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  تح لعزل القدومي ف جهود في .1
مصادر فلسطينية ان ابومازن اشترط لعقد إجتماع اللجنة المركزية لحركة           قالت : ماهر إبراهيم والوكاالت   ،غزة

ان أعضاء اللجنة المركزية لفتح اتخذوا خطـوات        المصادر  وأضافت  . فتح إعالن تأييد شامل من قبل القدومي      
احات التي يحاول اختراقها وهي ساحة الفصائل الفلـسطينية         إضافية بإتجاه عزل القدومي وإبعاده عن آخر الس       

وكان من المقرر عقد اجتماع اللجنة المركزية أول من امس في العاصمة المـصرية               . المعارضة في الخارج  
لكن مغادرة أبومازن للقاهرة من دون تنسيق لعقده يعني ان هذا االجتماع أجل بـسبب وجـود انطبـاع لـدى                 

ن بأن أبومازن في هذه المرحلة ال يهتم بمواجهة آراء خالفية أو منغـصات قبـل إنـضاج                  المراقبين السياسيي 
وأضافت المصادر أن أبومازن أوفـد عـضو         . حواراته الحالية مع اإلدارة األميركية وكل من األردن ومصر        

 لعقد إجتمـاع    اللجنة المركزية لفتح حكم بلعاوي إلى مقر الدائرة السياسية في تونس ليطلب من القدومي كشرط              
المركزية إعالن صريح من األخير يقر فيه بأن كل ما قام به أبومازن من خطوات ومواقف واتفاقيـات كـان                    

ولم يكشف بصورة محددة عن ردة فعل القدومي على هذا الطلب، لكن مغـادرة بلعـاوي وتجنـب                  . صحيحاً
فهم منها بأن القدومي لم يمنح ابو مازن ما         اإلعالن عن عقد اجتماع رسمي للمركزية بالتركيبة المقررة سابقاً، ي         

إضافية من ابومازن إلبعـاده      ويرى مراقبون ان إبعاد القدومي عن حوار الفصائل بهذه الطريقة خطوة             .يريده
  . تماماً عن كل مفاصل الفعل والقرار في فتح

26/10/2005البيان     
  
 عباس يطلب بقاء حكومة قريع حتى االنتخابات البرلمانية .2
صرح متحدث رئاسي فلسطيني، امس، أن عباس سيطلب من المجلـس التـشريعي الـسماح           :  غزة ،مد جاد حا

  .للحكومة الحالية باالستمرار في عملها حتى إجراء االنتخابات البرلمانية
  26/10/2005الغد األردنية 
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 فتوح يؤكد ان التشريعي لن يفرض قانونا لالحزاب .3

وح اهمية قانون االحزاب لتنظيم الحياة السياسية، مشيرا الى انه ال يمـس             اكد روحي فت  :  نائل موسى  -رام اهللا   
واوضح بالمقابل ان التشريعي لن يفرض القانون وانه سيأخذ باالعتبار مواقـف ورؤى             . باالحزاب ولن يقيدها  

 في محاولة منه لتبديد مخـاوف القـوى مـن ان يمـس            , القوى السياسية والمجتمع المدني عند البدء في سنّه       
من ناحيته رأى سامي ابو زهري ان الوقت المتـاح لدراسـة       . المشروع باالحزاب وعملها او بمنظمة التحرير     

واعتبر . واعداد القانون غير كاف بسبب ضغط واقتراب موعد اجراء االنتخابات التشريعية داعيا الى االرجاء             
  . خلها مع مرحلة التحرر الوطنيالشيخ نافذ عزام ان الوقت غير مناسب اآلن في هذه المرحلة بفعل تدا

  25/10/2005الحياة الجديدة 
  

 السلطة ترى في التصعيد محاولة لزيادة الضغط عليها  .4
. اعتبرت السلطة ان التصعيد اإلسرائيلي ما هو اال محاولة لزيادة الضغط عليها وخلق متاعب لهـا               : ألفت حداد 

تعقيدات في المنطقة بهدف احراج السلطة واظهارها       ان اسرائيل تحاول خلق     , وقال وكيل اول وزارة الخارجية    
  .انها غير قادرة على فعل أي شيء لشعبها لتبقي جرائمها غير منتقدة

  25/10/2005 48عرب 
  

 لم يتم حل أي من المشاكل العالقة مع الجانب اإلسرائيلي: القدوة .5
جانب اإلسرائيلي في قطاع غزة، مديناً أكد ناصر القدوة انه لم يتم حل أي من المشاكل العالقة مع ال: رام اهللا

وطالب بإنجاز اتفاق سريع حول كل هذه المسائل التي ال يوجد أي مبرر لبقائها  .تواصل المماطلة اإلسرائيلية
واعتبر رسالة ولفنسون إلى الرباعية مؤخراً، على درجة كبيرة من األهمية، ألنها تعكس حقيقة . كما هي
 .األمور

  25/10/2005 وفا –سطينية وكالة األنباء الفل
  

 حماس تصحح خطأها وفتح ستتجاوز أزمتها  : دحالن .6
قول محمد دحالن أن مشاركة حماس في االنتخابات        : ا.ب. نقال عن د   26/10/2005 الخليج اإلماراتية    نشرت

 فـي   وقال إنه ال توجد مشكلة    . 1996التشريعية المقبلة هو تصحيح للخطأ الذي وقعت فيه بعدم مشاركتها عام            
ووصف السالح في أيدي الفصائل بأنه سالح مقاومة طـاهر وأن           . حال صححت خطأها وعادت إلى صوابها     

  .الجميع متفق على عدم التعرض له ولكن يجب أن ال يستخدم في القضاء على أمن المواطن وسالمته
نه يجب أن يجمع    تأكيد دحالن أ  :  من غزة  26/10/2005االتحاد االماراتية     عالء المشهراوي مراسل   وأضاف

السالح في مكان ما، وأن يكون تحت سيطرة رئيس السلطة أو قائد الفصيل بحيث ال يكون تحت أيدي الفئـات                    
  . العابثة التي قد تستخدمه في غير محله

 ان فتح حركة  , إلى قول دحالن  : من القدس المحتلة   26/10/2005 الرأي األردنية    وأشار كامل ابراهيم مراسل   
مة التي تمر بها سوف يتم العمل على حلها من خالل انتخابات داخلية نظيفة تعطي كل ذي حق                  ، واألز عمالقة
معتبرا أن زمن االختيار العشوائي للشخصيات قد انتهى، وأنه آن األوان أن يوضع الرجل المناسب فـي                 . حقه

 أبناء الشهداء واألسرى    وانتقد ما يسمى الواسطة في توفير فرص العمل، قائالً يجب أن يعطى           . المكان المناسب 
فأشار إلى أنه نتيجة    , وتناول من ناحية أخرى المرض الذي أصابه      . حقهم، وأن ال يتم التمييز بين أبناء الشعب       
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اإلرهاق الشديد الذي تعرض له بسبب سخونة الموضوعات التي كان يناقشها مع الجانب اإلسرائيلي في ملـف                 
  .االنسحاب

  
 ا المناضلين في نابلسقريع يؤكد على ضرورة حل قضاي .7

أكد بيان صادر عن رئاسة الوزراء، أن قريع أصدر تعليماته إلى نصر يوسف، ليقوم جميع قادة : رام اهللا
لدراسة الوضع ووضع خطة عمل بما يضمن , األجهزة األمنية في الضفة، بالتوجه إلى مدينة ومحافظة نابلس

  . قضايا المناضلينفرض سيادة القانون ومعالجة جميع مظاهر الفوضى وحل
  25/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
 نؤيد الدعوة الروسية لعقد مؤتمر دولي للسالم: القدوة .8

 .أعرب ناصر القدوة عن ترحيبه باألفكار الروسية الداعية إلى عقد لقاء دولي حول عمليـة الـسالم                : رام اهللا 
ا ما أعد له جيداً وتـوفرت كافـة الـضمانات الـسياسية             وأوضح أن السلطة ال تمانع في حضور هذا اللقاء إذ         

  .النجاحه والزام اسرائيل بتنفيذ نتائجه
  26/10/2005األيام الفلسطينية 

  
 لجنة االنتخابات المركزية تقر نشر نماذج الترشح .9

. المقبلـة عقدت لجنة االنتخابات المركزية وناقشت اإلجراءات الالزمة، إلجراء االنتخابات التشريعية           : رام اهللا 
  .كما أقرت موازنتها المالية التي تقدر بنحو سبعة ماليين دوالر أميركي. واعتمدت نماذج وإجراءات الترشح

  26/10/2005الحياة الجديدة 
 

  آالف فلسطيني يشيعون السعدي في طولكرم 10 .10
لؤي السعدي، شيع أكثر من عشرة آالف فلسطيني، في طولكرم امس، قائد سرايا القدس في الضفة الغربية، 

فيما أدان محمود عباس إقدام الجهاد على إطالق صواريخ على اسرائيل رداً على الجريمة، معتبرا االمر 
سخيفا وهزيال وغير جاد كما نشرت السلطة الفلسطينية قوات عسكرية بالقرب من موقع إطالق الصواريخ من 

نة على قاعدة التبادلية، مشددا على ان الحركة وقال مسؤول في الجهاد ان حركته ملتزمة بالتهدئة المعل. غزة
 أ ف ب، أب، رويترز. ترد على أي خروقات وانتهاكات اسرائيلية

26/10/2005السفير   
 

 تقرير ميليس إعالن حرب : المقدح .11
. اكد منير المقدح ان السالح الفلسطيني خط احمر وهو سالح واحد ال يتجزا سواء داخل المخيمات او خارجها

 وهذا يتطلب وحدة الموقف وتعزيز 1559قدح تقرير ميليس بانه اعالن حرب وتكملة للقرار ووصف الم
وشدد على اجراء حوار جاد ومسؤول مع الدولة اللبنانية لكننا نرفض . الصمود لمواجهة اية تداعيات له

 . ب الحكومة اللبنانيةالمقايضة بين السالح والحقوق المدنية واالجتماعية واالنسانية والسياسية التي هي من واج
الننا اصحاب قضية سياسية : معبراوابدى المقدح رفضه معالجة الملف الفلسطيني في لبنان من البوابة االمنية 

 سوف نقدم سالحنا هدية الى الدولة اللبنانية فنحن نحمل هذا السالح 194بامتياز وعندما يطبق القرار الدولي 
 . سرائيلية واالهم من ذلك لضمان حق العودة ورفض التوطينللدفاع عن النفس وصد االعتداءات اال

26/10/2005السفير   
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 فرسان العاصفة تفرض االقامة الجبرية على متهمين بالتعامل مع اسرائيل .12

أطلقت جماعة فلسطينية مسلحة أمس الثالثاء سراح رجلين من غزة اختطفتهما بعد اتهامهما : غزة ـ رويترز
واختطفت جماعة فرسان العاصفة . كنها أطلقت النار علي سيقانهما علي سبيل العقاببالتواطؤ مع اسرائيل ل

وقالت جماعة الفرسان انها . وهي جماعة جديدة من داخل حركة فتح الحاكمة الرجلين االسبوع الماضي
 لمدة تسعة اشهر وصادرت بطاقات هويتهما ومنعتهما من استخدام ى الرجلينفرضت االقامة الجبرية عل

وقال أبو عنان المتحدث باسم الجماعة انها تصرفت بهذا الشكل الن قوات االمن الفلسطينية لم تنجح  .لهاتفا
وقال ان الرجلين قدما . في القبض علي من يشتبه في تواطئهم مع اسرائيل لمحاكمتهم منذ بدء االنتفاضة

ورفضت وزارة الداخلية الفلسطينية التعليق  .اعترافا كامال أثناء التوقيف بتقديم معلومات السرائيل عن النشطاء
 . وكانت لدي متابعتها لعملية الخطف قد تعهدت بعدم السماح الي فصيل بتنفيذ القانون بنفسه

26/10/2005القدس العربي   
  

  سجن اريحانقل مطاردين من كتائب األقصى إلى  .13
 في محافظة بيت لحم نفـت        كتائب االقصى  أن :كفاح زبون  عن مراسلته  25/10/2005 48 عرب   موقع نشر

أية عالقة لها بالمعتقلين الخمسة الذين نقلتهم السلطة الفلسطينية ظهر االثنين من بيت لحم الى سـجن اريحـا،                   
وقال الناطق الرسمي للكتائب في تصريحات خاصة ان المعتقلين ال ينتمون لكتائب االقصى وانهـم مفرغـون                 

ن للسلطة الحق في نقلهم حيث تشاء، لكنه رفض فكـرة ان تتحـول              على كادر االجهزة االمنية الفلسطينية، وا     
اريحا الى سجن يعتقل فيه المناضلون الفلسطينيون، كما أكد ان فكرة حمايتهم هناك غير مقنعة رغم ان السجن                  

  .في المدينة يأخذ طابع الحماية الدولية منذ نقل سعدات اليه
اريحا بإجراء عسكري بحت له عالقـة بانظمـة وقـوانيين      برر توفيق ابو خوصة ترحيلهم الى        من جهة ثانية  

االجهزة االمنية، وقال ان الداخلية غير مضطرة لتوضيح أسباب نقلهم الى كتائب االقـصى او غيرهـا علـى                   
اعتبار ان االجهزة االمنية هي صاحبة السلطه المطلقه على عناصرها وان انتماء اي من المطاردين الى اجهزة                 

طه ووالءه ألي قرارات عسكرية صادرة، وقد اكد ان السلطة تهدف الى حمايتهم في مدينـة                االمن يعني انضبا  
  .اريحا مطالباً ان ال يحمل اي طرف القصة اكبر مما تحتمل 

بو عدي ابرز قادة كتائب شهداء األقصى في الضفة أكد ان أمـر ترحيـل               أ  أن 26/10/2005البيان  وذكرت  
 مـن   35يحا مرفوض كليا حيث ان هناك سوابق خطيرة فقد جـرى نقـل              مقاتلي الكتائب من بيت لحم إلى أر      

 في المئة منهم واعتقل الباقين      70نشطاء الكتائب في عهد الوزير محمد دحالن إلى أريحا ولكن االحتالل اغتال             
من دون أي احترام ألية معاهدات ونحن نرفض تحويل مدينة أريحا إلى غوانتانامو جديدة في فلـسطين، وإذا                  

  .ت السلطة وأجهزتها األمنية تدعي انها تريد حمايتهم من االحتالل فنقول لهم ان هذا المبرر غير مقنعكان
  

  االغتياالت تضع التهدئة في مهب الريح : حماس .14
من أن عمليات االغتيال المستمرة والتي كان آخرهـا اغتيـال لـؤي             حماس  حذرت  :  أنس عبدالرحمن  -غزة  

وأعربت الحركة عـن أسـفها أن يـتم هـذا العـدوان             ‚ تهدئة في مهب الريح    تزج بال   ماجد األشقر والسعدي  
اإلسرائيلي في الوقت الذي يتحدث به البعض عن إجراء اتصاالت ولقاءات مع دولة االحتالل تمهيدا لعقد لقاء                 

واستهجنت موقف السلطة الفلسطينية الضعيف وغير المبرر تجاه ما يجري          ‚ محمود عباس  و بين آرييل شارون  
وقالت كان يجب علي السلطة أن تتخذ مواقف أكثر حزماً بدالً من البيانات والتـصريحات               ‚  الضفة الغربية  في

  .التي ال تضر وال تنفع
26/10/2005الوطن القطرية   
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  حركة فتح تدين التصعيد اإلسرائيلي في الضفة والقطاع  .15

ع غزة، مطالبةً بتدخل إقليمي ودولي دانت حركة فتح، التصعيد اإلسرائيلي األخير في الضفة الغربية وقطا
 الحكومة اإلسرائيلية من خطورة مواصلة سياسة وجرائم ،وحذرت الحركة .عاجل لوقف هذا التصعيد

االغتياالت بحق المواطنين والمناضلين، وحملتها مسؤولية ما يترتب على ذلك من ردود أفعال، خاصة وأنها 
 على التهدئة وإعطاء فرصة للجهود السياسية المبذولة إلخراج تأتي في ظل اتفاق الفصائل والقوى السياسية

 .المنطقة من دائرة األزمة ودوامة العنف التي من شأنها أن تعيد األوضاع في المنطقة إلى المربع األول
25/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية   

 
  ميليس  القوى الفلسطينية تستنكر زج إسم المقاومة الفلسطينية في تقرير  .16

، ما جاء في تقرير ميليس وزج إسم المقاومـة  امس استنكرت القوى الوطنية واالسالمية     : وألفت حداد  48عرب
واعتبرت هذه القوى في بيان لها زج إسم المقاومة الفلسطينية فـي             .الفلسطينية وإسم احمد جبريل، في التقرير     

ى سوريا بهدف وقف مساندتها للمقاومة الوطنية       التقرير، مسألة خطيرة تتزامن مع الضغوطات التي تمارس عل        
ودعت القوى الوطنية واإلسالمية إلى تـشكيل        .والفلسطينيين وفك ارتباط حقيقي مع لبنان ليجري االستفراد به        

  .أوسع جبهة مساندة للموقف السوري
  25/10/2005 48عرب 

  
  كتهقيادي في فتح يحذر من خطورة نتائج البرايمرز على مصير ومستقبل حر .17

حذر غسان المصري من النتائج المترتبة على إجراء االنتخابات الداخلية لحركة فتح البرايمرز  دون اعتمـاد                 
نظام انتخابي يقوم على أساس وجود شروط ومعايير للمرشحين، ويحدد أصحاب حق االنتخـاب بنـاء علـى                  

لمصري باللوم والمسؤولية على    وأنحى ا  .عضويتهم في حركة فتح، وليس لمن يرغب المشاركة في االنتخابات         
اللجنة المركزية والمجلس الثوري في اعتماد ديمقراطية الشارع للهروب من مسؤولياتهم مما يـؤدي إلـى أن                 

 . تصبح فتح من الذاكرة
26/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  الكيان يسرق المياه الجوفية من قطاع غزة بالتآمر مع جهات فلسطينية  .18

ر فلسطينية عن وجود مضخات للمياه في داخل أماكن المغتصبات الصهيونية التي كانت جاثمـة               كشفت مصاد 
 مضخة مياه   16إن نحو   : وقالت المصادر  .على أرض قطاع غزة تقوم بضخ المياه الفلسطينية إلى داخل الكيان          

ث تقـوم   اكتشف وجودها في األرض المحررة خاصة ما كان يعرف بـ غوش قطيف وجاني طال وغيرها حي               
بسحب المياه الجوفية الفلسطينية العذبة وضخها إلى داخل الكيان الصهيوني رغـم انـدحار جـيش االحـتالل      

وأضافت المصادر إن جهات فلسطينية متنفذة تقوم برعاية المضخات والمـشاركة            .الصهيوني عن قطاع غزة   
ت آالف الفلسطينيين خاصة في محافظـة       في سرقة الثروة الفلسطينية من المياه، في الوقت الذي ال يجد فيه مئا            

ودعت المصادر السلطة الفلسطينية إلى وقف عمل المضخات وفتح تحقيق جدي            .خانيونس المياه العذبة للشرب   
  .في الجريمة، وكشف المجرمين أمام الرأي العام الفلسطيني ومحاكمتهم علنيا

 25/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  نذ االنسحاب الصهيوني من القطاع شهيداً مواحد وعشرون .19
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 فلسطينياً في الـضفة الغربيـة،       21بلغ عدد الشهداء الذين سقطوا بنيران االحتالل منذ انسحابه من قطاع غزة             
ويشير مراقبون إلـى أن      .أكثر من نصفهم سقطوا في عمليات اغتيال منظمة نفذتها القوات الصهيونية الخاصة           

 إطار استفراد االحتالل الصهيوني بالضفة، وفي الوقت الذي تواصـل فيـه             عمليات االغتيال هذه إنما هي في     
  .مختلف الفصائل الفلسطينية التزامها بالتهدئة المعلنة من طرف واحد

 26/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  االحتالل يتوعد بتخريب حياة أهالي بلعين  .20
 لم يتوقفوا عن المشاركة فـي تظـاهرات االحتجـاج         توعد جيش االحتالل بتخريب حياة أهالي قرية بلعين، ما        

وقال عبد اهللا أبو رحمة، منسق لجنة مقاومة الجدار فـي بلعـين، إن جنـود                . األسبوعية على الجدار الفاصل   
االحتالل قاموا بتوزيع منشوراٍت على سكان القرية موقعة باسم جيش الدفاع اإلسرائيلي هـدد فيـه أن قـوات         

   . جين عن القانون كما ادعى المنشوراالحتالل ستحاسب الخار
 26/10/2005البيان 

  
  اسرائيل تغلق معابر القطاع من دون تحديد مدة االغالق .21

 ساعة سمح   48أعيد اليوم إغالق معبر رفح الحدودي بعد تشغيله لمدة           أنه 25/10/2005 48 عرب   ذكر موقع 
  .لى الحدود من المعتمرين والفلسطينيين العالقين ع5250خاللها بعبور نحو 

اسرائيل اغلقت امس معابر المنطار كارني شرق مدينة غزة وبيت حانون             أن    26/10/2005 الحياة   وأضافت
ايرز شمال قطاع غزة ومعبر صوفاه التجاري شمال شرقي مدينة رفح جنوب القطاع امام حركة الفلـسطينيين                 

ية فلسطينية ان سلطات االحتالل االسرائيلي      وقالت مصادر امنية ومحل    .والبضائع الصادرة والواردة الى القطاع    
  .اغلقت المعابر حتى إشعار آخر من دون ايضاح األسباب وراء ذلك

  
  مناقشة التطورات األمنية التي حصلت في منطقة تعمير عين الحلوة  .22

س، ناقش ممثلو فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتحالف القوى الفلسطينية واألحزاب اللبنانية، مساء أم
وأصدرت لجنة المتابعة اللبنانية  .التطورات األمنية التي حصلت في منطقة تعمير عين الحلوة في لبنان

والفلسطينية بياناً أعلنت فيه أنها باشرت تحركاتها واتصاالتها بجميع القوى األمنية والسياسية، وعقدت العديد 
ي تنظيم لبناني أو فلسطيني عالقة به، وان وأكدت لجنة المتابعة، أن ما حدث لم يكن أل  .من االجتماعات

 .توقيت ومكان هذا اإلشكال يضع الكثير من عالمات االستفهام حول الغاية منه
  26/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  انطالق فعاليات الحملة الشبابية لمناهضة فوضى السالح في غزة .23

 أولى فعاليات الحملة الشبابية لمناهضة فوضى السالح حيث         ،أطلقت عدة مؤسسات أهلية فلسطينية    :  حامد جاد 
شاركت أعداد كبيرة من رموز العمل المجتمعي في مسيرة انطلقت ظهر أمس من أمام مقر المجلس التشريعي                 

واكتفى المشاركون في هذه المسيرة الصامتة برفع الشعارات الداعية لتعزيز سـيادة القـانون               .في مدينة غزة  
  .سالح والدعوة للتصدي لحاملي السالح ومنعهم من دخول المحال التجاريةورفض فوضى ال

  26/10/2005الغد األردنية 
  

   االردن  فيالفلسطينيون يدفعون الرسوم الجامعية كالمواطنين  .24
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 معاملة الطلبة الفلسطينيين الملتحقين في الجامعات كاالردنيين مـن حيـث             األردنية أعلنت وزارة التعليم العالي   
ليرتفع العدد    طالب وطالبة من فلسطين في الجامعات الرسمية االردنية العام الحالي          400وكان التحق    .ومالرس

ويشكل الطلبة الفلسطينيون بحسب تقرير رسمي النسبة االعلى بين الطلبة           .  طالباً وطالبة  2528االجمالي الى   
  .الوافدين من الجنسيات االخرى

  26/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  لسطينيات واسرائيليات يطلقن حملة خاصة لتحقيق السالمف .25
تقوم ثالث نساء احداهن فلسطينية مسلمة واالخرى فلسطينية مسيحية والثالثة اسرائيلية يهوديـة بجولـة فـي                 

والنساء الثالث جزء من     .الواليات المتحدة للدعوة الى بذل الجهود لتحقيق السالم بين الفلسطينيين واالسرائيليين          
وعة من النساء االسرائيليات والفلسطينيات اللواتي تقوم مؤسسة شركاء السالم غير الحكومية، بـدعوتهن              مجم

والهدف من ذلك هو     .الى الواليات المتحدة للتحدث عن التزامهن بالسالم في بالدهن التي تمزقها االضطرابات           
طيني وجلب االهتمام الى الثمن الذي يدفعـه        الفلس-تغير الطريقة التي يفكر فيها االميركيون بالنزاع االسرائيلي       

وتتفق جميع هـذه النـساء علـى انهـن           .المدنيون العاديون في سنوات النزاع واالحتالل واالرهاب والخالف       
  .يعارضن وجود المستوطنات االسرائيلية على اراضي الضفة الغربية

  26/10/2005الغد األردنية 
  

  وفد دنماركي يزور بعض قرى النقب  .26
فد دنماركي من مجموعات السالم الدولية الفاعلة في االراضي الفلسطينية، بزيارة الـى بعـض القـرى                 قام و 

العربية غير المعترف بها، وقف خاللها على اوضاع هذه القرى وما يواجهه سكانها من معاناة جراء سياسـة                  
  .وشملت الزيارة قرى قطامات، السر، ووادي النعم. التمييز والحرمان من الخدمات

   25/10/2005 48عرب 
  

  تعذيب السيء والطعاٍم من الأسرى عتصيون يعانون  .27
أفادت محامية أنصار السجين، تهاني عمارنة، أن األوضاع المعيشية في مركز توقيـف عتـصيون مأسـاوية                 
 ويرثى لها، حيث الحرمان للمعتقلين من حقوقهم اإلنسانية ومن العالج وتحسين نوعية الغذاء والمـاء الـذي ال           

جاء ذلك بعد زيارٍة تفقدية للمحاميـة        .يصلح لالستهالك اآلدمي وتسبب ببعض حاالت التسمم لعدٍد من األسرى         
عمارنة إلى معتقل عتصيون، وتحدثت عن المعاناة التي يتعرض لها األسرى الذين التقت عدداً منهم واشـتكوا                 

 الصهاينة وحرمانهم من توفير حمامـات      تعرضهم لالعتداءات والتعذيب الوحشي على يد الجنود والمحققين        من
  .إضافةً إلى تكدس النفايات والرائحة الكريهة في غرفهم

 26/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 تجديد االعتقال اإلداري واإلفراج عن عدد آخر بكفاالت مالية باهظة .28
عتقـال اإلداري لعـدد مـن    أفادت جمعية أنصار السجين في أن سلطات االحتالل أصدرت أحكاماً بتمديـد اال         

وقالت الجمعيـة فـي   . األسرى في سجن النقب الصحراوي واإلفراج بكفاالت مالية باهظة لعدد آخر في عوفر           
 مـن   6إن قاضي المحكمة العسكرية في سجن عوفر الصهيوني أصدر قرارا باإلفراج عن             : بيان صادر عنها  

ل لكل أسير، وذلك بعد انتهاء مدة التوقيف لهم، وبدون          األسرى بكفاالت مالية عالية جدا بقيمة عشرة آالف شيك        
  أن يتمكن المدعي العام الصهيوني من إدانتهم بأي تهمة
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  26/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  

  ر فرنسايزو   شالوم .29
امس ان شالوم سيقوم من الخميس الى الـسبت بزيـارة لفرنـسا حيـث                  أعلن مصدر رسمي    : اف ب  ،  باريس
   السلطات   ان  ،اسم وزارة الخارجية الفرنسية   وقال المتحدث ب   .   بالزي  مع نظيره الفرنسي     محادثات في     سيجري

سريعا الـى تنفيـذ        تؤدي   غزة بداية عملية   يكون االنسحاب من       ون تصميمها على ان   لالفرنسية ستكرر امام شا    
 رئـيس      ايـضا    ويلتقي   . االسرائيلي الفلسطيني   اع  خارطة الطريق بهدف التوصل الى تسوية عادلة ودائمة للنز        

للمؤسسات     دعوة المجلس التمثيلي    ويلبي  .  بوزير الداخلية ساركوزي     بونسوليه ويجتمع   مجلس الشيوخ الفرنسي  
  . ر بالزيحضو   تولوز في    فرنسا الى عشاء في   اليهودية في

  26/10/2005األيام البحرينية 
  

  دن شريك استراتيجي في السالماألر: إسرائيل .30
اعلنت اسرائيل انها تعتبر االردن شريكاً استراتيجياً وعنصراً هاماً في الجهود المبذولة لتحقيق السالم مع دول                

وقالت السفارة االسرائيلية في عمان في بيان اصدرته، امس بمناسبة الذكرى الحادية عـشرة لتوقيـع                 .الجوار
 محطّة هامة في تعميق الحوار السياسي والتعاون الثنـائي          2005 كان عام    :سرائيليةاتفاقية السالم االردنية اال   

اما على الـصعيد الثنـائي، فقـد        . بين االردن واسرائيل على المستويات كافة، وبخاصة على المستوى الرفيع         
ألردني لـدى   وجاء ذلك في اعقاب اعادة السفير ا      .. تواصل االتجاه نحو توثيق العالقات في مختلف المجاالت       

  )ي ب ا. (اسرائيل في شباط والتطور الملحوظ الذي شهدته العملية السلمية مع الفلسطينيين
  26/10/2005المستقبل اللبنانية 

  
   دبلوماسيين إسرائيليين للشهادة 3إيباك تستدعي  .31

المتهمـين بالتجـسس    أفادت االذاعة االسرائيلية العامة، الثالثاء، ان اثنين من المسؤولين السابقين في ايبـاك،              
لصالح اسرائيل، طلبا استدعاء ثالثة دبلوماسيين اسرائيليين لالدالء بافاداتهم امام المحكمة التـي تنظـر فـي                 

ولم يكشف المصدر اسماء الدبلوماسيين لكنه يرجح بأن احدهما هو الدبلوماسي غيلون الموظف فـي               . قضيتهما
لذي يشتبه حصوله على المعلومات السرية من الموظفين سـتيف          السفارة االسرائيلية لدى الواليات المتحدة، وا     

واكد ناطق بلسان السفارة االسرائيلية هذا النبأ، مضيفا ان السفارة تلقت طلبا بهذا الشأن              .روزين وكيث فايسمان  
  .وذكّر بان اسرائيل كانت قد التزمت التعاون في هذه القضية. وتقوم بدراسته

  25/10/2005 48عرب 
 

  إسرائيل ينظمون حملة تحريض ضد اإلدارة األميركية جنراالت  .32
 ينظم جنراالت الجيش االسرائيلي حملـة تحـريض شـبه علنيـة علـى ادارة بـوش            : نظير مجلي  ،تل أبيب 

ويتهم هؤالء الجنراالت واشـنطن     . والبنتاغون، بسبب ما أسمته الحرب التي تديرها ضد الصناعات العسكرية         
وجاءت هذه الحملة ردا على قيام االدارة األميركية بإفشال صفقة لتحديث            .امابمحاولة تصفية هذه الصناعة تم    

ويحاول الجنراالت تجنيد االعـالم األميركـي    . التي بحيازة فنزويال16الطائرات األميركية من طراز إف ـ  
. هوعدد من أعضاء الكونغرس واللوبي اليهودي للضغط على االدارة األميركية حتى تكف عن مواقفهـا هـذ                

  . ويسعون للتوصل الى اتفاقية جديدة بين تل ابيب وواشنطن في هذا الشأن
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  26/10/2005الشرق األوسط 
  
  
  

  !   ويعلن عن إتفاق تعاون معهاالكيانبل غيتس يزور  .33
 في زيارة هـي     الكيان اإلسرائيلي  الثالثاء في    يقومقالت مصادر إسرائيلية أن مؤسس ميكروسوفت، بل غيتس،         

 أن غيتس سوف يلتقي مع وأولمرت، ومع مجموعة من الشبيبة المتفوقة            ،وجاء .رق يوماً واحداً  األولى له تستغ  
 من العمال في مركز التطوير التابع لميكروسوفت فـي          200في مجال التكنولوجيا، كما سيلتقي مع ما يقارب         

  .ومن المتوقع أن يعلن غيتس عن إتفاق للتعاون مع إسرائيل .مدينة حيفا
   25/10/2005 48عرب 

 
  إسرائيل تشارك دوالً عربية بمناورات في اليونان .34

تشارك مصر والجزائر واالردن والمغرب وتونس الى جانب اسرائيل في مناورات تجري في اليونان تهـدف                
وقال الجيش اليوناني في بيان إن منـاورات المـساعدة           .الى المساعدة اإلنسانية، في إطار الشراكة المتوسطية      

 عنصر في البر والبحر     1100 تشرين األول وسيشارك فيها نحو       30ستجري في   ،  لبحث واالنقاذ لـ   االنسانية
وأضاف البيان ان المناورات تهدف      .جنوب كريت، وستشمل التدريب على عملية انقاذ عاجلة اثر زلزال قوي          

 المرة االولى التـي     وأكد مصدر عسكري انها    .الى تعزيز التعاون بين القوات المسلحة اليونانية ودول الجوار        
  )ا ف ب. (تجتمع فيها هذه الدول إلجراء مناورات مشتركة

  26/10/2005المستقبل اللبنانية 
  

  1990 الف يهودي تركوا القدس منذ 200اكثر من  .35
 الف يهودي هاجروا من المدينة منذ       200نشر معهد القدس البحاث اسرائيل معطيات يستدل منها، ان اكثر من            

وبموجـب  . من مجموع السكان  % 66 الى   2004 نسبة اليهود في القدس انخفضت في عام         ، وان 1990العام  
 يهـودي   18.100 اكبر نسبة للهجرة اليهودية من المدينة، حيث غادرها          2004معطيات المعهد فقد شهد العام      

 . نسمة6700 -فيما انخفض ميزان الهجرة السالبة الى 
  25/10/2005السبيل االردنية 

  
  سطين المالية يسجل ارتفاعاً طفيفاً مؤشر سوق فل .36

واصل، امس، مؤشر سوق فلسطين لالوراق المالية ارتفاعه وسجل تقدما طفيفا خالل جلـسة حافظـت علـى                  
 نقطة ما نـسبته     2ر22 نقطة بارتفاع قدره     932ر76واغلق المؤشر العام للسوق القدس على        .معامالت نشطة 

  . شركة21 شركات من بين 9وتاثر مؤشر القدس بارتفاع اسعار  % .0ر24
  26/10/2005األيام الفلسطينية 

  
  إعادة بناء المقاطعة في رام اهللا  .37

وقعت السلطة الفلسطينية أمس اتفاقاً مع برنامج األمم المتحدة االنمائي لتجديد المقر الرئاسي الفلسطيني في رام                
وقال رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية ان هنـاك        .  اليابان عملية إعادة بنائه    وستمول . اهللا والمعروف بالمقاطعة  

حاجة لمقر جديد حيث يمكن استقبال قادة العالم والتعامل مع العالم بشكل حضاري وعصري، بـالتزامن مـع                  
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 من  اشارة المبعوث الخاص للبرنامج تيموثي روثرميل الى أنه ال يوجد رئيس يواجه تحديات ومسؤوليات أكثر              
وقال وزير األشغال الذي سيشرف على عملية التجديد ان المقاطعة محط تطـوير شـامل                . الرئيس الفلسطيني 

مـضيفاً إن   .  شهراً 12وأضاف ان العمل سينتهي بعد      . يتضمن إقامة ضريح للرئيس عرفات ومكاتب للرئاسة      
  د ب أ .  اتالمخططات للشكل الجديد للمقاطعة ستكون جاهزة خالل أسبوعين لطرح العطاء

 26/10/2005البيان 
  

 مليون يورو كدعم ألماني 46توقيع اتفاقية بـ .38
 مليون يورو كدعم 46وقعت السلطة الوطنية، والحكومة األلمانية، اليوم، إتفاقية الدعم اإلنمائي السنوي بقيمة 
 .في الضفة الغربيةألماني لألراضي الفلسطينية، وذلك في مقر وزارة الشؤون الخارجية في مدينة رام اهللا، 

  25/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  مفتي القدس الراحل في اطروحة دكتوراه  .39
فلسطين الحاضر والماضي وربما المستقبل أيضاً، تألقت بكل خـصوصيتها التاريخيـة ومالمحهـا النـضالية                

لعلوم السياسية في الجامعـة اللبنانيـة       المتميزة شعباً وثورة وقضية عبر اطروحة الدكتوراه التي قدمتها طالبة ا          
ولعل أهمية االطروحة ليست في عنوانها أو موضوعها فقط، وهو مفهوم القيادة الـسياسية فـي        . سناء حمودي 

، وإنما أيضاً فيما تضمنته من متابعة ورصـد         )قيادة الحاج أمين الحسيني   (فلسطين في فترة االنتداب البريطاني      
  ي عاشته فلسطينوتحليل للواقع السياسي الذ

  26/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  موسم مسرحي حافل في فلسطين  .40
ينطلق اليوم في شفا عمرو بفلسطين مهرجان موسم الحصاد المسرحي الذي تقيمه جمعيتا سوا واألفق في شـفا                  

لقـدس،   ا -المسرح الوطني الفلسطيني  : عمرو، والذي يشمل نخبة من اإلنتاجات المسرحية المحلية، وبمشاركة        
  .  عسفيا- شفاعمرو، ومسرح النقاب- حيفا، مسرح األفق-مسرح الميدان

 26/10/2005البيان 
  

 على اسرائيل ان تفتح المعابر الحدودية للفلسطينيين: رايس .41
انه يجب على اسرائيل التخلي عن السيطرة على المعابر الحدوديـة           , قالت كوندوليسا رايس  : ب.ف. ا -اوتاوا  

. فرين واالقتصاد الفلسطيني في االراضي التي ستصبح يوما ما دولة فلـسطين المـستقلة             لتحرير حركة المسا  
  .وقالت انه من الواضح ان موضوع المعابر يحتاج الى حل

  26/10/2005العرب اليوم 
  

  مقتل موظف في الجيش اللبناني برصاص فلسطيني  .42
يرجح انها اطلقت من موقع فلسطيني       قتل امس موظف مدني يعمل مع الجيش اللبناني بنيران           : حسين درويش 

قرب الحدود اللبنانية السورية في البقاع الغربي، ما ادى الى حالة من التوتر اثر محاصـرة الجـيش اللبنـاني         
وذكرت مصادر أمنية ان النار اطلقت من موقـع تـابع لفـتح              .للموقع المذكور ومطالبته بتسليم مطلقي النار     

الجيش عزز المواقع العسكرية التي ينتشر فيها حـول المراكـز الفلـسطينية             وافاد شهود عيان ان     . االنتفاضة
باألسلحة الثقيلة، واقام طوقاً أمنياً على الطرق المؤدية الى هذه المواقع من الجهة اللبنانية لمراقبـة التحركـات                  
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ادة العامة يدعى من جهة أخرى داهمت قوة من الجيش اللبناني منزل ضابط في الجبهة الشعبية ـ القي  . داخلها
  .دريد شعبان في بلدة تعلبايا البقاعية وألقت القبض عليه كما صادرت من المنزل أسلحة ومتفجرات
  26/10/2005الشرق األوسط 

  
  
  

   لحود وأحمد جبريليبرىءميليس  .43
 -عبية    اعتبر ديتليف ميليس ان الرئيس اللبناني اميل لحود واالمين العام للجبهة الش             : راغدة درغام  -واشنطن  

وأكد ان لجنـة التحقيـق وهـو        .  في قضية اغتيال الحريري      القيادة العامة أحمد جبريل ليسا من المشتبه بهم       
شخصياً تلقيا تهديدات، مشيراً الى منشورات وزعت في جنوب لبنان، لكنه نفى رداً على سـؤال انـه يقـصد                    

وأشار الى أنه تبينت    . ن جهات غير معروفة   الفصائل الفلسطينية أو حزب اهللا، وقال ان هذه التهديدات جاءت م          
للجنة ضرورة استجواب شهود جدد، موضحاً ان اللجنة اكتشفت خالل عملها ادلة على جرائم اخـرى سـتقوم                  

  .بتسليمها الى القضاء اللبناني
  26/10/2005الحياة 

  
  تقرير الرسن يطلب وقف تدفق االسلحة من سوريا للبنان .44

شبيغل االلمانية امس ان التقرير المتوقع ان يرفعه تيري رود الرسن حول             توقعت مجلة دير     : جوزيف حرب 
 الى مجلس االمن سيتمحور حول قضية االسلحة المهربة من سوريا الـى المخيمـات               1559مدى تنفيذ القرار    

  . الفلسطينية داخل لبنان والتي تشكل تهديدا خطيرا على استقرار هذا البلد وسيادته
  26/10/2005عكاظ 

  
  ش يؤكد التزامه بخريطة الطريق وقيام الدولة الفلسطينية بو .45

 اكد جورج بوش ان بالده ملتزمة كليا تجاه خريطة الطريق وقال ان الدولة الفلسطينية المـستقلة                 : فرح سمير 
واوضح ماكان يقصده في تصريحه الذي بدأ فيه مشككا بقيام هذه الدولـة خـالل               . يجب ان تقوم خالل واليته    

ت انني احب ان يحصل هذا االمر قبل ان انهي واليتي الرئاسية وسوف نشجع للوصول الـى هـذا                   قل(واليته  
واضاف كوندي رايس وانا نتلكم عن هذا االمر كل الوقت وكم نحب ان نرى ديمقراطيـة فلـسطينية                  ). الهدف

 ثانيـة قـال     من جهة . تصبح دولة وانا ايضا اعلنت عن تاريخ محدد وسوف اعمل جاهدا من اجل هذا التاريخ              
  .بوش ان الواليات المتحدة لن تساعد اي احد يفوز في االنتخابات الفلسطينية ويريد استخدام العنف كاداة

  26/10/2005عكاظ 
  

  بهية الحريري تستبعد استخدام الملف الفلسطيني  .46
مؤكـدة  .. ألمنيةاستبعدت النائب بهية الحريري وجود أية إمكانية الستخدام الملف الفلسطيني من قبل األجهزة ا             

وأشارت إلى وجـود بقايـا مـن العناصـر اللبنانيـة             .أن هذه المسألة أصبحت عملية صعبة وضعيفة للغاية       
.. والفلسطينية القابلة لالستخدام والتوظيف والتفجير ويجب االنتباه لموازاة الخطوات السياسية التي يتم اتخاذهـا       

س مجرد موسم عابر بل هو ملف سياسي وملف شعب مهجر من            مؤكدة أن الملف الفلسطيني ليس ملفاً أمنياً ولي       
وأضافت أن الفترة المقبلة سيتم فيها توسيع دائرة التشاور مع العديد مـن القـوى الـسياسية اللبنانيـة                    .أرضه

وقالت إن الكرة اآلن في الملعـب الفلـسطيني      .لصياغة تصور لبناني موحد إزاء التعامل مع الملف الفلسطيني        
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 الحوار وتم إغالق ملف السالح خارج المخيمات يمكن الدخول في مستوى مختلـف مـن البحـث                  وإذا انطلق 
  .السياسي

 26/10/2005البيان 
  

 في االراضي الفلسطينية  االتحاد االوروبي يعتزم تعزيز مهمته الرقابية  .47
النتخابات التشريعية سيقوم االتحاد االوروبي بتوسيع مهمته الرقابية االمنية في االراضي الفلسطينية عشية ا

 6ومن الممكن ان تشهد المهمة التي مضى على بدئها  .المتوقع اجراؤها في شهر كانون الثاني من العام المقبل
 رجال مع موظفي اسناد بحسب ما ذكره 20شهور مضاعفة عدد افراد رجال الشرطة االوروبيين ليصل 

وصلنا الى مرحلة وضعنا خاللها : اوتيوقال  .المبعوث االوروبي الى الشرق االوسط مارك اوتي
 مدربين 6وهناك حاليا  .االستراتيجية االساسية في مكانها واالن نسعى لمساعدة الوحدات على تحقيق االصالح

 .اوروبيين يقومون بتدريب الشرطة الفلسطينية وينسقون جهود الدول االعضاء ومقرهم في رام اهللا وغزة
 26/10/2005القدس الفلسطينية 

  
   للشعب الفلسطينياليابان تنفذ مشروع مساعدة  .48

بدأت اليابان بتنفيذ مشروع مساعدة يهدف الى استقرار الحياة المدنية في غزة واجزاء من شمالي الضفة 
وقالت السفارة اليابانية بعمان ان هذه المساعدة تاتي . الغربية بعد انسحاب اسرائيل من القطاع وأجزاء أخرى

  .عدات اليابانيةجزءا من حزمة المسا
  25/10/2005 بترا –وكالة األنباء األردنية 

  
  وزارة المهجرين تنفي أي دعوة لتسفير الفلسطينيين: العراق .49

نفت وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية ان تكون الوزيرة سهيلة عبد جعفر قد دعت الـى               :نعمان الهيمص 
وقـال مـصدر     .زة بعد انسحاب االحتالل االسرائيلي منه     تسفير الفلسطينيين المقيمين في العراق الى قطاع غ       

مسؤول في الوزارة ان ما تردد من انباء في هذا الصدد عار عن الصحة، وأكد المصدر ان موقف الحكومـة                    
العراقية في التعامل مع االخوة الفلسطينيين الساكنين في العراق واضح وال لبس فيه، وان الوزارة تسعى دائما                 

المفوضية العليا لشؤون الالجئين ومنظمة الهجرة الدولية للتخفيف عن معاناتهم ومساعداتهم فـي             وبالتنسيق مع   
من ناحيته، أبـدى    . وأشار المصدر الى وجود شعبة في الوزارة مهمتها التعامل مع الفلسطينيين           .حل مشاكلهم 

العراق وطن ثـان لالخـوة      الحزب االسالمي العراقي استياءه لصدور دعوات بتسفير الفلسطينيين، مؤكدا ان           
واتهم الحزب االسالمي احدى الجهات      .الفلسطينيين وان قرار عودتهم الى ديارهم شأن متروك لهم ولحكومتهم         

  .الحكومية بتبني مشروع تسفير الفلسطينيين
  26/10/2005الشرق األوسط 

  
  في سجون اسرائيل يطالبون باللجوء السياسيونسوداني .50

ي حرس الحدود االسرائيلي امس انه تم اعتقال ثمانية سـودانيين حـاولوا تـسلل               قالت مصادر ف   : يو بي أي  
 مواطنا سودانيا في سـجون اسـرائيل        51الحدود بين مصر واسرائيل فيما اشار مسؤول اسرائيلي الي وجود           

قوله مساء  ونقلت االذاعة االسرائيلية العامة عن مسؤول في الداخلية االسرائيلية           .يطلبون اللجوء السياسي فيها   
  .امس ان جميع محاوالت التسلل قد باءت بالفشل حيث تمكن حرس الحدود من ضبط جميع المتسللين

 26/10/2005القدس العربي  
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 ليس لالردن اي اهداف سياسية في الضفة الغربية: بدران .51

االستقرار في اكد رئيس وزراء االردن على التزام االردن بتدريب قوات الشرطة الفلسطينية لتحقيق االمن و
وشدد على ان االردن ليس له اي اهداف سياسية في الضفة  .االراضي الفلسطينية اضافة الى الدعم السياسي

الغربية وهدفنا الوحيد هو االنسحاب الكامل لالحتالل وتأسيس الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني باعتبار 
 .ذلك مصلحة فلسطينية واردنية في نفس الوقت

 26/10/2005دس الفلسطينية الق
 

  صادرات األردن إلسرائيل تصل إلى مستوى قياسي .52
 قالت السفارة االسرائيلية في عمان في بيان امس ان حجم التجارة المتبادلة بـين الـدولتين    :ب.ف.عمان ـ ا 

فـي  واوضح البيان ان حجم التجارة المتبادلة بين الـدولتين وصـل             .وصل الى مستوى قياسي العام الماضي     
وحسب البيان فان حجم الصادرات االردنية الى اسرائيل سجل خـالل           .  مليون دوالر  185 الى حوالى    2004

 مليـون دوالر    35 مليون دوالر مقابـل      42ليصل الى   % 20 ارتفاعا بنسبة    2005االشهر الثمانية االولى من     
  .للفترة نفسها من العام السابق

  26/10/2005الشرق األوسط 
  

 ما العمل؟  .53
   محمد سعيد ادريس  .د

كثيرون ممن قرروا وشاركوا في جلد االنتفاضة الفلسطينية قبل ذبحها مركزين طعناتهم القاتلة على ما سـموه                 
أي التحول من القاء الحجارة الى اطالق الرصاص ثم صواريخ القـسام حرصـوا              ” عسكرة االنتفاضة “عملية  

الحرص الشديد على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب       : على ان يؤكدوا انهم يفعلون ذلك من منطلقين، اولهما        
التي ال  ” االسرائيليين”امتالك نظرة واعية وواقعية لمعادلة توازن القوى بين الفلسطينيين و         : الفلسطيني، وثانيهما 

، مطالبين بالتركيز على التفاوض السياسي، وبـاألخص        ”اسرائيل“تسمح للفلسطينيين بخوض صراع مسلح مع       
  .اللجنة الرباعية ومشروع خريطة الطريقعلى دور 

ومن دون الوقوع في خطأ التشكيك في النوايا خاصة ان السلطة الفلسطينية ورموزها كانوا علـى رأس هـذا                   
الفريق الذي راهن على خطة شارون لالنسحاب المنفرد من غزة، اي دون اشراك طرف فلسطيني في تفاوض                 

لسطينيين من عملية تقرير مـستقبل عمليـة التـسوية وجعلهـا شـأنا        بشأن هذا االنسحاب بما يعني اقصاء الف      
  وما العمل؟: بحتاً، دون اي تشكيك في نوايا هؤالء من االنتفاضة نسألهم اآلن” اسرائيلياً“

المزدوج على عملية التسوية وعلى األخص مشروع خريطة        ” االسرائيلي“ما العمل بعد االنقضاض األمريكي        
  ع الفلسطيني الداخلي؟الطريق وترتيبات الوض

فالرئيس األمريكي أفشل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى واشنطن بتوجيـه ضـربتين متالحقتـين                
  :للشعب الفلسطيني

المطالبة بتفكيك الفصائل الفلسطينية المسلحة، وكان يمكن فهم هذه المطالبة لو أنهـا جـاءت مقترنـة                 : األولى
 بتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة على األرض المحتلة عـام             باجراءات عملية امريكية مسبقة   

لكن على العكس جاءت الضربة الثانية لتضع نهاية ألي أمل في اقامة هذه الدولـة، عنـدما رفـض                   . 1967
 انه غير واثق بأن ذلك الهدف يمكن تحقيقه قبـل مغادرتـه البيـت             : الرئيس األمريكي تحديد موعد لذلك قائالً     

  .2009األبيض في يناير 
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بوش قال ذلك في حضور الرئيس الفلسطيني، والخبراء األمريكيون اعتبروا ان هذا القول ليس له غير معنـى                  
واحد هو ان خطة او مشروع خريطة الطريق التي اقترحها الرئيس األمريكي نفسه وترعاها اللجنة الرباعيـة                 

  . من بديل لهاالدولية لم تعد موجودة فعلياً وليس يوجد اآلن
فيتركز على الشروع الجاد في تهويد اغلب اراضي الضفة الغربية تمهيداً لضمها،            ” االسرائيلي“اما االنقضاض   

واستكمال الجدار، مع اصرار على تحويل من يعيشون في قطاع غزة الى مجرد رعايا مـن الدرجـة الثانيـة             
ن الفلسطيني الداخلي مثل االصرار علـى منـع          للدولة الصهيونية من خالل تعمد التدخل في خصوصيات الشأ        

  .في االنتخابات التشريعية المقبلة” حماس“مشاركة حركة 
  ما العمل؟: اذا كان األمر كذلك نسأل بنوايا صادقة

وما هي الحلول المقترحة البديلة لالنتفاضة، كي يسير الشعب الفلسطيني في درب واضح ومـأمون للحـصول                 
  على حقوقه الوطنية؟

  26/10/2005يج اإلماراتية الخل
  

  مهمة نزع سالح الميليشيات في القطاع مسألة غير بسيطة  .54
 داني روبنشتاين

المهمة العاجلة والملحة التي تواجه رئيس السلطة الفلسطينية العائد في هذا االسبوع الي المناطق، هي فرض 
قبل ذلك .  الي أرقام قياسية جديدةاالهمال في القطاع وصل بعد انسحاب اسرائيل. النظام والقانون في غزة

يتوجب أن تنظم االنتخابات التمهيدية بعد شهر من اآلن داخل حركة فتح من اجل تحديد مرشحيها لالنتخابات 
الرأي العام في القطاع يؤيد مساعي أبو مازن . المهمة ال تبدو معقدة الي هذا الحد للوهلة االولي .العامة

سطيني يتفهم وجود الميليشيات المسلحة التي تهاجم األهداف االسرائيلية إبان اذا كان الشارع الفل. وجهوده
ال يرغب أحد بأن تتجولوا مع االسلحة في الشارع، . االحتالل االسرائيلي ـ فقد أصبحوا اآلن يتحفظون منها

 .لمقاومةجاء في سلسلة من النداءات العلنية وجهت لمن يسمون في وسائل االعالم الفلسطينية مناضلو ا
لدي السلطة الفلسطينية عشرات آالف حملة السالح في غزة، واذا كان لدي أبو مازن دعم شعبي فال يتوجب 
أن يواجه مشاكل في االستجابة لمطالب اسرائيل والعالم كله في تنفيذ مهمة نزع سالح الميليشيات المختلفة اآلن 

 .وبسرعة
الذي يدفعه للتباطؤ وتأجيل المهمة ومحاولة مصالحة حماس لماذا اذن ال يفعل ذلك؟ ما هو االمر المعقد 

 ونشطاء الميليشيات االخري؟
يتبين أن االمور ليست بسيطة ألن الميليشيات المختلفة تحولت خالل سنوات االنتفاضة الخمس الي جزء ال 

و للتيارات السياسية المسألة ال تتعلق فقط بالمجموعات المنتمية لحماس أ. يتجزأ من كينونة الحياة في القطاع
هذه . االخري، وانما هناك ايضا مجموعات هي أشبه بالجيوش الخاصة التي ال تقبل أي إمالءات خارجية

 .المجموعات تكون في مرات عديدة محلية وربما تعود الي عشائر كبيرة
 يجد أمامه ما الشاب الذي يترعرع في مخيمات الالجئين الكبري مثل جباليا ورفح وخانيونس ودير البلح ال

 ألف 30علي سبيل المثال هناك . ليست أمامه فرصة تقريبا اليجاد فرصة عمل. يفعله عندما ينهي دراسته
طالب ينهون دراستهم الجامعية في كل سنة في غزة وال يتمكن إال ثالثة آالف منهم فقط من الحصول علي 

  . لوزارات والمكاتب التابعة للسلطةهذا العمل يكون في العادة منصبا متدنيا في احدي ا. عمل ما
في السنوات األخيرة ليس أمام هؤالء الشبان خيار آخر إال االنضمام الي المجموعات الشبابية من أمثالهم التي 

بهذه الطريقة فقط يمكن لهذا الشاب . تغامر في خوض الكفاح ضد اسرائيل ومكافحة الفساد في الحكم الفلسطيني
هناك من بينهم من يحصلون . تصادية معينة وايضا اجتماعية والشعور بأن له قيمة ماأن يجد لنفسه ركيزة اق

علي رواتب متدنية من اجهزة األمن الفلسطينية أو من يقومون بعمليات التهريب وجباية الخاوات واعمال 
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والعربدة في اغلبية اعمال الزعرنة . في اغلبية الحاالت يتم ذلك من خالل التنظيم في فتح.الزعرنة االخري
غزة من خطف وسطو وسيطرة علي المؤسسات العامة تتم علي خلفية مطالب من السلطة وصراعات بين 

 ناشطا من فتح في رفح 240في االسبوع الماضي أعلن . مراكز القوي المختلفة في فتح حول المال والمناصب
ودة في الضفة ايضا ولكن الوضع المظاهر المشابهة موج. بأنهم يغادرون صفوف الحركة علي خلفية مشابهة

أبو مازن ال يستطيع اذا االكتفاء باصدار األوامر لجنوده بتفكيك البني . أشد صعوبة في غزة المغلقة والفقيرة
 .التحتية لالرهاب وانما عليه أن يغير الكينونة ونمط الحياة الذي تبلور في القطاع عبر السنين

 24/10/2005) هآرتس (
 26/10/2005القدس العربي 

  
  ال تزال مستمرة و جلبت خسائر هااالرهاب النعلى اسرائيل لم تنتصر  .55

 زئيف شيف
قبل خمسة أشهر، عندما أنهي رئيس المخابرات السابق آفي ديختر مهام منصبه، نال أكاليل مجد ال سابق لها 

طيني، عن ضربة فقد جري الحديث عن نصر لم يكن له مثيل علي االرهاب الفلس. في تاريخ حروب اسرائيل
 .لن يتمكن العدو من االنتعاش منها، عن خطوة عسكرية ستدرس في المدارس العسكرية في أرجاء المعمورة

في المواجهة الحالية مع الفلسطينيين فقدت اسرائيل اكثر من الف : هذه المدائح ال تستوي مع معطاة واحدة
لم . رنا في الماضي وكذا بالنسبة لخسائر العدوشخص، معظمهم مدنيون ـ وهو رقم قياسي حتي بالنسبة لخسائ
وفضال عن ذلك، فلم يحصل ان قتل في اي من . يسبق لمثل هذا االمر الخطير أن حصل منذ حرب االستقالل

 .حروب اسرائيل مدنيون كثيرون بهذا القدر في الجبهة الداخلية للدولة
ما حماس بأن اعمال العنف التي قاموا بها هي منذ انسحاب اسرائيل من قطاع غزة يدعي الفلسطينيون، وال سي

الموقف الذي يمثله ديختر يرفض هذا . فبدون هذه ما كانت اسرائيل لتنسحب. التي ادت الي فك االرتباط
واضح أن لقرار االنسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة كانت اسباب مختلفة، ولكن ال ريب ان . الزعم

من احتدام الوضع االقتصادي وحتي التغيير الجارف في الرأي :  فيهاالرهاب الفلسطيني أدي دورا مركزيا
 .العام في اسرائيل، بما في ذلك تأييده المكثف لمبادرة جنيف، حتي دون معرفة تفاصيلها

. فالمخابرات تحت قيادته اعادت الي الذهن الجيش االسرائيلي بعد حرب االيام الستة. ديختر مخطيء ومضلل
ش االسرائيلي اعتقدوا بأن احتالل االرض هو الرد علي كل شيء، ففي المخابرات اعتقدوا فاذا كانوا في الجي

التحليل الذي سبق اعالن النصر كان مبسطا . بان االحباط المركز هو الغاية في المواجهة مع الفلسطينيين
الجو، كانت له صحيح أن لجهاز االمن العام، الذي دمج القوات مع االسخبارات العسكرية وسالح . وسطحيا

كما كان له ايضا انجازات اخري، ولكن ال يمكن أن نري . انجازات عسكرية واستخبارية في االحباط المركز
 . فيها نصرا استراتيجيا علي االرهاب

حرب االرهاب مستمرة، كما تبين هذا االسبوع في العمليتين في مفترق غوش عصيون وقرب عاليه، رغم كل 
وتمسك العديد من الفلسطينيين بقتل االسرائيليين لم يضعف رغم خسائرهم . ت المركزةالنجاحات في االحباطا

لو كان ديختر رئيس االركان أو وزير الدفاع وجسد مخططاته، لكان عليه أن يجند كل احتياطي . الكثيرة
  .وهكذا ايضا اضطر شارون الي وقف اقتراحات الحباط مركز كبير. الجيش االسرائيلي الشهر طويلة

ال يبدو أن هذه . العمليتان هذا االسبوع وقبل ذلك اغتيال ساسون نوريئيل يجسدان بأن حرب االرهاب مستمرة
بداية انتفاضة ثالثة، ولكن يبدو أنه يوجد هنا نية لتوسيع النار شبه اليومية في طرق الضفة، النار التي تشارك 

 .أجهزة أمن السلطة الذين يعملون علي عاتقهمفيها كل المنظمات الفلسطينية تقريبا، وربما ايضا رجال 
 21/10/2005) هآرتس(

  26/10/2005القدس العربي 
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  بوش واالنتخابات التشريعية-لقاء عباس  .56

  علي الجرباوي   
تدلّل مجريات األحداث خالل اآلونة األخيرة على أن إسرائيل ال تريد استقرار النظام السياسي الفلسطيني، بـل                 

فهذا االستقرار إن حصل سيضع ضغوطاً عليها، إذ سيؤدي إلـى         .  بمختلف الوسائل المتاحة   تعمل على تقويضه  
بطالن حجتّها التي دامت لسنوات حول عدم وجود شريك فلسطيني يعتمد عليه للمضي قُدماً في عملية التسوية                 

يصب مباشرة في مصلحة    إن استمرار حالة الفوضى والفلتان األمني داخل مناطق السلطة الفلسطينية           . السياسية
إسرائيل كونه يؤيد ادعاءها أن الفلسطينيين ليسوا قادرين، وبالتالي فإنهم ال يـستحقون، أن يكونـوا شـركاء                  

بالتالي، تُثبت إسرائيل موقفها أن الوسيلة الوحيدة الممكنة للتقدم في طريق           . تفاوض في عملية التسوية السياسية    
وتكمن أهمية السياسة األحادية بالنـسبة      . ثل باتخاذها خطوات أحادية الجانب    تسوية الصراع مع الفلسطينيين تتم    

إلسرائيل ليس في انسحابها من قطاع غزة، فهذا هو الطُعم الذي رمته للعالم ليشيد بها وبهذه السياسة، وإنما في                   
تحويل مناطقهـا   الخطوات التي تقوم بها في القدس والضفة لضم معظم أراضيها عنوة وبفرض األمر الواقع، و              

. المأهولة بالفلسطينيين بكثافة إلى معازل تتصل ببعضها بطرق وجسور وأنفـاق مـسيطر عليهـا إسـرائيلياً                
باختصار، تريد إسرائيل المجبرة دولياً على قبول قيام دولة فلسطينية أن تطيح بسيادة هذه الدولة قبل قيامهـا،                  

  .ةوأن تُقلّص مساحتها إلى أصغر بقع كانتونية ممكن
للسبب أعاله تؤجج إسرائيل المواجهة مع الفلسطينيين، أنها تقوم بذلك استفزازاً وبحثاً عن استجابة فلـسطينية،                

وغالباً ما يقع الفلـسطينيون فـي الفـخ         (فهي تريد من الفلسطينيين الرد على استفزازاتها، وعندما يحدث ذلك           
ون إرهابيين قتلة، وتصبح السلطة ضعيفة وغير قادرة        يصبح الفلسطيني . تقيم إسرائيل الدنيا وتقعدها   ) المنصوب

على مواجهة البنى اإلرهابية للفصائل الفلسطينية، ويستدعى العالم للضغط على هذه السلطة كـي تقـوم بــ                  
واجبها في حماية أمن االحتالل اإلسرائيلي، وتنهال إسرائيل على الفلسطينيين بإجراءات عقابية جماعية إضافية              

ويستمر الوضع هكذا دواليك، وترفع خالله إسرائيل وتيـرة االسـتفزازات           .  فعل فلسطيني جديد   تؤدي إلى رد  
لتُحرج السلطة الفلسطينية التي إما أن تقبل االدعاء اإلسرائيلي بضعفها، وإما أن تدخل في مواجهة مفتوحة مع                 

ي لفترة مديـدة، وتثبـت أن       هذه الفصائل تؤدي إلى إشعال فتيل حرب أهلية فلسطينية تطيح بالوضع الفلسطين           
إسرائيل معذورة في عدم وثوقها بالسلطـة الفلسطينية من ناحية، وفي إتباعهـا سياسة فك االرتباط أحادياً مع                

  . الفلسطينيين من ناحية أخرى
بالتأكيد ساعد الواقع الموضوعي المتمثل بتوازن القوى الهش بين السلطة ومعارضيها ميدانياً في تثبيت حكمـة                

فلو كانت السلطة مؤهلة بقدراتها األمنية على حسم سريع للمواجهة مع الفـصائل             . س السياسية بهذا الشأن   عبا
والمجموعات الفلسطينية المسلحة، الرتفعت وتيرة األصوات المطالبة بضرورة خوض هذه المغامرة ولوجـدت        

ن حالة الضعف والفوضى الداخلية التي      ولك. لها صداً عالياً وتأثيراً أكبر في صناعة القرار السياسي الفلسطيني         
في تدعيم سياسة عباس الحكيمـة      ) رب ضارة نافعة  (يعاني منها مجتمع السلطة السياسي واألمني ساهم ايجابياً         

  .في التعاطي مع الشأن الداخلي الفلسطيني، حتى مع وجود مماحكات فصائلية واستفزازات مليشياوية مستمرة
التهدئـة  : ة إسرائيلياً، اتبع عباس سياسة تقوم على الجمع بين شـقين أساسـين            عوضاً عن المواجهة المرغوب   

فلكي يدرأ الرغبة اإلسرائيلية الجامحة في استفزاز الفلسطينيين ودفعهم نحو االمتثال الداخلي مـن              . واالحتواء
فلسطينيين من ناحيـة    ناحية، و ينفّس االدعاءات اإلسرائيلية بضرورة تكثيف التدخل الميداني اإلسرائيلي ضد ال           

أخرى، وجد الرئيس الفلسطيني من الضرورة القصوى أن يحقق التوصل إلى تفاهم فلسطيني عام وشامل مـع                 
ومع أن هـذه    . وقد تحقق له ذلك في حوار القاهرة      . مختلف الفصائل والقوى حول التهدئة الميدانية مع إسرائيل       

المتكررة من جهة، واعتبارات األجندات الخاصـة للفـصائل         التهدئة بقيت هشّة أمام االستفزازات اإلسرائيلية       
والمجموعات الفلسطينية من جهة أخرى، إال أنها بشكل عام استطاعت أن تصمد بشكل مقبول ويمكن الـدفاع                 
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ولكـن  . عنه أمام المحافل الدولية، كما فعل عباس في مؤتمره الصحافي المشترك مع الرئيس بـوش أخيـراً                
الحفاظ على استمراريتها كان يتطلب من عباس ليس فقط إقناع المـشتركين بـضرورتها   التوصل إلى التهدئة و   

لمواجهة المخطط اإلسرائيلي المستهدف إشاعة الفوضى واالقتتال الداخلي الفلسطيني، فذلك لم يكن يكفي لوحده              
ه التهدئـة تقـديم     بل تطلبت صيانة هذّ   . لصيانتها ضمن أجواء الشك والتنافس المنتشر بين األطراف الفلسطينية        

وقد وجد الرئيس الفلسطيني أن المدخل األساسي       . مشجعات لهذه األطراف كي تستمر في منح عبـاس ما أراد         
لتحقيق مصلحة هذه األطراف بما يضمن التزامها بالتهدئة مع إسرائيل يكمن في فتح المجال أمامهـا للـشراكة                  

لقد .  يقصيها عن االندماج االيجابي الفعال والمفيد سياسياً لها        داخل النظام السياسي الذي كان، ألسبابه وأسبابها،      
ارتأى عباس أن مقايضة استمرار التهدئة بفتح مجال النظام السياسي المغلق للشراكة السياسية مهـم الحتـواء                 

فانفتاح النظام السياسي النضواء الجميـع ضـمنه واسـتفادتهم منـه         . الفصائل والحركات السياسية المعارضة   
وبالتـالي يـصبح للجميـع      . طلب، بالمقابل، تصرف الجميع بمسؤولية تامة للحفاظ على وجوده واستمراره         يت

  .مصلحة ذاتية للحفاظ على التهدئة قائمة
ولكن إجراء هذه االنتخابـات تعطّـل       . تمثلت آلية تحقيق هذه السياسة عند عباس بإجراء االنتخابات التشريعية         

ومع أن تذمرات ظهرت    . تم االلتزام بعقدها في موعدها المقرر في تموز الماضي        ألسباب انتخابية داخلية ولم ي    
استـشعرت إسـرائيل خطـر هـذه        . في األوساط الفصائلية جراء ذلك، إال أن االلتزام بالمشاركة بقي قائمـاً           

والفلتـان  االنتخابات التي تشكّل بوابة استقرار النظام السياسي الفلسطيني ومدخل ضبط حالة الفوضى والتسيب              
ولتحقيق ذلـك   . التي يعاني منها الوضع الداخلي الفلسطيني، فبدأت تعمل بصورة منهجية على تقويض إجرائها            

األولى تتمثل بتصعيد وتيرة التوتر داخل الضفة سعياً وراء انفجار الوضـع األمنـي              . اتبعت إسرائيل وسيلتين  
ية، وصوالً إلى استحالة تنظيم إجراء هـذه االنتخابـات          جراّء الفعل وردات الفعل بينها وبين المقاومة الفلسطين       

أمـا  ). تشكّل االغتياالت وإغالق الطرق أمام استخدام الحافالت الفلسطينية الخاصة جزءاً من هـذه الـسياسة              (
الثانية فتتلخص بالحملة اإلسرائيلية العلنية الهادفة إلى منع حركة حماس من المشاركة في هـذه االنتخابـات،                 

ء ضمنها حملة االعتقاالت الواسعة بين صفوف الحركة فـي الـضفة إلضـعاف بنيتهـا التنظيميـة                  والتي جا 
  .االنتخابية، عّل ذلك يقود الحركة إلى العدول عن المشاركة في االنتخابات فتتأجل إلى أجل غير مسمى

علـى غايـة األهميـة    إن إجراء االنتخابات التشريعية في موعدها المقرر في كانون الثاني يناير المقبل أمـر        
الفلسطينية، وتأجيل إجرائها سيؤدي إلى انتكاسه بالغة الخطورة على الوضع الفلـسطيني الـداخلي، وسـيمنح                

قد يكون أحد أهم الجوانب االيجابية التي تمخض عنها لقـاء           . إسرائيل مأربها في استمرار تخريب هذا الوضع      
ات وعقدها في موعدها المقرر وعدم استثناء أي حركـة أو            بوش التزامهما العلني بأهمية هذه االنتخاب      –عباس  

هذا أمر ايجابي للحد من الحملة اإلسـرائيلية المـستهدِفة لهـذه االنتخابـات              . فصيل من إمكانية المشاركة بها    
بالطبع قد يكون هناك خبايا في الثنايا ستتضح خالل الفترة المقبلة حول مطالـب              . ولمشاركة حركة حماس فيها   

ولكن من الواضح أن الوقوف أمـام إجـراء         .  غير معلنة لتقليص مساحة المشاركة في هذه االنتخابات        أمريكية
  .انتخابات ديموقراطية يشكل صعوبة بالغة لكل من يدعي الديموقراطية ويبشّر بضرورتها في المنطقة

ائمة على التهدئة واالحتـواء     إن كان الرئيس الفلسطيني قد نجح في إقناع اإلدارة االميركية بصوابية سياسته الق            
يكون قد كسب معركة مهمة في الحرب الدائرة مع إسرائيل من جهة، ويكون قد فتح باب األمل على إمكانيـة                    
حقيقية إلعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني على أسس جديدة تكفل تجنيـب الفلـسطينيين ويـالت تفجـر                  

أما إن لم يتحقق    . لى تأجيجه وتنتظره بفارغ الصبر من جهة ثانية       الصراع الداخلي المؤلم الذي تعمل إسرائيل ع      
له ذلك حتى اآلن، فمن المفيد أن يتمرس على سياسته وال يحيد عنها إطالقاً برغم الضغوط الوافدة من إسرائيل                   

  .والخارج، ألنها الوحيدة التي من الممكن أن توصل الوضع الفلسطيني إلى بر األمان
  26/10/2005الحياة 
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 عمالء الدولة أطلقوا النار في التعمير: مقابلة، جند الشام .57
   :لناطق باسم منظمة جند الشام، غاندي السحمراني الشهير باسم ابو رامزفي حديث ل: صيدا

  من أنتم ؟ *
ـ نحن مسلحون موجودون هنا، وعندما نشأ تنظيم جند الشام وقام بتقوية نفسه في كل البلدان العربية نتيجـة                    

لمسلمين عن دينهم، قمنا بإمساك الراية بعقيدة صحيحة بالوالء والبراء، حتى نعود للخالفـة إن شـاء اهللا،           بعد ا 
  . ولو أن فيها بعض العذاب، ولكننا سنبني لبنة في جدار الدولة اإلسالمية

  يحكى كثيراً عن أنكم مدعومون من جهات خارجية؟ *
ميركيين والسعودية، والجميع يعلم أننا فقراء ودعمنا مـن مـال           ـ كثيراً ما يقال إننا مدعومون من اليهود واأل        

ليس لنا أي دعم من النظام السعودي، ولكننا مـسلمون كالجـسد الواحـد إذا               . المسلمين أو تبرع في سبيل اهللا     
  . اشتكى منه عضو تداعت له سائر األعضاء بالسهر والحمى

  وما عالقتكم بجماعة الضنية ؟ *
  .وعة الضنية وليس بيننا فلسطيني ولبناني، فنحن مسلمون وعلى قدر من التقوىـ ال عالقة لنا بمجم

  وما عالقتكم باالشتباكات التي جرت هنا في التعمير، وهل من أحد يحرضكم على القيام بمثل هذه األعمال؟*
األنـصار،  اسامة سعد وبهية الحريري وعصبة      ) للنائبين(ـ كانت مشكلة بين أفراد، وكنت مجتمعاً مع ممثلين          

نحن نتفاوض ونـاس يطلقـون      . سمعنا إطالق الرصاص، فإذ بنا نُغدر     . نسوي خالفاً فردياً عندما تم الغدر بنا      
وعلى األثر طلبت من األخوان في جند الشام أن يوقفوا مهزلة الغدر هذه             . هذا غدر . النار على أخ مسلم بريء    

ولكن بعد مناشدة الناس لنا     . لمالح، وأنا أذكر أسماء   وأن يقبضوا على الزعران الذين يطلقون النار على سعد ا         
بأن نرحمهم، إكراماً لهم، أوقفنا المهزلة لكي ال نكون مصدر رعب للناس، حتى عندما ندخل المنطقة نـدخلها                  

وهم كانوا يأخذون سالحهم مـن      . هناك عمالء للدولة هم أول من أطلقوا النار من قناص أصاب المالح           . كأهل
  . ومعنى ذلك أنهم يفتحون ثغرة ويعجلون بفتح مسألة سالح المخيمات. ش أعانهم بالسالحالدولة، والجي

  ما سيكون موقفكم في حال قررت الدولة اللبنانية إدخال الجيش اللبناني الى المنطقة ؟ *
هـا  ـ ال أقول لن أسمح بدخول الجيش اللبناني الى المخيمات، ولكني أقول إن النحلة وقبل أن تعقص تعرف أن                  

ال أريد أن أهدد وأقول ال أسـمح بـدخول   . ولكنني أعقص.. ستموت ولكنها تعقص، وأنا كذلك أعقص وأموت 
  .الجيش، والكالم هذا سابق ألوانه

  لماذا لم يتم إخراج سعد المالح لمعالجته خارج المخيم ؟ *
.  للعالج في صـيدا    ـ سعد المالح جريح، جاء موفدون من السيدة بهية الحريري وأسامة سعد وعرضوا أخذه             

قلنا، إذا كانت تتكرم وتعدنا بأن تأخذه وتعيده على عاتقها يا حبذا، أو ترسل أطباء لعالجه في المخيم حيث هو                    
  . أما الحقيقة فإن صحته في تحسن. اآلن، مع العلم أن الكالم عن موته شائعات وتهويل

  هل هناك احتمال تجديد االشتباكات من قبلكم ؟*
  .ابنا مضبوبين، وعلى أمن الدولة أن يضبوا شبابهم من الشارعـ من جهتنا شب

  26/10/2005المستقبل اللبنانية 
  

 :كاريكاتير .58
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