبوره الماء  .33

ي بئر السبع، إن باحثين من مصر وإسرائيل حققا اكتـشافا           قال مصدر في جامعة بن غوروين ف      : ياسر العقبي 
وحسب المصدر توصل الباحثان الى إمكانية اكتشاف بصمات البروتـون أثنـاء            . علميا هاما يتعلق بالبروتون   

   .عبوره للماء
  16/10/2005 48عرب 

  
  استقرار مؤشر القدس في ظل تداوالت هادئة .34
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 نقطة في ظل تداوالت هادئـة نـسبياً، حيـث تـم تـداول         915.34أغلق مؤشر القدس مستقراً عند المستوى       
وبمقارنـة أسـعار أسـهم       . عقود 706 مليون دوالر نُفذت من خالل       6.70 سهما بقيمة وصلت إلى      855453

 10 شركات انخفاضاً في أسـعار أسـهمها، مقابـل           8، شهدت   ) شركة مدرجة  24(الشركات المتداولة البالغة    
  .ستقرار أسعار أسهم الشركات الست المتبقيةشركات سجلت انخفاضاً مع ا

  17/10/2005الغد األردنية 
  

  االتصاالت تدرج جزءاً من أسهمها في سوق أبو ظبي لألوراق المالية  .35
اعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت، امس، ان شركة االتصاالت الفلـسطينية سـتدرج               :جعفر صدقة 

بناء على دعـوة تلقتهـا الـشركة مـن     ، بعد عيد الفطر   راق المالية، جزءا من اسهمها في سوق ابو ظبي لالو       
  .البورصة الخليجية في شهر آب الماضي

  17/10/2005األيام الفلسطينية 
  

  سنقرط يؤكد اسرائيل حولت القطاع الى سجن كبير .36
  اكد مازن سنقرط على ان االحتالل االسرائيلي حول قطاع غزة الـى سـجن كبيـر بفعـل                  : زياد ابو يوسف  

  .اجراءاته المشددة ومنع التنقل من والى القطاع 
  17/10/2005القدس الفلسطينية 

  
  الفيلم الثقافي طيور فلسطين يحوز على جائزة دولية  .37

حاز الفيلم الثقافي طيور فلسطين، النسخة الناطقة باللغة االنجليزية من إنتاج جمعية الحياة البرية في فلـسطين،                 
  .زارة البيئة السلوفاكيةعلى جائزة دولية مقدمة من و

  16/10/2005الحياة الجديدة 
  

 ! أمين الجميل يساعد الرسن في ملف السالح الفلسطيني .38
ذكرت مصادر دبلوماسية في نيويورك ان أمين الجميل لعب دوراً مباشراً في تحريك ملف السالح الفلسطيني، 

 الشهر الماضي، وأن الرسن اطلع كوفي وأنه اثار األمر مع تيري رود الرسن في لقاء جمعهما في نيويورك
وقالت المصادر إن  . انان الذي طلب متابعة األمر، ثم تحدد موعد فلقاء بين الرسن ومحمود عباس في القاهرة

الرئيس الفلسطيني اوفد شخصية لمقابلة الجميل في بيروت، وانه جرى العمل على تحريك الملف، باالتفاق مع 
على جدول اعماله، وانه طلب مساعدة من >> بنداً حاراً<<ر السالح الفلسطيني الرسن نفسه الذي جعل من ام
 . الرئيس الجميل في هذا الصدد

  17/10/2005السفير 
  

  القيادة العامةوحزب اهللا يتحدث عن تدخله لمنع صدام أمني بين اللبنانيين  .39
الح الفلـسطيني؛ األول    كشف مصدر قريب من حزب اهللا عن عرضين جرى تداولهما بشأن الـس            : داود رمال 

صيغة لبنانية، مدعومة فرنسياً واميركياً، تقول بأن يقوم الفلسطينيون بإخالء مواقعهم خارج المخيمات وسـحب              
وهذا العرض رفضه احمد جبريل بقولـه       . العناصر وتسليم السالح مقابل دفع ثمن هذا السالح ونفقات االخالء         

أما العرض الثاني فتقدم به جبريـل        .عروضاً للمساومة او البيع   إن السالح الفلسطيني هو سالح قضية وليس م       
نفسه ويقترح سحب العناصر وتسليم المواقع والسالح للمقاومة اإلسالمية طالما ان المقاومة تحظى بالـشرعية               
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اال ان هذا العرض رفـض      . وقد وافق حزب اهللا مبدياً استعداده لتسلم المواقع والسالح        . وموضع إجماع لبناني  
 قبل جزء من فريق األكثرية النيابية في لبنان ولقي رفضاً مطلقاً من الجانب االميركي الذي حذر المعنيـين                   من

ويقول المصدر نفسه انه في ظل الرفض المتبادل للعرضين، انكب المعنيون على صياغة حلول               .من السير فيه  
وأشـار  . سطيني الموحد والسلطة اللبنانية   وستكون على طاولة النقاش بين الوفد الفل      . أخرى يجري بحثها راهناً   

المصدر الى ان األسابيع الماضية شهدت توتراً خطيراً في العالقة بين الفلسطينيين والسلطة اللبنانية، وأكد انـه                 
لوال تدخل حزب اهللا الحاسم النفجر الوضع الميداني، اذ ان الحزب وضع كل إمكاناته التي اثمرت منع احمـد                   

وهذا التوتر نجم أيضا عن السعي من قبل الحكومة اللبنانية لحـل            . في مواجهة مع السلطة   جبريل من الدخول    
  .ملف السالح قبل تقرير ميليس

  17/10/2005الشرق األوسط 
  

   الفلسطيني مستمرة –التحضيرات لعقد اللقاء الوطني اللبناني  .40
اء الوطني اللبناني الفلسطيني الموسـع      اعلن النائبان بهية الحريري واسامة سعد استكمال التحضيرات لعقد اللق         

 الفلسطينية وتفعيل الحوار المشترك الهادف الى معالجة كل االوضاع          –المخصص للبحث في العالقات اللبنانية      
وفي االطار نفسه التقت الحريري وفداً مـن لجنـة المتابعـة            . والمشكالت العالقة وما يستجد من امور ساخنة      

 واالسالمية الفلسطينية في مخيمات صيدا، وبحثت معه في موضـوعي التحـضير             المنبثقة عن القوى الوطنية   
 الفلسطيني والحوار بين الحكومة اللبنانية والفلسطينيين حول الوجود الفلسطيني فـي            –لـاللقاء الوطني اللبناني    

واثقـون مـن ان     االستقرار في لبنان مسؤولية الفلسطينيين كما هو مسؤولية اللبنانيين، ونحـن            : وقالت .لبنان
واقترحـت تـأليف وحـدة       الفلسطينيين حريصون على استقرار لبنان كما حرصهم على العودة الى فلسطين،          

 فلسطينية لتصويب الضوء االعالمي الذي يسلط على الوجود الفلسطيني في لبنان وكل ما له               –اعالمية لبنانية   
وفي االطار نفسه استقبل رئـيس       . ا الموضوع عالقة بهذا الوجود وايجاد لوبي يتصدى للضخ السلبي حيال هذ         

  .بلدية صيدا عبد الرحمن البزري وفدا من قيادة حركة فتح
  17/10/2005النهار اللبنانية 

  
   التطبيع  يرفضونمحامو البحرين  .41

أعلن محامو البحرين رفضهم أي صورة من صور التطبيع مع إسرائيل حتـى علـى الـصعيد                  :فيصل الشيخ 
 أعلنت الحكومة رفع الحظر على استيراد البضائع اإلسرائيلية وإقران ذلك باتفاقية التجـارة             االقتصادي، بعد أن  

  .الحرة الموقعة مع الواليات المتحدة األمريكية
  17/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
 سوريا وإسرائيل لم تلتزما بحقوقنا المائية : األردن .42

 من سوريا وإسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتهما المائية تجاه اتهم وزير المياه والري األردني منذر الشرع كالً
 أ ش أ.المملكة

  17/10/2005النهار اللبنانية 
  

 كارثة إذا لم يتم تطبيق القانون على الجميع: شاهين .43
 حذر عضو المجلس الثوري الفلسطيني لحركة فتح أبو علي شـاهين  -غزة ـ الحياة الجديدة ـ حسن دوحان   

لسطينية قادمة بأيدينا إذا لم يتم تطبيق القانون على الجميع بمن فيهم منتسبو األجهزة األمنية               من أن تسونامي الف   
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ومستخدمو السلطة ومنتمو الفصائل أسوة بأي مواطن مؤكدا أن حركة حماس لن تفوز في االنتخابات التشريعية                
  . الحكمالمقبلة لذلك دأبت على انتهاج العنف سبيال لتحقيق غايتها في السيطرة على

ووصف شاهين صيغة التوافق التي تعتمد عليها الفصائل الفلسطينية بالصيغة المخزية مشددا علـى ضـرورة                
  .الوصول إلى برنامج سياسي وطني مشترك

وأكد شاهين أن سمة المرحلة المقبلة هي سياسة التسويف والمماطلة للحكومة اإلسرائيلية للحيلولة دون التقـدم                
  .في العملية

  17/10/2005الجديدة الحياة 
  

 ميثاق الشرف واالنتخابات التشريعية القادمة .44
  سميح شبيب 
من المقرر أن يقوم ثالثة عشر فصيالً، من ضمنها حركتا حماس وفتح بالتوقيع مساء اليوم االثنين، على ميثاق                  

لـشرف المنـشور،    ووفقاً لنص ميثاق ا   . شرف يتضمن جملة قواعد للتقيد بها في االنتخابات التشريعية القادمة         
والمتضمن خمساً وعشرين مادة، فإن هذا الميثاق، سيكون له دوره البارز في تسهيل مهام إجراء االنتخابات في                 
موعدها المحدد، إن لم تحدث مفاجآت دراماتيكية تحول دون اجرائها؛ ذلك ان المؤشرات كافة باتت تشير الـى               

 االول من العام المقبـل، علـى الـرغم مـن التـصريحات              امكانية التقيد بالموعد الرسمي المحدد في الشهر      
االسرائيلية المتوعدة بعرقلتها، ومحاولة وضع االشتراطات في طريقها، وفي مقدمتها ضرورة سـحب سـالح               

وإلى جانب الموقف االسرائيلي، تبرز تحـديات       !!. حماس، وتحويلها الى حزب سياسي قبل دخولها االنتخابات       
  .مخاطر اإلخفاق فيه، و"فتح"في " البريمري"

يأتي االعالن عن ميثاق الشرف ليعزز االتجاه الداعي الى ضرورة اجراء وإنجاح االنتخابـات فـي موعـدها       
  .المحدد

ولعله من نافلة القول، ان اهمية ميثاق الشرف، ال تنحصر بما نص عليه من مواد فقط، بل تتعدى ذلـك الـى                      
ك الفصائل الثالثة عشر الموقعة عليه، بأهمية اجراء االنتخابـات          مدلوالت الميثاق نفسه، ويمكن تلخيصها بإدرا     

  .في موعدها المقرر، وحرصها على انجاح العملية االنتخابية
نصت المادة االولى من الميثاق، على تقيد الجميع، تقيداً تاماً، بأحكام قانون االنتخابات الفلـسطيني واألنظمـة                 

وقرارات لجنة االنتخابات المركزية فيمـا يتعلـق بـسير العمليـة            والتعليمات الصادرة بموجبه، وبتوجيهات     
االنتخابية، وهذا بحد ذاته يشكل انجازاً مهماً، يؤكد انصياع الجميع للقانون واالحتكام اليه، وبالتالي القبول بمـا                 

  .ستسفر عنه تلك االنتخابات
بة الماضي من جهـة، ووقـائع الحيـاة         هنالك جملة من المواد التي تتعلق بوسائل الدعاية والتمويل، لكن تجر          

السياسية القائمة من جهة اخرى، من شأنها أن تدعونا للقول، ان آليات االلتزام بها ال تزال مفقـودة، وبالتـالي                    
  .فإن وسائل االحتيال عليها وااللتفاف حولها ال تزال هي االمر المحتمل، واألقرب الى الواقع

جانات وعقد االجتماعات العامة في المساجد أو الكنائس او الى جـوار            ، على عدم اقامة المهر    31نصت المادة   
المستشفيات او في األبنية والمحالت التي تشغلها اإلدارات الحكومية او المؤسسات العامـة، وبعـدم اسـتخدام                 

  .المعسكرات والمقرات األمنية الفلسطينية او اللوازم العامة وذلك ألغراض الدعاية االنتخابية
علق بهذه المادة، من الصعب ضبط خطب الجمعة، وهي غير مقيدة بأية قيود، وهـي عائـدة للخطيـب                   فيما يت 

  .وانتمائه السياسي، وأكثر الخطباء من حماس والجهاد والحركة السلفية وحزب التحرير
  .كما يصعب ضبط االجتماعات والخطابات داخل معسكرات ومقرات السلطة
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دم الحصول على أموال لتغطية مصاريف الحمـالت االنتخابيـة مـن أي             على االلتزام بع  ) 51(ونصت المادة   
مصدر أجنبي او خارجي غير فلسطيني بشكل مباشر او غير مباشر، وبعدم الحصول ايضا على أمـوال مـن                   

  .السلطة الوطنية الفلسطينية لتغطية مصاريف الحملة االنتخابية
و ذلك تلقي االموال بشكل مباشر او غير مباشـر مـن            وهل بإمكان هذا الفصيل أ    ! هل يمكن حقاً التقيد بذلك؟    

وجهات رسمية  " فتح"وهل بإمكان   !... مصادر خارجية، وايجاد التخريجات المناسبة لهذا التلقي وهذا الصرف؟        
اخرى، الحصول على أموال السلطة لتغطية نفقات مصاريف الحملة االنتخابية، وايجـاد المخـارج المناسـبة                

  !.لذلك؟
الماضي، بأن لدينا خبرات هائلة في التخريجات وااللتفاف على مواد ميثاق الشرف، وهي مـواد               تدلنا تجارب   

نظيفة للغاية، ولعل ابرز فضائلها، هو اإلصرار والتأكيد على اهمية اجراء االنتخابات في موعدها من جهـة،                 
لباقي من التفاصـيل  والعمل على انجاحها، عبر ميثاق شرف، يؤطر ويرسم خطوط التحرك العريضة، ويترك ا 

  !!.لطبائع حياتنا السياسية
  17/10/2005األيام الفلسطينية 

  
 حق العودة وأزمة الخصوصية اللبنانية .45

 حسام أبو حامد 
إذا كان أوسلو قد مثل للفلسطينيين بمعنى ما حصان طروادة الذي استطاع أن يكرس الوجود الفلسطيني على 

فقد كرس انشطار المجال . ى الشتات الفلسطيني لم تكن ايجابيةالخارطة السياسية، إال أن انعكاساته عل
السوسيولوجي الفلسطيني إلى داخل وخارج واختلت عملية الموازنة بينهما لصالح الداخل األمر الذي يهدد على 

وبات الشتات الفلسطيني اليوم أحوج ما يكون إلى . المدى الطويل الهوية الوطنية الفلسطينية لالجئي الشتات
رنامج نضالي اجتماعي وسياسي قادر على إعادة اللحمة والحراك السياسي وتطوير أساليب نضالية بديلة ب

 . وفاعلة تعيد الربط بين الداخل والخارج
وبالرغم من تمسك الالجئين الفلسطينيين بحق العودة إال أن شعورا عاما بالعزلة والتهميش بدأ يسود أوساطهم، 

ة في عملية السالم وحتى عن  االنتخابات التي اختار بها الفلسطينيون ممثليهم في حيث استبعدوا عن أي مشارك
السلطة الوطنية الفلسطينية أو في المجلس التشريعي، بل وحتى في فصائل منظمة التحرير التي الزال البعض 

 وحلمهم بالعودة، إن هذا الشعور بالتهميش واالستبعاد يزيد القلق في صفوفهم على مصيرهم. منهم ينتسب إليها
أبو ( السيما وأن هؤالء وهم يعيشون ذكرى نكبتهم السابعة والخمسين قد استمعوا لخطاب الرئيس الفلسطيني

وبهذا يكون أبو مازن . يتحدث عن التمسك بالمطالبة بحل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين متفق عليه) مازن
يكون قد تعامل مع حق العودة " حل متفق عليه" في عبارة واختزلها" حق العودة" حين اسقط من خطابه عبارة

 .من خالل الممكن إسرائيليا ال من خالل ما ينبغي أن يكون فلسطينياً وحقوقياً دولياً
وقد برز في الخطاب السياسي واإلعالمي الرسمي وغير الرسمي وعلى ألسنة الكثير من المحللين والمثقفين 

ولكن يبدو أن . وضع الالجئين الفلسطينيين في لبنان" خصوصية"بات يعرف بـ اللبنانيين محاوالت لتكريس ما 
هذه الخصوصية لم تكن عند البعض من ذلك النوع الذي يحمل دالالت إنسانية حين يشير إلى حجم المأساة 

نت التي يعيشها هؤالء الالجئون في حوالي إثنا عشر مخيماً في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، بل كا
وهو ما يراد به تبرير , هذه الخصوصية خصوصية سياسية تنطلق من الخصوصية اللبنانية الطائفية والمذهبية

ولألسف فقد تورطت السلطة الوطنية . التعامل مع هؤالء الالجئين من خالل هذا المنطلق المذهبي والطائفي
اسية اللبنانية حين اخترقت حق عودة الفلسطينية  في التعامل مع هذه الخصوصية كما هي في الذهنية السي

 .الالجئين بجدول أولويات العودة لالجئين األكثر معاناة
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ترافق ذلك مع تحركات من قبل . طالب بعض النواب اللبنانيين بنزع سالح المخيمات الفلسطينية, ومؤخرا
مات الفلسطينية، من أجل الذي اجتمع بممثلي كافة الفصائل والتنظي) فؤاد السنيورة(رئيس الوزراء اللبناني 

وتأتي هذه التحركات بعد األحداث المتسارعة التي شهدتها الساحة . إيجاد حل للسالح الفلسطيني في المخيمات
اللبنانية عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري والخروج السوري المسلح من لبنان 

 الرافض والمؤيد لهذا الوجود، واستمرار التحقيق في قضية اغتيال والحراك الواسع الذي شهده الشارع اللبناني
 السيما ما يتعلق منه 1559الحريري وضغط بعض األطراف العربية والدولية باتجاه تطبيق القرار الدولي 

 .بقضية نزع سالح حزب اهللا والسالح الفلسطيني في لبنان
ين الفلسطينيين منذ سنوات طويلة برفض الوجود اتسم الموقف اللبناني اإلعالمي والرسمي حيال الالجئ

وبانتظار عودتهم إلى ديارهم تحت عنوان حق العودة، عمل لبنان على تهميش الالجئين داخل . الفلسطيني
مما أدى إلى تردي أوضاعهم االجتماعية . المخيمات و إبقائهم خارج االندماج االجتماعي واالقتصادي

 الخدمات التي تقدمها االنروا والعجز المتكرر في ميزانيتها وحرمان واالقتصادية، السيما بعد تراجع
الفلسطينيين من مزاولة عشرات المهن األساسية الكفيلة بالحفاظ على مستوى معيشي جيد وذلك بموجب القرار 

ي  ف487ناهيك عن القيود التي فرضها عليهم القرار .  الذي يحرم األجانب من هذه المهن1995 للعام 621رقم
كما أن الدولة اللبنانية ال تعترف لهم بأية مرجعية اجتماعية أو . العام نفسه فيما يتعلق بالسفر من وإلى لبنان

وبالرغم من تعديل حق التملك لألجانب في لبنان فإن الفلسطينيين قد استثنوا من ذلك، وقد صدرت . سياسية
إال أن هذا االنفراج لم يشمل كافة المهن بعض القرارات مؤخراً خففت بعض القيود على عمل الالجئين 

وأما ما يتعلق بخروج وعودة الالجئين من وإلى لبنان فهذا بات مشروطاً بالمناخ السياسي السائد . األساسية
 . وذلك النوع من المزاجية السياسية السيئة التقدير

ن على لبنان، فهو في الوقت الذي رفض الوجود الفلسطيني في لبنان يبرره الجانب اللبناني بخطر عملية التوطي
هذا الموقف االنتظاري الرافض . يؤدي إلى ضياع الهوية الوطنية الفلسطينية يشكل خطراً على التوازن الطائفي

للتوطين بات موقفاً سلبياً ينم عن عدم رغبة الدولة اللبنانية في تحمل أية مسؤولية تجاه الالجئين الفلسطينيين، 
معاناتهم اإلنسانية، إذ إن عودتهم أضحت كما أريد لها أن تكون رهناً بالمفاوضات األمر الذي يزيد من 

اإلسرائيلية الفلسطينية والتي لم تقدم حتى اآلن أي أمل يتعلق بإمكانية االتفاق حول حق العودة، وقد يطول 
ن يكابدوا مرارة العيش والنتيجة أن على الالجئين الفلسطينيين أ. االنتظار سنوات عدة قبل إنجاز اتفاق بشأنه

وهكذا ال يجد لبنان الرسمي في التعامل مع قضية الالجئين الفلسطينيين سوى خيارين . لسنوات أخرى قادمة
 .اثنين ال ثالث لهما، إما التوطين وهذا مرفوض رفضاً قاطعاً، وإما خروجهم وهذا ما ينتظره لبنان

وطني وقومي وضروري حفاظاً على حق العودة، إن رفض التوطين في لبنان أو غيره هو بال شك موقف 
لكن منح الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان ال يتعارض مع حق . وهو ما يشكر المسئولون اللبنانيون عليه

وكأن ثمن تمسك الفلسطيني بحق العودة ينبغي أن يكون مزيدا من  المعاناة والتهميش . العودة وال ينتقص منه
 .  وكأن حلم الفلسطيني في العودة يتعارض مع حال اليقظة ضمن ظروف أكثر إنسانية.  وظروفاً ال إنسانية

المشكلة في تعاطي لبنان مع هذه القضية يكمن في أحد جوانبها في تغييب البعد اإلنساني لقضية الوجود 
الفلسطيني في وال يتم التعامل مع الوجود . الفلسطيني في لبنان من خالل التركيز على وجود فلسطيني مسلح

بل ينظر إليهم على أنهم . لبنان على أنه وجود لالجئين يعيشون في حوالي إثنى عشر مخيماً ظروفاً ال إنسانية
عصابات مسلحة ليس لها شرعية في الوجود، وأشخاص خارجون على القانون يشكلون خطراً على أمن لبنان 

ي مناسبات عدة تقتضيها الحسابات السياسية أن التلويح بخطر التوطين بمبرر أو عدمه وف. واستقراره
والمذهبية من قبل بعض األطراف اللبنانية بعيد كل البعد عن المنظور القومي والقومي المصلحي على أقل 

 .تقدير
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إن بسط السيادة اللبنانية على المخيمات الفلسطينية وتولي الدولة اللبنانية مسؤولياتها األمنية فيها أمر ال نشكك 
الدولة اللبنانية على الضلوع به وال ننفيه عنها كحق من حقوقها، لكن علينا أن نتذكر أنه يترتب على  بقدرة 

بسط السيادة وتحمل المسؤولية األمنية للمخيمات الفلسطينية مسؤوليات اجتماعية و اقتصادية لم ترغب الدولة 
 لبنان يشكل مصدراً للتوتر وانعدام الثقة يتناسب إن وجوداً فلسطينيا مسلحاً في. اللبنانية القيام بها طوال سنوات

عكسياً مع درجة اندماج الفلسطينيين في المجتمع اللبناني والمستوى االقتصادي واالجتماعي للمخيمات 
الفلسطينية، ويغدو الخروج من دائرة الحسابات المذهبية والطائفية والنظر إلى المصلحة المشتركة شرطاً ال 

لمشكلة بدل اتخاذ الوجود الفلسطيني المسلح ذريعة لرفض الوجود الفلسطيني في لبنان من غنى عنه لحل هذه ا
وهو ما يجب أن يأخذه بعين االعتبار أي حوار فلسطيني لبناني و الذي سبق أن دعا إليه الجانب . أساسه

قت الحكومة اللبنانية  عل1991ففي العام . الفلسطيني أكثر من مرة و سبق أن ماطل به أو جمده الجانب اللبناني
الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية من طرف واحد بانتظار أن يقدم مؤتمر مدريد بديالً لما يمكن اعتباره 

 . تنازالت لبنانية متسرعة ال مبرر لها تجاه الفلسطينيين
 مرهون بأن -بنان كما يحلو للبعض أن يصف المخيمات الفلسطينية في ل–داخل الدولة " جزر الدول" إن إلغاء 

تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها اإلنسانية حيال الفلسطينيين، ومنحهم الحد األدنى من الحقوق المدنية الكفيلة 
بتحسين أوضاعهم المعيشية واإلنسانية وإعادة دمجهم في المجتمع اللبناني بدل تهميشهم وتأطيرهم داخل 

جئون إن من خالل منظور قومي إنساني، إذا شاءت الحكومة هذه الحقوق التي يستحقها الال.  المخيمات
اللبنانية، أو من خالل كون لبنان عضواً في الجامعة العربية يلتزم بقراراتها المتعلقة بالالجئين الفلسطينيين إلى 
ق البلدان األعضاء، أو بوصف لبنان عضواً في األمم المتحدة عليه احترام قراراتها المتعلقة بالالجئين وح

أما التعامل مع الوجود . اللجوء والنزوح وحقوق األشخاص المحرومين من الجنسية وغيرها من القرارات
ونأمل أن . الفلسطيني من خالل عقلية الماضي والتشكيك وعدم الثقة يزيد المشكلة تعقيداً بدل أن يسهم في حلها

لغرض منه حل ما يعتبره لبنان مشكلة لالجئين يكون الحوار الذي دعا إليه رئيس الوزراء اللبناني حوارا بناء ا
فلسطينيين على أرضه وعلى أساس إنساني، ال استثمارا لظروف سياسية تجعل من الموقف اللبناني موقف 

 .األقوى  في مفاوضات لبنانية فلسطينية ال في حوار فلسطيني لبناني كما قد يعتقد بعض السياسيين اللبنانيين
  15/10/2005الحقائق 
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  16/10/2005الحياة الجديدة   
  


