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  فعال على عمليات المقاومةرود أ .1
أعلنت مجموعة جديدة تطلق على نفسها اسم كتائـب بيـت           : ألفت حداد ،  17/10/2005 48عرب  نشر موقع   

 نؤكد إعالن مسؤوليتنا الكاملة عـن هـذه         :وقالت في بيان لها    .المقدس مسؤوليتها الكاملة عن عملية عتصيون     
دس في فلسطين وتعذر إعالننا في البداية لـسوء االتـصاالت           العملية الجهادية النوعية األولى لكتائب بيت المق      

  ..بيننا وبين مجاهدي كتائبنا المجاهدة 
يوسي بيلين اعتبر ان قرار اسرائيل قطع االتصاالت مع السلطة الفلسطينية  أن 18/10/2005السفير وذكرت 

لسطينية مضيفا بإمكان حماس بدال من تعزيزها وفرض قيود مشددة على الشعب، يخدم المنظمات االرهابية الف
 . والجهاد االن االبتهاج

اجراءات العقوبات الجماعية والحواجز واالغالق وايقاف المحادثات . قال عريقات، انه امر مؤسف حقيقةو
وان القرارات تحمل في طياتها ابعادا خطيرة . ستؤدي الى مزيد من التعقيدات لن توفر امنا ولن توفر سالما

، وأدان ووصف القرارات بانها كارثية. طيرلرباعية وبوش التدخل الفوري لوقف التدهور الخونحن نطلب من ا
خصوصا منع السيارات الخاصة من الحركة على طرقنا، مشددا على انها تعني اعادتنا الى الوراء مئة عام 

 .  واجتماعية وصحيةوتحويل المدن والقرى والمخيمات الى سجون كبيرة اي كارثة انسانية واقتصادية وتعليمية
 :مضيفا.  يجب أال نسلم بأن آلية الحوار الفلسطيني اإلسرائيلي توقفت:وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية

نسمع بين الحين واآلخر عن توقف هذه الحوارات، ولكن سرعان ما يعود الجانبان إلى التحدث معا ألن الحوار 
 . فع عملية السالم إلى األمامالطريق الوحيد لتذليل المشكالت العالقة ود

 بالنسبة للعالقات واالتصاالت مع االسرائيليين نحن على ثقة تامة انها ستستأنف :وفي باريس قال أبو مازن
 نأسف لما :أضاف. سريعا جدا ألن هناك أمورا كثيرة يمكننا معالجتها مع االسرائيليين وهو ما يتعين مناقشته

نعلم أن هناك أناسا معينين يريدون تقويض . لهدنة والتهدئة التي نلتزم بهاهذه األحداث تقوض ا. حدث االحد
  )ا ف ب، ا ب، رويترز.  (جهودنا وتنفيذ أعمال كهذه تلحق بنا الضرر

مصدراً امريكيـاً رفيعـاً      أن   واشنطن  حنان البدري    عن مراسلتها في   18/10/2005الخليج اإلماراتية   ونقلت  
عن مدى تأثير القرار االسـرائيلي      للخليج بعد السؤال     قالة الخارجية االمريكية    بإدارة الشرق االدنى في وزار    

 ان القرار لن يؤثر بأي حال من االحوال في مجريات           :تعليق االتصاالت في سير زيارة أبو مازن إلى واشنطن        
ـ الزيارة، مشيراً الى استمرار االتصاالت االمريكية بكال الطرفين لمتابعة االمـر، وإلـى ان                 وادارتـه   وشب

  .متمسكان بالسعي نحو تطبيق خريطة الطريق، وهو األمر الذي سيركز عليه خالل مباحثاته مع ابومازن
 يسرائيلاالقرار  الالفصائل الفلسطينية اعتبرت     أن   فهيم الحامد  عن مراسلها  نقالً 18/10/2005عكاظ  وأوردت  

ادة اصال في هذه االتصاالت التـي كانـت         بانه قرار متوقع وليس بمستغرب موضحين ان اسرائيل لم تكن ج          
وقال مشير المصري ان اسرائيل لم تكن اصال راغبة وجادة في ايجـاد  . تهدف الى تضليل الرأى العام العالمي   

وطالب السلطة ان توقـف االتـصاالت مـع         .. حوار متوازن مع السلطة وهي كانت تريد التشويش والمماطلة        
وحول رؤيته لزيارة ابو مازن الى واشنطن قال المصري         ..  منها اطالقا  ىواسرائيل الن هذه االتصاالت ال جد     

اما خالد البطش فقال ان وقف االتـصاالت        . نحن ال نعول على الدور االمريكي باعتباره دورا مؤيدا السرائيل         
واضاف ان الحـوار مـع      .. كان متوقعا موضحا ان المشاورات االسرائيلية والفلسطينية كانت مضيعة للوقت         

  .الن االسرائيليين يرغبون في التشويش والمماطلة واستمرار القتل والتدمير.. سرائيليين ال جدوى لهاال
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كمـا أدان    .أكد قريع رفضه الي عمل ينتهك الهدنة المعلنة       :  د ب أ   ،رام اهللا  18/10/2005 الدستوروأضافت  
وشـجب   .قوى والفصائل الفلسطينية  بشدة االجراءات االسرائيلية ومن بينها االستمرار في استهداف عناصر ال         

وطالـب بوقـف     .مشيرا إلى أن هذه االجراءات تصب الوقود على النار لتزداد اشتعاال          ية  سرائيلاإلاالجراءات  
  .هذه االجراءات فورا حتى يمكن للسلطة أن تمارس مهامها وأن يعيش الشعب الفلسطيني حياته العادية

فيق أبو خوصة وصف تنظيم صـقور فـتح وكتائـب شـهداء            تو أن   غزة من   18/10/2005البيان  وجاء في   
وقال إن عمليتي بيت لحم ونابلس تـضران بالمـصلحة          . األقصى بأنهما فصيالن خارجان عن الصف الوطني      

وأضاف بأن السلطة ستعاقب كل من يقـف        . الوطنية العليا ونفذتا لخدمة إسرائيل ولتقويض لقاء عباس بشارون        
ضرورة االلتـزام   الى  كما دعا الفصائل     . ضرورة منع ما أسماه العنف الفلسطيني     وراء العمليتين مشدداً على     

  .بالهدنة وعدم تنفيذ عمليات تضر بمصلحة الشعب الفلسطيني
وزارة الداخلية حذرت من حملة التـشهير التـي          وغزة أن    رام اهللا  من   18/10/2005الحياة الجديدة   وذكرت  

هدفها عبر محاولة تمرير وتزوير بعض االخبار وتنسبها للـوزارة          تقوم بها بعض الجهات المغرضة والتي تست      
 ان آخر هذه االنباء الملفقة ما ذكر في بعض االدوات االعالمية بان كتائـب               توقال. والمتحدث الرسمي باسمها  

  .شهداء االقصى وصقور فتح خارجة عن الصف الوطني، وان هذا الخبر عار عن الصحة
وذكرت هآرتس  . اسرائيل لقيامها بفرض قيود على تنقل المواطنين بين مدن الضفة          انتقدت الواليات المتحدة     و

ان ذلك جاء في رسالة وجهتها وزارة الخارجية االميركية السرائيل ونقلها وورد أدانت فيها واشـنطن عمليـة              
  .طينيينغوش عتصيون اال انها طلبت من الحكومة االسرائيلية اتخاذ خطوات لتسهيل الحياة اليومية للفلس

مكتب شارون والنـاطق باسـم       إلى أن    القدس سائدة حمد   نقالً عن مراسلتها في      18/10/2005الحياة  ونوهت  
  . ان تكون الحكومة االسرائيلية اتخذت قراراً بتعليق اتصاالتها مع السلطةياوزارة الخارجية االسرائيلية نف

هدف من عمليتي االحد عرقلـة زيـارة عبـاس          ونسبت مصادر اسرائيلية الى مسؤولين فلسطينيين قولهم ان ال        
  .واضافت انه سيتم تحديد الجهة التي تقف وراءها خالل يومين او ثالثة ايام. لواشنطن
أشادت بعملية عتصيون، معتبرةً أن العمليـة         حماس أنإلى   18/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم    وأشار  

رائم االحتالل التي كان آخرها اغتيال قيادي فـي سـرايا           تندرج في إطار رد قوى المقاومة الفلسطينية على ج        
إن هذه العملية تأكيد علـى      : وقال أبو زهري في تصريح خاص بالمركز الفلسطيني لإلعالم         .القدس في جنين  

استمرار المقاومة ودور قوى المقاومة في وجه االحتالل، لحماية شعبنا الفلسطيني ومواجهـة العـدوان علـى                 
لحركة نثمن دور األبطال الذين نفذوا هذه العملية بغض النظر عن من يقف وراءهـا مـن                 شعبنا، ونحن في ا   
وحول التسريبات الصهيونية حول وقوف حماس وراء العملية أكد أن المسؤول عن تبنـي              . األجنحة العسكرية 

ين قـاموا بهـذه     ا من نفذها، ولكننا نحيي األبطال الذ      هحماس ال يهم   العمليات هي األذرع العسكرية، مضيفاً أن     
وطالب السلطة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وحمايته من االعتداءات الصهيونية المتمثلة في              .العملية

استمرار االغتياالت والتوسع استيطاني وبناء الجدار وتهويد القدس، بدل اللمز بالمقاومة مثل التصريحات التي              
  ) خاصة،غز(. ةتصدر عن وزارة الداخلية ومسؤولين في السلط

  
  غيب عن توقيع ميثاق الشرفتحماس  .2

 فصيال  12ممثلون عن   أن  : غزةمن  ردينة فارس   وعبدالقادر فارس    عن مراسليها    18/10/2005 عكاظ   نشرت
 ابدى معارضة لبنـد     , مصادر ان الزهار   وقالت. شرفال مساء امس بغياب ممثل حماس ميثاق        وافلسطينيا وقع 

  .عاية االنتخابية ولذلك لم يوعز الى احد من الحركة في الضفة بالتوقيعيمنع استخدام المساجد في الد
ن عدم حـضور حمـاس      أل مدير الملتقى الفكري العربي      و ق : نقال عن وكاالت   18/10/2005البيان   وذكرت

 هـا مشيراً إلى أن الحركة أبلغته موافقتها على ما جـاء فـي الميثـاق، لكن               .يعود باألساس إلى إشكاليات فنية    
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. حت في بيان قبل حفل التوقيع بساعات أنها لن تشارك ما لم تعدل اللجنة المشرفة مالحظات طالبت بهـا                  أوض
  . بسبب حملة االعتقاالت األخيرةةغياصالوقال سامي أبوزهري ان الحركة لم تستكمل دورها في عملية 

ممثل حماس في الجلسات     مسؤول في الملتقى ان   إلى ما قاله    : نقال عن وكاالت   18/10/2005 السفير   وأشارت
  . وقع على الميثاق من دون ان يذكر اسمه,التفاوضية

 أنهـا سـتقوم الحقـا       حمـاس د مصادر   يأكإلى ت : رام اهللا من   18/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم     ونوه
أحـد   والمصادقة عليه، وهـو      تهقيادة في غزة باإلطالع على مسود     البالتوقيع على الميثاق، ولكن بعد أن تقوم        

 لقيـادة    المـسودة  األمور التي كانت الفصائل قد اتفقت عليه مع راعية هذه االجتماعات، بحيث تقوم بإيـصال              
  .الفصائل في القطاع، وهو ما لم يتم

العشرات من مممثلي الهيئات غيـر      إلى أن   : وكاالت نقال عن    رام اهللا  من   18/10/2005 الغد األردنية    ولفتت
  . كانت اللجنة المركزية لالنتخاباتهماالتفاق، ومن ضمن، كشهود على واالحكومية وقع

  
   لقائه مع بوش جدول  مع مباركعباس يبحث .3

 ئـه محمود عباس بحث مع مبارك امـس جـدول اعمـال لقا           أن  : القاهرة من   17/10/2005 الدستور نشرت
التصاالت بين   مهمة جدا رغم توقف ا     بوش و عباسوأعتبر سليمان عواد أن المحادثات بين        . بوش معالمرتقب  
اثبتت انها تعي المصلحة الوطنية فـى تثبيـت         أنها  لفصائل الفلسطينية قال    لوبالنسبة   .ن واالسرائيلي نالفلسطيني

التهدئة التى توصلت اليها قمة شرم الشيخ، وان من مصلحة الشعب الفلسطينى أن يثبت بما اليدع مجاال للـشك       
تحـرك  الن عباس عرض على مبارك تـصوره ألسـلوب          واضاف أ  .أن هناك شريكا قادرا على صنع السالم      

  .الفلسطيني والدعم المطلوب من مصر في المرحلة المقبلة
ان مبارك اطلـع    من   سليمان عواد    هقالما  : القاهرة من   18/10/2005الحياة    مراسلة  رندة تقي الدين   وأضافت

 اجل تعبئة الدعم الـالزم علـى        عباس على نتائج ما يجريه من مشاورات مع االطراف االقليمية والدولية من           
 وبـوش   عباسن يفتح لقاء    أواضاف ان مصر تتطلع الى      . المستويات السياسية واالقتصادية للشعب الفلسطيني    

  .الطريق امام فرصة جديدة لتحريك عملية السالم وان يتعاون الجميع بحسن نية؟
  
  عباس يطلب مساعدة فرنسا الجراء االنتخابات .4

 عباس وشيراك ان , قصر االليزيههذكرما : رويترزوا ف ب، ا ب، نقال عن  18/10/2005 السفير نشرت
ناقشا خالل اجتماعهما موضوع حماس، وان شيراك ذكر بأن فرنسا كما االتحاد االوروبي، لن تعترف بالحركة 

قال و.  عند ضرورة ايجاد حل سريع لفتح معبر رفحءلقاال توقف خالل هضاف انوأ. طالما لم تتخل عن العنف
ودعا السلطة الى ان  .ان خريطة الطريق المحدثة تبقى مرجعية فرنسا واالتحاد االوروبيفي المؤتمر الصحفي 

. تواصل، بدعم من االوروبيين، االصالحات في مجاالت االمن ودولة القانون والتنمية االقتصادية واالجتماعية
الستوم وكونكس في مشروع ترامواي القدس، ثار الجانب الفلسطيني مسألة مشاركة شركتي ومن جهة أخرى أ

  .  تعهد الجانب الفرنسي بالنظر في المشكلةحيث
أن محمـود   : عمـان و القاهرة    من الجبار ابوغربية  عبد و عثمان النعماني  18/10/2005 عكاظ    مراسلي وذكر
تماما من ان فرنسا     وقال انه واثق     .مساعدة من اجل تنظيم االنتخابات التشريعية المقررة      ال طالب فرنسا ب   عباس

بفضل عالقاتها الثنائية والدور الذي تلعبه في اللجنة الرباعية ستلعب دورا ايجابيا وفاعال من اجل التوصل الى                 
  . حل عادل للقضية الفلسطينية
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  حماس اعترفت بمسؤوليتها عن انفجار جباليا : الداخلية الفلسطينية .5
 إنه بالرغم من مسلسل األكاذيب التي تـم         , قال للداخلية ابيان أن :وكاالت نقال عن    18/10/2005البيان  ذكرت  

 وقررت  , في جباليا   بمسؤوليتها عما حدث   حماس اعترفت   ,ترويجها في وسائل اإلعالم المختلفة وعبر المساجد      
وأوضحت أن هذا االعتراف جاء عقب خالفات داخلية في الحركـة نتيجـة      . ضحاياالدفع الدية الشرعية لذوي     

  .قية الروايات التي قدمها الناطقون اإلعالميون، وبعض قيادات الصف األوللعدم مصدا
ن اسـماعيل هنيـة،     إلى أ  :  من غزة  حمادة حمادة ومهيب النواتي    18/10/2005الحياة الجديدة    ونوه مراسلي 

  .عارية عن الصحة ال علم لنا باألنباء التي نشرتها، واصفا اياها بأنها وقال. وزارةالنفى ما اعلنته 
  
  لم نطالب بجمع سالح حماس   : الرجوب .6

 ان الذي يتحمل مسئولية الخلل واالنفـالت األمنـي فـي الـشارع      ,  أكد جبريل الرجوب : كتب ـ محمد مطر 
 وان الذي يتحمل مسئولية عدم معالجة ذلك بعد االنسحاب هي أجهـزة الـسلطة                ,الفلسطيني هو قوات االحتالل   

  ,  القـانون ى والتعدي علىوافصح عن وجود خطة أمنية من اجل انهاء حالة الفوض        . المدنية واألمنية الفلسطينية  
 سالح الفصائل وتحديدا    ع ما يتردد من الدعوة لنز     ىونف  . وفقا لما تم االتفاق عليه وطنيا      هامنوها انه سيتم تطبيق   

وأشـار الـي ان حمـاس         , واوضح ان ما حدث في انفجار جباليا كان امرا داخليا ولم تقم به اسرائيل               . حماس
 يريدنا ان نفشل ليوجـد ذرائـع   هو و , قررت ان ترد وتجاوزت كل الخطوط الحمراء ولعبت في ملعب شارون        

  حـق  وليس من ,  ان تقرر االجندة الوطنية  ها واضاف انه ليس من حق     . وحماس تعطيه الفرصة كاملة    ,لمهاجمتنا
  . مصيرهشخص أو مجموعة اشخاص ان يقرروا للشعب الفلسطيني 

  18/10/2005األهرام المصرية 
  
   أيام10جل التصويت على حجب الثقة التشريعي يؤ .7

 ثم بعد ذلـك  , أيام10 لمدة جلسة الثقة محمود عباس طالب بتأجيل أن خريشه حسن  قال :وكاالترام اهللا ـ  
قرار بحجب الثقـة    وأضاف أن إلغاء ال    .يأتي إلى المجلس ليقول إن هناك حكومة مصغرة تقوم بتسهيل االعمال          

 .رهن بتطورات االوضاع، مضيفا أنه ال يعقل أن يعلق دائما تأجيل أوضاعنا على شماعة االوضاع الطارئـة                
  .ونفى أن تكون القضية تحولت بشكل خاص إلى قريع كونه رفض إقالة الحكومة أو استقالتها

  18/10/2005الغد األردنية 
  

  الفرزلجنة االنتخابات تطور آلية متابعة عملية  .8
أنها تمكنت من تطوير آلية تتيح للمرشحين إلى االنتخابات  أعلنت لجنة االنتخابات المركزية،: رام اهللا

 .التشريعية، متابعة عملية الفرز أوالً بأول، باستخدام موقعها الذي أطلقته مؤخراً في إطار استعدادها لالنتخابات
  17/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
 حول مقتل المكاوي بعدم الثرثرة تهديدات  يتلقىشرطي .9

أكد أحمد كحيل، أنه تلقى تهديدات مبطنة بعدم الثرثرة حول تفاصيل الهجوم، الذي شنه عناصر من : غزة
وقال في حديث شامل حول الحادث إن التفسير الوحيد الذي  .يءحماس، مؤخراً، على مركز شرطة الشاط

 .ت هو التعتيم على الحقيقةجعل المعتدين يبعثون بالتهديدا
  17/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
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  الداخلية تصدر تقريرا بأنشطة األجهزة األمنية لضبط األمن  .10
أصدرت وزارة الداخلية تقريرا خاصا حول أهم األنشطة التي نفذتها في مجال مسؤولياتها لضبط األمن : غزة

وفيما يلي . في بيانها، أن هذه األنشطة نفذت عقب انتهاء االنسحابوأوضحت  .خالل الشهر الماضي في غزة
  :جدول يوضح أهم هذه األنشطة

 تفاصيل العدد البيان م
 مرة 17 إفشال تنفيذ عمليات أو إطالق نار 1
 نفقان 2 العثور على أنفاق 2
 مرات 7  منع تهريب أسلحة 3
 يفةوقذ عبوة 12 تسليم عبوات وقذائف إلى الطرف اآلخر 4
 صاروخًا 15 ضبط صواريخ 5
 سيارة والية 16 تسليم سيارات واليات ومسروقات 6
 مرة 25 التعامل مع عبوات ناسفة 7
 مرة 25 اعتقال الجناة والمخالفين 8
 مرة 27  من الجانبين متابعة مفقودات 9

10 
منع تسلل مواطنين تجاه الخط األخضر وإبعادهم 

 مرة 70 تماسعن محيط المستوطنات وخطوط ال

 عبوة 75 العثور على عبوات ناسفة 11
 مرة 511 عمليات وأنشطة أخرى 12

 802 المجموع
  17/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
   من أفراد حرس الحدود في انفجار 3اطالق نار على حلميش واصابة  .11

بجروح خطيرة في انفجار بمنطقـة      االسرائيلي اصيبوا   < حرس الحدود > من جنود    3ان  < هآرتس>ذكر موقع   
وفي نبأ آخر قال الموقع ان ثالثة اسرائيليين اصيبوا بجـروح بليغـة             . بيت لحم دون ذكر المزيد من التفاصيل      

وكان أعلن في وقت سابق من يوم امس ان مستوطنة اسـرائيلية            . جراء اطالق الرصاص عليهم في بئر السبع      
 ،يما بعد انها مستوطنة حلميش وقد استهدف موقع عـسكري فيهـا  شمال رام اهللا تعرضت الطالق نار اتضح ف     

حيث اعلن جيش االحتالل عن وقوع أضرار بالموقع وقد اندفعت الى المنطقة تعزيـزات عـسكرية احتالليـة            
  .وقامت بحملة تمشيط ومداهمات في قرى النبي صالح ودير غسانة وبيت ريما المجاورة للمستوطنة

  18/10/2005الحياة الجديدة 
  

  هاطالب السلطة بوقف حملة التحريض ضدت حماس .12
 اغتيـال   حـول عبر مشير المصري، عن رفض حماس واستهجانها لالتهامات التي أطلقها عالء حسني             : غزة

وشدد  .موسى عرفات، مطالباً السلطة بوقف جميع أشكال التحريض التي يمارسها القائمون على وزارة الداخلية             
 على هذا الكيل من االتهامات في كل صغيرة وكبيرة في محاولـة لتـشويه               حركة لن تصمت طويالً   العلى أن   
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 سـتقوم   هـا مؤكداً أنه إذا لم تضع السلطة والعقالء فيها حداً لهذه الممارسات، فإن           . صورتها وضرب حضورها  
  . قانونياًتهمبدورها في مالحق

  18/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ية في الداخل  تعقد جلسة علنالقيادة العامة .13
كشفت مصادر صحفية فلسطينية أمس أن القيادة العامة عقدت دورة اجتماعات لهيئاتهـا القياديـة بمـا فيهـا                   

وذلك على شكل حلقات في الخارج والداخل وهـي المـرة            .مؤتمرها العام ولجنتها المركزية ومكتبها السياسي     
 على آلية   أاألمر الذي يوحي أن تغييرا جوهريا طر       ,األولى التي يعلن فيها مشاركة أعضاء الداخل بشكل علني        

ونقل عن مصادر مسؤولة في الجبهة انه       . عمل هذا التنظيم واالنتقال من األسلوب السري إلى األسلوب العلني         
كما  .كان من بينهم تسعة أعضاء من الضفة الغربية وقطاع غزة         وجرى مؤخراً اختيار أعضاء اللجنة المركزية       

  .اثنان من الداخلومن بينهم  ,ء المكتب السياسيجرى انتخاب أعضا
  18/10/2005البيان 

  
  عتقل شقيق أبو زهريتمخابرات السلطة  .14
وقالت مصادر فلـسطينية إن      .اعتقل جهاز المخابرات الفلسطينية، يوسف أبو زهري، أحد نشطاء حماس         : غزة
  .مين اإلفراج الفوري والسريع عنهوتجري اتصاالت لتأ. ، جرى أثناء سيره في أحد شوارع المدينةهاعتقال

  18/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  فوز البرغوثي وخضر بالتزكية في التشريعييجب : زكي .15
أكد عباس زكي على ضرورة فوز مروان البرغوثي وحسام خضر بالتزكية للمجلس التشريعي الجديد              : الخليل

 على حـصانة النائـب وفوزهمـا بالتزكيـة رسـالة            وذلك كرد طبيعي على ما قامت به اسرائيل من اعتداء         
لالسرائيليين واالميركيين والعالم بأن اختيار الشعب الفلسطيني لنوابه يتحدى زنازين االحتالل وارادة الـشعب              

 في كافة   ,عتقالالوأكد بأن حضورهما كان متألقا رغم ا      . قادرة على منح الثقة لهذين المناضلين األكثر تضحية       
  .لس وقال اننا ال نتحدث عنهما كأسيرين بل باعتبارهما ممثلين عن الشعباجتماعات المج

  18/10/2005الحياة الجديدة 
  

  إنشاء مستوطنة جديدة في األغوار .16
قامت مجموعة من المستوطنين بضم أكثر من ألف دونم لمستوطنة روتم المقامة في وادي المالح في األغـوار                  

ك مركز مرصد المهتم بمراقبة االستيطان وقال إن هذا االعتـداء تـم             الشمالية شرق مدينة طوباس، وقد أكد ذل      
 كما قامت قوات االحتالل بتسوية مساحات واسعة من أراضي بلـدة الـسواحرة           .خالل األشهر الثالثة الماضية   

  .الشرقية بمحافظة بيت لحم لتوسيع حدود مستوطنتين مزروعتين في المنطقة هما كيدار ومعاليه ادوميم
  18/10/2005االماراتية االتحاد 

  
  وفاة فلسطيني وإصابة آخر في هجوم لخنازير المستوطنين .17

أعلن في مستشفى رفيديا بنابلس عن وفاة مسن فلسطيني وإصابة نجله في بلدة سبسطية بعدما                 :أمين أبو وردة  
  .هاجمهما خنزير انطلق من احدى مستعمرات المنطقة

  18/10/2005الخليج اإلماراتية 



 

 9

  
  اثل بين الجدار واألفعى القاتلة بلعين تم .18

اختار أهالي بلعين لمظاهرتهم األسبوعية ضد الجدار رمز األفعى التي تلتف حول عنق الكـائن                :محمد إبراهيم 
ويثير هذا النوع من المظاهرات قلقاً في الجيش اإلسرائيلي من           . الحي من إنسان وحيوان ونبات وتزهق روحه      

وكـان  . وعاد الجيش الستخدام أسلحة مستحدثة في قمع تظاهرة بلعين        . لسطينيةانتشارها في باقي األراضي الف    
وقد تدخل أفراد هذه الوحدة     . الالفت استخدام وحدة خاصة لقمع التظاهرات تسمى متسادا تتميز بسرعة التدخل          

  .ينبسرعة فائقة لدى قيام المتظاهرين بإيقاف سبعة أشخاص اندسوا بينهم واشتبهوا بأنهم من المستعرب
 18/10/2005البيان  

  
  العالقون علي معبر رفح يضربون عن الطعام .19

 معبر رفح الحدودي امس اضرابا مفتوحا عن الطعام         ىاعلن المواطنون الفلسطينيون العالقون عل      :وليد عوض 
تهم في  وطالب المواطنون الفلسطينيون السلطة الفلسطينية بالعمل الجاد علي حل مشكل          . للمطالبة بانهاء معاناتهم  

  .أسرع وقت
  18/10/2005القدس العربي 

  
  تحت خط الفقرخمسين بالمائة اكثر من ، 48فلسطينيو  .20

اصدرت المؤسسة العربية لحقوق االنسان في الناصرة، بيانا اعتبرت فيه ان الفقر يوفر مناخاً سـيئاً لحقـوق                  
لعائالت العربية تعيش تحـت     من ا % 50من االطفال العرب واكثر من      % 54واشار البيان الى كون     . االنسان

  .خط الفقر نتيجة للسياسة االقتصادية الرسمية التي تسير باتجاه الغاء المخصصات وشبكات الحماية الحكومية
  17/10/2005 48عرب  

  
   عاما23عدد الفلسطينيين سيتضاعف خالل  .21

 عامـاً ، حيـث أن       23يتوقع رئيس جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني أن يتضاعف عدد الفلسطينيين خالل            
التقديرات السكانية للمجتمع الفلسطيني تشير إلى أنه سيحافظ على التركيبة السكانية بذات النمط الـسائد حاليـا                 

ويشير إلى أن هذا التضاعف يتطلب جهوداً كبيرة للنهوض في عملية التنميـة              .نظراً الرتفاع معدل الخصوبة   
قوق األجيال الحالية والقادمة لالسـتفادة مـن المـصادر          من خالل صياغة سياسات وبرامج تضمن مراعاة ح       

  .ويؤكد أن صدور التقرير له أهمية كبيرة وذلك ألن األراضي الفلسطينية تمر بمرحلة مهمة .المتاحة
 18/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 حملة دولية للتحذير من الرابطة المسيحية اليهودية في الكنيست .22

اليوم، عن إطالق حملة دولية تستهدف شخصيات مسيحية  المسيحي في القدس الشريفأعلن التجمع الوطني 
مؤثرة حول العالم لتحذيرها من ما يسمى بـ الرابطة المسيحية اليهودية في الكنيست اإلسرائيلي، التي تعمل 

 على أن وشدد ديمتري دلياني، رئيس التجمع،. على تنظيم سفريات إعالمية شعبية ألعضاء كنيست يمينيين
الحملة تؤكد على الحقوق التاريخية والسياسية والدينية للمواطنين في األراضي المقدسة، وخاصة في القدس 

  .الشريف
  17/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
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  متظاهرون غاضبون يرشقون مقر اللجنة التنفيذية بالحجارة في غزة .23
ة مقر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احتجاجاً على عدم توفير          رشق عشرات المتظاهرين الفلسطينيين بالحجار    

وأفاد شهود عيان أن العشرات من العمال والفقراء الفلسطينيين والخـريجين العـاطلين عـن     .فرص عمل لهم  
   .العمل نظموا مسيرة مساء األحد احتجاجاً على تفشي البطالة والفساد وعدم وجود فرص عمل لهم

  18/10/2005ي لإلعالم المركز الفلسطين
 

  تحدث عن المعركة الدائرة بين حماس وفتحفركش ي .24
  . قال زئيفي فركش ان المعركة الدائرة بين فتح وحماس ستحدد أجندة السلطة الفلسطينية:  أسعد تلحمي،الناصرة

ريحـة فـي    لخص السنة العبرية المنتهية بأنها مريحة السرائيل بعد ان تعزز اتجاه تطور بيئة استراتيجية م              و
أعقاب التطورات في كل من لبنان ومصر وأراضي السلطة الفلسطينية معتبراً الوجود االميركي في المنطقـة                

 فإن بعض التغييرات أصلي وداخلي اذ شـعر         2005الدافع الرئيسي لهذا التغيير فضالً عن انه منذ بداية العام           
وقال ان صراعاً ثنائيـاً يـدور اآلن فـي          . يةالعرب بوجوب ان يتغيروا وان ليس بالضرورة نحو الديموقراط        

. مناطق السلطة بين فتح وحماس ينتظر الحسم في االنتخابات التشريعية ليحدد الحقاً أجندة السلطة الفلـسطينية               
وأضاف ان عالقات عباس بالحركات االسالمية تشهد مداً وجزراً وانه كلما اقترب موعد االنتخابات التشريعية               

نحن بصدد معركـة حـول الـسيطرة علـى          .  ضرورة ان يعمل ضد هذه الحركات بحزم       سيدرك أكثر وأكثر  
  .عباس لن يرفع يديه لكنه سيحذر من حصول فتنة. السلطة

  18/10/2005الحياة 
  

  مزاعم اسرائيلية بشأن تسلل مقاتلي القاعدة الى غزة .25
وا إلى غزة لتجنيد فلسطينيين منذ       إن إسالميين أجانب يشتبه في صلتهم بتنظيم القاعدة تسلل         فركش قال   :الناصرة

 من أعضاء الجماعات المتشددة العالمية تـسللوا  10 نعلم أن نحو :وقال لمعاريف .انسحاب اسرائيل من القطاع  
 إن  :وقـال .  يوجد احتمال هنا في بدء إقامة بنية أساسـية للقاعـدة فـي غـزة               :وأضاف .إلى غزة من سيناء   

 غزة بهدف تجنيد نشطاء فلسطينيين غير متأثرين بالسياسات التي تتبعهـا            اإلسالميين األجانب يعتقد أنهم دخلوا    
  )رويترز.(هذا خطر حقيقي.  سيتحالفون مع المعارضين في غزة:واضاف .الفصائل التي ينتمون لها

  18/10/2005الغد األردنية 
  

   باالرتباط بتنظيم القاعدة  48 من فلسطينيي 3إسرائيل تتهم  .26
 ينسب إليهم جهاز الشاباك     48دت محكمة إسرائيلية اعتقال ثالثة نشطاء من فلسطينيي         مد :القدس وديع عواودة  

وكانت السلطات اإلسرائيلية فرضت أمس أمراً      . االنتماء إلى حركة اسالمية في تركيا ذات صلة بتنظيم القاعدة         
اء في التاسع عشر من     بمنع النشر حول مسألة اعتقال اعضاء من تسميها ب خلية األطباء منذ اعتقال ثالثة أطب              

وقال أحد أقربـاء الـشباب      . لول لالشتباه بهم بالتخابر مع عميل أجنبي ومساعدة العدو خالل الحرب           أ سبتمبر
  .المعتقلين إن ناشطاً إسالمياً من تركيا كان قد التقى بقريبه في األراضي السعودية خالل تأديته مناسك الحج

  18/10/2005الخليج اإلماراتية 
 

  ستوطنة جديدة في األغوار   إنشاء م .27
قامت مجموعة من المستوطنين بضم أكثر من ألف دونم لمستوطنة روتم المقامة            :  االتحاد والوكاالت    ،رام اهللا 

في وادي المالح في األغوار الشمالية شرق طوباس، وقد أكد ذلك مركز مرصد المهـتم بمراقبـة االسـتيطان                   
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 وأضافت المصادر أن أعمال     .االعتداء تم خالل األشهر الثالثة الماضية     واالنتهاكات اإلسرائيلية، وقال إن هذا      
 وأضافت أن المستوطنين يقومون بأعمـال  .التوسع االستيطاني في محيط هذه المستوطنة متواصلة بشكل يومي    

  .عمرانية بالقرب من مستوطنة مسكوت وأن هذا النشاط االستيطاني يعني أن هناك جسماً استيطانياً جديداً
  18/10/2005التحاد االماراتية ا

  
  
  

   نقطة915.80مؤشر القدس يغلق عند المستوى  .28
 نقطة، مسجالً ارتفاعاً طفيفاً ضمن حجم تداول معتدل         915.80أغلق مؤشر القدس، أمس االثنين، عند مستوى        

ق وبمقارنـة أسـعار إغـال      . عقـداً  568 مليون دوالر، نُفذت من خالل       21.95 مليون سهم بقيمة     1.70بلغ  
 شركة شهدت انخفاضاً فـي أسـعار        12الشركات في جلسة أمس مع إغالقاتها في الجلسة السابقة، يالحظ ان            

 شركة يتم التداول بأسـهمها      24 شركات، من أصل     7أسهمها مقابل خمسة فقط سجلت ارتفاعاً مع ثبات أسعار          
  .في سوق فلسطين

  18/10/2005الغد األردنية 
  

  االقتصاد الفلسطيني   مرأة والرجل فيلا   فجوة كبيرة بين مشاركة  .29
يوم السبت ان المشاركة االقتصادية للمرأة الفلسطينية مازالت           قالت زهيرة كمال وزيرة شئون المرأة الفلسطينية      

وأضـافت     والجامعي،   التعليم الثانوي    متدنية رغم ارتفاع نسبة تعليم اإلناث وحصولهن على درجات عالية في          
 83.4المئـة مقابـل        في  16  ,  ٦ القوى العاملة بلغت       رام اهللا ان نسبة مشاركة النساء في         في   حفي ص مؤتمر   في

  .2004عام    بالمئة للرجل في 
  18/10/2005األيام البحرينية 

  
  غزة الوسطى جراء العدوان محافظةمئات الماليين خسائر  .30

أكد الدكتور عبد اهللا أبو سمهدانة، محافظ المنطقة الوسطى بقطاع غزة، أن المحافظة الوسـطى تعتبـر مـن                   
وأشار إلى أن المحافظة بحاجـة إلـى        . على مدار انتفاضة األقصى    المناطق المنكوبة بسب العدوان الصهيوني    

مشيراً . ربعمائة وخمسين مليون دوالر   وقال إن خسائر المحافظة بلغ أكثر من أ       .  فترة من الزمن إلعادة تأهيلها    
إلى أن أكثر القطاعات التي كانت عرضة للخسائر كان قطاع العمل والتشغيل حيث بلغت الخسائر فيه أكثر من                  

  .أربعمائة وخمسة ماليين دوالر
 18/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  غزة تجاهد لنشر الرعاية الصحية بعد االنسحاب .31

ع الصحي تحديا كبيرا لغزة التي تحاول زيادة االعتماد على الذات ويأمـل الفلـسطينيون فـي                 يمثل بناء القطا  
 مليار دوالر على مدى عشر سـنوات    2.5تتوقع الحاجة لمبلغ     و .تحويله إلى نموذج للدولة التي يريدون إقامتها      

 ميزانية وزارة الصحة    وتبلغ .للوصول بمستوى الرعاية الصحية في غزة إلى ما يقرب من مستواها في األردن            
 مليون دوالر هو تكلفة ارسال المرضى للعالج في         90 مليون دوالر سنويا وال تغطي حتى مبلغ         55الفلسطينية  

  . مرضى في غزة يحتاجون للعالج في الخارج10 من كل 4وتقول وزارة الصحة إن  . الخارج
  18/10/2005القدس العربي 
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  تهاالسلطة تحظر استيراد الدواجن ومنتجا .32

أعلنت السلطة الفلسطينية، أمس، أنها قررت حظر استيراد الدواجن ومنتجاتها من المناطق              :كتب جعفر صدقة  
وقال مدير عام الرعاية الصحية إن وزارة الزراعة أبلغت هذا القرار للجنة             .الموبوءة بمرض إنفلونزا الطيور   

وقال إن قرار الحظر يشمل جميع الـدول         .أمس )بين الحيوان واإلنسان  (الوطنية لمكافحة األمراض المشتركة     
  .التي ثبت أو يثبت فيها وجود حاالت إصابة بمرض إنفلونزا الطيور

  18/10/2005األيام الفلسطينية 
  

  الدين اإلسالمي لم يضق ذرعاً باألديان السابقة: عكرمة صبري .33
بعنـوان الحـوار مـع      ضرة   في أبوظبي محا    عكرمة صبري في المجمع الثقافي     الشيخألقى   :حسين الصمادي 

نحو رؤيا اسالمية موحدة أكد فيها أن ديننا االسالمي الحنيف لم يضق ذرعاً باألديان السابقة، بل أقـر                  .. اآلخر
  .التعددية وتعامل مع اتباع الديانات األخرى بتسامح ومحبة بعيداً عن التعصب والمعاداة

  18/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  لسطينيين حقوقهميجب إعطاء الف: مولوي .34
 يتمتع الفلـسطينيون    ويجب أن    ،اعتبر الشيخ فيصل مولوي ان الشعب الفلسطيني المنكوب لم تنته قضيته بعد           

المقيمون في لبنان بجميع الحقوق المدنية اسوة باللبنانيين، ويتمتعون بحق العمل السياسي واالعالمي لقضيتهم،              
ات اللبنانية، ويتم االتفاق معهم في اطار المخيمات علـى وجـود            ويخضعون الحكام القوانين اللبنانية، والسلط    

  .السالح الذي يتيح لهم حق الدفاع  عن النفس ضد اي عدوان اسرائيلي
  18/10/2005النهار اللبنانية 

  
  باندا أتشيه دورة توعية حول القضية الفلسطينية والمسجد األقصى في .35

عاون مع مؤسسة القدس الدولية في بيروت دورة توعية عن          نظم مركز دراسات الشرق األوسط في جاكرتا بالت       
 .، شارك فيها اآلالف من سكان المدينة      في أندونيسيا المسجد األقصى والقضية الفلسطينية، في مدينة باندا أتشيه         

وعبر سكان اإلقليم عن تضامنهم واستعدادهم رغم المعاناة التي يعانونها لتقـديم الـدعم المتواصـل للـشعب                  
  .ني وقضيته العادلةالفلسطي

 18/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   خليل الوزير اغتيالكاتب نرويجي يكشف عن دور ناشطة في .36
كشف كتاب صدر في النرويج عن أن واحدة من أبرز الناشطات في دعم القضية الفلـسطينية خـالل حقبـة                    

ولعبت دوراً في اغتيال خليـل الـوزير عـام           ،  الثمانينيات والتسعينيات كانت في حقيقة أمرها عميلة للموساد       
والكتاب الذي يحمل عنوان في الحرب والدبلوماسية ألفه أود كاشنبن تفيـت يعمـل حاليـاً مراسـالً                   .1988

ويكشف الكتاب جوانب جدديدة للدبلوماسية النرويجية      .  في الشرق األوسط   NRKللتلفزيون الرسمي النرويجي    
  .نيات كما يكشف بعض ما جرى في محادثات أوسلو السريةفي الشرق األوسط في عقد الثماني

 18/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   من نجاح إبعاد حماس عن االنتخابات   عربيةتحذيرات .37
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حذرت مصادر دبلوماسية عربية رفيعة في واشنطن من نجاح جهود وضغوط تقـوم              :واشنطن  حنان البدري   
 على بوش إلقناعه بأن يطلب من عباس منع مشاركة حماس في االنتخابات             بها اسرائيل، وجهات أمريكية نافذة    

وأكدت ان هناك حواراً متواصالً حول هذا الشأن لدى فريق العمل االمريكي المعني بملف التسوية تـم                  .المقبلة
  .بالمشاركة في االنتخابات في غزة فقط من دون الضفة الغربيةلحركة النظر خالله في فكرة السماح ل

  18/10/2005لخليج اإلماراتية ا
  
  
  

  لعقد حوار القاهرةر مع حماس والجهاد شاو تتمصر .38
قالت مصادر مصرية ان ممثلين عن حماس والجهاد عقدوا لقاءات مع مسؤولين أمنيـين              :  فتحي صباح  -غزة  

لـين مـن    واكدت ان ممث   . الفلسطيني في القاهرة   -مصريين تمهيداً الجراء جولة جديدة من الحوار الفلسطيني       
وقالـت  . رلحوال الى عدم تحديد موعد      تولفت. لهذا الشأن الحركتين وصلوا الى القاهرة مطلع االسبوع الجاري        

 .ان حوارات ثنائية بين المصريين وكل فصيل فلسطيني ستسبق الجولة
  18/10/2005الحياة 

  
  !  الرئيس وحماس وشارون .39

  حلمي االسمر   
 .ليلة أمس األول، كان ثمة صراحة غير محدودة       '' الدستور''ن بدران في    في سهرة رئيس الوزراء الدكتور عدنا     

من بين الملفات الكثيرة المهمة التي طرحت، كان خيارات األردن على أبواب التغيـرات الدراماتيكيـة التـي                  
تعصف بفلسطين، وكان الفتا حرص الرئيس على أن يتعامل مع هذا الملف بمنتهى الـشفافية، حيـث أبـدى                   

خريطـة  ''ردن على تمكن الفلسطينيين ونجاحهم في عرقلة تنفيذ خيار شارون، القائم علـى تنفيـذ                حرص األ 
خاصة بإسرائيل، تقوم على رسم خطوط حل على األرض دون التعامل مع شريك فلـسطيني، وهـو                 '' طريق

كز تنـسيقه   خيار طبقه على نحو أو آخر في غزة، حيث انسحب بقواته دون تنسيق مع الجانب الفلسطيني، وتر                
على الجانب المصري، وهناك أكثر من إحساس يدل على أن شارون ماض في خياره في تنفيذ الحل أحـادي                   

دور ما على الجانب األردني، دون انتظار نضوج الشريك الفلسطيني،          '' فرض''الجانب في الضفة الغربية، مع      
في حكم غزة، فلم يتوافقوا على توحيد       '' قولمع''على اعتبار أن الفلسطينيين فشلوا حتى اآلن في إعطاء نموذج           

السلطة، وال هم أنجزوا رسم صورة قابلة للتسويق دوليا، تشجع اإلدارة األمريكية على إعادة تنـشيط خريطـة       
الطريق األصلية، ما أكده الرئيس هنا أن مصلحة األردن الحقيقية تقوم على نجاح الفلسطينيين في إنجاز صورة                 

  .ة المنصرفة إلى التعمير وإعادة البناءالموحدة اآلمن: غزة
وفي النهاية فإن مصلحة األردن النهائية تتركز على إقامة دولة فلسطينية حقيقية، وليس إنفاذ خيـار شـارون،                  
وهذا يعني أن على األردن أن يعمل على دعم السلطة الفلسطينية والقوى الفاعلة علـى الـساحة الفلـسطينية                   

غزة، غير أن الوقائع التي نعلمها تقول أن األردن قصر في أداء دوره على نحـو                للتوافق على إنجاح مشروع     
أو آخر، وتركز جهده على دعم محمود عباس حصريا، دون النظر إلى بقيـة القـوى الفاعلـة فـي الـساحة       
الفلسطينية، ومن أسف أن األردن أضاع فرصة ثمينة حين رفض محاورة حركة حماس، بعد أن رفض التعامل                 

ض جديد من الحركة للحوار، وترميم العالقة القديمة التي انتهت بطـرد قـادة الحركـة مـن األردن،                   مع عر 
ونحسب أن عرض الحركة لم يزل قائما، وربما تكون بانتظار إشارة إيجابية من األردن إلعادة تنشيط عالقتها                 

  !باألردن، وعدم استفراد األشقاء المصريين بالتنسيق
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عن قضية لم تجد طريقها إلى النشر في وسائل اإلعالم، أمال في لفت نظر الرئيس               لقد اضطررت هنا للحديث     
والحكومة، للتأثير فعال في تغليب خيار الفلسطينيين في التوحد، ولملمة جراحهم في غزة، على خيار شـارون،                 

 فـي صـالح     في دور لن يكون ال    '' توريط''في االنفصال أحادي الجانب، مع ما يكلف األردن هذا الخيار،من           
  !! األردن وال فسطين

  18/10/2005 الدستور
  
  
  
 

  هل بدأت معركة الضفة؟ .40
لماذا عقدت الدهشة ألسنة اإلسرائيليين وهم يرون المقاومة الفلسطينية تنفذ عمليات في الضفة الغربيـة؟ فهـل                 

 كبرى تعتـرض    نسوا أو تناسوا أن الضفة الغربية أرض محتلة وأن االستيطان المستهدف بتلك العمليات عقبة             
  السالم؟ أم أنهم ظنوا أن انسحابهم من قطاع غزة قد وضع نقطة على آخر السطر؟

بل يستكثرون  ‚ مشكلة اإلسرائيليين أنهم ال يريدون فقط استباحة الضفة الغربية باألساليب واألوقات المناسبة لهم            
  ‚بالرفض واالحتجاج‚ على الفلسطينيين أن يرفعوا صوتا أو بندقية

اعتقلـت القـوات    ‚ سبتمبر الماضي » 12«أي منذ استكمال إسرائيل انسحابها من غزة في         ‚ هر ونيف فخالل ش 
وذلك فـي   ‚  حسب أرقامها ــ لالشتباه بانتمائهم إلى فصائل المقاومة        -فلسطيني» 700«اإلسرائيلية أكثر من    

ائل كان آخرهـا تـصفية     تخللتها عمليات اغتيال لكوادر من مختلف الفص      ‚ إطار حملة تمشيط واسعة في الضفة     
  ‚في منطقة جنين يوم األحد» الجهاد اإلسالمي«نضال أبوغنيم أحد قادة 

صـدمة للـدوائر    ‚ جاءت عمليتا استهداف المستوطنين بعد ظهر األحد والتي قتل أو جرح فيهما ثمانية مـنهم              
لثني الفلـسطينيين   ‚ رحلةتكفي في هذه الم   ‚ اإلسرائيلية التي ظنت أن إزالة بعض نقاط التفتيش بين مدن الضفة          

  ‚عن استئناف المقاومة
ذلك أن أشد ما يخشاه اإلسرائيليون هو أن يمثل ضرب المستوطنين بهذه القوة بداية الكفاح الفلسطيني لتحويـل                  

وال ‚ الضفة الغربية إلى مركز للمقاومة بعد انسحاب جنود االحتالل من غزة التي لعبت طـويال ذلـك الـدور                  
ون كذلك أن تكون الهجمات الجديدة جزءا من حملة الجتذاب الشارع الفلسطيني المؤيد لمثـل               يستبعد اإلسرائيلي 

  ‚خصوصا في غمرة االستعداد لالنتخابات التشريعية في أواخر يناير المقبل‚ هذه العمليات
منهـا مواصـلة حمـالت االعتقـال        ‚ ورغم أن إسرائيل قد اتخذت سلسلة إجراءات عقابية ردا على العمليتين          

‚ فإن من المبكر الـتكهن بـالتطورات  ‚ وإعادة نقاط التفتيش والحواجز التي رفعت مع بداية رمضان    ‚ والمداهمة
 إذا  -وإن كنا على ثقة بأن الرئيس محمود عباس سيسمع كالما قاسيا من جورج بوش يوم الخميس في واشنطن                 

عتبر حملة شارون ضرورية بـسبب      من منطلق تضليلي ي   ‚  الذي سيحمله مسؤولية ما يجري     -بقي الموعد قائما  
  !السلطة الفلسطينية في محاربة االرهاب وعجزها عن تنفيذ تلك الحملة بنفسها» تقصير«

 18/10/2005الوطن القطرية 
 

 رجاءا ما هو برنامج الحركة السياسي؟؟: قادة حركة حماس .41
  أحمد أبو مطر

ة حالة الفلتان األمني التي توجـت بكارثـة         األحداث التي شهدها قطاع غزة في الشهور القليلة الماضية، خاص         
حركة حماس في عرضها العسكري في قرية جباليا واإلشتباكات شبه اليومية بين مسلحي حماس ورجال األمن                
الفلسطيني والظهور المسلح الذي يرعب المواطنين بشكل كارثي، أمر ال يليق بنـضال الـشعب الفلـسطيني                 
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جب أن يحدث، أي الهدوء الكامل، وسيطرة قـوات األمـن الفلـسطيني             ومعاناته، مع أن العكس هو ما كان ي       
لفرض األمن والقانون، كي يقول الشعب الفلسطيني للعالم أجمع أنه شعب متحضر وقادر على حكم نفسه بنفسه                 

وقد صدرت األيام القليلة الماضية     . عبر القانون والحوار الديمقراطي بعكس ما تقوله بعض األوساط اإلسرائيلية         
إدانتان واضحتان لسلوك وتصرفات حركة حماس في الشارع الغزاوي، األولى من النائب العـام الفلـسطيني                
الذي أعلن في مؤتمر صحفي أن التحقيق الميداني والتحاليل المرافقة، أثبتت مسؤولية الحركة عن إنفجار جباليا                

 في سيارة من سيارات العرض،      في عرضها العسكري، وأن اإلنفجار نتج عن إنفجار صاروخ من صنع محلي           
كانت محملة باألسلحة والمتفجرات، وأثبت ذلك أيضا الشظايا التي تم إستخراجها من جثث القتلى الذين قـاربوا      
العشرين والجرحى الذين قاربوا المائة، وذلك بعكس إدعاءات حماس أن هناك قصفا إسرائيليا أدى لإلنفجـار،                

توطنات إسرائيلية وهي تعرف أن إسرائيل سترد على القصف بقصف          وقد غطت على هذه األكذوبة بقصف مس      
والكل يعـرف كيـف تطـورت       .. أكبر بكثير وهذا من شأنه أن ينسي الجمهور الفلسطيني جريمتهم في جباليا           

األمور بعد ذلك في القطاع من سيء إلى أسوأ، خاصة اإلشتباكات المتعددة بين حماس واألمن الفلسطيني التي                 
 لــحماس التـي      يها ضباط وعناصر من األمن الفلسطيني، وهذا هو موضوع اإلدانـة الثانيـة            قتل وجرح ف  

صدرت قبل أيام قليلة، في بيان للجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية في القطاع ، عقب إجتماع لهذه القوى                  
  .وقدمت وجهة نظرهاقاطعته حماس، ولو كانت حماس بريئة من مسؤولية هذه اإلشتباكات لحضرت اإلجتماع 

أصبح واضحا عبر القراءة السياسية والميدانية لمواقف طرفي الصراع، حركـة حمـاس والـسلطة الوطنيـة                 
الفلسطينية، أن الصراع ال يدور حول الموقف من اإلحتالل اإلسرائيلي بدليل أن حركة حماس عرضت أكثـر                 

، والتزمـت بهـا عـدة       )التهدئة(لى ما يسمى    مع إسرائيل، ووافقت أكثر من مرة ع      ) الهدنة(من مرة ما يسمى     
مرات ولعدة شهور، وهذا ينفي وجود إستراتيجية لـحماس بخصوص صراع ال نهائي مع إسرائيل، فمن لديه                

 إلنتخابات تشريعية تحت سقف      هذه اإلستراتيجية ال يهادن مرة ويهدىء مرة، ويخوض إنتخابات بلدية ويستعد          
ر إتفاقية أوسلو التي تدعي الحركة أنها ترفضها، فمن يرفض شيئا ال يتعامل             السلطة الفلسطينية التي جاءت عب    

لماذا هذه التجاوزات والصدام مع السلطة الفلسطينية مـن         : مع أو من خالل نتائجه، والدليل على ذلك أيضا هو         
قبل حركة حماس فقط؟ أعتقد أن السبب هو الصراع على السلطة، أي الصراع علـى مـن سـيحكم القطـاع                     
والضفة خاصة بعد فوز حماس في الشهور األخيرة ببعض البلديات في اإلنتخابات البلدية األخيرة، وإعالنهـا                
المفاجىء مشاركتها في اإلنتخابات التشريعية القادمة، بعد أن كانت قد قاطعت اإلنتخابات التشريعية والرئاسـية           

 ومباحا اآلن؟ وهل تعترف حماس بالـسلطة        الماضية، فلماذا ما كان حراما وممنوعا قبل شهور، أصبح حالال         
الفلسطينية على أنها السلطة الوحيدة الممثلة رسميا داخليا وخارجيا للـشعب الفلـسطيني؟ هـذا هـو الـسؤال             

 واإلجابة عليه من حركة حماس تفك ألغاز اإلجابة على بقية األسئلة، ألن مـن يعتـرف بوحدانيـة                    المركزي
للشعب الفلسطيني وسعيه إلقامة دولته المستقلة، ال يلجأ للسالح في تعامله ولكـن             السلطة الفلسطينية في تمثيلها     

  . للحوار كبقية التنظيمات الفلسطينية
إن كافة تصرفات حماس وتجاوزاتها ضد السلطة وضد الشارع الفلسطيني، نتيجة عـدم إعترافهـا بوحدانيـة                 

ارس إرهابا في الـشارع الفلـسطيني ال يـذكر إال    السلطة، لذلك تفرض نفسها عنوة سلطة بديلة، بدليل أنها تم     
بإرهاب طالبان عندما تسلمت السلطة في أفغانستان، فـحماس تقتل مواطنة على شاطىء غزة علنا وهي فـي                 

وحماس تخطـف وتقتـل     .. وحماس تهاجم وتمنع مهرجانات فنية في مدن وجامعات فلسطينية        .. سيارة خطيبها 
وهي تمارس سلوكا متعاليا على السلطة والمنظمات الفلسطينية األخرى،         علنا مواطنين ورجال وضباط سلطة،      

بدليل مقاطعتها لإلجتماع األخير للجنة التنسيق والمتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية ألنها كانت تعرف أن نتائج               
ـ                ابقا، وبعـد   التحقيق في مجزرة جباليا والتجاوزات األخيرة سوف تدينها، وهذا ما أعلنته اللجنة كما ذكرت س

ويؤيد وجهة نظري هذه عدم وجود برنامج سياسي واضح         . صدور اإلدانة هددت حماس باإلنسحاب من اللجنة      
عندما نتذكر أن الشيخ أحمد ياسين قبل إستشهاده، طرح أكثر من            لحركة حماس، ويمكن التدليل على قولي هذا        
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هدنة، رغم أن الواقـع الـسياسي يفتـرض أن          مرة الهدنة على دولة إسرائيل، دون الدخول في تفاصيل تلك ال          
الطرف الذي يطرح الهدنة على طرف آخر، فهذا يعني إعترافه بذلك الطرف، بدليل أن دولة إسـرائيل ظلـت                   
لسنوات عديدة ترفض اإلعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وتجرم من يتصل بها مـن مواطنيهـا، وعنـدما                 

فلسطيني واإلسرائيلي قبل توقيع إتفاقية أوسـلو مـا عـرف برسـائل             تبادل الطرفان ال   قررت اإلعتراف بها    
    .اإلعتراف المتبادل

ومن أيام قليلة ثار الخالف حول برنامج حماس السياسي بين قيادات حماس ذاتها، وهذا يعني أن القيادة نفـسها                   
حمـاس يجعـل    ليست متفقة بوضوح على برنامج سياسي تناضل من أجل تحقيقه، وهذا الخالف بـين قيـادة                 

تساؤالتي حول غموض برنامجها مشروعا والمقصود منه هو المعرفة وليس التشكيك كمـا يمكـن أن يفهـم                  
وكي يكون كالمي موثقا، فأنا أنقل حرفيا عن عدد جريدة الصباح الفلسطينية ليوم الثاني والعشرين من                . البعض

كما قدمته  )  السياسيين في الضفة الغربية    أحد قادة حركة حماس   (أيلول سبتمبر الماضي، حيث قال محمد غزال        
إن الحركة قد تعدل يوما ما ميثاقا تدعو فيه إلى تدمير إسرائيل وتجـري مفاوضـات مـع الدولـة                    : (الجريدة
علـى الـصعيد    : (، وأضـاف  )هذا الميثاق ليس قرآنا   (وقال غزال خالل مقابلة لرويترز في نابلس        ). اليهودية

عـن الحلـول    ...لسطين ملكا للفلسطينيين ، ولكننا اآلن نتحدث عن الواقـع         التاريخي نحن نعتبر كل أراضي ف     
إن : (لكن محمود الزهار أحد قياديي حماس في قطاع غزة، رد على ذلك قائال            ). الواقع أمر مختلف  ...السياسية

ق ألوانه  إنه من الساب  : (في حين أن غزال قال    ) هذا الجدل النظري ال يخدم أحدا وال يمكن اإلعتراف بإسرائيل         
إن أية محادثات بين    : (ثم أضاف ). الحديث عن اإلعتراف بإسرائيل طالما أن إسرائيل ال تعترف أنني الضحية          

حماس وإسرائيل ال تزال تعتمد على إنسحابها من الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية للسماح بإقامة دولـة                 
، دون أن   ) وأحفـادهم  1948ينيين الذين فـروا عـام       فلسطينية، وتعتمد أيضا على حق العودة لالجئين الفلسط       

  !!. يوضح هل يقصد حق العودة للدولة الفلسطينية المنتظرة أم إلى قراهم ومدنهم داخل إسرائيل أيضا
وفي مقابلة مع جريدة الشرق األوسط اللندنية حول تصريحاته السابقة لرويترز، عاد محمد غزال ليتنصل مـن                 

ة ضبابية من الممكن أن يفهمها كل شخص بطريقة مختلفة عن الشخص اآلخـر،              هذه التصريحات ولكن بطريق   
إن إسرائيل دولة محتلة وعندما تنهي إحتاللها لألراضي الفلـسطينية وتعيـد            : (فحول اإلعتراف بإسرائيل قال   

، وأيضا دون توضيح حدود األراضـي المحتلـة         )كامل الحقوق الفلسطينية ألصحابها يصبح لكل حادث حديث       
ومـن ضـمن    . ي يطلب إنسحاب إسرائيل منها، وال طبيعة الحقوق التي يطالب إسرائيل بإعادتها ألصحابها            الت

تصريحاته الضبابية للشرق األوسط التي يمكن أن يفهم منها أنها نقض لتصريحاته لرويترز أو أنها تعديل لها،                 
أنا قلت أن الميثاق وضع     ... عت فيه   صحيح أنا قلت إن الميثاق ليس قرآنا، ولكن ليس بالسياق الذي وض           : (قال

 وبالتالي إذا قررت حماس تغيير بعض األشياء فيه وهنا ال أتحدث عن األسس الرئيسية وإنما عـن                  1988عام  
، رغم أنه لم يقل ذلك لرويترز، وجاء توضيحه للشرق األوسط أكثر غموضا،             )قضايا بسيطة ليست ذات أهمية      

 أصحاب القضية، فللمرة األولى أسمع أنه في القضايا الوطنية هناك أسـس             وربما إستهزاءا بعقول الفلسطينيين   
رئيسية وقضايا بسيطة، وبالتالي من له الحق تحديد األسس الرئيسية ووضع قائمة بالقضايا البسيطة، فمثال حق                

حتفـاظ  العودة أو القدس هل هما من األسس الرئيسية أم من القضايا البسيطة؟؟ وإذا أصرت إسرائيل علـى اإل                 
ببعض المستوطنات في الضفة الغربية مثال، كيف نحل الخالف الفلسطيني حولها إذا إعتبرتها بعض القوى من                
األسس الرئيسية التي ال يجوز التنازل عنها، في حين إعتبرتها قوى أخرى أنها من القضايا البـسيطة التـي ال      

  تستحق تعطيل حركة السالم من أجلها؟؟
 للعرض السابق، إن البرنامج السياسي لحركة حماس غير واضح وال محدد لنا كمراقبين              أستطيع القول إستنادا  

للحراك السياسي الفلسطيني، ويبدو أن هناك عدم توافق على هذا البرنامج بين قيادات حركة حماس ذاتها، لذلك                 
ة فلـسطينية ضـمن     ليت الحركة تعلن للشعب الفلسطيني أوال ما هو برنامجها السياسي؟ هل هي مع إقامة دول              

 مما يعني اإلعتراف بدولة إسرائيل أم هي مع ما يقوله بعض قياداتها ضمنا وهـو تحريـر                  1967حدود عام   



 

 17

كامل فلسطين ولو على مراحل مما يعني إزالة دولة إسرائيل، وهل القيادات اإلسرائيلية غبية إلى هذا الحد كي                  
حل، لتكون هي من تدمر دولة إسـرائيل وتزيلهـا          تعطي حماس أو غيرها كامل األرض الفلسطينية على مرا        

وماذا عن حق العودة، هل تفهمه على أنه عودة كل الجىء فلسطيني إلى قريته ومدينته حتى                .... خطوة خطوة 
ومن حق حماس وغيرهـا، اإلعـالن عمـا    ...الواقعة داخل دولة إسرائيل أم العودة لمناطق الدولة الفلسطينية         

المعترف علنا بدولـة      ولكن ماذا عن البرنامج السياسي المعلن للسلطة الفلسطينية          يريدون من برامج سياسية،   
 مع اإلستعداد للتفاوض علـى قـضايا الحـل          1967إسرائيل والذي يطمح لقيام دولة فلسطينية في حدود عام          

قـد أن   النهائي ومنها القدس وحق العودة، وماذا سيحدث عند تصادم هذه البرامج مع برنـامج الـسلطة، وأعت                
الفوضى األمنية الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، تعود في األساس إلى تصادم الرؤى واألجندات الـسياسية،                
وإال ما معنى الوساطة المصرية المستمرة منذ سنوات بين السلطة وحماس تحديدا، أال يجعـل ذلـك المـشهد                   

لطة الفلسطينية، مما يـستدعي وسـاطة       سلطة حماس والس  : السياسي الفلسطيني وكأنه في الواقع توجد سلطتان      
خارجية بينهما، ولو كان هناك إجماع فلسطيني على السلطة الفلسطينية كقيادة للشعب الفلسطيني، لمـا شـهدنا                 
فوضى السالح واإلستعراضات العسكرية هذه، وكأن كل فصيل دولة مستقلة ال عالقـة لـه بدولـة الفـصيل                   

ني في القطاع ال يعني التشكيك في أحد من هذه الفصائل بقدر ما يرمي              إن هذا العرض للواقع الفلسطي    ... اآلخر
إال بيان حجم الهول الذي يعيشه الشعب الفلسطيني على يد ومن جراء سياسات وأفعال قواه السياسية، التي هي                  

ية وأعتقد أنه من مصلحة حماس ومستقبل وجودها في الحيـاة الـسياس           ... أحيانا ال تقل عن عذابات اإلحتالل       
الفلسطينية، أن توضح برنامجها السياسي بشكل محدد، فهي بذلك تعـرف أيـة جمـاهير ستكـسب بجانبهـا،        
والجماهير ذاتها تعرف حول أي برنامج تصطف وتجتمع، ومطلوب منها اإلعالن الواضح هل تعترف بالسلطة               

   الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني أم ال؟
تبرت في مؤتمر صحفي عقدته في غزة يوم السبت الثامن من أكتوبر ثمانية أجنحة عسكرية فلسطينية إع*

وأنها ستقاوم كل من يحاول تقديمها .... أن المساس بسالح المقاومة خدمة مجانية للعدو وبال مقابل (الحالي، 
 إن هذا اإلعالن يعني الصدام الصريح مع برنامج السلطة الفلسطينية، ألنها هي). بكافة األشكال والوسائل

المسؤولة عن قيادة الشعب الفلسطيني وتحقيق األمن له، وفي ظل سلطة رسمية هي مشروع الدولة الفلسطينية 
القادمة، ال يسمح ال الصديق وال العدو ببقاء السالح في يد كل من يريد ليصبح الشعب الفلسطيني أمام عدة 

ل، وهذا يعني بما فيها الكالشينكوف سلطات تتصارع كما قالت الفصائل في بيانها بكافة األشكال والوسائ
                                                      .وراجمات الصواريخ

أنهم شكلوا مجموعاتهم الضاربة ) كتائب الفاروق عمر بن الخطاب(إعالن من أطلقوا على أنفسهم إسم *
ء بالطريقة التي التي تناسب أعمالهم للردعلى أي إعتداء تنفذه حركة حماس، ألن العدل يقتضي أن تعامل هوال

معترفة أنها قامت ) ستردع الخوارج وزعماء الردة(على حد وصف بيان الكتائب، وأوضح البيان أن الكتائب 
بخطف بعض عناصر حماس كرسالة لـحماس بأن أعمال الخطف والقتل وإطالق الصواريخ على مقرات 

   يحرم ويحلل كما يشاء تائب الفاروق لن تسمح ألحد أنأن ك(وأكد البيان ). السلطة لن تمر دون حساب
والسؤال هو كيف سيصبح حال الشعب الفلسطيني، إذا نفذت كتائب ). ويشعل الفتنة التي هي أشد من القتل

 أعمال وتجاوزات حماس بنفس إسلوب الكالشينكوف وراجمات الصواريخ،  الفاروق بيانها وردت على
  . وسيكون معهم الحق كل الحق

الفلتان األمني وما يصاحبه من إدعاءات تصدر عن حركة حماس تحديدا، و يبـدو هـذا مـن                : المثال الثالث *
وهـو أحـد    ) سامي وجيه عجور  (في غزة، بعد خطف إبنهم الضابط       ) آل عجور (البيان الذي صدر عن عائلة      

ضح ألم العائلة لخطف إبـنهم      كوادر حركة فتح، وهو من المناضلين المعروفين، كما قال بيان العائلة، الذي أو            
على يد هذه الفئة المارقة التي لم يردعها آذان صالة العشاء والتي لم يردعها شهر رمضان الكـريم،                  (وتعذيبه  

ولم تردعها الشريعة اإلسالمية وحتى أنها فقدت إنسانيتها سواء من ممارسة ألوان التعذيب النازي له وإطـالق                 
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اقته أبشع أنواع وأساليب التعذيب التي يندى لها جبين المؤمن المسلم، وكـذلك             النارعليه قبل وبعد إختطافه وإذ    
في الرد علـى    ) عائلة آل عجور  (، ويستمر بيان    )تجريده من مالبسه وسالحه وأوراقه الشخصية ونقوده كذلك       

محقـة،  الناطق بإسم حماس سامي أبو زهري الذي إعتبر عملية الخطف مسألة عائلية، فنفت العائلة ذلك، وهي      
فال يمكن أن يتطور خالف عائلي مع هذا المناضل إلى هذا الشكل من التعذيب، وعدم صحة ادعاءات حمـاس                   
أمر واضح للعيان، فكيف عرفتم أنه خالف عائلي، وإن كان كذلك فما دخلكم به، لماذا لم يصدر هذا التوضيح                   

لية الخطف والتعـذيب، فأصـدرت      فقط السبب في أن حماس هي التي مارست عم        .. ال..ال. عن فصيل آخر؟؟  
هكذا بيان للتضليل فقط، وهي عادة حماسية بإمتياز، تماما كبيانها بعد مجزرة جباليا في عرضـها العـسكري                  

                        ..حول أن صاروخا إسرائيليا أدى لإلنفجار، فردت بقصف ديكوري للتضليل 
لية مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومـع غالبيـة الـشعب           هذه األمثلة تضع حماس فعال في خط المواجهة الفع        

الفلسطيني التي ترفض تجاوزاتها ومحاوالتها فرض نفسها سلطة بديلة، والخطير في األمر أنها ال تقدم نفـسها                 
كسلطة مدنية، وإنما كسلطة إلهية تحكم بإسم اهللا واإلسالم وبالتالي فهي فعال مشروع طالباني فلـسطيني كمـا                  

لعديد من الممارسات التي أدانها الشعب الفلسطيني، وبالتالي ال نتجنى عند القول أن الكرة في ملعب                ظهر في ا  
حماس، فعليها أن تعلن بوضوح ما هو برنامجها السياسي، وهل تعترف بالسلطة الوطنية الفلـسطينية سـلطة                 

ادة حماس على الجواب الواضـح      فهل تجرؤ قي  .. وحيدة في المناطق الفلسطينية أم ال، وكل جواب له إلتزاماته         
  الصريح بدون لف ودوران ؟؟؟

  17/10/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

 فركش يستبعد سقوط نظام األسد  .42
 حلمي موسى  
رأى رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، فركش، امس أن الرئيس السوري بشار االسد يدرك أن 

وأبدى حذرا إزاء . ته ولكن هذا الضغط لم يجعل نظامه على وشك السقوطالضغط األميركي يضعضع سلط
. فكرة أن ضعف الرئيس األسد يصب في مصلحة إسرائيل معتبرا ذلك موقفا سياسيا متروكا لصناع القرار

ومع ذلك قال أن الربط بين الجهاد العالمي وغالبية الشعب السوري من السنة هو ميل غير إيجابي إلسرائيل، 
 . برا إن زعيما ضعيفا يوفر مالذا لقيادات اإلرهاب في دمشق ودعما لحزب اهللا، إنما يشجع هذا اإلرهابمعت

. وشدد فركش في مقابلة مع صحيفة معاريف، على أن معركة إسرائيل مع سوريا ليست عسكرية فحسب
 حماس وحزب جبريل، الذي يتدرب فيه أيضا أناس من) احمد(فالغارة على عين الصاحب أصابت معسكر 

. وأعتقد أننا ال نهاجم السوريين بشكل منفلت العقال. اهللا، غير أنها انطوت على رسالة أكثر مما كانت غارة
وهي تستعمل الضغوط في مختلف االتجاهات، حيث أن إسرائيل ليست . والسياسة التي ننتهجها صحيحة جدا

 . وأعتقد أن هذا صحيح. في الواجهة
 الرئيس السوري في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، قال فركش ال نعرف على وردا على سؤال حول دور

ومن الجائز أيضا أن . ولكننا وفق المعلومات التي نملكها نشتبه بأن سوريا تقف خلف االغتيال. وجه اليقين
اية وعلى ما يبدو فإن من قاد إلى هذا القتل، في نه. يكون ذلك بمشاركة جهات من حزب اهللا واإليرانيين

ولكن فركش ال يجزم إن كان ذلك قد تم بعلم الرئيس األسد، . المطاف، أحد ما في سوريا، غير بعيد عن بشار
وربما يكون تنفيذ . فأنا لست متأكدا، ولكن في نظم حكم كهذه، ال تحدث األمور في الغالب، بطريق الصدفة

 . االغتيال قد استغل البنية التحتية لحزب اهللا
 التحدي األهم الذي يواجهه األسد ليس األقلية الكردية والتظاهرات التي كانت حولها، وإنما واعتبر فركش أن

ولو أنهم يسألون األسد عن أشد ما يشغله، ألشار إلى . تحديدا حركة اإلخوان المسلمين، التي تتخذ وجهة وهابية
 بنانية كما ينبغي، استقرار نظام حكمه وتخفيف الضغوط على الحدود العراقية، وحل المشكلة الل
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 . ومواجهة اإلخوان المسلمين، والجهاد العالمي والقاعدة
ومع ذلك اضطر فركش لتبرير التناقض . وقال أنه يمكن لسوريا حل مشكلة الحدود مع العراق لو أرادت ذلك

م بدأ فاإلسال. بين الحديث عن استخدام سوريا لألصوليين وكونهم يشكلون خطرا عليها، بقوله هذا هو الشرك
وهذا شرك . يبرهن لألسد على انه إذا شرع بإغالق الحدود بشدة، بطلب من أميركا، فإنه سيغدو مستهِدفا

فإذا أغلق الحدود تماما، سيتعرض للجهاد الداخلي . وفي رأيي فإنه لن يحسمه. سيضطر لمواجهته وحسمه
 . يه األميركيون داخل سورياوالستمرار اإلرهاب اإلسالمي، وإن رفض فسيصل إلى وضع ربما يهاجمه ف

فاألميركيون . واعتبر فركش أن خيار التدخل العسكري األميركي البريطاني في النهاية قائم إذا لم يغلق الحدود
ويعتقد رئيس شعبة االستخبارات . لن يقبلوا لزمن طويل استمرار التسلل من الحدود السورية إلى العراق

ولو حصروه . قف خلف إصرار األسد على عدم االنحناء أمام القوى العظمىاإلسرائيلية أن دوافع أيديولوجية ت
ويضيف فركش . داخل غرفة مغلقة ومعزولة، فانه، وفق فلسفته، سيقول انه يؤيد نجاح أبو مصعب الزرقاوي

 . من ناحية أيديولوجية يتمنى األسد أن يختفي األميركيون من هنا
وقال إن األسد اليوم أقل .  قرارا حاسما بشأن السالم مع إسرائيلوأشار فركش إلى أن األسد لن يتخذ حاليا

نظرا في هذا االتجاه، ولكنه ربما بعد شهر أو شهرين، إن وجد خالصه في الدعوة إلى مسيرة سلمية مع 
هنالك . فليس هو الذي فقد هضبة الجوالن وإنما والده، في حين أنه هو الذي فقد لبنان. إسرائيل فربما يفعل ذلك

 . لذا فان جهوده موجهة اليوم أكثر إلى لبنان. يشعر بصعوبة أكبر
فهناك صيرورة واضحة لتعزيز . ورسم فركش صورة وضع استراتيجي مريح إلسرائيل في محيطها العربي

احتجاج الشارع اللبناني، واالنتخابات في السلطة الفلسطينية، التي انتخب فيها . الدولة القطرية في الدول العربية
 في المائة، وفي مصر ال يريد ألف قاٍض المشاركة في انتخابات 99 في المئة وليس ب 64بو مازن ب أ

وهذا تغيير . وأضاف أن قوة الشارع تتعاظم. الرئاسة، ألنهم يخشون أال يستطيعوا أن يقولوا ما يرون
وا في العالم العربي أن وفي اللحظة التي فاز فيها جورج بوش مرة أخرى في االنتخابات، استوعب. استراتيجي

. وقاد ذلك إلى نمو القوى الداخلية في العالم العربي. هناك جارا جديدا وأنه ال يسارع إلى الخروج من هنا
 . وشدد على أن الوجود األميركي في المنطقة هو الذي أحدث هذا التغيير

ية األخرى من وجهة نظر إسرائيل وفي هذا اإلطار، عدد رئيس شعبة االستخبارات اإلسرائيلية النقاط اإليجاب
وبينها فك عرى التحالف بين الحكومة اللبنانية، وحزب اهللا وسوريا مع خروج السوريين من لبنان؛ واإلرهاب 
 . الجهادي مطارد، أو هو مرغم حتى على كبح لجامه؛ ومواصلة الواليات المتحدة وأوروبا الضغط على إيران

  18/10/2005السفير 
  

 :كاريكاتير .43
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