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  توافق بين عباس والسنيورة حول سالح المخيمات .1
 عقـب   ل عبـاس  و ق : باريس من   وآرليت خوري  رندة تقي الدين   عن مراسلتيها    19/10/2005 الحياة   نشرت

 بعيداً من أي شروط لبنانية او مطالب فلسطينية بما يضمن المصلحة            تلعالقات الثنائية بحث  اان  , لقائه السنيورة 
ـ              و .للطرفينالعليا    اتخـذ   هأكد بأن زمن استخدام المخيمات الفلسطينية كورقة ضغط على لبنان قد انتهـى، وأن

وأن ال  , في محاولة زعزعة استقرار لبنان وأمنه     قراراً نهائياً بأن السلطة لن تسمح ألي طرف فلسطيني بزجها           
 أبـدى    الجانب الفلـسطيني   كما أن . ألن كل المنظمات الفلسطينية هي في اطار منظمة التحرير        مجال للتخوف   

 . فلسطينية انما بتأن   -لتوصل الى إقامة عالقات ديبلوماسية لبنانية       ا لمعالجة مشكلة السالح بالتوافق، و     هاستعداد
  .ى السنيورة ان هذا الجهد المشترك يتيح مواجهة أي خطر يمكن ان يتعرض له لبنانرأومن جانبه 

 الفلسطينيين المقيمين في لبنـان الـى        ,لقاءال عباس اثر    وةدع :ب.ف.أ نقال عن    19/10/2005عكاظ   وذكرت
القانون وليـسوا   وقال ان الفلسطينيين في لبنان تحت سلطة        . االمتثال للقانون في اشارة الى الفصائل الفلسطينية      

  .من جهته اكد السنيورة على ضرورة اللجوء الى الحوار لتسوية كافة القضاياو. هفوق
عن تفهمه للظروف الصعبة التي يعاني منها الالجئون  عربأان السنيورة  19/10/2005 السفير وأضافت

 التعاون مع ،مع الدولي وحض المجتة والحياتية االجتماعيهمعامؤكدا على اهمية معالجة اوض الفلسطينيون،
 عقب لقائه  سعد الحريريمن ناحيته قال و. على تقديم المزيد من الدعم الالزم في هذا الخصوصاالنروا
 وان هناك فئات معينة تحركها بعض الجهات التي ,ان من هو مقيم في لبنان ال يريد زعزعة اوضاعه: عباس

  .ينبغي السيطرة عليها
الحريري طمأن اللبنـانيين أن ال مـشروع    أن :وكاالت نقال عن   باريسمن  19/10/2005الخليج اإلماراتيـة    

لفت الى أن ثمة إرادة من عباس ومن الدولـة اللبنانيـة لمعالجـة موضـوع الـسالح                  ولتوطين الفلسطينيين،   
  .الفلسطيني، بعدما كان أي كالم عنه، من الممنوعات

توقعـات مـصدرها العاصـمة       إلى أن هناك     :باريس، بيروت والوكاالت  من   19/10/2005البيان   واشارت
 الشائك عبر اتفاق تعبر فيه السلطة عن التزامها بما يقره مجلـس الـوزراء                الفلسطيني اللبنانية بأن يحل الملف   

وقالـت مـصادر مطلعـة أن المحادثـات         . اللبناني في مقابل تقديم تسهيالت انسانية واجتماعية إلى الالجئين        
د فلسطيني إلى بيروت للبحث في خطوات عملية لترجمة بنود االتفاق المفترض            تمخضت عن اتفاق إلرسال وف    
 تـشكل   ،وإذا كان الجانب الفلسطيني يطمح إلى اتفاق مع السلطة اللبنانية         . 1559انه سيكون تحت مظلة القرار      

فلسطينيين في لبنان   العالقة السياسية بينهما المدخل األساس له، فان الحكومة اللبنانية تحبذ أن تكون الصلة مع ال              
ظهر في اآلونة األخيرة أن ثمة تناقضا بـين الـسياسة           يشار إلى أنه    . مقتصرة على الجانبين األمني واإلنساني    

وكان االتجاه الفلسطيني العام يقوم     . الرسمية الفلسطينية في رام اهللا والسياسة المحلية للقيادات المقيمة في لبنان          
  .اس أصرت على الوفدين حتى ال تكرس الزيارة مرجعية فلسطينية واحدةعلى إرسال وفد واحد، إال أن حم

  
   السلطة تطالب بوش بعدم التدخل في الشؤون الداخلية .2

 .أعرب نبيل شعث عن تمنياته بأال يتدخل بوش في الشؤون الفلسطينية الداخليـة  :القدس المحتلة ـ والوكاالت 
 . تكون دولة فلسطينية ديمقراطية، هي ضمانة لعمليـة الـسالم           بأن ,وقال سنتمنى عليه أن ينفذ ما يعد به دائما        

  .وتساءل كيف يمكن أن تكون هذه الدولة ديمقراطية ونحن نضع شروطا خارجية
  19/10/2005البيان 
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  قريع يؤكد على اجراء االنتخابات في موعدها .3
مقرر، مشدداً على أن مشاركة أي       على قرار السلطة إجراء االنتخابات التشريعية في موعدها ال         قريع  أحمد   أكد

  .فصيل في االنتخابات سواء حماس أو غيرها هو شأن فلسطيني وليس إسرائيلياً
  19/10/2005القدس الفلسطينية 

  
  التشريعي يؤجل حل الحكومة حتى عودة عباس    .4

أمام المجلس  يلقي محمود عباس في السادس والعشرين من الشهر الجاري خطاباً           :  سائدة حمد  -القدس المحتلة   
جـاء   .حكومة الحاليـة  الالتشريعي، يتضمن رده على مطالبة المجلس بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة بدالً من             

واعتبر مراقبون ان إرجاء موعـد       .ذلك على لسان روحي فتوح، بناء على رسالة بعث بها عباس الى المجلس            
  .ا بالكاملالرد يحسم في الواقع مسألة تشكيل حكومة جديدة ويسقط فكرته

  19/10/2005الحياة 
  

  القاعدة إلى غزة   من  تنفي دخول عناصر  الفلسطينيةالداخلية .5
  تـسلل  حول ,أهارون فركش نفت الداخلية الفلسطينية بشدة امس، صحة االقوال التي ادلى بها           :  د ب أ   -غزة  

رائيلية اعالميـة كبـرى      وقال ابو خوصة ان تلك االقوال هي جزء من حملة اس           .القاعدة الى غزة عبر سيناء    
زيارة وزيادة الضغط الدولي على السلطة وحـرف  الالفشال , تتالزم مع كل زيارة يقوم بها عباس الى واشنطن  

  .بوصلة االهتمام عن مشاكل االحتالل
  19/10/2005االتحاد االماراتية 

  
  القدوة يتهم اسرائيل بمحاولة إجهاض قمة عباس وبوش .6

القدوة امس أن عباس سيطالب بوش بالعمل على دفع عملية الـسالم وتطبيـق    أعلن ناصر :غزة ـ  حامد جاد
 وقـف االعتـداءات      أيـضا   سـيبحث  هوقال إن  .خطة خارطة الطريق وضمان قيام دولة فلسطينية ذات سيادة        

 .قطاع والـضفة الغربيـة    ال وضمان التواصل الجغرافي بين      ,مطار والميناء الاإلسرائيلية وتشغيل معبر رفح و    
ن الجانب الفلسطيني سيطالب اإلدارة األميركية بممارسة الضغط علـى إسـرائيل لوقـف توسـيع                موضحا ا 

وتحويـل مـسار    بوش  واتهم إسرائيل بمحاولة إجهاض قمة عباس ب       .جدار وتهويد القدس  اللمستوطنات وبناء   ا
وأكـد أن    .ةالسلطجدول أعمال اللقاء وفقاً ألجندتها الخاصة دون أن تقوم بأي خطوات من شأنها تعزيز مكانة                

السلطة ستطالب واشنطن بتخصيص دعم مالي عاجل إلعادة إعمار األراضي الفلـسطينية والعمـل لتحقيـق                
  وكاالت .المطالب الفلسطينية التنموية

  19/10/2005الغد األردنية 
 

  لضرب مؤسساتهاتحدث عن مؤامرة حماس ت .7
ان أن الحركة تتجه إلى تغيير خطابها اإلعالمي        كشف قيادي رفيع في حماس لـ البي        :ماهر إبراهيم والوكاالت  

والسياسي بعد األحداث المؤسفة والصدامات بين الحركة والسلطة في قطاع غزة، وقال إن التعليمات الجديـدة                
وشدد على أن حمـاس تـدرك         .لدى ناشطي الحركة والعسكريين فيها بعدم استخدام السالح مهما كان السبب          

ووصف .  مؤسسة للحركة مستهدفة بضربات قاضية     40لتي تحاك ضدها وان أكثر من       خيوط المؤامرة الكبيرة ا   
المصدر الموقف المصري إزاء الوضع الداخلي الفلسطيني بأنه سيئ وذو وجهين، وبـين ان القـاهرة ليـست                  

  متشجعة وال من مصلحتها إجراء االنتخابات التشريعية لكن حركة حماس مصممة على المضي في 
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  . إلى االنتخابات مهما كلف األمر من صعوباتالطريق وصوال
 19/10/2005البيان  

  
  داخلية السلطة تحرض عائالت شهداء جباليا برفع دعاوى ضد حماس .8

أكدت مصادر في السلطة الفلسطينية أن وزارة الداخلية فشلت في إقناع عائالت شهداء مجزرة جباليـا برفـع                  
إن : فظة على أسلوب عمل الداخليـة ومكتبهـا اإلعالمـي         وقالت المصادر المتح   .دعاوى قضائية ضد حماس   

جهودا كبيرة بذلتها الداخلية وجهات تطلق على نفسها لجان إصالح عبر أساليب مختلفة من الترغيب والترهيب                
وأضـافت أن عـائالت      .لعائالت الشهداء بضرورة رفع دعاوى قضائية ضد حماس في المحاكم الفلـسطينية           

 وحذرت المـصادر  . باستغراب شديد مؤكدين انحيازهم إلى جانب الحق ووحدة الصف الشهداء قابلت المطالب    
  .من فبركات جديدة وحملة دعائية تنفذها الداخلية ضد حماس

 18/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   من فتح 250استقالة  .9

غيـاب الديمقراطيـة     عضواً من حركة فتح في رفح أمس استقالتهم من الحركة احتجاجا على              250أعلن نحو   
 عضوة في الحركة بعد أن اتهمـوا        15 عضوا و  244داخل الحركة، وقدم األعضاء استقالتهم في رسالة وقعها         
  أ ف ب . بعض األعضاء باستغالل الحركة للحصول على المكاسب

 19/10/2005البيان   
  

  خطف عميلين إلسرائيل في غزة تعلن فرسان العاصفة  .10
في قطاع غزة رجلين اتهما بالتعاون مع إسرائيل في مؤشر آخـر علـى انعـدام                احتجز مسلحون فلسطينيون    

 إنها احتجزت الـرجلين ألن قـوات        ،شكلة حديثاً داخل حركة فتح    توأعلنت جماعة فرسان العاصفة الم    . القانون
وكالـة  لوابلغ أبوعنان الناطق فـي الحركـة         . األمن فشلت في تقديم المشتبه بهما إلى العدالة خالل االنتفاضة         

لقد قمنا بالخطف والتحقيق بعد أن لم تستجب السلطة الفلسطينية لنداءاتنا المتكررة للقيـام بمحاسـبة                : رويترز
ولم يعلن الخاطفون هوية الرجلين اللذين خطفا من بلدة خان يونس ولم يذكروا ما سيحل بهما في حال                  . العمالء

ن هذه هي بداية حملتنا ضد أولئك الذين خـانوا وطـنهم            إ: وقال الناطق باسم فرسان العاصفة    . ثبوت إدانتهما 
إلى ذلك، قال توفيق أبوخوصة إن قوات األمن ستتخذ اإلجراءات الالزمة عقب خطف الرجلين ولـن                . وشعبهم

  )رويترز. (تسمح ألي فصيل بتنفيذ القانون من تلقاء نفسه
 19/10/2005البيان  

  
  ناشطان فلسطينيان يفران من سجن اريحا .11

مصدر في مصلحة السجون الفلسطينية ان ناشطين فلسطينيين من كتائب شهداء االقصى فرا امـس مـن                 اعلن  
وقال المصدر ان الرجلين المتحدران مـن        .السجن المركزي في اريحا حيث كانت تعتقلهما السلطة الفلسطينية        

   ا ف ب.همااريحا كانا قد سجنا بسبب مشاركتهما في هجمات على اسرائيليين خالفا الوامر حركت
  19/10/2005الغد األردنية 

  
  فتح تريد حجز مقعدين في التشريعي للبرغوثي وخضر  .12
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عباس زكي على ضرورة فوز مروان البرغوثي وحسام خضر بالتزكية للمجلس التشريعي الجديد وذلـك                أكد
خـضر  ورأى زكي أن فـوز البرغـوثي و        .كرد طبيعي على ما قامت به اسرائيل من اعتداء على حصانتهما          

بالتزكية سيكون رسالة لإلسرائيليين واألميركيين والعالم بأن اختيار شعبنا لنوابه يتحدى زنـازين االحـتالل،               
  .وإرادة الشعب قادرة على منح الثقة لهذين المناضلين األكثر تضحية

  18/10/2005الحياة الجديدة  
  

 اإلعالن قريباً عن تشكيل قيادة مركزية لجميع أجنحة حركة فتح  .13
أعلن قائد لواء الشهيد جهاد العمارين في كتائب شهداء األقصى صامد حجاج انه سـيتم خـالل                 :  مير حمتو س

األيام القليلة المقبلة اإلعالن عن تشكيل قيادة مركزية مشتركة لجميع التشكيالت العسكرية التابعة لحركة فـتح                
ابة لتوجه في قيادة حركة فتح وقيـادات        وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استج     . على اختالف توجهاتها ومسمياتها   

التشكيالت العسكرية لمواجهة استحقاقات كثيرة قادمة مثل االنتخابات التشريعية وكذلك المؤتمر الحركي العـام              
وفيما يتعلق بموضوع جمع االسلحة أكد أن ما تقوم به السلطة الوطنيـة هـو               . السادس واالنتخابات التنظيمية  

وحول موقف كتائب شهداء األقصى من األحـداث        . ارج عن القانون وسالح الفوضى    عمليات لجمع السالح الخ   
التي شهدتها بعض مناطق غزة بين مسلحين من حماس وأفراد الشرطة واألمن الوطني أشار القيادي في كتائب                 

قـد  األقصى الى أن هذه األحداث مرفوضة وهناك تفكير لدى شهداء األقصى بالرد على كافة التجاوزات التي                 
تحدث مستقبال، وأضاف أن أية واقعة تحدث ويكون فيها شعبنا هو الخاسر سيكون لنا موقف من أجل حمايـة                   

وأضاف في حال وقوع تجاوزات من حركة حماس ستتم ترجمته في البداية من خالل الدعوة للحـوار                 . شعبنا
أو بالتطاول علـى منجـزات      والعقالنية ولكن على أن ال يفسر ذلك بالضعف ولن نسمح بحدوث أية تجاوزات              

شعبنا ومهاجمة قوات السلطة األمنية وسيتم الرد على هذه التجاوزات بالطريقـة المناسـبة فـي حينـه ولـو                    
وأكد أن كتائب األقصى لن تقف مكتوفة األيدي أمام شـعبنا           . اضطررنا لحسم األمور بالقوة فلن نتردد في ذلك       

 يستغل هذه األحداث لزعزعـة االسـتقرار واآلمـان فـي            لألخطار وعدم االستقرار ألن هناك طابور خامس      
  .مجتمعنا

  19/10/2005الحياة الجديدة 
  

  ! ميثاق الشرف تعبيرعن إرباك في أولويات الساحة الفلسطينية:الجهاد .14
اعتبرت حركة الجهاد ما تردد عبر وسائل اإلعالم عن توقيع فصائل المقاومة لميثاق شرف، أنه تعبيـر عـن                   

وأكدت أنها لـن تـشارك فـي االنتخابـات           .لويات المطلوب ترتيبها على الساحة الفلسطينية     إرباك لسلم األو  
  .التشريعية القادمة تصويتاً وترشيحاً

 19/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   غزةىنايف حواتمة جاهز للعودة إل .15
لي قطاع غزة بعد ضـمان      اكدت مصادر مسؤولة في الجبهة الديمقراطية امس ان نايف حواتمة جاهز للعودة ا            

  .  معبر رفحىحرية الحركة عل
19/10/2005القدس العربي   

 
  القوى تؤكد رفضها القاطع ألية حلول جزئية .16
 دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة      ةأكدت القوى الوطنية واإلسالمية رفضها القاطع ألية حلول جزئية، وألي         : غزة

 وجود دعوات أمريكية بإقامة حكومة فلسطينية في غـزة، أو            من  لها وحذرت في بيان   .أيا كان طابعها ولونها   
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 باعتبـاره   ،نقل مقر الحكومة إلى هناك، وممارسة المزيد من الضغوطات للقضاء على ما يـسمى باإلرهـاب               
واعتبر أن الموقف الفلسطيني المطلوب في هذه المرحلة هو كيفيـة العمـل علـى     .وصفة ناجحة لحرب أهلية 
 مؤكـداً   .يطان والجدار واالحتالل، والعمل على تحقيق األمـن واالسـتقرار لـشعبنا           كسب معركتنا ضد االست   

  .ضرورة إجراء االنتخابات التشريعية في موعدها
  19/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  ليتنكال الحصار واإلغالق ويواصلاالحتالل  .17

 فيما ذكرت مصادر امس، ان تلـك        ة في الضف  واصلت قوات االحتالل تدابير الحصار واالغالق التي فرضتها       
التدابير شملت التنكيل بعشرات المواطنين وتجريف اراض بغرض تضخيم سواتر ترابية تغلق مداخل بعـض               

على صعيد آخر، قال مواطنون يقيمون بالقرب من الحرم االبراهيمي ان دوريـات جـيش االحـتالل          .الطرق
لجدران، وذلك بزعم التفتيش والتـدقيق فـي البطاقـات          واصلت، احتجاز العديد من المواطنين وصلبهم على ا       
الى ان قوات االحتالل كثفت تواجدها العسكري وشددت         الشخصية، فيما اشارت عائالت تقيم في واد النصارى       

وأوضحت مصادر محلية ان اجـراءات الحـصار        . تدابير الحصار واالغالق بذريعة حماية تنقل المستوطنين      
  .عتداءات المستوطنين ضد المواطنين وتالميذ المدارسالمشددة ترافقت مع تجدد ا

  19/10/2005األيام الفلسطينية 
  

   مسلحاً يقتحمون جامعة في غزةخمسون .18
 أبوابها امام الطالب بسبب اعتداء عـدد         في غزة  لليوم الثامن على التوالي تغلق جامعة األزهر       : طاهر النونو 

رم الجامعي، واالعتداء بالضرب على اثنين مـن العمـداء          من الطلبة ومناصريهم من خارج الجامعة على الح       
وأكد مجلس   . وطرد رئيس الجامعة وأعضاء مجلسها خارج مباني الجامعة وتكسير أثاث مكتب رئاسة الجامعة            

الجامعة انها ستظل مغلقة وسيستمر تعليق الدراسة بها الى ان تتم مالحقة ومعاقبة المعتدين، وتغليب المصلحة                
  .دة القانون على المصلحة الخاصة وحالة الفوضى واالنفالت األمنيالعامة وسيا

  19/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  عمال غزة يحتجون على عدم توفير فرص عمل لهم .19
اقتحم عشرات العمال الفلسطينيين الغاضبين مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة أمس            :  غزة،  فتحي صباح   

واطلق العمال المحتجون هتافـات     . ه لالحتجاج على عدم توفير فرص عمل لهم       بينما كان المجلس يعقد جلسة ل     
غاضبة ضد الحكومة والنواب ومسؤولي السلطة الفلسطينية واتهمومهم بالتقصير في ايجاد حلول لمشاكلهم التي              

طاع تتفاقم يوماً بعد يوم جراء مواصلة اسرائيل فرض حصارها المشدد على األراضي الفلسطينية، خصوصاً ق              
واضطر المجلس الى تعليق اعمال جلسته لنحو نصف ساعة نتيجة الهرج والمرج وحال             . غزة، منذ اعوام عدة   

ووجهت الكتلة العمالية المستقلة رسالة تحذير للسلطة الفلسطينية انها          .الفوضى التي اصابت المؤسسة التشريعية    
  .لن تقف مكتوفة األيدي امام التدهور الخطير في واقع العمال

  19/10/2005الحياة 
  

  زيتون جنوب قلقيليةال أشجار يسرقاالحتالل  .20
 شجرة زيتون من أراضي قرية عزون عتمة، الواقعـة          150 باقتالع أكثر من     أمسقامت قوات االحتالل ظهر     

  .م1948خلف جدار الفصل العنصري، جنوب قلقيلية ونقلتها إلى داخل المناطق المحتلة عام 
  19/10/2005م المركز الفلسطيني لإلعال
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 حول الطالبة فيروز بيانان فلسطينيان .21
، بيانين )أشد(، واتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني )شاهد(أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 

 فيروز  من مخيم الرشيدية جنوب لبنان،منفصلين، يدينان بشدة، ما تعرضت له الطالبة الفلسطينية المتفوقة
، من اذالل فاضح من قبل دائرة التربية والتعليم في االونروا، ) بالمئة في فرع علوم الحياة87(الحاج موسى 

مطالبين باعادة النظر في المنح المقدمة،  وحرمانها من المنحة المقدمة خصيصا لالجئين الفلسطينيين المتفوقين
 . ومعاقبة المتالعبين، وزيادة اعداد المنح

19/10/2005السفير   
 

  زا الطيور تجمع سوريا وإسرائيل انفلون .22
يجتمع غداً الخميس على جسر الملك حسين في األردن ممثلون عن سـوريا والعـراق                : لقمان اسكندر  ،عمان

ورفـض   .وإسرائيل إضافة إلى األردن والسلطة الفلسطينية في إطار الجهود المبذولة لمواجهة أنفلونزا الطيور            
  . للقاء تسييس القضيةوزير الزراعة األردني الذي أعلن عن ا

 19/10/2005البيان 
  

  اسرائيليون يخترعون حججاً للتهرب من الخدمة العسكرية  .23
 فيلوديا فالديمير، شاب اسرائيلي تجاوز الثامنة عشرة وقد حـان وقـت التحاقـه               : آمال شحادة  ،القدس المحتلة 

اسهل الطرق لتحقيق ذلك، فسلك     لكنه، كشريحة كبيرة من اترابه، قرر التهرب من الخدمة وبحث عن            . بالجيش
  .طريقاً مغايراً لألكثرية وقرر االستفزاز

نقـش شـعار    : واحتار بين فكرتين  . وما هو االستفزاز برأيه؟ ان تظهر موالياً لجهة تعتبرها اسرائيل عدواً لها           
وربما تكون النتيجة   وبعد تفكير عميق قرر ان االقتراح الثاني سيكون اكثر استفزازاً           . النازية او كتابة اهللا اكبر    

عندها توجه الى فنان ينقش الوشم على الجسد وطلب منه رسم شعار النازية             . ابعد من مجرد رفضه في الجيش     
  .على زنده ثم حمل حقيبته وتوجه في اليوم االول الى الجيش

كان ذلك استفزازاً بشكل كبير وأثار غضب المسؤولين الذين قرروا اعتقاله على الفور واصطحابه مكبل اليدين                
وبعد تحقيقات مع العائلـة     . الى عائلته حيث عمدوا الى تفتيش المنزل بحثاً عن مستندات لها عالقة بهذا الشعار             

دات تثبت توجهه النازي فافرج عنـه ولكـن   واحتجازه ساعات طويلة لم يتمكن الجنود من الحصول على مستن       
بلغت النسبة هذه السنة واحد من كل ثمانية شبان اسـرائيليين ال يلتحقـون              كما  ... بشرط عدم التحاقه بالجيش   

وتشير االحصاءات فـي    . بالجيش بسبب حصولهم على تقارير طبية تؤكد معاناتهم من مشاكل وامراض نفسية           
  . 2002 في المئة مقارنة مع العام 30الجيش الى ارتفاع هذه النسبة 

وإذا كانت هذه الظاهرة ظلت تعالج بسرية في الماضي، إال ان الحديث عنها بات اليوم اكثر سهولة، إذ يتناولها                   
فأحدهم، مثالً، يقـول  . الشبان بكل صراحة كاشفين عن االساليب التي يتبعونها للحصول على مثل هذه التقارير       

الليلي والكوابيس التي ترافقه يومياً افضل وسيلة للحصول على تقرير طبي يـساعده             انه وجد في حجة التبول      
جندي آخر قال انه توجه الى عيادة الطبيب المسؤول في الجيش وهو يحمـل      . في التهرب من االلتحاق بالجيش    

  . قطع دراجة مفككة وقال انه يقضي طوال ساعات اليوم يتجول وهو يحمل هذه القطع القديمة
 المسؤولون اإلسرائيليون ان الظاهرة االكثر خطورة تتمثل في النسبة العالية التي ال تلتحق بتاتاً بالجيش                ويرى

ويحذر بعضهم من خطر انتشار هذه الظاهرة وتأثيرها في شريحة كبيرة ممـن             . بسبب تقاريرالمشاكل النفسية  
ويتبين مـن   . الظاهرة تنعكس عليهم  وقد بدأت ابعاد هذه     . يخدمون ويتذمرون من ظروف حياتهم داخل الجيش      



 

 9

التقارير التي تصل من أطباء اختصاصيين ان معظمها يتحدث عن حالة نفسية خطيرة لدى عدد مـن الجنـود                   
على رغم ان قادة الكتائب التي ينتمي اليها هؤالء يؤكدون انهم يتصرفون بشكل طبيعي في الجيش وال تظهـر                   

لكن االهل، يمارسون ضغوطاً متواصلة تصل احياناً الـى  . يعلى معظمهم مالمح وجود مشاكل او مرض نفس     
  . حد التهديد

ويتركز الخالف في قيادة الجيش حول ما سموه القرار السهل حيث يحمل المسؤولون اعضاء اللجنـة تبعـات                  
عن ويدافع هؤالء   . المصادقة على التقارير الطبية ومن ثم تسريح الجنود بعد فترة قصيرة من تسلمهم التقارير             

موقفهم بعدم قدرتهم على تحمل مسؤولية انتحار جندي او ارتكابه جريمة في وقت تكون عائلته قد حذرت مـن       
  .خطر وقوع ذلك

امام هذا الوضع قررت قيادة الجيش تشكيل لجنة خاصة لوضع خطة لتقليص نسبة المتهربين من الجيش عموماً                 
 اللجنة في اقتراح تحديد حقوق كل من ال يخدم فـي  وتبحث. والذين يقدمون تقارير طبية نفسية في شكل خاص      

الجيش وحرمانه من االمتيازات لعل ذلك يكون رادعاً لكثيرين حتى يدركوا ان هناك خسارة جديـة لهـم فـي            
 .التهرب من الخدمة، تتعلق بحقوق مستقبلية لهم ولعائالتهم

  19/10/2005الحياة 
  

  نود االحتياط  لتقليص عدد ج الكياناألزمة االقتصادّية تدفع .24
في خطوٍة تعكس مدى التدهور االقتصادي الحاصل داخل الكيان تقرر إجراء تغييرات جوهرية             : القدس المحتلة 

في جيش االحتالل والشرطة، في أعقاب تقليص الميزانية المخصصة ألجهـزة األمـن، فـي ظـل األزمـة                   
وتوقعت مصادر أمنية صهيونية مسؤولة      .زةاالقتصادية، التي يعاني منها الكيان، وفي أعقاب االنسحاب من غ         

 وذلك بالمقارنة مع العام الجاري      %10أن يطرأ انخفاض دراماتيكي على عدد جنود االحتياط، إذ سيتقلص إلى            
)2005( ِعي95، وكان د.%  

 19/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

    في النقبالعثور على صاروخ الو قرب مفترق عتير .25
 لبلدة الشرقي المدخل الى يقود الذي أطلق مجهولون مساء أمس، عيارات نارية عند مفترق عتير        : ياسر العقبي 

وقد وصلت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة، وقامت باغالق الشارع الرئيـسي              ..النقب في العربية حورة
 طراز الو كـان     وقالت مصادر شرطية إنه تم العثور على صاروخ من        . من مفترق حورة وحتى مفترق عتير     

  . جاهزا لالنطالق
  19/10/2005 48عرب 

  
  !  اسرائيلي يبدون اهتماما بحملة االستيطان الجديدة في النقب800 .26

 شخص إلى يوم خاص لتسويق المستوطنات في النقب، غالبيتهم من           800 وصل أكثر من     :خاص،  ياسر العقبي 
جاء ذلك على ضوء اإلعالن الجديد لحكومـة         .يكااألزواج الشابة والجنود المسرحين والقادمين الجدد من امر       

 .إسرائيل حول االمتيازات الخاصة التي تمنحها لألزواج الشابة من اليهود الذين يريدون االستيطان في النقـب               
 –وقد استقبل األزواج أعضاء حركة أور، إلى جانب ممثلي المستوطنات الجديدة والمجالس اإلقليمية في النقـب    

  . ول، وبني شمعون، وتمار والعرباه، والخيشرمات نيغف، واشك
وعبر المهتمون باالستيطان في النقب عن تخوفهم من عدم العثور على اماكن عمل في المستقبل، نظرا لكـون                  

وقالت مصادر في شركة تسويقية     . المنطقة تعاني من شح أماكن العمل، وتتربع على عرش البطالة في إسرائيل           
  . الكيميائيين واألكاديميين عبروا عن اهتمامهم باالستيطان في المنطقةلحركة أور ان العديد من
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  18/10/2005 48عرب 
  

  بيرس شمعون، الكلب المطيع لشارون : شبيبة حزب العمل .27
نظمت شبيبة حزب العمل الثالثاء تظاهرة قبالة منزل زعيم الحزب بيرس تحت شعار بيرس شمعون، الكلـب                 

   .عالم اسرائيلية ان التظاهرة طالبت بيرس االنسحاب من حكومة شارونوافادت وسائل ا .المطيع لشارون
ونقل موقع يديعوت احرونوت عن رئيس شبيبة العمل عيران حرموني قوله اننا لن نسلم بقيادة منهكة لحـزب                  

  .العمل جاءت لخدمة شارون وحزبه
  18/10/2005 48عرب 

 
   إسرائيليين بجروح 9إصابة : ضمن موجة العنف .28

ة العنف التي تشهد تصاعداً في اآلونة األخيرة في إسرائيل، أصيب شابان وفتاة اإلثنـين، جـراح                 ضمن موج 
جاء أن الشرطة نـصبت      .أحدهم خطيرة، نتيجة إطالق نار في بئر السبع، على خلفية شجار في العالم السفلي             

  .الحواجز في محاولة إللقاء القبض على مطلقي النار، إال أنها لم تعتقل أحداً
في سياق متصل، أفادت المصادر اإلسرائيلية أن ستة إسرائيليين قد أصيبوا بجروح متفاوتة جراء تعرضـهم                و

كريات يام اعتقـل شـاب    وفي .للطعن في أعمال عنف وقعت ليلة أمس، حالة إثنين منها وصفت بأنها خطيرة            
ي جميع أنحاء جسمه مما أدى      وفي ريشون لتسيون تعرض شاب للطعن ف         .اإلثنينبتهمة القيام بطعن فتى يوم      
  .إلى إصابته بجروح خطيرة

  18/10/2005 48عرب 
  

   بورصات مرتفعة6فلسطين تتصدر  .29
 بورصات تصدرتها فلـسطين وهبـوط       6شهدت أسواق المال العربية أمس ارتفاع مؤشرات        :  حسين حمادنه 

عدد األسهم المتداولـة     نقطة وبلغ    924.08ليصل إلى مستوى    % 0.90ارتفع مؤشر القدس بنسبة     و .بورصتين
  .  صفقة211 ألف سهم نفذت من خالل 468.1حتى ذلك التوقيت 

 19/10/2005البيان 
  

   مليون دوالر للسلطة30محكمة اميركية تفرج عن  .30
امس انها كسبت قضية رفعتها امام المحكمة العليا في نيويورك برفع            الفلسطينية   اعلنت سلطة النقد  :  فرح سمير 

 دوالر هي ضمن االموال الفلسطينية في التي قررت محكمة فدرالية امريكية فـي مـايو       مليون 30الحجز عن   
  . الماضي حجزها

  19/10/2005عكاظ 
  

  توقيع اتفاقية لتمويل إنشاء وتجهيز بيت للمسنين في أريحا .31
مـم   والقنصل األسباني وممثل برنـامج اال      ،التخطيطو العمل   يوقعت السلطة الوطنية ممثلة بوزير    : احمد سليم 

المتحدة اإلنمائي اتفاقية إلنشاء وتجهيز مشروع بيت األجداد الخاص بالمسنين في محافظة أريحا والممول مـن                
وأكد وزير التخطيط أهمية المشروع      . بقيمة مليون يورو عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي        ،الحكومة األسبانية 

  .بار السنوقال لدينا تصورات معينة لدعم االحتياجات المتعددة لك
  19/10/2005القدس الفلسطينية 
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  واشنطن تقترح قمة رباعية في العقبة لدعم السالم .32
توقعت مصادر فلسطينية مطلعة ان تستجيب االدارة االمريكية لبعض مطالب محمود عباس              :عبدالقادر فارس 

قد قمـة رباعيـة     ورجحت المصادر ان تقترح واشنطن ع     . ومنها الضغط على اسرائيل الطالق مئات االسرى      
تشارك فيها كوندليزا رايس في مدينة العقبة خالل النصف االول مـن شـهر              )  اردنية - اسرائيلية -فلسطينية  (

الى ذلك اعلن البيت االبيض امس ان على الفلسطينيين ان يعملوا على تحسين الوضع االمنـي                . نوفمبر المقبل 
سي ان بوسع الفلسطينيين ان يفعلوا المزيد لوقف العنف         وقال المتحدث الرئا   . لمنع تنفيذ هجمات على اسرائيل    

  . مجدداً تأييد واشنطن للقيادة الفلسطينية
  19/10/2005عكاظ 

  
   من آية قرآنية استشهد بها"بني إسرائيل"بوش يحذف  .33

حذف جورج بوش، أمس، عبارة بني إسرائيل من آية استشهد بها عندما أبلغ ضيوفه إلـى إفطـار رمـضاني                 
وخالل حديثه عن اإلرهاب قال بوش لقد دانت عدة مراجـع            . من القرآن إلى مكتبة البيت األبيض      إضافة نسخة 

 من  32ونصت اآلية   .  من السورة الخامسة في إشارة إلى سورة المائدة        32إسالمية اإلرهاب مستندة إلى اآلية      
و فساد في األرض فكأنما قتل      سورة المائدة  من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أ                

  )آي.بي.يو.(الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا
  19/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
  الهدنة غير مهددة: القاهرة .34
 اعلن السفير المصري في اسرائيل ان الهجوم الفلسطيني الذي ادى الى مقتل ثالثـة مـستوطنين ال                  : ب‚ف‚أ

الهجـوم  «واضاف ان   »‚ ال جدوى من التحدث عن انقاذ الهدنة النها غير مهددة          وقال‚ ةيشكل تهديدا على الهدن   
كان خطأ لكن ليس لدرجة تهديـد  ‚ يبقى بسيطا واعتبر انه لن يكون االخير ‚ الذي وقع مع كل االحترام للضحايا     

نيين ان يـدركوا  على الفلسطي ‚ على الجانبين اعطاء المنطق والمفاوضات فرصة     «ومضى يقول   »‚ عملية السالم 
ان اعتداء اخر لن يغير وجه منطقة الشرق االوسط وعلى اسرائيل ان تفهم ان توقيف هذا الناشط المالحـق او                    

  .ذاك لن يؤدي الى تسوية النزاع
 19/10/2005الوطن القطرية 

  
  محاكمة شارونب يطالب  الكنديةالتحالف ضد جرائم الحرب .35

ط في كندا، عدد من المسؤولين الكنديين بالعمـل علـى محاكمـة       طالب التحالف ضد جرائم الحرب، الذي ينش      
وضمن التحالف رسالته، بسلسلة مما قام بـه شـارون كمجـرم حـرب ضـد                 .اريئيل شارون كمجرم حرب   

الفلسطينيين، منوهاً إلى أن العقوبة المفروضة وهي السجن مدى الحياة، حتى إن ارتكبت الجريمة خارج كنداً،                
  .جرمي الحربوذلك وفقاً لقانون م

  18/10/2005الحياة الجديدة 
  

  ال تطبيع مع إسرائيل من دون علم البرلمان: البحرين .36
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أعلنت كتلة المنبر اإلسالمي في البرلمان البحريني على لسان رئيسها الدكتور صالح علي أنها تلقت تأكيـدات                 
جاه التطبيع االقتصادي أو الثقافي أو      من القيادة السياسية وعدد من كبار المسؤولين بعدم القيام بأي خطوة في ات            

وأفـاد صـالح أن      .الدبلوماسي أو السياسي، وبأي شكل، مع إسرائيل من دون الرجوع إلى مجلـس النـواب              
الحكومة أكدت له أنها ملتزمة تماماً مع منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وقرارات جامعة الدول العربيـة                 

  .الخاصة بالتعامل مع إسرائيل
  19/10/2005ج اإلماراتية الخلي

  
  اإلمارات تطالب المجتمع الدولي بحماية أطفال فلسطين  .37

 االمم المتحدة المجتمع الدولي بالتدخل إلرغام اسرائيل على وقـف سياسـاتها              في طالبت االمارات في كلمتها   
ي تعاملها مع المدنيين    العدوانية واحترام مبادىء واحكام القانون اإلنساني الدولي خاصة اتفاقية جنيف الرابعة ف           

  وام. بمن فيهم األطفال والنساء، وتنفيذ كل القرارات الدولية بذلك
  19/10/2005الخليج اإلماراتية 

 
 الضفة جزء من كونفدرالية مع األردن : عّمان .38

 حلمي موسى  
طاع غزة،  قال مسؤولون فلسطينيون اللسفير إن الخطر الحقيقي يكمن في مخطط الفصل بين الضفة الغربية وق

معتبرين أن خطوات إسرائيل المتشددة في الضفة تستهدف حصر االهتمام السياسي الفلسطيني في غزة بعيداً 
عن القضايا السياسية للضفة، واشاروا الى أن التركيز على ما يسمى بنموذج غزة ليس سوى االسم الحركي 

 . لفكرة الدولة الفلسطينية في القطاع والخيار األردني في الضفة
ويدرك الفلسطينيون، وخصوصا في حركة فتح، أن المستقبل القريب بالغ الحساسية والحرج إذ ال تبدو في 

ويقر عدد من قادة فتح أن الفلسطينيين في كل ما يتعلق بخريطة الطريق باتوا في موقع . األفق تطورات ايجابية
 والحذر في كيفية التعامل مع كل ما هو المتلقي، وليس في موقع المبادر، وأن هذا يفترض التفكير الجدي

 . مطروح
ويؤمن هؤالء بأن التعقيدات واإلشكاالت الداخلية الفلسطينية وجهود اإلصالح، ال يمكن إتمامها بين عشية 
وضحاها، مقرين بتقصير فتح في إنجاز ما تم االتفاق عليه في القاهرة على صعيد البناء الداخلي وخصوصا 

 . ة هيكلة منظمة التحريرفي كل ما يتصل بإعاد
. وثمة من يشير إلى أن رئيس الحكومة الفلسطينية أحمد قريع يشعر بأنه مستهدف من أطراف عربية ودولية

وبرغم أن قسماً من االنتقادات الموجهة إليه فلسطينياً تنبع من معطيات ملموسة، فإن الكثير من الفلسطينيين 
 مراقبون أن إسرائيل والواليات المتحدة ال تجريان عمليا اتصاالت ويالحظ. يربطونها أيضا بمواقف خارجية

، وأن هذين الطرفين )ابو مازن(مع حكومة أبو عالء وتحاول حصر االتصاالت بمكتب الرئيس محمود عباس 
ولعل في تصريحات نائب رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور نبيل شعث . يسعيان من تحت الطاولة إلسقاطها

 . ته لتدخّل واشنطن في الشأن الداخلي الفلسطيني، صلة بذلكوانتقادا
وأشار مصدر فلسطيني مطلع إلى أنه في اآلونة األخيرة، شدد مسؤول أردني رفيع المستوى أمام أبو مازن 
على أن الوضع السياسي الدولي ال يسير في مصلحة الفلسطينيين، وأن هذا الوضع ال يتيح إمكان التقدم نحو 

 . لنهائية حتى وفق خريطة الطريقالتسوية ا
وفي وضع كهذا ليس هناك مجال أمام الفلسطينيين سوى إعالن دولة فلسطينية مستقلة في القطاع والسعي 

وحتى اآلن ليست هناك أي . إليجاد شكل من التعامل مع الضفة كجزء من إقليم متحد كونفدرالياً مع األردن
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ومن جانبه سيعمل . قدس المحتلة ومواقعها المقدسة في هذا التصورإشارة للوضع الذي ستكون عليه مدينة ال
 . األردن على مساعدة السلطة في المجال األمني في الضفة

وأوضح المسؤول الفلسطيني إن هذا السياق جزء من أفكار تناقشها اإلدارة األميركية مع الملك األردني عبد اهللا 
ومن المعلوم أن عبد اهللا سبق وأعلن أنه توسط لعقد لقاء لم . سطينياًالثاني وهي تشجعه على تسويقها عربياً وفل

وفشلت حتى اآلن مساعي عقد اللقاء بين شارون . يتم بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية أرييل شارون وأبو مازن
 . وأبو مازن وهناك من يتحدث عن أنه لن يعقد قبل مطلع الشهر المقبل

شارات التي وردت في مقابلة رئيس الحكومة األردنية عدنان بدران مع صحيفتي في هذا السياق، ثمة أهمية لإل
فقد أكد على وجوب أن نعمل مع اإلخوة الفلسطينيين . الدستور والقدس األردنيتين حول الوضع الفلسطيني

طريق بحيث ندعم وصولهم إلى نهاية خريطة الطريق وإزالة المعوقات أمامهم، موضحاً أنه بالنسبة لخريطة ال
وأضاف نحن نساعد شارون بأال يمشي بخريطة الطريق من دون قصد، . يجوز أن لدى شارون طريقاً آخر

فعندما ينسحب شارون من غزة فلماذا ال تبسط السلطة الفلسطينية نفوذها وتكون صاحبة الصالحية والسلطة في 
 نفوذها وسلطتها على الجميع، وجميع إشعار العالم بأن هذه السلطة الفلسطينية هي الدولة الفلسطينية وتبسط

الفصائل تنحني للشرعية وتحترمها، وتُسهم من خالل الشرعية في إحداث التغيير والتطوير، وليس فوق 
 . الشرعية

وتابع بدران وإذا نجحنا في غزة كدولة فلسطينية، فنثبت للعالم بأننا أهل لالنسحابات األخرى وبالتالي لبسط 
فشارون . ولآلن، لألسف لم نقنع العالم بذلك. فلسطينية كلها، فهذا يجب أن نقنع فيه العالمنفوذها على الدولة ال

 . قوى موقفه أمام العالم عندما رأى أنهم لم يستطيعوا أن يديروا غزة، فكيف يمكن أن يعطيهم الضفة كاملة؟
دعمه ونعطيه القوة الكافية ودعا بدران إلى دعم السلطة الفلسطينية، فمحمود عباس هو رئيس شرعي يجب أن ن

ويخلص إلى أنه إذا لم نصلح بيتنا . إلدارة السلطة واالنتقال للمرحلة الثانية وهي االنسحابات من الضفة
الفلسطيني فإننا نعطي الفرصة ألن يطفو خيار شارون على السطح، وبذلك نجعل األميركيين الذين وقفوا معنا 

 خيار شارون ألنه بالنسبة للنواحي األمنية أثبتنا لهم بأننا لسنا قادرين في خريطة الطريق، يتركوننا ويقفون مع
 . على ضبطها

ويعتقد بدران أنه من الواجب إعطاء فرصة في المرحلة الحالية في غزة التي رحل عنها االحتالل بأن تستقر 
تمشي مع السلطة والسلطة الفلسطينية تفرض سيطرتها ووحدة الصف الفلسطيني، ونجعل السلطة التشريعية 

التنفيذية ونعطي نموذجاً، ونجعل العالم كله ينظر إلى التجربة الديموقراطية الفلسطينية، فعندئذ سنكسر شوكة 
 . شارون

ويعترف بدران في المقابلة بأن الدور السياسي األردني كان فيه حساسية في الضفة، لذلك نحن نريد أن نساعد، 
نحن . خوة الفلسطينيين بدور أردني بحيث ال يكون هذا الدور فيه تشكيكوالسؤال كيف نستطيع أن نساعد األ

ليس لنا أي مأرب، نحن نريد أن نخدم ونساعد في تأسيس الدولة الفلسطينية، حيث قيام الدولة الفلسطينية أمن 
 .لألردن، وإذا لم تؤسس الدولة الفلسطينية فستكون المحافظة على االستقرار في األردن متعبةً
  19/10/2005ير السف

 
  هل تفكر إسرائيل بتهميش السلطة الفلسطينية؟ .39

   أيمن ياغي
القرار االسرائيلي جاء فورا بعد مقتل ثالثة مستوطنين بنيران مسلحين قرب بيت لحـم االمـر الـذي يـشير                    

لتهميش السلطة المتقاعسة   » اي مبرر «بوضوح الى ان هذا االجراء موضوع على الطاولة وكان ينتظر المبرر            
عن القيام بما هو مطلوب منها واستباحة االراضي الفلسطينية مدينة مدينة وقرية قريـة              » حسب االسرائيليين «
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بحثا عن نشطاء الفصائل وسالحها والقضاء على ازعاجاتها المتكررة ومطالبها غير المرغوبة وبالتالي كـف               
  ‚يدها عن عملية التسوية الجارية وفق الشروط والرغبات االسرائيلية

 عمليـة الطـالق     32سلطة عباس حاولت بكل ما تملك من امكانات وهي متواضعة على كل االحوال احباط               
صواريخ ونيران باتجاه اهداف اسرائيلية خالل شهر سبتمبر الماضي كما انها عملت جاهدة علـى اسـتمرار                 

ـ               وفير االمـن الكامـل     الهدنة وعدم خرقها من قبل اي فصيل مسلح لكنها وبامكاناتها المتواضعة اليمكنهـا ت
  ‚لالسرائيليين وهي غير قادرة حتى على حماية نفسها اذا ما استفزت احدى الفصائل الكبرى

لذلك فان اسرائيل التي فهمت جيدا الحجم الحقيقي للسلطة الفلسطينية في الشارع وفي محاولة منها للهروب من                 
لمعابر وتـسلم الـسيطرة علـى المـدن ووقـف           استحقاقات املتها اتفاقاتها مع القيادة الفلسطينية بخصوص ا       

المشروعات االستيطانية استغلت اول غلطة يرتكبها فصيل فلسطيني لتطلق العنان لنفسها في وضـع ترتيبـات          
اخرى اكثر قسوة وعنفا لفرملة المطالب الفلسطينية اوال واحداث تعقيدات جديـدة علـى االرض مـن خـالل               

سى الفلسطينيون موضوع خريطة الطريق وانهاء االحتالل ويفكروا        عقوبات جماعية وحواجز واغالقات كي ين     
  ‚بمجرد بادرات اسرائيلية لفك الحصار عنهم

بالطبع اذا كانت هذه هي ابعاد الموقف االسرائيلي االخير وعلى هذه الدرجة من الخطورة والترتيب فان ذلك ال                  
ن ادنى شك سيجر وراءه سلـسلة ردود فلـسطينية          يعني مطلقا انه سينفذ بهذه االريحية واالنسيابية بل انه ودو         

قاسية وغير محسوبة تزيد االوضاع تعقيدا وتأزيما وستقود الى تأجيج نار العنف من جديد وبأثمان مكلفة مـن                  
  ‚الجانبين

وزير دفاع اسرائيل كان صريحا حينما هدد بسجن حقيقي لكل الفلسطينيين ومنعهم حتى من استخدام سياراتهم                
الل الطوق االمني الشامل على الضفة بأكملها واستئناف عمليـة التـصفية واالغتيـاالت ضـد                الخاصة من خ  

القيادات الفلسطينية بحجة قصور السلطة ازاء تحمل مسؤولياتها وهنا البد من التساؤل عن عملية السالم التـي                 
نين الثالثـة الـى     يتحدثون عنها وعن عدم قدرة االسرائيليين على تجاوز حادث امني بحجم مقتـل المـستوط              

اجراءات حقيقية يمكنها وضع حد لمثل هذه االنفالتات التي تجرى نتيجة الهيمنة والصلف االسرائيلي في ادارة                
  ‚عملية التفاوض مع الفلسطينيين

االمر بمخاطره الكبيرة المتوقعة يستوجب من الجهات الراعية لعملية السالم وفي مقدمتها الواليـات المتحـدة                
وعية ونزاهة لدى االسرائيليين لالمتثال لشروط السالم ومبادئها والعمل علـى تطبيـق خريطـة         التدخل بموض 

الطريق وصوال الى التفاوض على المرحلة النهائية واال سيبقى الصراع على وضعه وربما يتدهور الى ما هو                 
  ‚خارج الحسبان

 19/10/2005الوطن القطرية 
 

  لم تمنعها من محاولة اغتيالياحتفظ بعالقات مع حماس: ابو خوصة: حوار .40
 لم يجد أبو خوصة طريقة لتجنب الرصاص، بعد فشل محاولتين الغتياله، سوى نقـل               - الحياة الجديدة    -غزة  

مكتبه إلى قمة أعلى بناية وسط غزة، رافضا أن يغير طريقة تعاطيه مع حركة حماس، التـي سـارع معظـم                     
  .رقادتها إلى نعته بشتى عبارات التخوين والتكفي

يقول أبو خوصة إن مواقفه من حركة حماس ال تنطلق من أية منطلقات شخصية أو تنظيميـة، وأنـه يحـتفظ                     
بعالقات اجتماعية مع العديد من قادتها وأبنائها الذين عاش معهم في سجون االحتالل، ولكنه يرى أن ذلـك ال                   

فع المواطن البسيط والمشروع    يعني غض الطرف عن سلوكيات خاطئة للحركة وبعض قادتها، خاصة عندما يد           
الوطني ثمن هذه األخطاء، مشيرا في هذا الصدد إلى االنفجارات الداخلية، والهجوم علـى مراكـز الـشرطة،                  

  .والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى
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ويرفض أبو خوصة اتهامه بمحاولة إشعال فتنة داخلية، أو تصيده أخطاء حماس ألسباب سياسية لها عالقة 
نتمائه لحركة فتح، ويقول إن البيانات التي يقوم بإصدارها باسم وزارة الداخلية تعكس ما يجري على األرض با

  . دون تحيز، وأنها طالت وستطال أي فصيل أو شخص يتجاوز القانون
  19/10/2005الحياة الجديدة 

  
  كاريكاتير .41

  

  
  19/10/2005المستقبل اللبنانية 


