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  17  تيركاريكا

 
*** 

  
  
  وتوعدت بالردالجهاد االسالمي أعلنت انتهاء التهدئة  .1

إقدام أن  ، سرايا القدس، التي أعلنت االستنفار في صفوف كوادرهاهاعتبرت ما 25/10/2005 البيان نشرت
يدي لن نقف مكتوفي األ: وتوعدت السرايا بالرد قائلة. القوات اإلسرائيلية على اغتيال السعدي إنهاء للتهدئة

سيخرج استشهاديونا من كل مكان، ولتذهب التهدئة إلى الجحيم : وأضاف. ودماء مجاهدينا تستباح في كل مكان
وقال خالد البطش عضو القيادة السياسية لحركة الجهاد اإلسالمي بغزة إن اغتيال السعدي هو . بال رجعة

مقاييس لن تمر دون عقاب من أبناء سرايا ضربة مؤلمة للمقاومة الفلسطينية، مضيفا إن هذه هي جريمة بكل ال
من جانبه أكد الشيخ نافذ عزام أحد قادة الجهاد اإلسالمي أن اغتيال السعدي هو ضربة إسرائيلية جديدة . القدس

  :البيان والوكاالت. ضد الجهود التي تبذل الستقرار المنطقة
 السعدي قتل، ذكرت أنفلسطينية مصادر أن :  صالح النعامي-غزة: 25/10/2005 الشرق األوسط وأشارت

 بعدد من الكالب المدربة نحو واوأن جنود االحتالل دفع. بقذائف اطلقتها طائرة هليكوبتر من طراز اباتشي
وأكد شهود العيان ان جنود االحتالل عبروا . المنزل، حيث قامت بنهش جثة السعدي وجره حتى باب البناية

  .صورا تذكاريه ألنفسهم بالقرب من جثتهعن فرحتهم باغتيال السعدي عبر اخذهم 
 صاروخاً من طراز قدس 25سرايا القدس اعلنت، انها اطلقت أمس أن  25/10/2005 الغد األردنية وأضافت

الى ان الهجوم ياتي في اطار بداية مسلسل الرد على جريمة اغتيال القائد ، واشارت . على مغتصبة سديروت2
  . أ ف بؤي السعدي ورفيقه ماجد االشقرالضفة الغربية لالعام لسرايا القدس في محافظات 

 ان تهمافاد  متحدث امني وشهود عيان فلسطينيون عن:غزة ـ اف ب 25/10/2005القدس العربي ونقلت 
. طائرة اسرائيلية مقاتلة القت مساء امس االثنين صاروخين شمال قطاع غزة دون وقوع اصابات او ضحايا

 .يلي ان المدفعية االسرائيلية فتحت النار مساء امس االثنين باتجاه قطاع غزةكما اكد مصدر عسكري اسرائ
  . وقال المصدر ان المدفعية اطلقت النار علي مناطق غير مأهولة انطلقت منها القذائف

طفلة رضيعة تبلغ من العمر أربعة شهور أصيبت  أن 25/10/2005 وفا – وكالة األنباء الفلسطينية وأوردت
وكان ثالثة مواطنين  .لغارة الجوية التي شنتها المروحيات االسرائيلية فجر اليوم، على مدينة غزةبجراح في ا

 عاماً اصيبوا بجراح جراء قصف مروحيات اسرائيلية مقر 65من عائلة جمعة بينهم مواطنة تبلغ من العمر 
حيات مقر حركة فتح في وقصفت المرو .جمعية االحسان الخيرية في حي الشابورة المكتظ بالسكان في رفح

   .بيت حانون شمال القطاع مما أدى الى تدميره
أعلن السيد توفيق أبو خوصة فجر اليوم، أن عمليات أطالق القذائف الصاروخية من منطقة ومن جهة اخرى 

وشدد أبو خوصة على أن هذا الخروج  .شمال قطاع غزة تنعكس سلبا على العالقات الداخلية ألبناء شعبنا
 والسافر عما تم االتفاق عليه فلسطينياً بالتأكيد هي مسألة غير مقبولة، موضحاً أن أي مبرر لدى حركة الواضح

 .ول على المواطن الفلسطيني العاديالجهاد اإلسالمي لهذا العمل هو غير مقب
كد وا.  السلطة الفلسطينية ادانت التصعيد االسرائيلي في الضفة الغربية أن25/10/2005 عكاظ وجاء في

 التهدئة يجب ان تكون هصائب عريقات ان هذه الممارسات االسرائيلي تنذر وتهدد التهدئة مشيرا الى ان هذ
 .متزامنة ومتبادلة
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  عباس يلتقي مبارك ووعود بالمساعدة .2

عباس التقـى حـسني مبـارك       أن محمود   : القاهرة من   علي حسن عن مراسلها    25/10/2005 عكاظ   نشرت
 النهاء االمور العالقـة     بالعملرئاسة المصرية ان مبارك وعد      ال وقال المتحدث باسم     ,هواطلعه على نتائج جولت   

  .منسواء فيما يتعلق بالمعابر أو الممر اآل
ارك    أن: القاهرة من   25/10/2005الحياة   وأضافت ة             ب  وعد    مب ة الالزم ساعدات الدولي دبير الم سلطة في ت دعم ال

سطينية      إلعادة بناء هياآلها، والمساهمة في تدري      ة الفل وادر األمني د .  ب الك ليمان عواد    وأآ ذل    , س ارك وعد بب  أن مب
ة                   ك إسرائيل واألطراف الدولي ال إن مصر      .آل ما في وسعه من خالل اتصاالته باألطراف اإلقليمية، بما في ذل وق

د أن  وقال إن .جب االستفادة من عنصر المبادرة والمبادأة لكي نعود إلى تنفيذ خريطة الطريق          ي  أنه ترى  مبارك يعتق
راهن     ت ال ي الوق ة ف ر مطلوب الة غي سطيني رس شعب الفل سالم يعطي ال ة ال ر عملي سطيني  , تعث ن الوضع الفل وع

ا                 دي تفهم دة مع آل الفصائل التي تب ه جي زان، فعالقت ة وات اس يتعامل بحكم  إعطاء ضرورة ل الداخلي، قال إن عب
  .على مزيد من الخطوات لتحقيق السالمرسالة بأن هناك شريكًا فلسطينيًا يستطيع أن يتفاوض 

 عبـاس   مـن أن   سليمان عواد    ما أشار إليه  إلى  : نقال عن وكاالت   25/10/2005المستقبل  اللبنانية     ونوهت
  . لقاءه مع السنيورة في باريس,استعرض مع مبارك

من ن هناك دعوة أل عواد وقإلى : عمان من محمد الدعمه 25/10/2005 الشرق األوسط  مراسلوأشار
زيارة لم المبارك لموفاز للحضور للقاهرة للتشاور حول كل النقاط التي أثارها أبو مازن، مشيرا إلى أن موعد 

 .يتحدد بعد ولكنها ستتم في موعد قريب
  
  السلطة تطالب اسرائيل بموعد لبدء اجتماع اللجان المشتركة .3

وقـال   .ت اللجان الفنية المشتركة الـثالث     طالبت السلطة الجانب اإلسرائيلي بتحديد موعد لعقد اجتماعا       : غزة
  . بالرد غداًواموعد حيث وعدال اتصلنا رسمياً بالجانب اإلسرائيلي أمس لتحديد ,صائب عريقات

  25/10/2005الغد األردنية 
  

  المجلس التشريعي يعقد غدا جلسة بحضور أبو مازن .4
لك في مقـري المجلـس بـرام اهللا         يعقد المجلس التشريعي غدا جلسة خاصة يحضرها محمود عباس وذ         : لندن
 سيلقي كلمة يتناول فيها الوضـع الحكـومي وقـضايا إنهـاء             عباسوقال بيان صادر عن المجلس ان       . وغزة

  .الفوضى والفلتان األمني
  25/10/2005الشرق األوسط 

  
  لمقاومةل هو استهداف الجديدألحزاب احماس تحذر من أن يكون قانون  .5

هدف من الحديث عن قانون لألحزاب السياسية هو تطويع المقاومة لخدمة  من أن يكون الحماسحذرت حركة 
. وقال  د .االنتخابات التشريعية األمر الذي ترفضه الحركة، مشيرة إلى أن المقاومة أولى من االنتخابات

ن أتصور أن النوايا غير حسنه ألنها في النهاية تمس بالمقاومة في حين أن التاريخ يشهد أ: محمود الزهار
حزب الوفد المصري فاوض االحتالل وهو عبارة عن وفد وليس حركة أو حزب سياسي ولكنه أصبح حزباً 

  .بعد جالء االحتالل البريطاني
25/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
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  الشعبية والديموقراطية تعّدان ميثاق شرف بين الفصائل والسلطة .6

 والديموقراطية اخيراً مسودة ميثاق شرف لتنظيم العالقة بين  أعدت الجبهتان الشعبية: فتحي صّباح-غزة 
ووزعت الجبهتان مسودة الميثاق على الفصائل . القوى الوطنية واالسالمية، وبينها وبين السلطة الفلسطينية

اق ويهدف الميث .المنضوية في لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واالسالمية لدرسها واقرارها والتزام بنودها
الى تعزيز الوحدة الوطنية ودرء االخطار التي تهدد القضية الفلسطينية، واصالح وترتيب البيت الداخلي، 
وادارة الصراع مع االحتالل االسرائيلي، وتحقيق الثوابت الفلسطينية المتمثلة في اقامة الدولة المستقلة 

 بنداً من 14ـمن هذه المـــسودة وتتضــ. وعاصمتها القدس وعودة الالجئين الى ديارهم وممتلكاتهم
ابرزها التزام اعالن القاهرة، ما يعني التزام التهدئة المعلنة حتى نهاية العام الحالي والعمل على ابعاد سالح 

وتتعهد الفصائل والقوى التي ستوقع على هذا الميثاق، ومن بينها فتح وحماس،  .المقاومة عن الخالفات الداخلية
قاومة والنضال السياسي والعمل الديبلوماسي هي وسائل واشكال كفاحية مشروعة وواجبة بأن االنتفاضة والم

كما  .يمارسها شعبنا لتحقيق اهدافه الوطنية، فضالً عن تحريم المس بسالح المقاومة طالما استمّر االحتالل
ضي، والتصدي للعدوان  آذار الما17تتعهد الفصائل التمسك بالموقف من التهدئة الوارد في اعالن القاهرة في 

االسرائيلي والرد عليه انطالقاً من التوافق الوطني وبما يحافظ على المصلحة الوطنية، وكذلك تشديد منع 
الظهور بالسالح واالستعراض به، ووضع أسس متوافق عليها لتنظيم حمل السالح من دون المس بسيادة 

 .المشروع في مقاومة االحتالل والعدوان االسرائيليالقانون ووحدانية السلطة، وبما يمكن من ممارسة حقنا 
فضالً عن نبذ مظاهر المرافقة المبالغ فيها، ووضع نظام خاص بالمرافقة، في اشارة الى كثرة مرافقي مسؤولي 

  .السلطة وفتح
اتها ويؤكد الميثاق احترام وحدانية السلطة والتزام الجميع القانون ومبدأ فصل السلطات، ودعوة السلطة ومؤسس

وكل االجهزة االمنية الى القيام بمسؤولياتها وواجباتها وضمان األمن للمواطن، وتطبيق القانون على الجميع من 
وجاء فيه أيضاً انه عند بروز مشكالت، وفي حال استدعاء أي عنصر تنظيمي ارتكب مخالفة . دون استثناء

طلوب، ويلزم الفصيل تسليم الشخص المعني أو للقانون، يبلغ الفصيل أو الحزب الذي ينتمي إليه الشخص الم
وينص الميثاق ايضاً على ضرورة التزام ميثاق الشرف بين  . ساعة48دفعه لتسليم نفسه خالل فترة ال تجاوز 

االحزاب والفصائل الفلسطينية في خصوص سير العملية االنتخابية بكل مراحلها وضمان الشفافية والنزاهة بما 
ويؤكد استمرار عمل اللجنة المنبثقة عن لجنة المتابعة لمتابعة ملف االنسحاب . العامةيخدم ويعزز المصلحة 

. االسرائيلي وتفعيل العمل المشترك مع السلطة، بما يحقق الشراكة في اقرار الخطط والسياسات ومتابعة تنفيذها
لتحرير الفلسطينية وفق ما اتفق كما ينص على أهمية االنعقاد الفوري للجنة المتابعة العليا لتفعيل عمل منظمة ا

  .عليه في اعالن القاهرة لضمان الجميع تشكيل المرجعية القيادية الفلسطينية الموحدة
25/10/2005الحياة   

  
  الشعبية تدعو إلطالق حوار لبناني ـ فلسطيني .7

ر االعالم بعد لقاء وزي‚ اكد احد مسؤولي الجبهة الشعبية مروان عبدالعال: بيروت ـ الوطن ـ امين مصطفى
استمعنا الى وجهة : وقال‚ على ضرورة انطالق الحوار الفلسطيني مع الحكومة اللبنانية‚ غازي العريضي امس

في مثل هذه الظروف ‚ نظر العريضي التي اكدت ضرورة ان يحترم الفلسطينيون في لبنان الخصوصية اللبنانية
لفلسطينية وعدم معاندة الواجبات الموضوعية التي وان يحترم اللبنانيون الخصوصية ا‚ التي تمر بها المنطقة
ان االنطالق من هذا الحوار : واضاف‚ وابرزها الحقوق االنسانية للشعب الفلسطيني‚ يحتاجها الفلسطينيون

ونحن نعول كثيرا على رفع مستوى هذا لحوار الذي يعيد ‚ اساسه المصالح المشتركة للبنان والفلسطينيين
  .لتالي قراءة كل الواقع من كل جوانبه ومكوناتهوبا‚للسياسة اعتبارها
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25/10/2005الوطن القطرية   
  
  رفض الصيغة اإلسرائيلية لالنتخابات التشريعية في القدس تالديمقراطية  .8

 أكد قيادي في الجبهة الديمقراطية، أمس، رفضه للصيغة اإلسرائيلية لالنتخابات - وفا-القدس المحتلة 
إن جميع القوى السياسية والشخصيات والمؤسسات األهلية في مدينة :  العيساويوقال .التشريعية في القدس

القدس، أجمعت على رفضها للقيود التي تفرضها إسرائيل على مشاركة مواطني القدس، والتي تحدد عدد 
المسموح لهم بالمشاركة في هذه االنتخابات بخمسة أالف وخمسمائة ناخب فقط، وذلك من خالل خمسة مراكز 

  .النتخاباتفي البريد حددتها لهم، األمر الذي يحرم األغلبية العظمى من المقدسيين من المشاركة الحرة ل
واعتبر أن االنتخابات حق لجميع القوى والشخصيات التي تنوي المشاركة فيها دون أي تدخل خارجي، مديناً 

اس في هذه االنتخابات، معتبراً التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين االسرائليين عن مشاركة حركة حم
  .ذلك شأناً فلسطينياً داخلياً ال يحق ألي كان التدخل به

25/10/2005الحياة الجديدة   
 

  فتح تنفي عزمها انتخاب أعضاء جدد في اللجنة المركزية  .9
ضا، أكد  الدكتور زكريا األغا عزم حركته عقد المؤتمر السادس النتخاب لجنة مركزية جديدة ومجلس ثوري أي

مشيرا إلى سعي الحركة للملمة صفوفها وترتيب أوضاعها لخوض االنتخابات التشريعية المقررة مطلع العام 
 هناك مجال -على األقل-ال اعتقد أنه في الوقت الراهن "األغا في حديث لإلذاعة الفلسطينية  : وقال .القادم

تمر السادس الذي سيتم فيه انتخاب لجنة لبحث انتخاب أعضاء جدد للجنة المركزية؛ ألننا بصدد عقد المؤ
  . اللجنة المركزية مثل هذه األمورمركزية جديدة ومجلس ثوري جديد، ولذلك لم تبحث

25/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

 زكي في لبنان األسبوع المقبل .10
كيل وفد فلسطيني ذكرت الوكالة المركزية أن عباس زكي، سيصل االسبوع المقبل الى لبنان في محاولة لتش

موحد من منظمة التحرير وتحالف الفصائل الفلسطينية، بعدما عجزت عن ذلك القيادات الفلسطينية في البالد، 
وأكد مصدر فلسطيني أن قيادات المنظمة بذلت أقصى ما في وسعها . لتولي ملف الحوار مع الجانب اللبناني

وتعقد الفصائل الفلسطينية سلسلة  .  جميعها بالفشللتوحيد الرؤية والموقف اال ان هذه المحاوالت باءت
وأعلن .  المقبلة لتحديد الوفد الفلسطيني الذي سيتولى الحوار مع الوفد اللبناني48اجتماعات خالل الساعات ال

  .مسؤول العالقات السياسية في حركة حماس في لبنان علي بركة، أن االمور تسير في االتجاه االيجابي
  25/10/2005السفير 

  
  اجتماع استثنائي لمؤتمر المشرفين على شؤون الالجئين الفلسطينيين .11

علمت الخليج أن اتصاالت تجري حاليا بين األمانة العامة للجامعة العربية والدول العربية المستضيفة لالجئين 
مضيفة بعد عيد الفلسطينيين لعقد اجتماع استثنائي لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية ال

الفطر، لبحث أوضاعهم في ضوء الحديث المطروح في لبنان حاليا حول أوضاع المخيمات في لبنان على 
ومعروف أن المؤتمر هيئة عربية منبثقة من األمانة العامة وتعنى بأوضاع  . 1559خلفية تنفيذ القرار الدولي 

وتضم ممثلي األمانة . ية في الدول العربية المضيفةالفلسطينيين االجتماعية والتعليمية والسياسية واالقتصاد
العامة ومصر وسوريا واألردن ولبنان وفلسطين ويشارك في أعمالها بصفة مراقب هيئات ولجان دولية ومعنية 

وأفادت مصادر مطلعة أن الجامعة واألطراف المعنية تتابع التطورات  .بالقضية الفلسطينية مثل منظمة أونروا
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ات الفلسطينية واللبنانية وتثمن التعامل الواعي من جانب الحكومة اللبنانية والسلطة الفلسطينية في ملف العالق
  .مع الموضوع

  25/10/2005الخليج االماراتية 
  
  ال شيء يحاك للتوطين: » األونروا«مدير  .12

كيدة في المـساعدة    ريتشارد كوك انه يلمس لدى الدول المانحة رغبة ا         في لبنان    أكد المدير العام لوكالة اونروا    
ونفى وجود اي توجه لالستغناء عن خدمات       ‚ على تحسين ظروف الالجئين النهم يدركون حجم الحاجات الملحة        

مشيرا الى انه ليس هناك ما يحاك من قبلها وعبرها لتوطين الفلسطينيين            ‚ وكالته او تقليصها في المدى المنظور     
لحكومة اللبنانية التي يؤكد انها اضحت اكثر مرونة فـي العـامين            معلنا انه يقيم حوارا ايجابيا مع ا      ،  في لبنان 
واعتبر ان هناك سبيال وحيدا لتبديد التوتر في العالقة بين الوكالة وبين الالجئين الفلسطينيين وهـو                 ‚االخيرين

ت التواصل والحوار وعبر زياراته للمخيمات ولقاءاته مع ممثليها وشرح عمل الوكالة واالستماع الـى حاجـا               
  .الالجئين

 25/10/2005الوطن القطرية 
  
  النازحون في لبنان يعيشون ظروفاً معيشية صعبة .13

 ألف نازح 25 إلى 20أكدت مصادر إحصائية في بيروت ان عدد النازحين الفلسطينيين في لبنان يتراوح بين 
  .يعيشون ظروفاً معيشية صعبة نظراً لعدم حملهم أوراق ثبوتية

   24/10/2005 وفا –نية وكالة األنباء الفلسطي
  
   جبريل في الناعمة-طيران اسرائيلي فوق مقر الشعبية  .14

حلق الطيران االسرائيلي بكثافة في االجواء اللبنانية امس منفذاً غارات وهمية على علو متوسط فوق منـاطق                 
القيـادة  -عبية  الجبهة الش ''النبطية والزهراني في الجنوب، وصوالً الى منطقة الناعمة جنوب بيروت حيث مقر             

  ·وثم بعلبك والشمال مروراً فوق جبل لبنان
25/10/2005االتحاد االماراتية   

  
  نهب المزيد من أراضي الخليل .15

استولت قوات االحتالل اإلسرائيلية ومستوطنون على عشرات الدونمات من أراضي بلدة السموع جنوب الخليل              
بلدة، إن قوات االحتالل والمستوطنون، أقـدموا       وقال مزارعون وأصحاب أراضي من ال      .ألغراض استيطانية 

على مدار األيام الثالثة األخيرة على االستيالء على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين الزراعية الخصبة               
  .في منطقتي ودادة والعتيرية غرب وجنوب البلدة

 25/10/2005البيان  
  
  متطرفون يهود يعتدون على مسجد البحر في يافا .16

هولون، يعتقد أنهم من المتطرفين اليهود، على مسجد البحر في مدينة يافا ، وحطموا نافـذتين فيـه                  أعتدى مج 
وهذا االعتداء الثاني الذي يقع على مسجد في مدينة يافـا خـالل             . واقتحموه، حسب ما افادت مؤسسة االقصى     

  .شهرين
  25/10/2005الغد األردنية 
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  كالب أميركية تفتش طولكرم .17

طينيون مساء األحد أن قوات الجيش اإلسرائيلي استخدمت كالبـا بوليـسية أميركيـة ثبتـت                روى شهود فلس  
  .كاميرات مراقبة على ظهورها أثناء القيام بعمليات المداهمة والتفتيش في مدينة طولكرم

 25/10/2005البيان 
  
 عتداءات إسرائيلية على اآلثار الفلسطينيةإ .18

واصلة االعتداءات اإلسرائيلية على التراث الثقافي والمواقع األثرية أكدت وزارة السياحة واآلثار، اليوم، م
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن سلطات االحتالل قامت بأعمال تنقيب واسعة في موقع دير  .الفلسطينية

القلعة األثري في بلدة دير بلوط في محافظة سلفيت، حيث تم الكشف عن سلسلة من الغرف واألرضيات 
 .يفسائية الملونة والعادية التي تحمل رسومات، إضافة إلى قنوات مائية وصهاريج ومعاصر عنب ومدافنالفس

وأضافت الوزارة، أن إسرائيل قامت بأعمال رفع لبعض هذه األرضيات الفسيفسائية ونقلها من الموقع األثري، 
 . على تراثنا وعلى المواثيق الدوليةوتواصل عمليات تلك التنقيب، معتبرةً هذا العمل اعتداء واضحاً وصارماً

 24/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  
   دخول فلسطينينالمفتي يستنكر منع االحتالل لوفد القُراء المصري .19

منع سلطات االحتالل للقراء والوعاظ المصريين الموفدين إلى فلسطين حيث لم  استنكر الشيخ عكرمة صبري
 .التأشيرات الالزمةتمنحهم سلطات االحتالل 

24/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية   
 

  معركة الموازنة تحدد مصير حكومة شارون  .20
األنظار تتجه الى الكنيـست  الـذي        أن  :  الناصرة من   اسعد تلحمي  عن مراسلها    25/10/2005 الحياة   نشرت

وسـتكون موازنـة العـام محـور         .مةيعلن بداية دورته الشتوية األخيرة التي ستبت عملياً في مصير الحكو          س
مشروع لبدء مناقشته ولفرض اقراره حتى نهاية العام الحالي مع إمكان التمديد حتى نهاية              الطرح  ي، إذ س  هنشاط

محـاوالت  ل مـضنياً    ا بميزان القوى داخل الكنيست وستشهد فترة مناقشتها تفاوض        هاويتعلق إقرار  .آذار المقبل 
 . بحصولها على جزء من الكعكة تسوقه لناخبيها على أنه انجاز خـاص بهـا              االحزاب المختلفة اشتراط دعمها   

كيف سيسلك أعضاء   : ويبقى السؤال األبرز   .بدت في االيام األخيرة مالمح معركة ستدور حول موازنة األمن         و
 قد   الى دعم الحكومة تفادياً لسقوطها وما      ون أم يعود  ,من معركته وواصل المتمرد يليكود في التصويت؟ وهل س    ال

 المتمردين، وهناك أصـوات     قسامانوجود  وثمة اجماع على     .تأتي به معارضتهم من انعكاسات عليهم شخصياً      
 من  . سيدعمون شارون  يا ليكود ائبا ن 30ما يمكن الجزم به اآلن فهو ان أقل من          و. لعودة الى الحزب  لتدعو علناً   

, ، وسط توقعات بأن يعاد انتخاب بيريـز       حزب العمل، زعيماً له من بين أربعة مرشحين        سينتخبناحية اخرى   
 الـى   ةضافإ ,أوضح ان أبرز شروطه للبقاء في الحكومة ان يتصدر دعم الشرائح الضعيفة سلم أولوياتها             الذي  

وباالضافة الى أصوات ليكود والعمل، فإن شـارون يتوقـع ان            .دفع العملية السياسية مع الفلسطينيين الى أمام      
وال يستبعد أن يقدم الفتات لمؤسساتها الدينية اذا        . ة، فيما يبقى موقف شاس  غامضاً      الموازن تؤيد يهدوت هتوراه  

  .هاما رأى ان تمرير الموازنة يحتاج أصوات
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ما جاء في موقع يديعوت أحرونوت أن شارون، يعارض تخفيض نـسبة   24/10/2005 48عرب  وذكر موقع 
ونقل عنه قوله أنـه     . ، وذلك نقالً عن مقربين منه     ضريبة القيمة المضافة وذلك حتى ال تتضرر ميزانية األمن        

وجـاء أن إقتـراح     !!. يفضل أن تبقى األموال في خزينة الدولة على أن يتم إجراء تقليصات في أماكن أخرى              
الميزانية سيتضمن تقليصات من الممكن أن تثير معارضة المنظمات النسائية وبعض السياسيين، مثـل وقـف                

 . جيش وغيرهامخصصات ألرامل قتلى من ال
  

  االسرائيليعنصرية في االعالمال  التوجهاتدراسة تؤكد استمرار .21
اكدت دراسة جديدة استمرار اعتماد قنوات التلفزيون التجارية والرسمية داخل  :الناصرة ـ من زهير اندراوس

وافادت . ب رأسها المواطنين العرىاسرائيل، لسياسات وتوجهات عنصرية تجاه اقليات قومية واجتماعية، عل
الرجال بان تحليل نشرات االخبار وبرامج التحقيقات وشؤون الساعة والترفيه، يؤكد هيمنة مجموعة تمثل 

مبينة ان مجموعات النساء والشرقيين  . كل شيءىاليهود الغربيين والعلمانيين ممن ولدوا في اسرائيل عل
 انقراض العرب تقريبا من البرامج ىال تلفتو.  ولكن بأقل حدة من اإلقصاءوالمتدينين الوطنيين تعاني

ونوهت  . وسائر االقليات في تقارير سلبية تستند الي االفكار النمطية عنهمهمالتلفزيونية، حيث يتم عادة اظهار
 ان مصممي البرامج التلفزيونية، يعملون علي اظهار مجموعة االغلبية المهيمنة التي ينتمون اليها، ىال

ركز اسرائيل وعقالنية ومحافظة في مواقفها، مقابل اآلخر الفقير والمقيم في كمجموعة غنية تقيم في م
 مع 48 المشكلة المزدوجة لفلسطينيي الـ ىوالقت الضوء عل .الضواحي، والذي ينزع للعدوانية واالستفزازية

 . اظهارهم بوجه سلبيى الحرص على عدم تغطية قضاياهم بصفتهم مواطنين والىاالعالم المرئي، الفتة ال
، تظهر في هذه البرامج بنسبة تفوق ثالثة اضعاف مشاركة 67واضافت، ان مشاركة شخصيات فلسطينية من 

المواطنين العرب، فيما يتم احيانا الخلط والتعميم، ما يدفع المتلقي الي االستنتاج ان جميعهم فلسطينيون معادون 
 ان تغيير الوضع التلفزيوني الراهن نحو تعددية ىونوهت ال .لي المجتمع االسرائيىويشكلون خطرا امنيا عل

 . بين االغلبية واالقليةىثقافية، يستلزم صياغة جديدة لموازين القو
  25/10/2005القدس العربي 

  
  أمر اليهود الثالثة ببت يحوكم العربي ولم : أربعة جنود قتلوا فلسطينياً .22

قتـل  حول جريمـة  ات التي ادلى بها الجنود االسرائيليون االربعة رغم االعتراف :  امال شحادة  -القدس المحتلة   
 جـرائم أخـرى بحـق       إضافة إلـى  ,  بحق فتى فلسطيني، لم يكن قد تجاوز السابعة عشرة من عمره           وهاارتكب

 الحراسة على الحرم االبراهيمي، فإن المحكمة االسرائيلية ما زالت تماطل في اصدار             وحدة  ارتكبتها فلسطينيين
الحياة اطلعت  . ضد ثالثة من المتهمين اليهود فيما دانت المتهم الرابع وهو شرطي حرس حدود عربي             قرارها  

 ,تهمعلى تفاصيل الملف واستمعت الى شهود عيان كشفوا عن بشاعة تنفيذ الجريمة من قبل االربعـة، وسـادي                 
   .والتي ظهرت بشكل فاضح في اعترافاتهم

  25/10/2005الحياة 
  

  عن معارضة مشاركة حماس في االنتخابات   شارون ينفي تخليه  .23
ها لمـشاركة   تنفى مصدر رفيع في مكتب شارون، ان تكون اسرائيل قد تخلت عن معارض             : والوكاالت -غزة  

 وقال ان اسرائيل ستواصل حملة االعتقاالت التي تنفذها في الضفة مـن دون              ,حماس في االنتخابات التشريعية   
  .عالقة بانتماءاتهم

25/10/2005ماراتية االتحاد اال  
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  أحرار الجليل عملية قتل اسرائيلية الشرطة االسرائيلية تشكك بتبني  .24

 ترددت الشرطة االسرائيلية في كيفية تعاملها مع إعالن منظمة عربية داخل الخط االخـضر               -القدس المحتلة   
على جثتها أمـس االول     تبني المسؤولية عن مقتل إسرائيلية تعمل حارسة في شركة حراسة خاصة وتم العثور              

 جـاءت رداً علـى      ا، وانه العملية المسؤولية عن    , أحرار الجليل  وكان مجهول أعلن تبني    .في مدينة الخضيرة  
 نقل عن ضابط رفيع قوله      ,عالنال انه سيتم التحقيق في ا     ,وفيما قال ضابط في الشرطة امس      .مجزرة شفاعمرو 

  .في المستويين الجنائي واألمنيوقال مصدر ان التحقيق جار . ان هذا البالغ هراء
  25/10/2005الحياة الجديدة 

  
  استخدام مدفع رشاش في كمين قرب بسغوت: يديعوت .25

 نقلت يديعوت احرنوت عن مصدر في جيش االحتالل امس انه تم استخدام مـدفع               - الحياة الجديدة    -رام اهللا   
جيش انه تم اسـتخدام     الوقال   .ام اهللا رشاش للمرة االولى في كمين نصبه مقاومون استهدف مستوطنين قرب ر          

وقدرت مـصادر    .، مقدرا انه تمت سرقته ووصل فيما بعد لفصائل المقاومة         تهمدفعا رشاشا مسجل ضمن ملكي    
 واضـافت ان    .عسكرية اسرائيلية ان المدفع المستخدم ذو وتيرة اطالق نار عالية، ويتميز بمدى بعيد لالصابة             

  .وى السالح المستخدمذلك يشير الى ارتفاع مقلق في مست
25/10/2005الحياة الجديدة   

 
  جلوبل الكويتية ومستثمرين شريك في فلسطين لالستثمار العقاري .26

على العـرض المقـدم مـن بيـت         ) PRICO -بريكو(وافق مجلس ادارة شركة فلسطين لالستثمار العقاري        
مـستثمرين الخليجيـين كـشريك      جلوبل والذي يقضي بدخولهم اضافة الى مجموعة من ال        -االستثمار العالمي   

شركة ان مجموعة باديكو المساهم االكبر في       الوقد اوضح رئيس مجلس ادارة       .PRICOاستراتيجي في شركة    
PRICOترحب بهذه المشاركة وباي استثمارات عربية او اجنبية .  

  25/10/2005العرب اليوم 
  
   عن العمل إلى أجل غير مسمىابضرإ :وزارة الصحة .27

ة آالف موظف في وزارة الصحة إضراباً مفتوحاً عن العمل، يشمل مختلف القطاعات، وذلك              يخوض نحو أربع  
وذكر بيان صادر عن نقابات المهن الطبية أن اإلضراب يـشمل قطاعـات              .للمطالبة بتحسين رواتبهم المتدنية   

الـصيادلة  الطب المخبري والتمريض والعالج الطبي والعالج الوظيفي وفنيي األشعة والتخـدير ومـساعدي              
وقال سالم عبيات نقيب مساعدي الصيادلة فـي         .وموظفي الخدمات الصحفية في كافة المدن في الضفة الغربية        

  .بيت لحم، إن اإلضراب جاء بعد أن اصطدم الموظفين بجدار رفض مطالبهم
 25/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ال عالقة للفصائل بحادث التعمير: السنيورة .28

السنيورة ان الفصائل الفلسطينية لم يكن لها اي عالقة باالشتباكات التي وقعت اخيراً في محلة التعمير                اكد فؤاد   
المحاذية لمخيم عين الحلوة في منطقة صيدا، وقيل له اال يعيد هذا الموضوع طرح مسألة السالح الفلـسطيني،                  
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حدث البارحة ليس لـه عالقـة بالمنظمـات         واود ان اكرر ان ما      . قلنا اننا نعالج هذه االمور بالحوار     : فأجاب
  . الفلسطينية

  25/10/2005النهار اللبنانية 
 
 
 
  
  العريضي التقى وفداً من الجبهة الشعبية .29

غازي العريضي مع وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين ضـرورة انطـالق              وزير اإلعالم   عرض امس   
فد مروان عبد العال عقب اللقاء ان االنطالق من هـذا           وقال رئيس الو  . الحوار الفلسطيني مع الحكومة اللبنانية    

  .الحوار اساسه المصلحة المشتركة للبنان والفلسطينيين
  25/10/2005النهار اللبنانية 

  
  وفد من منظمة التحرير يلتقي المسؤول السياسي لحزب اهللا في جنوب لبنان  .30

بناني، في مدينة صيدا اللبنانية، اليوم، ناقش اجتماع بين وفد من منظمة التحرير، وممثل عن حزب اهللا الل
وتناول االجتماع المستجدات السياسية  .تبعات األحداث المؤسفة التي وقعت بجوار مخيم عين الحلوة لالجئين

, وشدد المجتمعون على ضرورة معالجة الملف الفلسطيني كملف سياسي فلسطيني لبناني .واألمنية في المنطقة
 مخيمات عنواينها سياسية وطنية، متمنين على الحكومة اللبنانية التعاطي مع الملف وأن المخيمات الفلسطينية

 .الفلسطيني من زاويته السياسية واإلنسانية واالجتماعية والمدنية
 24/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  رابطة علماء فلسطينيستقبل رئيس بلدية صيدا  .31

لدكتورعبد الرحمن البزري، اليوم، أهمية ومتانة العالقات الوثيقة التي تربط أكد رئيس بلدية صيدا اللبنانية، ا
جاء ذلك، خالل استقباله في مكتبه اليوم، وفداً من رابطة  .الفلسطينيين واللبنانيين، وتحديداً في صيدا ومنطقتها

على الساحة اللبنانية علماء فلسطين في منطقة صيدا، حيث عقد اجتماعاً تم خالله التباحث في مختلف الشؤون 
والفلسطينية والعربية، كما تطرق البحث إلى خصوصية الوضع في مدينة صيدا، وأهمية العالقات بين 

 .الفلسطينيين واللبنانيين
 24/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  يدعي على شارون بقتل عائلته لبنانيمواطن .32

مباشرة ضد أرييل شارون بجرم قتل عائلته خالل اجتياح العام نبيه القصير شكوى   اللبنانيقدم المواطن
وتقدم القصير بواسطة وكيلته المحامية مي الخنساء، بشكواه لدى قاضي التحقيق االول في بيروت . 1982

واتخذ فيها صفة االدعاء الشخصي، ضد شارون وكل من يظهره التحقيق قاتالً او متخاذالً او شريكاً من 
  . نية او اذنابهم من اي جنسية كانواالعصابة الصهيو

  25/10/2005السفير 
  
  حزب الكتائب يؤكد مواقفه المؤيدة لمطالب عمال فلسطين في لبنان .33
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واعتبر رئيس  .أكد حزب الكتائب اللبناني، اليوم، مواقفه المؤيدة لمطالب الالجئين الفلسطينيين في لبنان بالعمل
ات وزارة العمل بهذا الصدد غير كافية، مهما توسع نطاقها مصلحة الشؤون العمالية في الحزب، إجراء

   .لمواجهة أوضاع الالجئين االجتماعية واإلنسانية والحياتية
  

 فرع لبنان، -وكان لقاء عقد اليوم في المقر المركزي للحزب، بين وفد من اتحاد نقابات عمال فلسطين
 . بالعمل في مختلف المهن الحرةوأعضاء مكتب الحزب، خصص لبحث مطالب العمال الفلسطينيين

   24/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
 
  
 إسرائيل هي الخطر ال مرض أنفلونزا الطيور: نائب أردني .34

وصف النائب اإلسالمي األردني علي ابو سكر أمس، تنسيق بالده مع إسرائيل لمواجهة مرض أنفلونزا 
 .ا كان هنالك من خطر على األردن فهو من العدو الصهيوني مضيفاً إذ،الطيور، بأنه تطبيع ال مبرر له

واستغرب ابو سكر عقد مثل هذه اللقاءات مع إسرائيل، مشيرا إلى انه لم يسمع عن لقاءات مع المحيط العربي 
   يو بي أي.وقال المسؤول الذي يتخذ قرارات بلقاء العدو هو غير مسؤول. األولَى بالتنسيق معه

  25/10/2005السفير 
  

  فلسطين قضية مركزية إليران: أحمدي نجاد .35
أكد الرئيس اإليراني نجاد امس، أن القضية الفلسطينية تشكل القـضية المركزيـة بالنـسبة إليـران وللعـالم                   

ودعا الشعوب اإلسالمية للمشاركة الواسعة في مظاهرات يـوم القـدس العـالمي دعمـاً للـشعب                  .اإلسالمي
قرن تحت وطأة أقسى الضغوط واإلمالءات والمذابح والجرائم من قبـل           الفلسطيني الذي يعيش أكثر من نصف       

ونقلت وكالة األنباء اإليرانية قوله، إن الحكومة اإلسرائيلية المحتلة تحاول استغالل االنـسحاب مـن                .إسرائيل
قطاع غزة كذريعة لفرض مطالبها على األمة اإلسالمية ودفع بعض الدول العربية واإلسـالمية إلـى تجـاوز                  

  .الخطوط الحمراء لألمة اإلسالمية واالعتراف رسمياً بها
  25/10/2005المستقبل  اللبنانية 

  
  اإلدارة األمريكية تعقد ثالث صفقات مع الجيش الصهيوني .36

 صفقات لبيع إسـرائيل أسـلحة ومعـدات         3خالفاً لما كان يحدث سابقاً، عقدت إدارة جورج بوش حتى اآلن            
يشار إلى أن االنسحاب الصهيوني مـن قطـاع غـزة كلـف              .لى اإلطالق متطورة، دون أن يعلن عن ذلك ع      

واشنطن تزويد تل أبيب بأجهزة رادار متطورة، وتستخدم ألغراض التشويش على رادارات الطائرات بصورة              
  .تلحق بها العمى الميداني كلياً

 25/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   اوسطية الخارجية الروسي يبدأ غدا جولة شرقوزير .37
يبدأ وزير الخارجية الروسي، غدا االربعاء، جولة في عدد من دول الشرق األوسط تستغرق يـومين وتـشمل                  

 . االردن واراضي السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل حسب ما اعلنه متحدث رسمي روسي في موسكو أمس              
ظرائه في الـدول التـي سـيزورها    وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية، أن الفروف سيبحث مع ن       

  .الوضع في األراضي الفلسطينية
  25/10/2005 48عرب 
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   يلتقى عباس ويؤكد ضرورة توحيد الموقف الفلسطينيعبد اهللا .38

د عبداهللا الثاني خالل مباحثات اجراها مع محمود عبـاس،          يأكت :عمان من   25/10/2005 الغد األردنية    نشرت
وأعرب بعد ان اطلع    .  للتفاوض حول قضايا الحل النهائي     ين واالسرائيلي ينطينياهمية استئناف الحوار بين الفلس    

 الحاجة الى توحيد الموقـف  أظهرو.  عن دعم االردن لمساعي السلطة   ،من عباس على نتائج مباحثاته مع بوش      
  . لسطينيالفلسطيني والى مشاركة جميع القوى السياسية في عملية بناء مستقبل يحقق تطلعات وأماني الشعب الف

 اننا سنذهب للـسالم  , قائال بعد اللقاءد عباسيأكت:  نقال عن وكاالت 25/10/2005 الخليج االماراتيـة     وذكرت
حتى بالرغم من وجود تجاوزات قائمة ومستمرة، ولكن يجب ان ال نتوقف وال يجوز ان نعطي سببا لآلخـرين                   

  .لعدم الذهاب الى السالم، اذا كانوا يقومون بتجاوزات
  

 
 
   سالح المقاومة يجب أال يمس لحين تحرير الضفة: قدومي ال .39

اكد السيد فاروق القدومي امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح وزير : أجرى الحـــوار ــ غسان يوسف
خارجية دولة فلسطين ان المستقبل الفلسطيني تصنعه المقاومة الفلسطينية وشدد على ان الضفة الغربية لن تعود 

ونوه بالعالقة المتينة بين الفصائل كافة وكشف ان حوارات القاهرة ستستأنف في شهر ديسمبر  ‚مةاال بالمقاو
داعيا الى ضبط السالح وتأمين االمن والى وجود ‚ واعترف قدومي بصعوبة الظروف السائدة في غزة ‚المقبل

واكد ان سالح المقاومة ‚ وحدةونوه بانشاء لجنة االمناء العامين حتى تكون هناك رؤية واضحة وم ‚ادارة جديدة
  ‚يجب أال يمس وان تستمر المقاومة الى ان تنسحب اسرائيل من الضفة الغربية

وتحدث قدومي عن وجود خلط في المهمات وقال انه ال يجوز للسلطة الفلسطينية ان تمد مسؤوليتها الى 
والمجلس التشريعي والسلطة مشيرا الى ان منظمة التحرير هي المرجعية السياسية والتشريعية ‚ الخارج

الفلسطينية مرجعيتها منظمة التحرير واكد انه هو وزير خارجية دولة فلسطين بقرار من منظمة التحرير 
الفلسطينية وقال ان تسمية وزير خارجية السلطة الفلسطينية ليست تسمية صحيحة وقال لم يكن هناك وزراء 

ة الشؤون الخارجية كانت هي وزارة التعاون الدولي ولكن البعض لكن تيمنا بالمستقبل كان ال بد أما هذه فوزار
   .اراد ان يعبث باالنظمة والقوانينبالفعل 

25/10/2005الوطن القطرية   
 
   في البرلمان أمر جيدحماسوجود  .40

 إيالن ليفوفيتش
د فك اآلن، بع. من المفترض أن تجري انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في كانون الثاني المقبل

هل تستطيع إسرائيل فرض قيود على االنتخابات أو : االرتباط، تطرح قضية مشاركة حماس في هذه العملية
حتى منع حصولها في حال مشاركة حركة حماس فيها، طالما لم يتم تجريدها من سالحها؟ وماذا بالنسبة لما 

يل شارون كأساس لمواصلة المفاوضات ورد في خارطة الطريق ـ الوثيقة التي يستند إليها رئيس الحكومة أري
  بين الطرفين ـ بأنه يتعين تجريد المنظمات االرهابية من سالحها؟

اذا كانت اسرائيل معنية بمساعدة أبو مازن في صراعه السياسي، فعليها القيام بذلك بشكل يثبت للجمهور 
جازات، وال يدور الحديث هنا عن الفلسطيني أنه عبر المفاوضات فقط، أي عبر نهج أبو مازن، يمكن تحقيق ان

عناق الدب مع أبو مازن، بل عن استئناف المفاوضات السياسية، تقديم التسهيالت والبادرات الحسنة، التي 
تسمح له بالمجيء إلى جمهور الناخبين وفي جعبته انجازات حقيقية، كتلك التي تسحب البساط من تحت مزاعم 
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شيئاً سوى اصدار البيانات العلنية بأنها لن تسمح بحصول االنتخابات في وطالما بقيت اسرائيل ال تفعل . حماس
حال مشاركة حماس فيها، فانها ستتسبب في خسارة أبو مازن، ذلك انه في اعقاب كل بيان كهذا تتعزز قوة 

  .حماس في الشارع الفلسطيني
االنتخابات، وذلك يعود قبل كل في جميع األحوال، ال يمكن السرائيل وال يتعين عليها منع مشاركة حماس في 

شيء إلى انها ستمس بذلك مساً شديداً بالعملية الديموقراطية في السلطة الفلسطينية، التي تقوم االن بخطواتها 
. األولى باتجاه ديموقراطية حقيقية، وهي بذلك ستمس أيضاً بشرعية السلطة الفلسطينية أمام الجمهور الفلسطيني

من التدخل في االجراءات الداخلية للسلطة من قبل إسرائيل، ومعارضة للجهود وهذا األمر يشكل نوعاً 
  .األميركية المبذولة لبسط الديموقراطية في منطقتنا

يجب على اسرائيل تغيير سياستها، صحيح انه ليس مطلوباً منها تشجيع مشاركة حماس في االنتخابات، لكن 
ي الحركة من المشاركة، أو أنها ستمنع حصول االنتخابات عليها الكف عن تهديداتها بأنها لن تسمح لمرشح

كلها، يجب ترك الساحة مفتوحة أمام الصراع السياسي بين فتح وحماس، ومساعدة فتح وأبو مازن بطريقة غير 
  .مباشرة من أجل التغلب على حماس، أو على األقل العمل كي يتضاءل قدر االمكان وزن الحركة في السلطة

)2005/ 10/ 24ت يديعوت أحرونو(  
25/10/2005المستقبل  اللبنانية   

 
  لماذا في لبنان فقط : السالح الفلسطيني .41

 سالم جبران 
قادة الفصائل الفلسطينية الملتزمة سوريا أكثر مما هي فلسطينيا، يريدون المحافظة على السالح الفلسطيني في 

  . لبنان لصد عدوان صهيوني محتمل
لماذا ال يصدها الجيش ! ل على لبنان، سوف يصدها السالح الفلسطيني هناك؟أوالً، هل إذا اعتدت إسرائي

اللبناني؟ لماذا ال يصدها جيش الشقيقة سوريا؟ لماذا ال يصدها العرب جميعاً؟ أحقاً المسلحون الفلسطينيون في 
  المخيمات هم الذين يحمون لبنان من غزو إسرائيلي؟ 

ائيل بعدوان على سوريا؟ الم تنفذ إسرائيل عملية إغتيال لقادة فلسطينيين ثانياً، أليس  هناك إحتمال أن تقوم إسر
في قلب دمشق الشام؟ إذن، لماذا ال يكون ثمة سالح فلسطيني في أيدي الفلسطينيين في مخيم اليرموك في 

  دمشق؟ لماذا ال يكون الفلسطينيون في سوريا مسلحين لصد أي عدوان صهيوني محتمل؟ 
طلب منح الفلسطينيين في كل الدول العربية حق حمل السالح للدفاع عن النفس، في لبنان لماذا ال يكون الم

وسوريا واألردن ومصر والعراق والسعودية؟ لماذا فقط في لبنان هناك حاجة قومية لإلبقاء على السالح 
  الفلسطيني؟ 

يطالب بحقوق مدنية لالجئين عندما زار الرئيس الفلسطيني العاصمة اللبنانية والتقى قادة لبنان، سمعناه 
الفلسطينيين، وقال أن الفلسطينيين في لبنان ضيوف عند األخوة يحترم كل منهم القانون اللبناني ويحترم السيادة 
اللبنانية، وطالب بتسهيالت أساسية لهم للعمل والسكن، وقال أننا نرفض التجنيس للفلسطينيين، فوطنهم هو 

  . فلسطين
طيني في لبنان يهدف إلى إحراج السلطة اللبنانية الجديدة التي استعادت سيادة لبنان إن مطلب السالح الفلس

ولكنه في الوقت ذاته مطلب يهدف إلى إحراج السلطة الوطنية الفلسطينية . وتريد بسط السيادة فوق أرضها
م مع إسرائيل، اليس وإذا كانت استراتيجية السلطة الوطنية الفلسطينية هي التفاوض للسال. بقيادة محمود عباس

  كل مما يخرب على هذه اإلستراتيجية مناقضاً للمصلحة الوطنية الفلسطينية؟ 
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ورقة ضغط على الواليات المتحدة لكي تخفف ) والسالح في أيديهم(هل يجوز استخدام الفلسطينيين في لبنان 
للبنانية، بإقامة المعسكرات الضغط على سوريا؟ هل من مصلحة الفلسطينيين تحّدي السلطة الوطنية الرسمية ا

  المسلحة داخل المخيمات الفلسطينية؟ 
إلى متى تظل القضية الفلسطينية ورقة من أوراق اللعب في أيدي هذا النظام العربي أو ذاك؟ أليست سيادة 

   مصلحة فلسطينية أيضاً ومصلحة عربية عامة؟ -لبنان وأمنه ووحدانية السلطة فيه واستقراره وازدهاره
 سيلفان شالوم، يعلن أن هناك عشر دول عربية مستعدة للسالم مع إسرائيل، وفي يقيننا أن بين هذه الدول سمعنا

  . العربية سوريا أيضاً، إذا كان هذا السالم يعيد لها الجوالن السوري المحتل
25/10/2005النهار اللبنانية   

  
   العربي من الهجوم على سورياالموقف .42

 ياسر الزعاترة 
 كلمة سعد الدين الحريري التي تنطوي على قدر من القسوة على سوريا، حتى لو كانت قسوة عندما تبث

مبررة، من مدينة جدة السعودية، وعندما ترفض صحيفة األهرام المصرية الرسمية مقولة أن تقرير ميليس كان 
مؤامرات الجهنمية الستعادة هذه القضية ال عالقة لها، ال باإلمبريالية األمريكية وال بال''مسّيساً، وتؤكد أن 

بالتعاون بشكل كامل مع مجلس ''، وعندما تطالب الصحيفة ذاتها سوريا ''على العالم العربي) األجنبية(السيطرة 
عندما يحدث ذلك فال بد أن نضع أيدينا على قلوبنا ونستعيد بالضرورة جملة المواقف العربية .. ''األمن الدولي

  .اق بدعوى امتالكه أسلحة الدمار الشاملمن سيناريو الحملة على العر
نقول ذلك ألن ما أشرنا إليه يخص الدولتين األكثر أهمية عربياً، وربما األقرب إلى سوريا، بل واألكثر تأثراً 
بما يمكن أن يجري لها في المدى المتوسط، سواًء وصل األمر حد العدوان العسكري أم بقي لزمن ما في دائرة 

قد يبرر البعض ما يجري بالقول إن القاهرة والرياض ال تريدان منح دمشق .  واالقتصاديةالعقوبات السياسية
انطباعاً خاطئاً بالدعم العربي المحسوم، األمر الذي قد يدفعها إلى التلكؤ في تنفيذ متطلبات التحقيق الدولي، ما 

  .يعرضها تبعاً لذلك لمسلسل من العقوبات
 لمتطلبات التحقيق الدولي أن يجيبوا عن كثير من األسئلة التالية، السيما على الذين ينصحون سوريا بالخضوع

وهم يدركون أن الخطأ الفاحش قد وقع وانتهى األمر، وأن ما يجري ال صلة له بالقصاص من قتلة الحريري، 
بدليل تلك التسريبات التي تتحدث عن صفقة أمريكية عرضت على دمشق، وهي صفقة لم نأخذها على محمل 

لجد تبعاً لقناعتنا بأن المطلوب من سوريا هو االستسالم الكامل للشروط األمريكية اإلسرائيلية وصوالً إلى ا
تحولها إلى منصة انطالق أوسع للمشروع األمريكي اإلسرائيلي نحو ما تبقى من حواضر المنطقة، وبالطبع 

إن سيناريو التقسيم ذاته لن يكون مستبعداً، بعد التعاون الكامل في إخراج األمريكان من مأزقهم في العراق، بل 
  .ال في حالها وال في حال العراق والمنطقة عموماً من بعدها

من الضروري أن تساعد الدول العربية المعنية سوريا على توفير مخرج ما من األزمة حتى لو كانت متورطة 
 لم يلتفت إليهم أحد حين كانت بالفعل في اغتيال الحريري الذي سبقه إلى الموت بطرق مشابهة كثيرون

وقد كان الفتاً أن يرفض وليد جنبالط استهداف الشعب السوري، لكأن . المعطيات اإلقليمية والدولية مختلفة
األمريكان سينفذون إلى الجناة وحدهم فيما سيتركون للسوريين حرية استبدالهم بآخرين إذا كانوا هم أنفسهم قادة 

  .ب البعض من صدام التنحي لتجنيب البالد الخرابالبالد، وهو ما يذكرنا بطل
ما من شك أن هناك ما يمكن للقيادة السورية أن تفعله في مواجهة الموقف، أقله عبر دفع المتورطين إلى 
العدالة إذا كان باإلمكان االكتفاء بهم، ومن ثم المصالحة مع الشارع وقواه السياسية، ولكن ماذا لو لم يقتنع من 

عبة بفصل السياسي عن األمني، وماذا لو تواصل االستهداف بصرف النظر عن الثمن المدفوع يديرون الل
  !وماهية التعاون؟ هل ستواصل القاهرة بث نصائحها عبر األهرام أم سيكون لها ولآلخرين موقف مختلف؟
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  عسكري تاريخي حول مستقبل الضفةحسم .43

  ميرون بنفنستي
فرض على سفر السيارات الفلسطينية الخاصة على الطرق الرئيسة في الضفة، وسد الطرق الحظر الذي 

الموصلة الى التجمعات السكانية الفلسطينية الممتدة على جانبيها، جاء كرد فعل على عمليات اطالق النار في 
طة الفصل  استغلت كحافز ومسرع لتطبيق خ- ورد الفعل الموقعي -االسبوع الماضي، ولكن األحداث 

  .االجتماعي الطموحة وذات األبعاد واآلثار البعيدة المدى على المجال المادي للضفة وعلى مستقبلها السياسي
تمت البرهنة مرة اخرى على كيفية قيام ضباط جيش ومواطنين ذوي مراتب منخفضة ومجهولة في فرض 

ة، في الوقت الذي يتمتعون فيه بالحصانة الحقائق ذات المدى البعيد على االرض لدرجة يمكن وصفها بالتاريخي
من االنتقادات الشعبية ويرتكزون على المستوى السياسي الذي ال يولي اهتماما كافيا لمغزى الخطط التي تعد 

  .تحت مظلته
 ال أكثر -المداوالت في قيادة المنطقة الوسطى حول التطبيق المبكر لخطة فصل شبكة الطرق في الضفة تدور 

الى مناطق فلسطينية معزولة ومقسمة واخرى استيطانية ) نصفا بنصف تقريبا(ول تقسيم الضفة  ح-وال أقل 
هذه الخطة التي كشف النقاب عنها كانت قد نوقشت قبل سنة ورفضت . مترابطة ومتصلة مع اسرائيل مباشرة

 كيلومتر 500  تحويلة على الطرق وشق16من قبل السلطة الفلسطينية والدول المانحة، وهي تشمل اقامة 
  . مليون دوالر200اخرى لتكون شبكة طرق منفصلة خاصة بالفلسطينيين بتكلفة تبلغ 

ما هي عالقة قيادة المنطقة الوسطى بهذه الخطة التي تنطوي على عناصر سياسية حاسمة الى هذا الحد؟ كما 
ورؤيته، ليس مقنعا ألي أن االدعاء بأن الخطة قد ُأعدت بتعليمات من المستوى السياسي وتعبر عن توجهه 

أحد، ذلك ألن الشيطان يكمن في التفاصيل واالخفاقات تظهر في نهاية المطاف في المقاطع التي بدت 
المستوى . هذا ما حدث بالضبط إبان تنفيذ خطة الجدار الفاصل العمالقة. للمخططين على أنها مسائل تقنية

تخطيط، حيث قام بدوره بوضع مسار يخرج عن السياسي كلف مستوى اختصاصيا متدني الرتبة بمهمة ال
وعندما تكشفت االخفاقات . االعتبارات األمنية الصرفة ويرتكز على مواقف سياسية ومصالح عقارية اسرائيلية

أو أن أصحاب المشروع اضطروا الى تفكيك عشرات ) مثلما حدث في القدس(لم يكن من الممكن اصالحها 
  .تحياءالكيلومترات من الجدار بخزي واس

القائم بأعمال رئيس الوزراء شمعون بيريس يشن معركة ضارية ضد وزير الدفاع حول مسؤولية تولي قطاع 
في : غزة والمعابر الحدودية واحتمالية أن تحسم االعتبارات األمنية المسألة في هذا الجدل المحتدم شبه مؤكدة

ال . لوضع الذي تعيش فيه اسرائيل هو وضع حربنهاية المطاف يتعاملون مع الفلسطينيين على انهم أعداء، وا
غرابة في هذه الحالة من قيام الجيش بفرض جدول اعمال الدولة والنظر الى كل الخطط والمشاريع وفق 

  .االعتبارات األمنية وحدها ألن الدولة تخوض حربا مفروضة علينا ضد االرهاب
ات السلطة الفلسطينية أو انتقادات االوروبيين االعتبارات االخرى ال تحظى باالهتمام المناسب، واحتجاج

الموارد غير المحدودة التي توضع رهن اشارة جهاز الدفاع وتسمح . واالميركيين ال تؤثر في االمر شيئا
. بتطبيق الخطط الضخمة، وأجيال متعاقبة من السكان، تضطر للعيش وفقا للشروط المادية الظالمة القبيحة

هذا ما . تيكية تتحول الى وضع دائم، وهكذا تفرض الحقائق ذات المغزى التاريخيردود الفعل والحلول التك
سيحدث بالضبط عندما ستُنهي قيادة المنطقة الوسطى مداوالتها وتقرر التطبيق المبكر للخطة التي ستحول حياة 
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. صورة جذريةماليين الفلسطينيين الى كابوس وتغير المنظومة الحضرية والسكانية والمواصالت في الضفة ب
 -وألن جهاز الدفاع نفسه صاحب الموارد الضخمة ليس قادرا على تمويل التكلفة الهائلة المترتبة على ذلك 

 سيضطر الفلسطينيون أنفسهم الى دفع ثمن تطبيقها من خالل وقوفهم في -والدول المانحة رفضت قبولها 
  .ةالطابور لساعات طويلة على الطرق الترابية المغبرة والموحل

 سيتم بوتيرة سريعة جدا مدعوما باالجماع الوطني - ربط المستوطنات باسرائيل -الجزء الثاني من الخطة 
كل شيء يقوم على االعتبارات األمنية، والدليل على : وكل ادعاء سيتعرض لإلسكات من خالل الرد الخالد

عمال السياسي كانت ستواجه في سيطرة المستوى العسكري على جدول اال. ذلك ان الجيش هو الذي يتوالها
الغرب بمعارضة حادة، أما في اسرائيل فهي تعتبر مسألة طبيعية تماما، وينظر لقيادة المنطقة الوسطى كمكان 

  .صحيح التخاذ القرارات الحاسمة التاريخية
 عن هآرتس

25/10/2005األيام الفلسطينية   
 كاريكاتير
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