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  إسرائيل وأميركا ترفضان مفاوضات سرية على غرار أوسلو .1

 أكدت مصادر صحافية متطابقة ان اسرائيل والواليـات         : أسعد تلحمي  ،الناصرة 24/10/2005الحياة  نشرت  
باس أثناء لقائه بوش اجراء مفاوضات سرية في شأن القضايا العالقة ومسائل تتعلـق              المتحدة رفضتا اقتراح ع   

 ان المفاوضـات الـسرية      عباسوأضافت ان واشنطن أوضحت ل    . بالتسوية الدائمة على نسق مفاوضات أوسلو     
  .ليست الطريق المثلى للتقدم في المفاوضات

صاالت أو علنيتها انما في مدى االتفاق بين الطرفين         في هذا الصدد، قال بيريز ان المشكلة ليست في سرية االت          
واضاف انه ينبغي مواصلة االتصاالت والمفاوضات مع الفلسطينيين على مسائل عـدة            . على مختلف المسائل  

ورأى وجوب ايجاد حل سريع لقضية المعابر في غزة وبينها وبين الـضفة             . باستثناء قضيتي القدس والالجئين   
  . االستيطاني في الضفة، وحل مشكلة البؤر االستيطانية العشوائيةالغربية، ووقف النشاط

نقلت هآرتس عن موظف في االدارة االميركية قوله ان مطالبة واشنطن اسرائيل بوقف النشاط االسـتيطاني                و
ليست موازية لمطالبتها السلطة الفلسطينية بمحاربة االرهاب، وان المسألتين ليستا متـوازيتين فـي المـستوى                

خالقي وال متوازيتين من حيث األهمية وأن واشنطن وتل ابيب تريان ان المفتاح ألي تقـدم سياسـي بيـد                    األ
  .السلطة المطالبة بتفكيك البنى التحتية للفصائل المسلحة

مصادر فلسطينية مطلعة   أن  غزة صالح النعامي     نقالً عن مراسلها في    24/10/2005الشرق األوسط   واوردت  
. ه القتراح عباس بالقول إن الظروف لم تنضج بعد إلجراء مناقشة قضايا الحل الدائم             قالت إن بوش برر رفض    

وشدد على أنه يتوجب السير حسب سلم االولويات الذي تحدده خطة خارطة الطريق، وعلى رأسها قيام السلطة                 
  .بتفكيك حركات المقاومة ووقف التحريض ضد الدولة العبرية

وقالت مصادر مطلعة في مكتب شارون انه يتوجب على         . بوش على عباس  من ناحيته أشاد مكتب شارون برد       
  .عباس اوالً االهتمام بمحاربة االرهاب
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مـسؤول اسـرائيلي     من أن    رام اهللا وليد عوض    ما نقله مراسلها في    24/10/2005القدس العربي   وجاء في   
قا لالرهاب والعنف وهذا    ان اقتراح عباس هدفه احياء المفاوضات بدون وضع حد مسب          لامقرب من شارون ق   

   .لن تقبله اسرائيل علي حد قوله
 

   لدمج المطاردين أمنية للسلطةةخط .2
ء ضم قريـع ومـسؤولي االجهـزة         يوسف بعد لقا    نصر لوق: نقال عن وكاالت   24/10/2005 السفير   نشرت

 ,اجهزة االمن سننهي ظاهرة شهداء االقصى من خالل دمج جميع عناصرهم في           أننا   ,االمنية في الضفة الغربية   
من جهته، قال زكريـا     . مضيفا سنعمل على حمايتهم وتدريبهم وستبدأ هذه العملية خالل االسابيع القليلة المقبلة           

كتائب لن تنهي وجودها قبل انتهاء االحتالل، اال ان انضمامها الى السلطة ال يطرح بالنسبة الينا                الالزبيدي، ان   
  .اي مشكلة

سوشييتد اال هنقلتإلى ما : الناصرةوغزة  من أسعد تلحميوفتحي صباح  24/10/2005 الحيـاة     مراسلي وأشار
واعرب ناطق باسـم     . لهذا الغرض   على اقامة خمسة مخيمات تدريب     نه تم االتفاق  ا: لقاءال بعد    قريع برس عن 

  . الخطةةعارضم بعدمكتائب عن ثقته ال
ان مـن    حليلـة     إليه سمير  اشارما أ : هللارام ا  من   24/10/2005الحياة الجديدة     مراسل  منتصر حمدان  وذكر

  .عملية تنفيذ الخطة سوف تبدأ بمدينتي رام اهللا ونابلس ومن ثم االنتقال بها لبقية المدن والمحافظات
 وان اسـتقبل  ي اسرائيلي ينمسؤولإلى أن    : ا ف ب   نقال عن  رام اهللا    من 24/10/2005 القدس الفلسطينية    ولفتت

لقد كانت هناك الكثير من االعالنات فـي الـسابق،          : شارونك وقال مستشار    االعالن عن الخطة الجديدة بالش    
  .والشيء المهم هو رؤية اي نوع من التحرك سوف يتم

  
    اسرائيليقريع على حاجزأحمد توقيف  .3

 دقيقـة علـى     45 أمس أحمد قريع لمدة      وان أوقف ي اسرائيلي اجنود أن   :رام اهللا  من   24/10/2005البيان   نشرت
 بأن هذا يشير إلى     ,قائال  وعلق قريع  . ندما كان في طريقه من أبو ديس إلى مكتبه في رام اهللا           حاجز عسكري ع  

علينا أن نرد على هذه اإلجراءات بالحفاظ على أمننـا الـداخلي            : وأضاف. حجم القيود التي تفرضها إسرائيل    
 ,موكب للتحقق من هويتـه    لاوقال مسؤولون عسكريون اسرائيليون ان جنودا اوقفوا        . وبتعزيز وحدتنا الوطنية  

  .واوضحوا انه تم التعامل على هذا النحو النه لم يبلغ السلطات االسرائيلية مسبقا عن تنقله
 ان االسـرائيليين يـدعون ان       , معلقـا  ل قريع وق: ا ف ب  نقال عن    24/10/2005 المستقبل اللبنانية    وذكرت

كل هذا  . ع تهدف الى جعل حياة الفلسطينيين اصعب      الحواجز التي يقيمونها هي لضمان حمايتهم، لكنها في الواق        
  .ال يساهم في عملية السالم بل يزيد االمور صعوبة بالنسبة لجميع الفلسطينيين وليس لي وحدي

  
  مجهولون يحاولون خطف ضابط شرطة في غزة .4

ء قال شهود عيان ومصادر أمنية ان مسلحين مجهولين حاولوا خطف ضابط بالـشرطة أثنـا  : غزة ـ وكاالت 
 داعين السلطة إلى الكـشف      ,ذلك استنكارا ل  ,ته أفراد عائل   من وتظاهر عشرات  .توجهه إلى عمله في دير البلح     

  .عن الجناة وتقديمهم للعدالة
  24/10/2005الغد األردنية 
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  تحديد قواعد تصرف قوى األمن أثناء العملية االنتخابية  .5
 مؤخراً، مع ووزارة الداخلية، على قواعد تصرف قوى أعلنت لجنة االنتخابات المركزية، أنها اتفقت: غزة

ونصت قواعد التصرف، على حقوق وواجبات أفراد األمن، حيث قامت الوزارة  .األمن أثناء العملية االنتخابية
 .بإصدار تعميم ألجهزتها بهذا الخصوص، وذلك من أجل ضمان سالمة وأمن االنتخابات

  23/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

   لمناقشة قانون االحزابفي التشريعياجتماع  .6
 اعلنت مصادر رسمية في رئاسة المجلس التشريعي عن عقد اجتماع اليـوم يـضم               : منتصر حمدان  -رام اهللا   

 بشأن قانون االحزاب الذي اعيـد       للبحثاعضاء اللجنة الخاصة، وممثلي االحزاب ومؤسسات المجتمع المدني         
راء بشأن القانون، ومحاولـة     اآلسن خريشة، ان هدف اللقاء هو محاولة االستماع الى          ح واكد .تفعيله من جديد  

والمح الـى امكانيـة      .التوصل الى صيغة توافقية بشأنه، اضافة الى مسألة التمويل االجنبي للقوائم واالحزاب           
رضته الشخـصية   واكد معا  .قانونالوجود ضغوط خارجية ودولية على القيادة الفلسطينية بشأن ضرورة انجاز           

 تحت وطأة االحتالل في حين ان غالبية الفصائل واالحزاب لم تسقط خيار الكفاح المسلح مـن اجنـدة                   هالقرار
  .عملها

  24/10/2005الحياة الجديدة 
  

   الفلسطينية للسلطة تنموية اقتصاديةةخط .7
رجـة للتنميـة    اعلن غسان الخطيب ان السلطة تعمل حالياً علـى اعـداد خطـة متدح   :غزةـ فتحي صباح  

وأشار الى ان كلفة المـشاريع المنـوي        . االقتصادية ستعرض على اجتماع الدول المانحة الذي سيعقد في لندن         
  . بليون دوالر قابلة لالرتفاع1.5تنفيذها خالل العام األول تبلغ نحو 

  24/10/2005الحياة 
  

  انشاء هيئة فلسطينية خاصة الدارة المعابر  .8
 اقر مجلس الوزراء انشاء الهيئة الخاصة إلدارة المعابر وكلف مجموعـة مـن              :مال جمال ج  -القدس المحتلة   

واشار صبري صيدم الى ان الهدف من هـذه الخطـوة تعزيـز             . ئهاالوزراء لتحضير التفاصيل الخاصة بإنشا    
  .اإلدارة الفلسطينية على المعابر الرئيسية

  24/10/2005 الدستور
 

  بدعم حماس 48لإسرائيل تتهم طبيبين من فلسطينيي ا .9
 متهمان بمساعدة حماس على القيام 48قالت مصادر أمنية إسرائيلية أمس، ان طبيبي اسنان من فلسطينيي ال

. بعمليات ضد االسرائيليين، معتبرة ان الحركة جندتهما وهما يتابعان دروسهما في رومانيا مطلع التسعينات
 في ايلول الماضي، خالل عملية قامت بها الشرطة وكان كل من نظمي حسين وعبد السالم زيدان قد اعتقال

 1994ويتهم االحتالل حسين وزيدان بأنهما كانا يعمالن لحساب حماس في اسرائيل بين العامين . والشاباك
كذلك اتهما بنقل معلومات الى . ، وجمعا معلومات حول األماكن العامة وحاوال تجنيد اشخاص آخرين2003و

ا . (وستوجه إليهما التهمة رسمياً اليوم. ما خضعا لدورة تدريب مع الحركة في تركياحماس مرات عديدة، وبأنه
  )ف ب

  24/10/2005السفير 
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  حماس تدعو السلطة والفصائل لمواجهة االمالءات االسرائيلية .10
 على لسان ياسر منصور الفصائل والسلطة بوجوب الوقوف صفا واحدا في , طالبت حماس: الوكاالت ـغزة

وأشار إلى ان . ريحات اإلسرائيلية المطالبة بمنع الحركة من المشاركة في االنتخابات التشريعيةوجه التص
حماس كلها حركة مقاومة معتدلة وليس هناك معتدلون وغير معتدلين في الحركة مجددا رفض اتهام البعض 

  . على أنها متشددة
24/10/2005البيان    

  
  فلسطينية خاصة بين فتح وحماس الحوارات مستمرة بين الفصائل ال: اآلغا .11

 أكّد زكريا االغا، ان الحوارات مستمرة بين كافة الفصائل الفلسطينية وخاصة بين :الفت حداد/ 48عرب 
حركتي فتح وحماس من أجل التغلب علي كل الصعاب الموجودة وازالة كل اسباب اإلحتقان التي كانت 

وعبر اآلغا عن أمله أن تتوجه هذه  .احة الفلسطينية موجودة فى الفترة الماضية لخلق جو مريح علي الس
الحوارات واالتصاالت المستمرة بين الحركتين باتفاق شامل وكامل ليس فقط بين حماس وفتح ولكن مع كل 

من جهة اخري دعا االغا في تصريحات له اليوم حركة حماس الى التوقيع علي ميثاق  .الفصائل الفلسطينية
 الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية قبل عدة ايام ورفضت حماس والجهاد الشرف الذى وقعت عليه

  .االسالمي التوقيع عليه 
23/10/2005 48عرب   

 
 وثيقة تفاهم بين حماس وفتح ستوقع خالل األيام القادمة: أبو زهري .12

 . بين الحركتين أعلن سامي أبو زهري عن إجراء اتصاالت مع فتح لتوقيع وثيقة تفاهم: عماد االفرنجي-غزة 
وأوضح أبو زهري أن لقاءات جرت خالل األيام الماضية تركزت بشكل أساسي على دراسة التوصل إلى 

وقال أنها تركز على ضوابط العالقة بين القوى الفلسطينية مجتمعة، وعلى مستقبل  .وثيقة تفاهم بين الحركتين
 لدى الحركتين على التوصل لهذا التفاهم وشدد على أن هناك حرصاً .المقاومة، وغزة ما بعد االنسحاب

حركته وافقت من : وقال أبو زهري إن  .وتعميمه على بقية الفصائل، وأنه يأمل تحقيقه في األيام القليلة المقبلة
حيث المبدأ على المشاركة في حوار جديد بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة، الستكمال الحوار السابق 

ج عمل للمرحلة المقبلة أي ما بعد االنسحاب، منوهاً بأنه يدور نقاش حالياً حول موعد وتقييمه، ووضع برنام
 .هذا الحوار

24/10/2005القدس الفلسطينية   
  

  صاروخ المزرعة استهدف شارون شخصيا .13
نقلت صحيفة هآرتس االسرائيلية أمس عن متحدث باسم لجان المقاومة الشعبية أن الصاروخ : غزة ـ د ب أ

ت إسرائيل أنها وجدته في محيط مزرعة شارون كان يستهدف شارون بشكل شخصي وأنه تم اطالقه الذي أعلن
ونقلت الصحيفة عن المتحدث ويدعى أبو عبير قوله إن الصاروخ حمل رسالة واضحة . باتجاه مزرعة شارون

  .مفادها أن ال أحد آمن في إسرائيل بمن فيهم شارون
24/10/2005الشرق األوسط   

  
  هاد تتفقان على تفعيل لجنة المتابعة ومواصلة الحوارات فتح والج .14
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 جاء ذلك .اتفقت حركتا فتح والجهاد اإلسالمي على تفعيل لجنة المتابعة التي تضم الفصائل الوطنية واإلسالمية
خالل اجتماع عقد هذه الليلة في غزة بين الحركتين حضره عن حركة فتح سمير المشهراوي وأحمد حلس 

ووصف الهندي االجتماع بالهام  .رازق، وعن الجهاد، محمد الهندي ونافذ عزام وإبراهيم النجاروهشام عبد ال
وقال أن الجميع اتفق على ضرورة وضع حد للفلتان األمني الذي بات يشكل خطرا واضحا على . واإليجابي

لقاءات خالل األيام شعبنا الفلسطيني، ووضع حد لظاهرة استخدام السالح في الخالفات العائلية ومواصلة ال
وأوضح الهندي أن هذه اللقاءات يجب أن تخرج بصيغة اتفاق موحدة حول سالح المقاومة والسالح في  .القادمة

 وأشار الهندي أن حركته تنظر بخطورة بالغة .الشوارع والتصعيد اإلسرائيلي المستمر في الضفة الغربية
ل في تكثيف عمليات االغتيال واالعتقال التي طالت المئات الستهداف كوادر الحركة في الضفة الغربية والمتمث

 .من كوادر الحركة خالل األشهر الماضية
24/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية   

 
  مستوطنين قرب قرية اللبن الشرقية3جرح  .15

الحجارة لدى أصيب مساء أمس ثالثة مستوطنين بجروح عند ما تعرضت السيارة التي كانوا يستقلونها للرشق ب
وذكر راديو اسرائيل ان المصابين تلقوا  .مرورها على الطريق قرب قرية اللبن الشرقية شمال رام اهللا

 .االسعاف االولي في مكان الحادث وشرعت قوات الجيش بتمشيط المنطقة
24/10/2005القدس الفلسطينية   

  
  قوات االحتالل تغتال  قائد سرايا القدس في الضفة الغربية .16
استشهاد قائدها العام في الضفة عن  سرايا القدس هأعلنت ما 24/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم  نشر

، وتوعدت الصهاينة برد غير مسبوق في عمق ) عاما30ً(الغربية القائد المجاهد لؤي جهاد فتح اهللا السعدي 
  . الكيان الصهيوني 

شهيدين سقطا الليلة في مخيم طولكرم خالل مصادر فلسطينة افادت أن أن  23/10/2005 48عرب وذكر 
وقالت مصادر . اقتحام قوات االحتالل ومحاصرة بيت توجد فيه عدد من عناصر كتائب األقصى وسرايا القدس

  .فلسطينية أن أحد الشهيدين هو ماجد األشقر واكدت مصادر عسكرية اسرائيلية جرح جندي اسرائيلي
 

  قرى في الضفةقوات االحتالل تقتحم  .17
قتحمت قوات االحتالل الصهيوني فجر اليوم  بلدة الشيوخ شرقي مدينة الخليل، ونكلت بالمصلين الذين كـانوا                 ا

اقتحمت قوات االحتالل قرية     كما   . شبان 6متوجهين ألداء صالة الفجر في المسجد، وداهمت المنازل  واعتقلت           
وحسب مصادر محلية فإن الـشبان   .هولةبيت فوريك شرقي نابلس واعتقلت أربعة شبان واقتادتهم الى جهة مج         

  .المعتقلين يعتبرون من مؤيدي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
 24/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  فلسطيني يطعن حارسين حدوديين قرب بيت لحم .18

ـ                  د افادت مصادر في الشرطة االسرائيلية ان عنصرين من حرس الحدود جرحا طعنا مساء أمس االحد على ي
  .فلسطيني عند احد الحواجز قرب بيت لحم

 24/10/2005الوطن القطرية 
  

  المحكمة العليا الصهيونية تتراجع عن قرار السماح لليهود بتدنيس األقصى .19
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يسمح لليهود بالصالة في حـرم       يبدو أن انتباه مؤسسة األقصى من فحوى نص قرار للمحكمة العليا الصهيونية           
سة من عواقب مثل هذا القرار قد يكون السبب وراء تراجع المحكمـة العليـا               المسجد األقصى، وتحذير المؤس   

 عن قرارها بالسماح لليهود بالصالة في حرم المسجد األقـصى المبـارك، وإْن              21/10/2005صباح الجمعة   
  .حمل هذا التراجع  صيغة تصحيح لوقوع زلة لسان

ى الفلسطينيين وخاصة فلـسطيني الـداخل       من جهة أخرى، وجهت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات دعوة إل         
وأهل القدس المحتلة إلى اعتكاف العشر األواخر من شهر رمضان في المسجد األقصى المبارك طلباً لألجـر                 

  . والثواب وبنية الرباط والحفاظ على األقصى في ظل تزايد الدعوات الصهيونية القتحام المسجد األقصى
 24/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مؤتمر لوزراء األوقاف العرب في غزة  .20

أعلن وزير األوقاف يوسف سالمة ان مؤتمرا لوزراء األوقاف العرب سيعقد قريبا في األراضـي الفلـسطينية                 
  . ليعلن هؤالء الوزراء من غزة ان المساس بالمسجد األقصى خط أحمر

 24/10/2005البيان  
  

  قصىمفتي القدس يحذر من اقتحام متطرفين يهود لال .21
حذر الشيخ عكرمة صبرى امس من الهدف الحقيقي من وراء قيام اسرئيل بتـصوير مواقـع المـسجد                   :واس

مـشددا علـى ان سـلطات       .. واوضح ان االخطار تتزايد بوتيرة متـسارعة         . االقصى المبارك بشكل سرى   
لمسجد االقصى في حين    االحتالل االسرائيلي تفرض قيودا مشددة على المصلين المسلمين وتمنعهم من الدخول ل           

متسائال كيف يمكن ان يقوم شخص ما بتصوير شريط فيديو          .. تسمح للمتطرفين اليهود بالدخول والتجول بحرية     
  .ونشره على االنترنت دون ان يثير الشبهات

  24/10/2005عكاظ 
  

  كيس الفاصوليا سالح جديد ضد المتظاهرين  .22
واجهة بين جنود االحتالل والمتظـاهرين سـعت قـوات      منذ أن أصبحت قرية بلعين ساحة م       : فراس الخطيب 

وتم الكشف عن نوع جديـد مـن         . االحتالل إلى تحويل بلعين لحقل تجارب لألسلحة المتطورة الجديدة لقمعهم         
الرصاص يدعى كيس الفاصوليا، لتفريق المتظاهرين والتي من الممكن إطالقها من بندقية عادية أو من بندقية                

.  أصيب بسالح جديد غير مـألوف      هوأصيب متظاهر وقال المتظاهرون إن    .  مسيلة للدموع  صيد أو قاذفة قنابل   
جسد ال إصابة قوية جدا من دون أن تخترق          تسبب  حسب مصادر طبية،   ، الرصاصة  أن وكشفت صحيفة هآرتس  

ـ  . لكن ضررها أكبر من تلك التي تخترق      ار كما قام االحتالل بتطوير رجل آلي يواجه المتظاهرين ويطلـق الن
عليهم بدالً من الجنود، وإطالق ما يسمى برصاص الفلفل، وهو عبارة عن قطعة بالستيكية تنشر في طريقهـا                  

  .وإطالق الرصاص األزرق ولم يعرف حتى اآلن كيف يعمل. مواد كيماوية تسبب دوخة وحرقة
 24/10/2005البيان 

  
  السلطة تواجه مشكلة أراضي المستوطنات السابقة .23

 للمزارع الفلسطيني متولي البنا اثبات أنه يمتلك أرضا على مشارف مستوطنة يهودية سابقة              ال يمكن :  رويترز
، ة الفلسطينية تنمية االرض الخاليـة حاليـا       طوتعتزم السل  ‚في قطاع غزة ولكنه نصب خيمة للمطالبة بحقه فيها        

ض بالكتل االستيطانية السابقة     تواجه تحديا من مزارعين مثل البنا الذين يطالبون بحقوقهم في ملكية أرا            هاولكن
أو المناطق المحظورة التي كانت تحيط بها والذين عادوا لزراعة هذه االرض التي في بعض االحيـان تكـون         
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وتعهدت السلطة الفلسطينية باعادة االرض داخل المستوطنات الـسابقة         ‚ جزءا من المساحات المخصصة للتنمية    
ولكـن بعـض     ‚ن أو عرض تعويضات أو مساحات بديلـة علـيهم         الى مالك االرض االصليين من الفلسطينيي     

 ولم يتم الفصل بعد فـي أي        ،المسؤولين قالوا ان أصحاب االراضي تباطأوا في تقديم طلباتهم الستعادة أراض          
وقال أحد المسؤولين ان بعض الفلسطينيين ال يتعاونون النهم ال يثقون في حكومة عادة ما ينظر لها على                   ‚طلب

  .أنها فاسدة
 24/10/2005الوطن القطرية 

  
  خطة مبنية على الحاجات :األونروا .24

تقدمت األونروا العام الماضي بخطة متوسطة األجل تمتد على خمسة أعوام تهدف إلى تحسين نوعية :  بيروت
الخدمات التي تقدمها ورفع مستوى نوعيتها، والجديد في الخطة أنها مبنية على أساس الحاجات وليس على 

ويطرح تنفيذ الخطة عددا من التحديات على رأسها تأمين التمويل الالزم والمقدر بمليار . لوضع القائمأساس ا
دوالر، كما أن اعتمادها يثير مخاوف من أن يتم التخلي عما هو قائم حاليا على أساس ما يتم تقديمه من 

 . حاجات
  24/10/2005السفير 

  
  هابي يهودي ضحايا ار48التعويض للمرة االولى على عرب  .25

 امس انها دفعت للمرة االولى تعويضات لعائالت عربية اسـرائيلية           في الكيان  اعلنت الوكالة اليهودية     :اف ب 
ورصد صندوق خاص بمساعدة عائالت ضـحايا   .استشهد ابناؤها في عمل ارهابي نفذه متطرف يميني في اب        

. ة من عرب اسرائيل استشهدوا في شفا عمـرو        االرهاب في الوكالة اليهودية مبلغ مئة الف شيكل القرباء اربع         
واوضح مدير الوكالة اليهودية زئيف بيلسكي متحدثا لالذاعة العامة قررنا عدم التمييز بين الضحايا ايـا كـان                  

  .الذين يستخدمون االرهاب
  24/10/2005الرأي األردنية

  
 وفاة أم أسيرين منعت من زيارتهما   .26

بر قرب رام اهللا أم أسيرين بعد إصابتها بأزمة قلبية جـراء منـع قـوات                نعت بلدة كو  : نابلس  أمين أبو وردة    
والراحلة والدة األسير نائل البرغـوثي ثـاني        . االحتالل لها من زيارة ولديها المعتقلين في السجون االسرائيلية        

خيـه عمـر     عاماً في المعتقالت االسرائيلية وال يزال معتقالً، وأ        28أقدم أسير في سجون االحتالل، إذ قضى        
  .  عاماً وال يزال معتقالً أيضا15ًالبرغوثي الذي قضى 

  24/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  موقوفين لإهمال إدارة السجون الصهيونية للوضع الصحي  .27
أكدت جمعية أنصار السجين أن سلطات االحتالل تهِمل األسرى الموقوفين دون تهم أمنية صحياً، خاصة فـي                 

وأفاد محامي جمعية أنصار السجينأن عدداً من األسرى فـي سـجن             .بالقدس المحتلة مركز تحقيق المسكوبية    
  .المسكوبية ممنوعون من زيارة محاميهم تحت حجج واهية وذرائع أمنية

 24/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  االحتالل يحول عددا من أسرى عوفر لالعتقال اإلداري  .28
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سجن عوفر  بيتونيا  عدداً من األسرى الجدد الذين اعتقلوا في الحملة سلمت سلطات االحتالل االسرائيلي في 
وقال األسرى في سجن عوفر في اتصال هاتفي . األخيرة قرارات بتحويلهم لالعتقال اإلداري ولفترات مختلفة

لم  معتقال تسلموا خالل اليومين الماضيين تحويال لالعتقال اإلداري، و25مع مركز األسرى لإلعالم أن نحو 
 .يخضع معظم هؤالء األسرى ألية عملية تحقيق

  23/10/2005تقرير األسرى الفلسطينيين 
  

   النائب حسام خضرةتأجيل محاكم .29
 قررت المحكمة العسكرية اإلسرائيلية في سالم تأجيل إصدار قـرار الحكـم بحـق               : رومل شحرور السويطي  

وكانت صحيفة هآرتس نقلت عـن        .المقبلالنائب حسام خضر حتى السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني           
مصادر عسكرية واستخباراتية إسرائيلية، أن النيابة العسكرية واجهت صعوبات كبيرة في إثبـات قـسم مـن                 

وأوضحت أن  . االتهامات ضد النائب خضر، نتيجة ثباته على موقفه وعدم اعترافه بأي من التهم المنسوبة إليه              
إعداد الئحة اتهام معدلة، خاصة بعد تراجع النيابة عن ادعاءاتها بشأن بعض            هذه الصعوبات، دفعت النيابة إلى      

  .التهم المنسوبة إلى األسير خضر، وقررت نقل القضية للنظر فيها أمام قاض واحد بدل ثالثة قضاة
  24/10/2005الحياة الجديدة 

  
  اسرائيل تسلم بمشاركة حماس في االنتخابات  .30

باتت اسرائيل اكثر تقبال لمشاركة حماس فـي        : ا ف ب  ،  القدس المحتلة  24/10/2005القدس العربي   نشرت  
وتبـدو القيـادة     .االنتخابات التشريعية بعد ان فشل بوش في اقناع عباس في منعها من المشاركة في االقتراع              

 المتحدة، وقد تخلت عن تهديداتها بعرقلة االنتخابات عندما لم تتلق تأييدا من الواليات . االسرائيلية اقل تشددا
لكن عباس  .وكانت اسرائيل تأمل ان يمارس بوش ضغوطا علي عباس خالل لقائهما لمنع مشاركة حماس

اعلن انه تمكن من اقناع بوش انه من االفضل تشجيع موقف حماس في االنخراط في العملية الديمقراطية رغم 
 .تصنيفها منظمة ارهابية في سجالت واشنطن

نحن . وقال انه خالف تكتيكي.  علي التقليل من شأن الخالف مع واشنطنوعمل مسؤول مقرب من شارون
نعتبر ان حماس ال يمكنها المشاركة في االنتخابات طالما لم تتخل عن االرهاب والواليات المتحدة تفكر 

واضاف لوكالة فرانس برس سنرفض  .بصورة مختلفة لكنها تتفق معنا علي ابعاد حماس عن اي مفاوضات
ثلي حماس شركاء شرعيين لكننا لن نمنع حماس من المشاركة في االنتخابات النه ليس في نيتنا اعتبار مم
وتابع ال يسعنا سوي معارضة مشاركة حماس كمنظمة ارهابية لكننا ال نعتزم توقيف مسؤولين  .التدخل فيها

 .سياسيين غير متورطين في تنفيذ هجمات
ت وزيرة العدل تسيبي لفناي ليس في مصلحة اسرائيل مشاركة          قال :24/10/2005الخليج اإلماراتية    وأضافت

واشارت الى أن تل ابيب ستدعو االسرة الدولية الى ممارسة ضغوط على            . حماس، وانما هي مصلحة فلسطينية    
  .حماس للتخلي عن االرهاب

  
  قلق اسرائيلي من قصف فلسطيني عبر الضفة .31

يش االحتالل االسرائيلي ان اطالق قذائف فلسطينية من         زعم ج  :الناصرة،  24/10/2005الغد األردنية   نشرت  
الضفة الغربية باتجاه البلدات االسرائيلية بات مسألة وقت، وان الفلسطينيين باتوا يجهزون انفسهم، وحتـى ان                

وقالت يديعوت احرنوت ان موفاز ابلغ قادة جيش االحـتالل           .بعض المشاغل بدأت باعداد قطع هذه الصواريخ      
بين لهم من حملة االعتقاالت ان الفلسطينيين ماضون في التحضير إلعداد هذه القذائف، مدعيا ان قـوات                 انه ت 

واعطى موفاز خالل اجتماعـه قـادة الجـيش      .االحتالل اغلقت بعض المشاغل التي تصنع قطعا لهذه القذائف        
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وقالـت  .  القذائف او اطالقهـا    االسرائيلي مطلق الحرية باستخدام كافة الوسائل من دون قيود لمنع تصنيع هذه           
  .مصادر عسكرية اسرائيلية انه مهما فعل الجيش فلن يكون بامكانها منع تصنيع القذائف بشكل كامل

 نقلت عن أن معاريف  24/10/2005القدس العربـي   أضافت الناصرة زهير اندراوسونقالً عن مراسلها في  
ئات العناصر من حماس لم تعد بالفائدة علي اسـرائيل،          موفاز قوله ان حملة االعتقاالت االخيرة التي شملت م        

 .الن الفلسطينيين ما زالوا يعملون بجد علي انتاج صواريخ القسام في الضفة الغربية
  

  إسرائيل تدرس جداراً فاصالً على الحدود مع األردن  .32
المواد المتفجرة مـن    أعربت أوساط الجيش اإلسرائيلي عن قلقها الشديد من استمرار عمليات تهريب             :رام اهللا 

وعبر األسبوع الماضي حسب معلومات للجيش مئات الكيلوغرامات مـن المـواد            . الحدود المصرية واألردنية  
المتفجرة إلى األراضي الفلسطينية عبر الحدود، ما دفع إلى دراسة إمكان إقامة جدار فاصل على طول الحدود                 

  . ضلاألردنية حتى إيالت، ليساعد في سد الحدود بشكل أف
 24/10/2005البيان 

  
   مستوطن جديد ينتقلون الى مستعمرات في الضفة  1100 .33

كشفت معطيات مركز االحصاء االسرائيلي عن حقيقة تكثيـف االسـتيطان فـي              : آمال شحادة  ،القدس المحتلة 
الضفة منذ تنفيذ خطة االنسحاب من غزة، حيث وصل للسكن في كبرى مستعمرات الضفة مـوديعين وبيتـار                  

 مستوطن ليرتفع عدد المـستوطنين الـذين        1100يت والفيه منشة ومعاليه ادوميم خالل الشهرين االخيرين         عيل
وتبين  .  بالمائة على السنة الماضية    5 الف مستوطن بزيادة     12انتقلوا الى هذه المستعمرات منذ مطلع السنة الى         

ف االسرائيلي تحويل الكتل االسـتيطانية      ان معظم هؤالء المستوطنين هم من المتطرفين، ما يؤكد على ان الهد           
  . في الضفة الى بلدات يهودية اصولية

  24/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  خطة إسرائيلية سرية إلشعال حرب أهلية فلسطينية  .34
كشفت مصادر إسرائيلية عن وثيقة سرية تم الحصول عليها من داخل مكتب شـارون              :  البيان والوكاالت  ،غزة

عتقاالت التي تجريها قوات االحتالل في محافظات الضفة الغربية حاليا والهادفة إلى خلق حرب              تتعلق بحملة اال  
  . داخلية فلسطينية وتأجيج الصراع الداخلي الفلسطيني

وكشفت مصادر إسرائيلية عن وثيقة سرية تتضمن قوائم ألسماء مواطنين فلسطينيين يتم وسيتم اعتقـالهم مـن                 
لوثيقة ان هذه القوائم يتم تجهيزها تباعا من قبل العمالء وجهاز الشاباك كما تؤكد              محافظات الضفة، كما تشير ا    

الوثيقة أن هدفها األساسي هو دفع حماس إلى التحول إلى حزب سياسي والعمل على خلق فتنه داخلية وحـرب                   
  . داخلية فلسطينية وتأجيج الصراع الداخلي الفلسطيني

 24/10/2005البيان 
  
  

  ديختر على ترشيحه في قائمة برئاستهشارون يتفق مع  .35
قالت مصادر مقربة من شارون ان االخير اتفق مع رئيس الشاباك السابق ديختر على ضمه الى كـل قائمـة                    

ونقلت يديعوت احرونوت عن المصادر ذاتها      . يخوض شارون من خاللها االنتخابات العامة القادمة في اسرائيل        
 العامة على رأس قائمة حزب الليكود فان ديختر سيكون احد مرشـحي             قولها انه اذا خاض شارون االنتخابات     

 يقدر ديختر كثيرا بعد سنوات من العمـل      شاؤونوجاء في بيان صادر عن مكتب شارون ان         . الليكود للكنيست 
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وقالت يديعوت ان شارون وديختر اتفقا على ان يشغل االخير مناصـب رفيعـة فـي                 .المشترك الناجح للغاية  
ونقلت الصحيفة عن مقرب من شـارون قولـه ان    .قادمة في حال فاز شارون في االنتخابات العامة      الحكومة ال 

  .ديختر لن يدخل الحكومة اذا لم يشغل منصبا رفيعا في الحكومة القادمة
  23/10/2005 48عرب

  
   مليون دوالر   200تجار إسرائيليون يطالبون صدام حسين بـ  .36

 حسين، طالب رجال أعمال وتجار إسرائيليون بتعويضات مالية تصل إلى           مع بدء محاكمة صدام   : أحمد إبراهيم 
 عندما قصف تـل أبيـب بعـدة    1990 مليون دوالر بدعوى قيامه بضرب مصالحهم التجارية عام 200قرابة  

  .صواريخ
وبات طلب التعويض من صدام مطلبا اقتصاديا عاما تردده العديد من الهيئات االقتصادية اإلسـرائيلية، وقـد                 
طالب اتحاد النقابات العمالية هستدروت بضرورة نيل التعويض من صدام خاصة أن العراق بلد غني وملـيء                 
بالثروات الطبيعية خاصة البترول، وهي الثروات التي يجب أن تحصل إسرائيل على جزء منها خاصـة أنهـا      

   .تعرضت منذ القدم للعديد من السياسات العنصرية
ة اإلنترنت بوضع وصلة الكترونية توصي أي يهـودي مـن ذوي األصـول              وقام موقع هستدروت على شبك    

وتمنى الموقع أن تكون محاكمـة صـدام بدايـة لطلـب            . العراقية بمقاضاة صدام والمطالبة بالتعويض المالي     
   .تعويضات من كافة األنظمة العربية التي استولت على أموال اليهود ومشاريعهم

23/10/2005االتحاد االماراتية   
  

  إرهاب المستوطنين يشكل خطراً وجودياً على إسرائيل  .37
  . أكدت صحيفة إسرائيلية، على أن إرهاب المستوطنين، يشكل خطراً وجودياً على إسرائيل: وفا،حيفا

امس، في افتتاحيتها، من خطر عدوانية المستوطنين في األراضي الفلسطينية، على            وحذرت يديعوت احرونوت  
، مشددةً على أن العنف السياسي، الذي خرج من القمقم قبل سنوات، بات يشكل مسألة            الديموقراطية في إسرائيل  

وقالت إنه رغم احترامها لألنباء الخاصة بتقرير ميليس، وانفلونزا الطيور، إال أن العـدوى الحقيقيـة                 .وجودية
 .التي تعانيها إسرائيل اليوم، تتمثل بالعنف السياسي المستشري فيها منذ اغتيال رابين

  24/10/2005الحياة الجديدة 
  

  إسرائيل تتمنى رحيل األسد لكنها تخاف البديل اإلسالمي  .38
تشهد الساحة السياسية في إسرائيل خالفا واسعا حول مدى جدوى التخلص من حكـم بـشار                :  وائل بنات  ،غزة

عـة المـستوى إن     وقالت مصادر سياسية إسـرائيلية رفي      .األسد، وطبيعة النظام البديل الذي قد ينشأ في دمشق        
فيما قال  . اختفاء نظام األسد سيكون مكسبا كبيرا ألنه ال يحتمل نشوء نظام شر وظالمية أكثر من النظام الحالي                

 مفيـد لنـا،     األسـد مصدر سياسي كبير، وفقا لما أذاعته وسائل اإلعالم، أن النظريات تتعامل مع األمر وكأن               
في المقابل حذر مـصدر أمنـي    .ه مريح إلسرائيل وجود حماسمشيرا إلى أن ذاك القول يشبه ما يقال على أن    

كبير من أنه قد يقوم في سوريا نظام أخطر بكثير من نظام األسد الفتا إلى أن النظام الجديـد سيتـشكل مـن                       
  . اإلخوان المسلمين والمتطرفين الذين سيتعاونون مع تنظيم القاعدة

  24/10/2005الوطن السعودية 
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   ممثلياتها عدم التعقيب على تقرير ميليساسرائيل تطلب من .39

 وجهت وزارة الخارجية االسرائيلية ممثلياتها في الخارج الى عدم التعقيب علـى           : كامل إبراهيم  ،القدس المحتلة 
على اعتبار ان التقرير ليس موضوعا اسرائيليا وانه محظور على اسرائيل أن تتخـذ صـورة                . تقرير ميليس 

  .المتدخلة فيه وعليه
  24/10/2005ي األردنيةالرأ

  
40. صهيوني يميني الفائز بجائزة نوبل لالقتصاد عنصري!!  

ن الفائز بجائزة نوبل لالقتصاد، البروفيسور اإلسـرائيلي  عن ا كشفت مصادر صهيونية النقاب،     : القدس المحتلة 
شعبه وبالده، وهو   روبرت يسرائيل أومان، هو ناشط فعال في معسكر اليمين الديني المتطرف من أجل سالمة               

وأكّد شطريت أن البروفيسور أومان اعتبر مؤخرا أن الخـروج           .يجنّد في سبيل ذلك قوته الرياضية والعقالنية      
لم نربح من ذلك أي شيء وهناك احتمـال كبيـر بأننـا             . من غزة هو عمل غير أخالقي، غير إنساني وأحمق        

  .خسرنا كثيرا
 22/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  توصية لزيادة الحد األدنى للرواتب .41

كتبت المستشارة االقتصادية للجنة المالية التابعة للكنيست، أنه من الممكن فحص إمكانية حتلنـة راتـب الحـد                  
وتوصي الحناني بزيادة راتب الحـد األدنـى        . 2006األدنى للرواتب في اسرائيل منذ األول من كانون الثاني          

وإلغاء التأمين الصحي   . ء ضريبة التأمين الصحي وزيادة مستحقات األوالد والمسنين       وإللغا. للعمال في إسرائيل  
  .  شيكل شهريا4000لمن يتقاضى 

  23/10/2005 48عرب 
  

  ارتفاع مؤشر القدس .42
 نقطة، متأثراً بارتفـاع  929.84 نقطة في تداوالت أمس األحد، وأغلق عند المستوى      9.58ارتفع مؤشر القدس    

 مليون دوالر نُفذت من     12.71 مليون سهم بقيمة     2.66وبلغ عدد األسهم المتداولة     . تداولة من الشركات الم   15
، بـاديكو (ومن أهم الشركات التي شهدت ارتفاعاً أمس، شـركة           . عقداً 781خالل عدد معتدل من العقود بلغ       

ام الجاري والتي تجـاوز     ويشار إلى ان هذا االرتفاع جاء نتيجة إعالن باديكو عن أرباحها للربع الثالث من الع              
  .  مليون دوالر80حجمها 

  24/10/2005الغد األردنية 
  

 للصادرات % 15للواردات وبنسبة % 19إرتفاع بنسبة  .43
أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء اليوم، عن إرتفاع معدل الواردات والصادرات للتجارة الخارجية الفلسطينة 

از في تقرير صحفي، أن النتائج األولية للتجارة الخارجية وأوضح الجه .2003 مقارنة مع العام 2004لعام 
، 2003مقارنة مع العام % 19، كشفت إرتفاعاً ملحوظاً للواردات بنسبة 2004الفلسطينية مع دول العالم لعام 
وأضاف التقرير، أن القيمة اإلجمالية للواردات  .مقارنة مع نفس العام% 15فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 

 مليون دوالر، وشكلت الواردات 2,138 مليون دوالر أمريكي، بلغت قيمة الواردات السلعية منها 2,211بلغت 



 

 14

، فيما بلغت قيمة الواردات الخدمية %64، والواردات من إسرائيل %36المباشرة من غير إسرائيل ما نسبته 
 . مليون دوالر أمريكي72من إسرائيل 

  22/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

   مليار دوالر كلفة خطة التنمية متوسطة المدى1ر5 :وزير التخطيط .44
توقع وزير التخطيط، أن تتجاوز الكلفة التقديرية لتنفيذ المشاريع والبرامج التـي ستتـضمنها               :كتب حامد جاد  

وبين  . مليار دوالر1ر5، أكثر من 2008 ـ  2006السنة األولى من خطة التنمية االقتصادية متوسطة المدى 
ولفت إلى أن عدداً من الخبراء االقتصاديين عملـوا،          أن الوزارة استكملت المرحلة األولى من إعداد الخطة،         

بالتعاون مع الوزارة، على طرح عدة سيناريوهات وفرضيات لتحقيق التنمية، موضحاً أن خطة التنمية يعتمـد                
ضع االقتصادي، وإزالة القيود التـي تعتـرض     تنفيذها بشكل أساس على سيناريوهين، األول يتعلق بتحسين الو        

نمو االقتصاد المحلي، أما السيناريو الثاني فيستند إلى احتمال استمرار القيود اإلسرائيلية المفروضة والمقيـدة               
  .للنمو االقتصادي

  24/10/2005األيام الفلسطينية 
  

   مرضى  5حواجز االحتالل تغتال  .45
ارة الصحة الفلسطينية أمس ان خمسة فلسطينيين مرضى استـشهدوا          كشفت ادارة الطوارىء بوز    :آمال شحادة 

  . الى المستشفيات العسكرية الصهيونيةاالسبوع الماضي بسبب منعهم من عبور الحواجز
  24/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
  جرحى وحرائق في اشتباك في تعمير عين الحلوة في صيدا  .46

وقع بعد ظهر امس، في منطقـة تعميـر    ا  اشتباكأن    :لحمحمد صا عن مراسلها    24/10/2005 السفير   ذكرت
وبين مواطنين من محلة التعميـر      >> جند الشام <<عين الحلوة في صيدا بين عدد من العناصر المحسوبة على           

، على خلفية حادثة فردية وقعت ليـل امـس          >>للتنظيم الشعبي الناصري  <<ذكر ان من بينهم عناصر تنتمي       
وقام رئيس التنظيم الشعبي الناصري بجولة من االتـصاالت مـع            .  خمسة جرحى  االول، مما ادى الى سقوط    

لجنة المتابعة االمنية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية في المخيم وقيادة الجيش اللبناني وقوى االمـن الـداخلي،      
الوضع ووضع  كما جرت عملية تشاور بين سعد والنائب بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا للحؤول دون تفاقم                

ونفى التنظيم الشعبي الناصري بشدة اية عالقة له ال من قريب وال مـن بعيـد بهـذه                  . حد نهائي لالشتباكات  
  .الحوادث
أمين سر حركة فتح في لبنان خالد عارف طمأن في تصريح له            أن   24/10/2005الخليج اإلماراتية    وأضافت

وأشار عارف إلى احتمال وجود أيـد        .لى غير رجعة  أن اإلشكال فردي وليس له أي بعد سياسي، وقد انتهى إ          
عابثة تهدف إلى ابراز الموضوع الفلسطيني في هذه المرحلة بالـذات، ومحاولـة تـصويره كعامـل منـاف                   

  .لالستقرار
 أن تكون هناك أية أطراف يهنف نبيل شعث،عن  23/10/2005 وفا – وكالة األنباء الفلسطينية وأفادت

وأكد أن المشكلة وقعت  .داث، التي وقعت قرب مخيم عين الحلوة في جنوب لبنانفلسطينية مشاركة في األح
 .خارج المخيم وبين عائلتين لبنانيتين متنازعتين، وال صلة ألبناء شعبنا في المخيم فيها

  
  وزيرة عراقية تطالب بترحيل الفلسطينيين إلى غزة .47
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ن العراقية سهيلة عبد جعفر بترحيل الالجئين        أثارت دعوة وزيرة المهجرين والمهاجري     :  أحمد صبري  -بغداد  
من جانبه ابلغ القائم باالعمال الفلسطيني في العراق دليـل          .  الفلسطينيين من العراق ردود أفعال شعبية رافضة      

القسوس الغد ان السفارة الفلسطينية في العراق تلقت بقلق واستغراب تصريحات وزيرة المهجرين والمهاجرين              
واشار الـى انـه     . ان اتصاالت عبر القنوات الدبلوماسية تجريها السفارة مع وزارة الخارجية         العراقية موضحا   

يسعى للقاء الوزيرة العراقية ليبحث ما نسب اليها من تصريحات ولتوضيح حقيقة االوضاع االنسانية والقانونية               
 العراقـي بـدعوتها الـصريحة       وكانت الوزيرة العراقية فاجأت الرأي العام      . لالجئين الفلسطينيين في العراق   

وبرررت دعوتها   . بترحيل الالجئين الفلسطينيين من العراق الى غزة بحجة ان قوات االحتالل ستنسحب منها            
برحيل الفلسطينيين من العراق بتمتعهم بحامية قوانين منظمة الهجرة الدولية التي قالـت انهـا تـسمح بعـودة               

  بعد انسحاب اسرائيل من غزة الالجئين اذا انتهت اسباب اللجوء خصوصا 
  24/10/2005الغد األردنية 

  
  وفد برلماني تركي يزور المسجد االقصى .48

دبة افطار جماعي في    أزار وفد برلماني تركي المسجد االقصى امس، ونظم الوفد التركي م          :  عيسى الشرباتي 
كان الوفد البرلماني التركـي     و .ساحات المسجد االقصى بتمويل من المنظمة العالمية لحقوق االنسان في تركيا          

  .زار جامعة القدس، ومستشفى المقاصد حيث اطلع على المرافق واالقسام واهم االحتياجات
  23/10/2005الحياة الجديدة 

  
  جراءات لمواجهة انفلونزا الطيورإاالردن واسرائيل  .49

ورصد مـرض انفلـونزا     اجتمعت الفرق الفنية بين االردن واسرائيل لمواجهة         :  حسام عطية  -غادة ابويوسف 
  .الطيور امس بغياب مندوب السلطة الفلسطنية

  24/10/2005 الدستور
  

  السجن لستة أردنيين خططوا لهجمات ضد اسرائيليين .50
أصدرت محكمة امن الدولة االردنية امس أحكاما بالسجن بحق ستة اردنيين بعد إدانتهم               : محمد الدعمه  ،عمان

  .وضد سياح في االردن، بينما برأت اثنين من المتهمينبالتخطيط لتنفيذ هجمات في اسرائيل 
  24/10/2005الشرق األوسط 

  
  عالقاتنامع إسرائيل لتبادل المعلومات: خليفة بن سلمان .51

شدد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين على ان عالقات بالده مع جميـع دول                 :شوقي محمود و كونا   
من الضروري ان   : اقات تهدف الى تبادل المعلومات والتكنولوجيا وقال      العالم ومن بينها اسرائيل قائمة على اتف      

  .فنحن جزء من هذا العالم الكبير.. تكون لنا عالقات مع دول العالم اجمع وليس دولة دون األخرى
 24/10/2005السياسة الكويتية 

  
  ديانا قتلت ألنها كانت ستعلن تأييدها للفلسطينيين: صحافي بريطاني .52

ويـدعي صـحافي    . على لسان صحافي كان على صداقة مع األميـرة الراحلـة          واألميرة ديانا   في شأن مقتل    
االسـتخبارات الداخليـة    ( أن ديانا قتلت ألن رؤساء إم آي فايف          .التحقيقات الجنائية والبحثية، نيكوالس ديفيز    

، األمر الـذي سيغـضب      كانوا يخشون من ان تعلن األميرة ديانا على المأل مناصرتها للفلسطينيين          ) البريطانية
  .إسرائيل ويشعل أزمة في الشرق األوسط، حسب ما نشرت أمس صحيفة صنداي إكسبرس البريطانية
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  24/10/2005الشرق األوسط 
  
  
  

  اسرائيل تتصرف كأنها لم تنسحب من قطاع غزة: وولفنسون .53
لم تنسحب من قطـاع     انتقد جيمس وولفنسون اسرائيل وشدد على ان ممارستها تشير الى انها تتصرف وكأنها              

وقالت صحيفة هآرتس اليوم االثنين ان وولفنسون بعث برسالة خالل االسـبوع الماضـي الـى وزراء                  .غزة
خارجية جاء فيها ان حكومة اسرائيل وعلى الرغم من اهتماماتها االمنية فانها تمتنع عن التنازل عن سيطرتها                 

قضايا صـعبة   ) البحث في (ت صعبة وتفضل تحويل     وتتصرف كانه لم يكن هناك انسحابا وتؤجل اتخاذ قرارا        
ولفت وولفنسون في رسالته الى ان اسرائيل تعرقل التوصل الى اتفاقات لفتح المعـابر فـي                 .الى لجان بطيئة  

وكتب وولفنـسون فـي      .القطاع امام حركة المواطنين والبضائع وتحسين تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية          
 الخاص خاب امله عندما اكتشف انه لم يتم حل اي من المواضيع االساسية المتعلقة               مقدمة التقرير ان المبعوث   

  .بتنقل الفلسطينيين
  24/10/2005 48عرب 

 
  وثيقة الشرف خطوة لتكريس التكامل مع السلطة الفلسطينية .54

اعتبر ممثل حركة حماس في لبنان اسامة حمدان اعالن وثيقة الشرف :  أمين مصطفى-حاوره في بيروت 
لموقع من الفصائل الفلسطينية العسكرية خطوة اساسية في االتجاه الصحيح لتكريس عالقة تكامل بين السلطة ا

نحن حريصون على اال تتكرر االحداث : والفصائل وليست عالقة صدام او تنافس وقال في حديث لـ الوطن 
يلي بها واذا قام العدو بأي عدوان شرط اال يخل االسرائ‚ المؤسفة التي حصلت وملتزمون بالتهدئة مع اسرائيل

فمن حقنا الرد عليه ورأى حمدان ان القمة الفلسطينية االسرائيلية بروتوكولية بالدرجة االولى وهي ال تبشر 
اننا : بالخير ألن االسرائيلي يرفض ادراج اي عنوان رئيسي في الحوار مثل المعابر واالسرى وغيرهما مؤكدا

في الضفة الغربية لتحقيق انجاز تحريري جديد بعد غزة واوضح ان االدارة سنسعى الى تطوير المقاومة 
االميركية ما تزال تتعاطى مع الملف الفلسطيني بعين اسرائيلية لكن االوروبيين يمدون جسور التواصل معنا 

  ‚وخريطة الطريق ماتت قبل ان تولد ألن منطلقاتها امنية وليست سياسية
لحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة بشأن السالح الفلسطيني كان ايجابيا وآمل بأن واعتبر ان الحوار مع رئيس ا

  .يتواصل هذا الحوار لحل كل المشاكل القائمة وتعميق اواصر العالقات اللبنانية الفلسطينية
24/10/2005الوطن القطرية   

 
  منسق أميركي لتفكيك فصائل المقاومة: الجديد الوحيد على لسان بوش .55

   الريسناهض منير
أي جديد في كالم بوش االخير، يوم الخميس الماضي، في المؤتمر الصحفي بواشنطن، أمام السيد عباس الذي 

  يزور البيت االبيض للمرة الثانية خالل خمسة أشهر ؟ 
الجديد الوحيد الفاجع هو القرار الذي أعلنه بوش من جانب واحد ـ هو جانبه ـ بعزمه على تعيين منسق 

  ( ! ).عدة السلطة الفلسطينية على تفكيك البنية التحتية لإلرهاب في غزة أميركي لمسا
فمن الذي طلب منه هذا الطلب؟ وبأية شرعية يمارس رئيس االميركيين الحكم والسلطة على العرب في بالد 

هو العرب؟ وما هي مفاعيل هذا التنسيق الذي يشتمل عليه القرار االميركي؟ وما حدوده؟ وما عواقبه؟ وما 
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أم .. أم دين مخصص من االديان.. أم فريق معين من االشخاص.. أهو نوع محدد من االفعال.. االرهاب
  فصيل مستهدف من الفصائل؟

نحن معنيون بمعرفة االجابة على ذلك، ال ألن العالقة مع الدولة االميركية شأن ذو أهمية خاصة بين شؤوننا 
سطيني شعب صغير ذو نسيج شديد الترابط، والفلسطينيين الذين الوطنية وحسب، ولكن ألن الشعب العربي الفل

يقيمون في قطاع غزة يعيشون ضمن كثافة بشرية قياسية في مساحة ضئيلة، بحيث أن أي حدث مهما صغر 
  ..فإن تفاعالته تؤثر في الجميع وتهز الجميع

ا لنشرات االخبار المرئية أو المسموعة يبدو لنا من المتابعة البسيطة التي يقوم بها كل فرد من الفلسطينيين يومي
أن ما يشغل االسرائيليين واالميركيين هو إيقاع الحرب بين السلطة الفلسطينية وحماس خاصة، وربما منظمات 

  . وال نستطيع أن نسمح بهذا. المقاومة عامة
طالب به القوات ولكن الواضح أن شارون نجح في حمل الرئيس بوش على مطالبة السلطة الفلسطينية بما لم ي

ولم ال ؟ فما دام القتلى سيكونون من العرب الفلسطينيين أي الجنس الواطئ البغيض، . المسلحة االسرائيلية
  !! سواء مسلمين أو مسيحيين، فإن تلك لعبة مطلوبة بشدة ومسلية جدا على حساب هؤالء المغفلين

ألم يكف شالل الدم الذي ما :  دماء إخوتهوسؤال نسأله لكل من يفكر أو من يخطط أو من يتأهب لللخوض في
وألم يكف ما تكبدناه على يد االحتالل منذ أربعين . زال منهمرا من شريان هذا الشعب الصغير منذ مائة سنة

  . سنة من نزيف هائل في قوانا البشرية
وهي أن : ها عندناوليس بإمكاننا قط أن نقبل المعادلة التي يراد تسويق. إن كل ضحية تسقط عزيزة على قلوبنا

  . في انتظارنا منحا بمليارات الدوالرات بشرط أن نأتي سلفا برأس أبنائنا على طبق
الذين أوتوا من سعة البال ما دفعهم إلى تقدير االمر الواقع الذي يفرضه علينا االحتالل وهو " الواقعيين" فعلى 

ية أن يقولوا بوضوح إن الوسيلة الوحيدة يقيم جدار الضم والتوسع ويستأنف في الضفة نشاطاته االستيطان
للتفاهم بين االخوة هي الحوار وإن االخطاء التي يرتكبها خصومنا أو منافسونا يمكن إصالحها بتحكيم 

  . االكثرية
ليتذكر الذين هم بحاجة للذكرى، أن الوعود التي كالها الغرب ذات يوم لالتحاد : ومالحظة أخيرة بعد ذلك كله 

وأن الفترة التي . حه المليارات كي يفكك دولته قد تقلصت في نهاية المطاف للماليين القليلةالسوفييتي بمن
  . أعقبت ذلك التفكيك المشؤوم أتت إلى الحكم والسيطرة بالمافيات

23/10/2005الحياة الجديدة   
  

  االنتخابات الفلسطينية المقبلة وسيناريوهات المستقبل .56
  خالد محمد صافي. د

اإلسرائيلية المتالحقة والتي كان آخرها تصريح وزير الخارجية سلفان شالوم حول نية الحكومة إن التصريحات 
اإلسرائيلية منع مشاركة حركة حماس في االنتخابات التشريعية المقبلة هي تدخل سافر في الشؤون الداخلية 

امجها المقاوم من أجل وهي بالتأكيد محاولة ضغط إسرائيلية على حركة حماس للتخلي عن برن. الفلسطينية
فالعقلية الصهيونية الشارونية ترغب اآلن بدفع . السماح لها بالولوج نحو الحياة السياسية التشريعية الفلسطينية

الجانب الفلسطيني الفصائلي نحو التخلي عن نقل معركة المقاومة إلى الضفة بعد الخروج اإلسرائيلي من غزة 
ولذلك فهي تتعامل بشدة .  وتكريس األمر الواقع االحتاللي في الضفةوذلك ضمن مخططها لتعزيز االستيطان

وعنف تجاه تجدد النشاط المقاوم في الضفة وهذا ما وضح جلياً في ردود أفعالها على العملية العسكرية في 
منطقة الخليل من فرض قيود واسعة على حرية الحركة والتي هي في الوقت نفسه تحضيراً لعملية فك ارتباط 

وربما تحاول الحكومة اإلسرائيلية من خالل منع . خر في الضفة ولكن على نحو مغاير لما تم في قطاع غزةآ
الحركة من خوض االنتخابات إلى دفع الحركة إلى ردود أفعال اتجاه االنتخابات المقبلة إلفشالها طالما لم يسمح 
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جانب اإلسرائيلية في دفع األوضاع في قطاع لها بخوضها والسعي إلى السيطرة على الوضع بالقوة مما يخدم ال
غزة إلى الحرب األهلية من أجل إغراق قطاع غزة في مستنقع يفقده الكثير من التفكير في مستقبل القضية 

  .وإضعاف الجانب الفلسطيني الرسمي في إي عملية تفاوضية قد تجرى. الفلسطينية لسنوات قادمة
ن ورقة لعب قوية في شؤون االنتخابات الفلسطينية قامت سلطات وفي إشارة منها إلى قدرتها على أن تكو

االحتالل بعملية اعتقاالت واسعة في صفوف حركة حماس في الضفة التي تخضع لوضع احتاللي فعلي قبيل 
إجراء انتخابات الدورة الثالثة للمجالس المحلية، وقد أثر ذلك بشكل أو بأخر على أداء الحركة وحمالتها 

الرغم من محاولة حماس المكابرة ونفي ذلك حتى ال تعطي إلسرائيل اإلحساس بأنها قد نجحت في اإلعالمية ب
شل قدرة الحركة في االنتخابات المحلية األخيرة وبالتالي إظهار قدرتها على شل قوى الحركة في أي انتخابات 

لمحلية والتي ستشمل مدناً رئيسية قد تحدث في المستقبل سواء ما يتعلق بالدورة الرابعة من انتخابات المجالس ا
 كانون 25في الضفة مثل رام اهللا والبيرة ونابلس وجنين والخليل أو االنتخابات التشريعية المنوي عقدها في 

وقد طالت هذه االعتقاالت ليس الكوادر الميدانية التي قد تكون عسكرية بل القيادة السياسية من . م2006الثاني 
  .ي كما ذكرنا إشارة قوية من الحكومة اإلسرائيلية إلى حركة حماسالصف األول والثاني وه

ولذلك فإن حركة حماس في مسارعتها لإلعالن عن التزامها بمبدأ التهدئة بعد التصعيد اإلسرائيلي في غزة 
عقب حادث االنفجار في جباليا يبدو أنها قد فهمت الرسالة اإلسرائيلية، وأرادت أن توصل إلسرائيل رسالة 

ستعداد الحركة على وقف المقاومة في غزة أو انطالقا منها مقابل تراجع الحكومة اإلسرائيلية عن سياسية با
وفي المقابل فقد . االعتقاالت في الضفة والتي قد تضعف أداء الحركة بشكل كبير االنتخابات المقبلة كما اسلفنا

لخوض االنتخابات والتي تجد فيها فرصة مناسبة أدركت الحكومة اإلسرائيلية أوالً الرغبة الملحة لحركة حماس 
للمشاركة إن لم يكن السيطرة على مقاليد الحكم، وثانياَ التراجع في شعبية حركة حماس والذي أبرزته 
استطالعات للرأي ُأجريت في اآلونة األخيرة السيما بعد حادث االنفجار الذي وقع أثناء مهرجان االستعراض 

ذي ذهب ضحيته أكثر من عشرين شخصاً فيما بلغ عدد المصابين أكثر من مئة، العسكري في جباليا، وال
وكذلك االشتباكات التي حدثت الحقاً بين عناصر من الشرطة الفلسطينية وعناصر من حركة حماس استخدمت 

. ضد مواقع الشرطة الفلسطينية في مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان" أر بي جيه"فيها الحركة قذائف الـ
تغلت ذلك في مواصلة الضغط على حركة حماس مستعينة بذلك باللجنة الرباعية الذي جاء بيانها األخير واس

إضافة إلى الضوء األخضر الذي حصلت عليه إسرائيل من . متماهياً مع الموقف اإلسرائيلي إلى حد التطابق
ة قرب مغتصبة عتصيون حتى لو كان الواليات المتحدة باتخاذ اإلجراءات الالزمة بعد العملية العسكرية األخير

  .الفاعلين ال ينتمون لحركة حماس
ومن هنا فإن الموقف اإلسرائيلي األخير قد يترتب عليه سيناريوهات عديدة فإما أن تستجيب حركة حماس 
لحملة الضغط اإلسرائيلية، وتواصل التزامها بالتهدئة على صعيد قطاع غزة وكذلك في الضفة في محاولة منها 

فرغ لالنتخابات التشريعية المقبلة التي ستدخلها إلى المجلس التشريعي كقوة رئيسية في القرار الفلسطيني للت
أما السيناريو األخر فهو قيام . التشريعي والذي يشكل جوهر الفكر اإلخواني في عملية التغيير في المجتمع

ال تملك أوراقاً كثيرة يمكن من خاللها أن حركة حماس بتصعيد عملياتها العسكرية لتثبت إلسرائيل أنها ال تز
وأنها من خالل تمسكها بخيار المقاومة قوالً وفعالً ستستعيد شعبيتها . تعيد األوضاع القائمة إلى سابق عهدها

التي فقدت جزءاً منها في اآلونة األخيرة السيما أن األوضاع في قطاع غزة لم تتحسن، وأن المعابر ال تزال 
وهذا ما تخشاه الواليات المتحدة األميركية كونها ترى أن . إلسرائيلية في قرار الفتح واإلغالقتحتكم للسيطرة ا

التدخل اإلسرائيلي السافر في االنتخابات التشريعية الفلسطينية قد يدفع حركة حماس إلى ردود فعل تصعيدية 
الفلسطيني مع حركة حماس هذا في الوقت الذي ستؤدي حمالت االعتقال اإلسرائيلية إلى تعاطف الشارع 

ولذلك من المتوقع عدم تناغم الموقف األميركي مع اإلسرائيلي بهذا . وبالتالي التصويت لها في االنتخابات
الخصوص وأن الواليات المتحدة تفضل عدم التدخل اإلسرائيلي المباشر في االنتخابات وإتاحتها الفرصة 
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النخراط في الحياة السياسية التشريعية وربما الوزارية وبالتالي للحركة لخوض االنتخابات من أجل جرها أوالً ل
وثانياً إبراز حرص الواليات . يتراجع لديها البرنامج المقاوم تدريجياً مع بريق المناصب واستحقاقاتها ومشاغلها

لوقت نفسه ولكن في ا. المتحدة على الديمقراطية الفلسطينية التي تتطلب االستجابة لرغبات الشعب االنتخابية
فإن الواليات المتحدة ال تمانع من اتخاذ إجراءات قد تكون غير مباشرة لمنع حركة حماس من حصد عدد كبير 

وربما يربك ويشوش ذلك المخططات . من المقاعد مما يخلق وضعاً انقالبيا يقلب األوراق رأساً على عقب
المؤتمر الصحفي للرئيس بوش مع أبو مازن وقد جاء في . اإلسرائيلية األميركية على الساحة الفلسطينية

عندما ورد على لسان بوش بأن " أي فتح كحزب حاكم"حرص الواليات المتحدة على فوز السلطة الفلسطينية 
  .السلطة عليها نيل اختيار شعبها في االنتخابات المقبلة

23/10/2005الحياة الجديدة   
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