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  إسرائيل تعلن حرباً حتى النهاية ضد الجهاد .1
طـائرات  أن  : غـزة والقدس المحتلة    من   فتحي صباح وسائدة حمد    عن مراسليها    28/10/2005 الحياة   نشرت

حركة الجهـاد قـتال       في د ان شخصين على االقل من المسؤولين      ي واف ,اسرائيلية قصفت سيارة في مخيم جباليا     
وفي الوقـت نفـسه     . ونقل عن حالوتس قوله ان اسرائيل بدأت حرباً حتى النهاية ضد الجهاد            .وجرح آخرون 

شنت اسرائيل غارات جوية حقيقية ووهمية على قطاع غزة وقررت استئناف عمليات االغتياالت واالعتقاالت              
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يذاً لجملة من القرارات التي اتخذتها قيـادة االجهـزة          وتنف .وهددت بشن عملية عسكرية برية كبيرة في القطاع       
العسكرية واألمنية االسرائيلية، اجتاحت قوات كبيرة من الجيش، شمال الضفة الغربية وشـنت حمـالت دهـم                 

واعلنت مصادر عسكرية اسرائيلية عـن اعـادة        . وتفتيش واعتقاالت في منطقتي جنين وطولكرم وبلدة قباطية       
  .ارنياغالق حاجزي ايرز و ك

ن عدوانـه   أ شارون   هقال ما   : القدس المحتلة  من 28/10/2005الخليج اإلماراتية     مراسلة  آمال شحادة  وذكرت
  .مفتوح، معلنا تعليق التفاوض مع عباس ما لم تتخذ السلطة خطوات جدية ضد الفصائل

احت، مدينـة   قوات االحتالل اجت  أن  : الفت حداد نقال عن مراسلته     28/10/2005-27 48 عرب   واورد موقع 
 اعتقـل اثنـاء     هوقالت االذاعة االسرائيلية ان     . الجهادجنين واعتقلت عبد الحليم عز الدين وخمسة من نشطاء          

اكدت سرايا القدس، انها لن تتوقـف       من ناحيتها   . قيامه باجراء محادثة هاتفية مع مراسل التلفزيون االسرائيلي       
سرايا ستلجأ الى خطـف جنـود       الوقال عمار ارحيم ان     . لعن اطالق الصواريخ والمقاومة مهما فعلت إسرائي      

  أعلنـت سـرايا القـدس      من ناحية أخرى   .إسرائيليين للضغط علي اسرائبل لوقف تصعيدها واخراج المعتقيلن       
  .مسؤوليتها عن اطالق عدد من الصواريخ على بلدة سديروت

 مـن   الشيخ خضر حبيب     ه قال ما: وكاالتو –غزة  من  حامد جاد    28/10/2005 الغد االردنية    وتناول مراسل 
وأضاف لسنا نحن من خرق      .ن الحكومة االسرائيلية تعمل وفق أجندة تحولت إلى لعنة على الشعب الفلسطيني           أ

واضاف أن استمرار حملة االعتقـاالت والتهديـدات ضـد          . هاالتهدئة إذ أن إسرائيل لم تحترم يوماً ما جاء في         
وشـدد  . سـتفزاز الدعا احمد أبو الغيط امس إلى ضبط النفس وعدم ا         يته  من ناح  و . وكوادرها لن تخيفنا   الجهاد

  .على أن الطرف االسرائيلى يتحمل قدرا اكبر من المسؤولية في هذا الشأن باعتباره قوة االحتالل
السلطة اجرت اتصاالت  أن :وليد عوض من رام اهللاعن مراسلها  28/10/2005القدس العربي  وأشارت

خل لوقف التصعيد االسرائيلي الذي بات يهدد بانهيار التهدئة، وذلك في وقت صدرت فيه  للتد,واسعة النطاق
 , من نشطاء الجهاد في رام اهللا اثناء قيامهم بتعليق صور شهداء4اعتقلت التي أوامر مشددة لألجهزة االمنية 

 ان , عريقات التأكيدجدد صائب ومن جهته .بالتصدي لفصائل المقاومة واحباط اية عمليات تستهدف االحتالل
  . حد سواءىالتهدئة مصلحة للجانبين عل

 منان ابو مازن تلقى اتصاالً هاتفياً : نقال عن وكاالت من واشنطن 28/10/2005 الحياة الجديدة ولفتت
 ىوقال رسالتنا ال.  دعت السلطة الى التحرك ضد الجماعات االرهابيةهارايس، وقال شون ماكورماك ان

م لكننا نشجعهم ايضا على النظر في عواقب اي اعمال ه في الدفاع عن انفسهم اننا نعترف بحقهي االسرائيليين
  .قد يقومون بها

عملية الاحمد قريع اعتبر، ان التصعيد االسرائيلي بعد         أن   :غزة والوكاالت من   28/10/2005البيان   وأضافت
  .مخطط له مسبقا وال يساعد على ضبط االمن في االراضي الفلسطينية

 د مراقبون ومحللـون سياسـيون  يأكت: غزةمن عبدالقادر فارس عن مراسلها   28/10/2005 عكـاظ    وجاء في 
 هواسرائيل التي لم تتوقف ابدا عن عمليات االغتيال واالجتيـاح            عن تدهور االوضاع    أن المسؤول  ,فلسطينيون
مشيرين الى  ,  الفلسطينية   وكذلك غياب دور فاعل وحقيقي للمجتمع الدولي عما يجري في األراضي          , والحصار

  . حتى ال نعطي الفرصة إلسرائيل أكثر, والخضوع لإلجماع الوطني, ضرورة عدم لجوء الفصائل لردات الفعل
قول مسؤول  إلى  :  عن مراسلها عالء المشهراوي من غزة والوكاالت       28/10/2005االتحاد االماراتية    ونوهت

وذكرت مصادر صـحافية،    . صبح الضفة الغربية عراقا جديدا     أن إسرائيل لن تسمح بان ت      ,في رئاسة الحكومة  
ان االدارة االميركية رحبت بخطة إسرائيلية لضرب حركتي حماس والجهاد في المرحلة القريبة المقبلـة، ألن                

  .وقالت إن جهات اقليمية في المنطقة ال تعارض التنفيذ. الظروف التي تسمح بتنفيذها قد نضجت
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  دد االستقرار األمني في لبنانالفتيل الفلسطيني يه .2
الجيش اللبناني أحكم الطوق األمني، الذي فرضه أن  :الحاج شوقي عن مراسلها  28/10/2005 السفير ذكرت

 للحدود اللبنانية السورية ومواقع القيادة العامة، ة ساعة، على مواقع فتح االنتفاضة المتاخم48قبل حوالى 
 كلم داخل 7 5بلدتي السلطان يعقوب ولوسي في البقاع الغربي، بعمق حوالى المتمركزة في األنفاق الجبلية بين 

في ظل حالة استعداد  وشملت التدابير تفتيش السيارات العابرة والتدقيق بهويات ركابها، ، األراضي اللبنانية
واكدت بعض المعلومات أن فتح االنتفاضة عززت خالل ساعات  . كاملة وواضحة في صفوف العسكريين

لليل مواقعها في قطاع حلوى بالعناصر واألسلحة والعتاد عن طريق تسللهم من األراضي السورية عبر معابر ا
وقال ضابط لبناني في منطقة السلطان يعقوب إن الجيش اللبناني تمكن من قطع  . جبلية الى األراضي اللبنانية

وقالت مصادر عسكرية  . ق اإلمداد عنهاالطرق البرية التي تربط المواقع الفلسطينية ببعضها، كما قطع طر
لبنانية إن هذا التدبير هو رسالة تحذيرية وخطوة عسكرية متقدمة بانتظار الخطوات التي يحددها القرار 

  .السياسي
أكد مجلس الوزراء تمسكه بموقف لبنان لجهة مواصلة الحوار الداخلي في ما خص السالح الفلسطيني فيما 

ر الحوار مع الفصائل الفلسطينية قريبا من اجل التفاهم على موضوع السالح اوضح السنيورة انه سيباش
وذكرت مصادر وزارية اللسفير ان السنيورة سيجمع االسبوع المقبل على ابعد تقدير اللجنة  . الفلسطيني

لحوار اللبنانية المكلفة الحوار مع الجانب الفلسطيني برئاسة السفير خليل مكاوي تمهيدا لوضع اسس واضحة ل
 . مع وفد فلسطيني اكدت المعلومات انه سيكون موحدا من جميع الفصائل

كشف مصدر رسمي ان اجتماعات : البقاع ـ من عفيف دياب من 28/10/2005 الرأي العام الكويتية وقالت
اضة ميدانية جرت وتجري بين ضباط من الجيش اللبناني والجبهة الشعبية ـ القيادة العامة وحركة فتح ـ االنتف

للوصول الى مخرج الئق يحفظ كرامة الجيش والسلطة اللبنانية وهيبتها من جهة ويراعي خصوصية الوضع 
الفلسطيني المسلح في لبنان الذي عليه ان ينتهي كخطوة اولى خارج المخيمات لمصلحة وجوده المضبوط 

ة ـ اجتماعية فلسطينية خارج ولفت المصدر الرسمي اللبناني الى ان ال ضير من وجود مكاتب خدماتي, داخلها
المخيمات وال سيما في مناطق التواجد الفلسطيني المدني في اكثر من منطقة بقاعية على وجه الخصوص، 

 . وتحديداً في البقاع االوسط حيث هناك تجمعات كبيرة لالجئين
بـين الحكومـة    السنيورة كشف ان االستعدادات جارية الستئناف الحوار          أن    28/10/2005 الحياة   وأضافت

والفلسطينيين وان اجتماعاً سيعقد قريباً بين الطرفين على اساس حضور الفصائل الفلسطينية في وفد مـشترك                
خالفاً لالجتماعات السابقة، مشيراً الى انه يسهل للقاء الحواري باجتماع للجنة الوزارية المكلفـة النظـر فـي                  

  .الحقوق المدنية للفلسطينيين
ازي العريضي لفت الى ان التضخيم االعالمي ناجم عن االشكاالت التـي حـصلت فـي                لكن وزير االعالم غ   

البقاع الغربي، وقال ان المشكلة ال تقع على عاتق االعالم بل لغياب المعلومات الرسمية متمنيـاً لـو بـادرت                    
أشـار وزيـر    و .الجهات المعنية في قيادة الجيش الى اصدار بيان فوري للرد على ما تناقلته وسائل االعـالم               

الصحة محمد خليفة الى ان مجلس الوزراء اعتبر ان القضية الفلـسطينية تعطـى اكثـر مـن حجمهـا وان                     
  .االجراءات االمنية التي تتخذ هي طبيعية وروتينية في حال حصول أي حادث

 مصدر مطلع أفاد لـ البيان ان اتصاالت حثيثـة         عن    : تيسير أحمد  ،دمشق من 28/10/2005البيان   وأفادت
تجري بعيدا عن األضواء بين السنيورة وحزب اهللا الذي يقترح تسليم مواقع الجبهة الشعبية ـــ القيادة العامة                 

  . وغيرها إلى السلطة اللبنانية شرط عدم المطالبة بتسليم سالح المخيمات بل تنظيمه
للبنانيـة متابعـة الملـف    ووسط هذه األجواء المتوترة، رأى السفير السابق خليل مكاوي المكلف من الحكومة ا        

اللجوء : الفلسطيني أن الحل يكون ببدء الحوار الفلسطيني ــ اللبناني الهادئ والجاد ضمن أربعة محاور وهي              
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وضرورة حل مسألة السالح خارج المخيمات، وتنظيم       . إلى الدول المانحة لتحسين أوضاع الالجئين الفلسطينيين      
ني المسلح إضافة إلى إعادة فتح المكتب التمثيلي لمنظمـة التحريـر            السالح داخل المخيمات ومنع الظهور العل     

  . الذي اقفل خالل الحرب
أحمد جبريل، أعلن انه جاهز للحوار مع الحكومـة اللبنانيـة،           أن   28/10/2005 المستقبل اللبنانية    وأوردت

القة لتنظيمه بتهريـب    في ان ال ع   .تي.وقال في مقابلة لمحطة نيو     .ولكن بعد انسحاب الجيش من محيط المواقع      
طلبنـا وقـف الحملـة      : وقال .السالح من سوريا أو بمقتل المساح اللبناني، معتبراً انه قتل برصاص مجهول           

االعالمية المشبوهة في المستقبل وفي بعض الصحف التي يدفع لها من قبل سعد الحريري فـي لبنـان وفـي                    
قلنا لهم عليكم أن تتوقفوا وإذا لم تتوقفوا سنكون أحـراراً           . الخليج، هذه الماكينة التي تحولنا الى قتلة وإرهابيين       

وقال إنه ال نية لدى القيادة العامة ألي صدام عسكري مع الجيش اللبناني، متهماً يـداً                 .في الكالم الذي سنقوله   
ـ    ،خفية تعبث بهذا الجيش، مشيراً الى أن ستة جنود وضابط ومعهم أجهزة لتحديد األماكن              ع  توغلوا داخل موق

  .فتم اعتقالهم، وتم االتصال بقيادة الجيش في منطقة البقاع وتمت تسوية األمر
في هذا السياق إلى النفي الذي أوردته مصادر أمنية لبنانية حـول              28/10/2005الخليج اإلماراتية    وأشارت

 .من كوادر الجبهة  احتجاز الجبهة لستة من عناصر الجيش اللبناني بينهم ضابط، رداً على اعتقال الجيش لثالثة               
وأكدت المصادر أن كالم جبريل غير صحيح، وأن قائد الجيش اللبناني العماد ميشال عون ال ينوي الدخول في                  

  .مهاترات عبر إصدار بيان تكذيب
 نايف حواتمة دعا إلى تشكيل وفد فلسطيني        أن :  سعد حتر  -دمشق   من  28/10/2005 الغد االردنية    وأوردت

نة لبنانية شكلها رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة لحل مشكلة السالح الفلسطيني فـي  موحد للتفاوض مع لج 
توقع تسوية كافة القضايا العالقة بما فيها السالح الفردي داخل مخيمات لبنان وخارجـه عبـر          و .مخيمات لبنان 

أن حواتمة نفـى انتـشار      أكد على أن توطين الفلسطينيين في لبنان يدخل في باب االستحالة على             و. التفاوض
مليشيات فعلية في المخيمات بل يوجد سالح فردي له عالقة بآالم المجازر التي أحاطت بالفلسطينيين في لبنان                 

  :  .على امتداد العقدين الماضيين
 ان االحداث االخيرة تحمل الكثير مـن        :النائب أسامة سعد قال   أن  :  زياد عيتاني  ،بيروت 28/10/2005عكاظ  

اعتقد ان هناك أيدي خفية     . عالمات االستفهام وبخاصة تلك التي شهدتها منطقة التعمير في مدينة صيدا          الشبهة و 
  . تحاول وضع العالقات اللبنانية الفلسطينية في وضع متأزم لخدمة أغراض خاصة

لجـة  حيث اكد النائب سعد الثوابت الوطنية والقومية فـي معا         , كذلك تلقى النائب سعد اتصاال من عباس زكي       
بالمقابل علمت عكاظ من مصادر سياسية مطلعة ان زكـي           . معالجة سياسية هادئة  , الملف الفلسطيني في لبنان   

أجرى اتصاالت مع عدد من القيادات الفلسطينية الموجودة في لبنان حيث طالبها باتخاذ كل االجراءات الالزمة                
 مع الحكومة اللبنانيـة وتـسليمها أي مطلـوب    لمنع أية خروقات تحصل طالباً منها التعاون إلى أقصى الحدود      

وأضافت المصادر ان االتصال الذي أجـراه احمـد جبريـل           .يحاول ان يتخذ من المخيمات الفلسطينية ملجأ له       
السنيورة أمس األول شكل منعطفاً ايجابياً لمعالجة التجاوزات التي حصلت حيث أبدى خالله جبريـل رغبتـه                 ب

  . ؤدي إلى تنفيس االحتقان الحاصلبالتعاون مع كل ما يمكن أن ي
  

  دحالن يدعم فتوح لرئاسة الوزراء  .3
 أن عدداً من قيادات فتح في غزة يمارسون الكثير من الـضغوطات لتكليـف   يتردد :رام اهللا ـ محمد إبراهيم 

إذا كان الرئيس من الضفة فيجب أن يكون رئيس الـوزراء مـن             بتبرير أنه   شخص من غزة برئاسة الحكومة      
وتقول مصادر عليمة بأن فتوح نفسه      .  محمد دحالن، والمؤيدون له ومنهم روحي فتوح       تهميقف في مقدم  و, غزة

يتطلع لشغل منصب رئيس الوزراء الجديد بدعم من دحالن، ولو لفترة مؤقتـة أمـالً أن يـتم تكليفـه بعـد                      
 مقاومة اللحظات األخيرة    وفي .  لعب دوراً كبيراً في شحن النواب ضد حكومة قريع         هوتشير إلى أن  . االنتخابات
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وتقـول  . يسعى قريع لجذب نواب الضفة للتصويت لصالحه محذراً من وجود نوايا شخـصية وراء إقـصائه               
  . مصادر عليمة أن أبومازن الذي يواجه كل هذه الصعوبات قد يضطر لتشكيل الحكومة حكومة تسيير أعمال

  28/10/2005البيان 
  

   التحريرالقدومي يتهم السلطة بابتالع منظمة .4
قيادة السلطة بمحاولة ابتالع منظمة التحرير وممارسـة  , اتهم فاروق القدومي: عمان ـ  عبد الجبار أبو غربية

 بهدف منعها من ممارسة دورهـا الـوطني         ,ضغوٍط مادية عليها بمباركة أمريكية من خالل منع المخصصات        
وأكد أن العنـوان    , ة وزارة الخارجية للقدوة    أن يكون تنازل عن حقيب     ىنفو. والنضالي على الساحة الفلسطينية   

األول واألخير للشعب الفلسطيني هو المنظمة التي ليست في وارد خوض صراٍع على الصالحيات الدبلوماسية               
  .مع السلطة

  28/10/2005عكاظ 
  

   االسرائيلي على معبر رفح  المصريالسلطة ترحب باالتفاق  .5
وقـال صـبري     .م بين مصر واسرائيل أمس فيما يتعلق بمعبر رفح        رحبت السلطة باالتفاق الذي ت    : الفت حداد 

 ,تم التوصل اليـه لما صيدم ان االتفاق هو تتويج لعدة لقاءات جمعتنا مع الجانب اإلسرائيلي موضحا انها نتيجة    
احة كاميرات ستكون مت  الأن  : وفيما يتعلق بكاميرات المراقبة قال     .لكن الجانب اإلسرائيلي أراد بحث ذلك داخليا      

  .فقط لعملية تسجيل الحركة ولن تكون متاحة من خالل بث الحي والمباشر
  27/10/2005 48عرب 

  
   على خريطة الطريق  االسرائيليعشراوي تحذر من التحايل  .6
ن العالم يطالب الفلسطينيين إنهاء العنف في حين يتغاضى عن واقـع االحـتالل              أعشراوي  حنان  قالت   :نابلس

تركيز على الحلول األمنية، رغم     الوأعربت عن استهجانها من     . شكال العنف والعدوان  الذي يعتبر من أشرس أ    
طالبت المجتمع الدولي ببذل المزيد مـن الجهـد السـتئناف           و. هاأن لمشكلة الشرق األوسط أبعادا أخرى غير      

ليـة التـي    محادثات السالم واالنخراط مباشرة في قضايا الوضع النهائي وعدم العودة لسياسة الحلـول المرح             
وأكدت أن معظم الفلسطينيين يريدون بناء نظام ديمقراطي خال من          . ال نهائية حإسرائيل إلى    سرعان ما تحولها  

  .الفساد
  28/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
   حسن يوسفالشيختأجيل إطالق سراح  .7

قدمته النيابة العـسكرية    وافقت المحكمة العسكرية اإلسرائيلية في عوفر على االستئناف الذي            :أمين أبو وردة  
بكفالة مالية لضمان حـضوره جلـسات محاكمتـه ، إال أن             الشيخ يوسف    ضد قرار قضى على إطالق سراح     
 أنوقالت جمعية انـصار الـسجين        . ساعة لالستئناف على هذا القرار       72المحكمة أعطت النيابة العامة مدة      

ظرا لوجود أدلة قاطعة كفيلة أن تدينه بالسجن الفعلي          انه يعارض اإلفراج عن الشيخ ن       قال ممثل عن هذه النيابة   
  .ألنه مارس أعماال ضد دولة إسرائيل مخالفة للقانون حسب ادعائه

  28/10/2005الخليج اإلماراتية 
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  الرد على رد أسامة حمدان حول خبر تسويق الرسائل اإلرهابية .8
وص تسويق رسائل اإلرهاب من قبل رداً على تقرير مركز المعلومات حول اإلستخبارات واإلرهاب بخص

حماس بواسطة اإلنترنت، فقد أنكرت الحركة، ادارة البنية التحتية الخاصة بمواقعها على شبكة اإلنترنت من 
موقع خاص , أي، ادعى أسامة حمدان أنه ال يوجد للحركة. بي. وفي مقابلة مع يو. لبنان وتوجيهها من سوريا

وأضاف أن موقع . اغالق موقعها قبل ثالثة أعوام بسبب الضغوط السياسيةبها على شبكة اإلنترنت وانه جرى 
ليس موقعاً رسمياً لحماس بل موقعاً شخصياً يسعى الى نشر , المركز الفلسطيني لإلعالم, اإلنترنت المقصود به

رد ي وف. التقارير حول الموضوع الفلسطيني عبر اإلنترنت في اطار التعبير عن الشأن الفلسطيني وحمايته
فعل اضافي، ظهر في مقال تحت عنوان اإلستخبارات الصهيونية تحرض ضد مواقع الكترونية تكشف 

أن التقرير الذي تم نشره يأتي في سياق حملة التحريض , وجاء فيه. اإلرهاب الصهيوني بزعم أنها لحماس
 رد فعل ممثل إن. الصهيونية ضد سورية بشكل خاص، في وقت تواصل فيه اسرائيل هجومها على حماس

حماس في لبنان كاذب، إذ ان المركز الفلسطينيي لإلعالم هو اسم للتغطية على مواقع اإلنترنت التي يتم تفعيلها 
وفي هذه المواقع التي تستثمر فيها حماس موارد كبيرة، يتم بصورة . من قبل حماس وتظهر بالعديد من اللغات

وفي الموقع  يوجد رابط الى كتائب القسام ومواقع . ريةجارية نشر بيانات حماس وبيانات ذراعها العسك
الى جانب ذلك، فإن مواقع . اضافية للحركة حيث تُنشر هناك معلومات جارية تتعلق بالعمليات اإلرهابية

اإلنترنت الرائدة لحماس التي تظهر تحت اسم المركز الفلسطيني لإلعالم تتم ادارتها من قبل نزار حسين، أحد 
ويظهر اسمه على أنه رجل اإلتصال لعدد من المواقع التابعة للفلسطيني . الحركة في لبنانكبار ناشطي 

  . لإلعالم
  26/10/2005مركز المعلومات حول اإلستخبارات واإلرهاب 

  
   مسلحة تتوعد إسرائيل  فلسطينيةأجنحةأربعة  .9
  و كتائب ابـو الـريش   و كتائب األقصى وسرايا القدس أن :غزة والوكاالت من 28/10/2005البيان   نشرت

 بالتهدئـة  مد التزامهيأكت مع في مؤتمر صحافي مشترك بالرد على الخروقات اإلسرائيلية   ,واتوعد ألوية الناصر 
وشدد على ان   . سرايا ان الدم الفلسطيني ال يمكن ان يذهب هدرا        الوقال ناطق باسم     . بشكل تبادلي مع إسرائيل   

مـستنكرا  ,  على كل الشعب ولن نسمح باستفراد العدو بفصيل معـين          اي اعتداء على اي فصيل يعني االعتداء      
  . االنتحارية الخضيرةاألصوات النشاز التي استنكرت عملية

قول األجنحة انها ال تقبل بتجزئـة فلـسطين الـى غـزة             : من غزة  28/10/2005االتحاد االماراتية    وذكرت
  . سيتم الرد عليه من غزة ومن أي منطقة أخرىباعتبارهما بقعة واحدة وان اى اعتداء على الضفة, والضفة

  
 قا الشيخ خليل القوحماس تنعي .10

توفي مساء أمس الشيخ خليل إبراهيم العبد القوقا الرجل الثاني في حركة حماس بعد الشيخ الشهيد احمد ياسين                  
ألخوان المـسلمين   ويعتبر الشيخ القوقا من الرعيل األول لجماعة ا       . إثر اصابته بجلطة قلبية في دولة اإلمارات      

وعرف بجرأته ومواقفـه الـشجاعة،      . في فلسطين والذين أخذوا على عاتقهم إحياء البعث اإلسالمي من جديد          
وكان له دور في تأسيس المسجد الشمالي، ثم الجمعية االسالمية في معسكر الشاطىء مع الشيخ أحمد ياسـين،                  

تربى علـى يـد     . ب أول رئيس للجمعية االسالمية    حيث اعتبر ساعده األيمن في فترة الثمانينات، وشغل منص        
القوقا العشرات من أبناء وكوادر الحركة االسالمية في قطاع غزة ومنطقة السبع داخل األراضـي الفلـسطينية    

  .48المحتلة عام 
  28/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  لمستوطنين على السكان في الخليل لهجوم  .11
لنيابة االسرائيية العامة وطالبت بالتدخل الفوري من أجل صد         ل برسالة مستعجلة    توجهت جمعية حقوق المواطن   

وقال شـهود    .الهجمة العنيفة التي شنها المستوطنون على السكان الفلسطينيين في حي وادي حسين في الخليل             
ن الشارع  وأغلق المستوطنو  .حي ورموا الحجارة على بيوت السكان     ال إنه دخل حوالي مائة مستوطن إلى        نعيا

ووفق التقارير فإن قوات الجيش والشرطة لـم يقومـوا باتخـاذ             . المؤدي الى الحي بواسطة الحجارة الكبيرة     
  .اإلجراءات الالزمة لصد هجمات المستوطنين

  27/10/2005 48عرب 
  

  الكيان يشترط موافقة البطريرك الجديد على صفقة مشبوهة لالعتراف به .12
ي القدس المحتلة، ثيوفيلوس الثالث، الحكومـة الـصهيونية بأنهـا تـشترط             اتهم بطريرك الروم األرثوذكس ف    

االعتراف به بطريركاً، موافقته على إبرام صفقات لبيع عقارات تابعة للبطريركية في البلدة القديمة في القـدس                 
ا الصهيونية   اتهام البطريرك ثيوفيلوس من خالل التماس للمحكمة العلي          وجاء  .الشرقية المحتلة لمستوطنين يهود   

ضد مسؤولين صهاينة بينهم شارون والوزير المكلف بشؤون القدس هنغبي ووزير الداخلية ووزيـرة القـضاء               
  . مناحيم مزوزوسيلفان شالوم و

 28/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   في غزة والضفة بسبب االحتاللاالنسانيةاالونروا تؤكد تدهور األوضاع  .13
 رئيسة وكالة أونروا انه على الرغم من االنسحاب االسرائيلي من غزة اال أن األوضاع               قالت  كارين  أبو زيد     

في القطاع كئيبة الن اسرائيل تتباطأ في محادثات بشأن المعابر الحدودية، مضيفة اصبح الوضع  يبعث اكثـر                  
 .هو تغيير لألفضل  على االكتئاب النه كانت هناك بعض التوقعات بأنه سيحدث بعض التغيير مع فك االرتباط و              

وقالت ابوزيد انها ايضا قلقة بشأن الموقف في الـضفة   وقالتلم يحدث تحرك بشأن األمور التي يتعين تقريرها،       
  .وتبني اسرائيل جدارا تقول انه سيعزز األمن. الغربية حيث تتسع المستوطنات االسرائيلية

  28/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

   كفر قاسم  لمجزرة 49إحياء الذكرى الـ  .14
 للمجزرة الرهيبة اليوم    49 استكملت االستعدادات في بلدة كفر قاسم إلحياء الذكرى السنوية ال            : وديع عواودة 

 أهالي البلدة طالبة منهم، رفع األعالم الـسوداء فـي            مجزرة،الودعت اللجنة الشعبية إلحياء ذكرى       ).الجمعة(
  . شهدائهاذكرى المجزرة التي يتساوى عدد سنواتها مع عدد

  28/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

   حول التمثيل النسائي تتعارض مع اإلتفاقات بين األحزاب  تصريحاتال: الحركة اإلسالمية .15
 رئـيس لجنتـي المتابعـة       - المكتب السياسي، رسالة الى المهندس شوقي خطيب         -وجهت الحركة اإلسالمية    

ت على لسانه في صحيفة بانوراما في األسـبوع الماضـي،           والقطرية، تحتج فيها على التصريحات التي ورد      
والتي جاء فيها أن خطيب يوافق على الطرح النسوي القاضي أن يكون تمثيل في المتابعة لمجموعـة نـسوية                   

  . التقاها مؤخرا، بحيث يكون المندوب الثاني الممثل لألحزاب امرأة
  27/10/2005صوت الحق والحرية 
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   الى األنروا عن معاناة الالجئينمذكرة من منظمة التحرير .16

وقـد   .زار وفد من منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان المدير العام لوكالة األنروا في لبنان ريتشارد كوك في                
سلم الوفد مذكرة باسم اللجان الشعبية في لبنان عرضت معاناة الالجئين الفلسطينيين وبخاصـة علـى صـعيد                  

وسيع المدارس والبنى التحتية والمنح الدراسية والخدمات االجتماعيـة والـصحية        التربية والتعليم والتوظيف وت   
وأكد الوفد أن منظمة التحرير واللجان الشعبية ستقدم كل مساعدة ممكنة مـن أجـل مـساعدة                 . لمخيمات لبنان 

  .األنروا والمحافظة عليها كونها الشاهد الحي على مأساة الشعب الفلسطيني
  28/10/2005المستقبل اللبنانية 

  
  االحتالل يقر بفشل الجدار في توفير األمن .17

 .أقر ضابط كبير في جيش االحتالل، بأن الجدار الفاصل، فشل في حفظ األمن لإلسـرائيليين               : القدس المحتلة 
 قوله ال يمكـن التعويـل أمنيـا         هونقلت اإلذاعة الصهيونية عن    .الخضيرة في أعقاب عملية     هوجاءت تصريحات 
  .ألن المعابر تشكل نقاط ضعف فيهيه بصورة كاملة عل

  28/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   بؤر استيطانية بالضفة4االحتالل يخلي  .18
ت، امس، بإزالة اربـع بـؤر اسـتيطانية اقامتهـا           مقوات االحتالل قا  أن   28/10/2005 الغد االردنية    نشرت

ووقعت خالل عملية االخالء مواجهات      .غربيةعصابات المستوطنين، امس االول في انحاء مختلفة من الضفة ال         
  .جنود والمستوطنين، وقد حظر على الجنود، كالعادة، حمل االسلحة او حتى العصيالبين 

ريد بادر الى عقد جلسة عاجلة للجنة الخارجية واالمن فـي           ايوسي س أن   27/10/2005 48 عرب   وذكر موقع 
ضد ضباط وجنود الجيش والـشرطة اثنـاء         ن المستوطنين الكنيست، لمناقشة االعتداء الذي نفذته مجموعات م      

وانتقد تغاضي الجيش عن جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين وتعاونه معهم، وقال ان من يتعاون مع               . خالءالا
 .االعمال البلطجية للمستوطنين في الخليل عليه اال يفاجئ اذا كانت هذه البلطجية تستهدفه في ايلـون موريـه                 

 ذلـك  اثر . عتداء بمثابة نكران للجميلال حالوتس، فاعتبر ا  اما . جنائيا عمال، اعتداء المستوطنين    واعتبر موفاز 
دعا قائد المنطقة الوسطى، الى اعادة النظر في جوهر العالقات بين الجيش ومستوطني ايلون موريه، وقال انه                 

  .  يتوقع صدور شجب حاد للعنف الذي يمارس ضد الجيش
  

   البنتاغون معلحل أزمة الثقة  واشنطن الى موفاز .19
يسافر شاؤول موفاز، األسبوع المقبل، الى الواليات المتحدة األميركية الجراء محادثات تتعلـق بأزمـة الثقـة                 

ـ  .العميقة السائدة بين وزارة األمن االسرائيلية والبنتاغون   سـيجتمع بالعديـد مـن    هوقال مصدر اسرائيلي، ان
  .مسفيلد، في محاولة النهاء هذه األزمةالمسؤولين األميركيين، بينهم را

  27/10/2005 48عرب 
  

  تهريب الوقود من المناطق الفلسطينية يشعل غضب اإلسرائيليين    .20
تتواصل ردود الفعل على الساحة االقتصادية في إسرائيل عقب قرار الحكومة األخيـر برفـع                : أحمد إبراهيم 

يث أعلن العشرات عن غضبهم من هذا القرار زاعمـين          ما سبب حالة من السخط ح     % 20أسعار الوقود بنسبة    
أن حكومة شارون دأبت على سرقة اإلسرائيليين ورفع األسعار لمواجهة األزمـات الناجمـة عـن الـسياسة                  

 وأدى االرتفاع الزدهار أسعار الوقود في المناطق الفلسطينية وأجبر العشرات من السائقين             .االقتصادية الفاشلة 
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وكشفت العديد من التقارير الـصحفية   . شراء البنزين المهرب من المناطق الفلسطينية المحتلة      اإلسرائيليين على   
في تل أبيب أن عددا كبيرا من الفلسطينيين تحولوا أخيراً للتجارة في هذا البنزين وبيعه إلى اإلسرائيليين وهـو                   

ن الند بضرورة إنزال أشد أنواع      وطالب الحاخام يهودا ب   . ما أدى إلى غضب العديد من المسؤولين في تل أبيب         
من جانبها أشـارت    .  بأنه هزيمة إلسرائيل   ذلكالعقاب االقتصادي على الفلسطينيين نتيجة لما قاموا به واصفاً          

مجلة هاعيساقيم االقتصادية في تقرير لها إلى مدى خطورة هذه القضية خاصة أنها تثبت نجاح الفلسطينيين في                 
  · على الرغم من السياسات العنصرية التي تنتهجها تل أبيب ضدهمالتغلب على إسرائيل اقتصادياً

27/10/2005االتحاد االماراتية   
  

 اليهود يطالبون البابا بوقف كثلكتهم  .21
دعا البابا بندكت السادس عشر أمس، إلى تجديد التعهد بين الكاثوليك واليهود لتعميق الروابط بينهما والعمل من                 

ة وجهها إلى احتفـال      في رسال  هوجاء كالم  . داً على أنه سيسير على خطى سلفه      أجل خير كل اإلنسانية، مشد    
 إلطالق وثيقة المصالحة بين الكاثوليك واليهود، التي        40حضره قادة كاثوليك ويهود في الفاتيكان في الذكرى ال        

وأثنى البابا على الوثيقة ووصفها     . أدانت فيها الكنيسة الكاثوليكية معاداة السامية، وبرأت اليهود من قتل المسيح          
  . ديدة بين اليهود والكاثوليكبأنها كانت القاعدة لعالقات ج

  28/10/2005السفير 
  

   للمنطقة الجنوبيةقائداتعيين اللواء يوآب غالنط  .22
عين الجيش االسرائيلي، يوآب غالنط قائدا للمنطقة الجنوبية في الجيش خلفا لدان هرئيل الـذي سـيتم تعيينـه              

  .  ملحقا عسكريا في السفارة االسرائيلية في الواليات المتحدة
  27/10/2005 48عرب 

  
   اللبنانيةالشاباك يحقق مع حسن مواسي لعمله مع المستقبل .23

ـ        حسن مواسي في مركز شرطة الخـضيرة امـس، حيـث            48مثل الصحافي الفلسطيني العامل في مناطق ال
.  ساعات بسبب مساهمات كتابية لـه فـي صـحيفة المـستقبل        4أجرى محققو الشاباك تحقيقاً استمر اكثر من        

لطيبي بيانا، وصف فيه التحقيق مع مواسي بأنه، مالحقة سياسية وبوليسية ضد صـحافي يقـوم   واصدر احمد ا  
  .بواجبه المهني

  28/10/2005المستقبل اللبنانية 
  

  سفير  سيلفان شالوم يرشح رئيس بلدية سديروت لمنصب .24
يال، لشغل منـصب    وزير سيلفان شالوم، رشح رئيس بلدية سديروت، ايلي مو        الافادت االذاعة االسرائيلية، ان     

  .السفير االسرائيلي لدى باريس، خلفا لنيسيم زفيلي، الذي انهى مهامه في باريس بناء على طلبه
  .  وافادت االذاعة ان قرار شالوم يقتضي المصادقة عليه في الحكومة ومن قبل مفوضية خدمات دولة اسرائيل

  27/10/2005 48عرب 
  

  لسياحة واآلثار كلفة مشاريع ادوالر مليون 215 :البندك .25
انتهت وزارة السياحة واآلثار مؤخراً، من إعداد خطتها لألعوام الثالثة المقبلة التي سـتكون                :كتب حامد جاد  

وأشار وزير السياحة واآلثار إلى أن تكلفة  .2008 ـ  2006جزءاً من خطة التنمية الفلسطينية متوسطة المدى 
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 مليوناً لتمويل مشاريع وبـرامج      171مليون دوالر أميركي بواقع      215تنفيذ البرامج والمشاريع المختلفة بلغت      
  . مليوناً لتمويل احتياجات قطاع اآلثار44القطاع السياحي و

  28/10/2005األيام الفلسطينية 
  

 جمعية الهالل األحمر تهدد بإغالق مقرها في خانيونس .26
لمفتوح عن العمل لليوم الرابع عـشر،    يستمر موظفو جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في خانيونس بإضرابهم ا         

و عدم تثبيت   , احتجاجاً على عدم استجابة اإلدارة لمطالبهم المتمثلة في مساواتهم بوزارة الصحة مالياً و إدارياً             
وقال رائد النمس، الناطق اإلعالمي باسم المضربين، إن إدارة الهالل األحمـر            . المعاقين المنتجين في الجمعية   

ى الجمعية في خانيونس وفصل الموظفين وفرض عقوباٍت إدارية عليهم في حال شاركوا في              هددت بإغالق مبن  
  . اإلضراب، وذلك في خطوٍة إلنهاء اإلضراب ضمن عقاٍب جماعي لمئات الموظفين المشاركين في اإلضراب

  28/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  مبارك يحذر من حرب أهلية .27
ع صحيفة يديعوت أحرونوت امس حكومة شارون على اتخاذ اجراءات لتعزيز           حض حسني مبارك في مقابلة م     

أنتم في حاجة الى أبـو      : وقال. موقف ابومازن الذي يواجه موقفا صعبا بعد تزايد الفوضى في الضفة والقطاع           
قدم يجب أال تجعلوا أي ت    : وأضاف . البد أن تساعدوه وتدعموا موقفه أمام شعبه      . مازن االن على وجه التحديد    

كما حض مبارك   . اذا ما حاولتم اجبارهم ستنشب حرب أهلية      . في العملية السياسية مشروطا بمصادرة االسلحة     
 مسألة عـدم االجتمـاع عرضـة للتأويـل وكأنـه      ،شارون على االجتماع مع ابومازن في أسرع وقت، وقال       

  . يعاقب) ابومازن(
  28/10/2005الغد االردنية 

  
  ــ خريطة الطريقموسكو تأمل بمؤتمر خبراء ل .28

أكد وزير الخارجية الروسي الفروف أن بالده ستدعم جهود السلطة الفلسطينية للعمل في األراضي المحـررة                
وشدد على ضـرورة حـل       . بما في ذلك حل المشكالت االجتماعية واالقتصادية والمساعدة في المجال األمني          

ي الخطوات الالحقة بما يقـود نحـو التطبيـق الكامـل            القضايا اآلنية على الساحة الفلسطينية والتفكير سويا ف       
لذلك نحن أكدنا على موقفنا الداعي إلـى        : لخريطة الطريق والبدء بخطوات تحسين الوضع في المنطقة، وقال        

  . عقد مؤتمر للخبراء على مستوى عال بهدف حل المشكالت المطروحة
 28/10/2005البيان 

  
 ائيل واالرهاب في مصر ال فرق بين عمليات حماس ضد اسر: مبارك .29

كشفت صحيفة معاريف االسرائيلية في عددها الصادر امس  :الناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس
الخميس عن المحادثات السرية التي دارت بين الرئيس حسني مبارك ووزير االمن االسرائيلي شاؤول موفاز، 

رة تدعم بشكل مطلق العمليات العسكرية التي تقوم بها  ان القاه:ان الرئيس المصري محمد حسني مبارك، قال
واعتبرت مصادر في حاشية موفاز، بحسب الصحيفة . اسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة

االسرائيلية، زيارة وزير االمن الي القاهرة بمثابة انجاز كبير للديبلوماسية االسرائيلية، اذ ان الوزير موفاز 
ان مصر تؤيد وتتفهم عمليات : زاع تصريح مهم من الرئيس المصري حسني مبارك، الذي قالتمكن من انت

االغتياالت التي يقوم بها جيش االحتالل في الضفة الغربية المحتلة ضد نشطاء من التنظيمات الفلسطينية، 
رة بمشاركة كما قال بان مصر غير معنية بالم. وتحديدا ضد نشطاء حركة حماس وحركة الجهاد االسالمي
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حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر اجراؤها في الخامس والعشرين من شهر كانون 
وشددت المصادر االسرائيلية في حديثها علي ان الرئيس مبارك قال لوزير االمن . 2006الثاني يناير من العام 

هاد االسالمي وحركة حماس تعتبرها مصر موازية االسرائيلي ان العمليات االرهابية التي تنفذها حركة الج
ومشابهة ومتطابقة مع العمليات االرهابية التي تنفذها حركة االخوان المسلمين في مصر ضد اهداف سياحية 

 .في مصر، مثل تفجيرات شرم الشيخ وطابا
28/10/2005القدس العربي   

 
  صورة الوضع قبل االنفجار .30

 حســن البطــل
. الحكومة باقية حتى االنتخابات:  باألمس، أمام البرلمان هو من نوع المختصر المفيدخطاب الرئيس عباس،

  .مسؤولية الفلتان األمني على عاتق اسرائيل والفصائل. االنتخابات لن يؤجل موعدها المضروب
ف للسلطة، أو لرئيسها ولبرلمانها، سيطرة على مصير الحكومة، غير أن ممارسات االحتالل، بما فيها موق

الحكومة االسرائيلية من مشاركة الفصائل كافة في االنتخابات، تجعل إجراء االنتخابات في موعدها مسؤولية 
تتوزع ) دون هزة كبيرة(وأخيراً، فإن إبقاء حالة الفلتان محمولة ومضبوطة ..  اسرائيلية-سلطوية فلسطينية 

  .مسؤوليتها، حسب صراحة الرئيس عباس، على اسرائيل والفصائل
اقرأوا جيداً خطاب الرئيس بوش في (سرائيل توزع مسؤولية الفلتان بين السلطة والفصائل، والواليات المتحدة ا

.. أمنياً بخاصة(توزع مسؤولية تعثر خارطة الطريق على الجانبين الفلسطيني ) حضرة الرئيس عباس
  ).وبتحديد أقل.. استيطانياً بخاصة(واالسرائيلي ) وبالتحديد

؛ فإن )قبل انفجار الخضيرة(بق من قيام األطراف المعنية بحسبتها الخاصة في توزيع المسؤوليات إلى كل ما س
تقرير السيد جيمس ولفنسون، المبعوث الخاص للجنة الرباعية، هو األكثر وضوحاً وتحديداً في توزيع 

  .مسؤوليات مرحلة ما بعد غزة
غير .  وبالتحديد إلى المستوى التنفيذي اإلداري واألمنيتقريباً، وجه السيد ولفنسون معظم اللوم إلى اسرائيل،

اإلصالح اإلداري عملية مطلوبة، غير أن : أن قسط السلطة من اللوم والمسؤولية يحمل مفارقة معينة، وهي
بعض جوانب تطبيقاتها تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة، وبالذات، فإن نفقات زيادة رواتب موظفي القطاع العام 

  .ت زيادة واردات السلطة من الجبايةتستهلك حسنا
السلطة، في اإلصالح بخاصة، مثل الذي يلحس المبرد، وإال فكيف تقرر الحكومة، حتى بعد صدور تقرير 
ولفنسون، بدء تطبيق خطط الستيعاب ستة آالف عنصر أمن جديد، بعد تأهيلهم وتدريبهم، تمهيداً لفتح حساب 

ئل المسلحة بحل كتائب األقصى، وينتهي بتجييشهم في أذرع األمن رواتب لهم؟ بمعنى آخر، يبدأ حل الفصا
  .المختلفة

لإلصالح األمني أعباء مالية، وكذا لإلصالح اإلداري، ولترميم خارطة الطريق أعباء سياسية، مثل تحميل 
  .كل اغتيال لقائد فصائلي يتبعه انفجار في اسرائيل. مسؤولية الفلتان األمني إلسرائيل والفصائل

احة الرئيس، باألمس في البرلمان، مفيدة لتشجيع الناس على مزيد من مصارحة الذات، والناس غير صر
مقصرين في صراحة توزيع المسؤوليات، ولكنهم يحملون تقاعس السلطة القسط األكبر، فيما يتنصل رئيس 

  . اسرائيل والسلطةوهذه تلقيها على عاتق.. السلطة من المسؤولية، ويلقيها على عاتق اسرائيل والفصائل
من (من المهم أن الرئيس شدد على إجراء االنتخابات في موعدها، ألنه بعدها سيكون توزيع المسؤوليات 

  .أكثر وضوحاً وتحديداً) الفلتان األمني، إلى اإلصالح، إلى تحريك خارطة الطريق
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نتخابات، حتى تحول ما أن حصل الرئيس عباس من واشنطن على ضوء أخضر متقطع لمشاركة حماس في اال
الحقيقة أن هذا هو اإلنجاز الرئيس لزيارة . الضوء األحمر االسرائيلي لمشاركتها إلى ضوء أصفر متقطع

  .الرئيس الفلسطيني إلى واشنطن
جانب آخر من إنجاز رحلة عباس، هو المتعلق بلقائه الرئيس المصري في القاهرة، ومن ثم زيارة وزير 

وكيريم ) لألشخاص( للعاصمة المصرية، واتفاقهما على حلحلة موضوع معبري رفح الحربية االسرائيلي موفاز
  ).للبضائع(شالوم 

يبقى، إذاً، أن ينجح رئيس السلطة مع الفصائل في تضييق خروقاتها للتهدئة، وهذا أمر صعب بعد أن حملها 
ات، قد ال تبقى كذلك بعد التهدئة التي بدت، حتى خطاب عباس، متماسكة رغم الخروق. جانباً من المسؤولية

انفجار األمس في الخضيرة، والجانب الفصائلي الذي أعلن مسؤوليته، قد يتحمل مسؤولية ردود فعل اسرائيلية 
  .قد تطيح بموعد االنتخابات التشريعية، علماً أن الجهاد لن تخوضها
ف اسرائيل عن مسلسل تصفية إلى أن تتوق.. كلما أدركنا بداية مخرج، عاجلنا ركام انفجار جديد في إغالقه

  .المطلوب رقم واحد
27/10/2005األيام الفلسطينية   

  
  األجندة المختلفة والشراكة السياسية .31

 إعتراف الريماوي
على مدار الشهور السابقة، ومنذ أن صار الحديث حول التهدئة التي جاءت كإحدى نتائج حوارات القاهرة ما 

 كفلسطينيين نعيش حالة من التناقض واإلرباك، تتجلى في أكثر من بين الفصائل والسلطة الفلسطينية، ونحن
  .موقف أو صعيد، سواء فيما يتعلق بقضايا السياسة والمقاومة والحياة اليومية الداخلية

فحوارات القاهرة وتفاهماتها لم تخرج بالجديد للحياة الفلسطينية، ولم تفعل شيئا على األرض لرأب الصدع في 
مل السياسي والمقاومة، وبقيت األطراف الفلسطينية، تفسر التفاهمات تلك حسب ما تراه مناسبا فهم وممارسة الع

ومتقاطعا مع أجندتها في ظل غياب التركيز على القضايا العامة المشتركة، وفي ظل ممارسات اإلحتالل بحق 
ى التهدئة، وسياسيا فالسلطة الفلسطينية تختزل التفاهمات تلك في ضرورة الحفاظ عل. الشعب الفلسطيني

وبمشاركة أطراف عربية تسعى لربط خطة إعادة اإلنتشار في غزة بخارطة الطريق كرؤيا سياسية بمنظورها، 
رغم عدم إعتراف (والفصائل تركز أيضا على إلتزامها بالتهدئة المشروطة بالرد على الخروقات اإلحتاللية 

بالمضي قدما في تناول تفاهمات القاهرة بالجملة، كالشروع ، وبذات الوقت، فالفصائل تطالب )إسرائيل بالتهدئة
ف والشراكة في القرار السياسي الفلسطيني وإنجاز اإلنتخابات البلدية والتشريعية .ت.في العمل إلعادة بناء م
  . بموازاة إلتزامها التهدئة

ارسة على األرض، فالسلطة فإذا تمعنا بهذه الصورة نجد وندرك مدى الفجوة الحاصلة ما بين التفاهمات والمم
الفلسطينية، تريد التهدئة توطئة لمشروعها السياسي، وترى بالعودة إلى أي شكل مقاوم يجب أال يأتي إال من 

كون السلطة تمثل لون (خالل تفاهم جماعي جديد، بالوقت الذي تنفرد فيه في صياغة المواقف السياسية وحدها
ف والتخوف من .ت.فيما يتعلق بضرورة عمله تجاه م) ء الفصائلحسب إدعا(، وقصورها )الحزب الحاكم فقط

  .تأجيل اإلنتخابات التشريعية
وبالوقت نفسه، اإلحتالل باق، وأعادة اإلنتشار في غزة لم ترق إلى مستوى اإلحتفاالت بها، فقد أفضت إلى 

ت وعذابات الحواجز في  يعيش فيه أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وحمالت اإلعتقاالت واإلغتياالكبيرسجن 
 ما زالت تحصد سياسيا وتأييدا يلالضفة الغربية تتواصل وتتصاعد على يد جيش اإلحتالل، وحكومة اسرائ

  !.عالميا ثمن إعادة اإلنتشارهذه
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نبقى منقسمين داخليا نتشاجر على !  هنا، إلى متى هذا الحال سيتواصل؟ أما آن لنا مغادرة هذا التشرذم؟نتساءل
 موجودة؟ كل يوم يأتي ويحمل لنا إرباكا وتخبطا أكثر من سابقه، واإلحتالل بكل ممارساته كعكة غير

أما ...ومشاريعه اإلستيطانية يروج نفسه ومفاهيمه، ويكافأ عالميا وعربيا بترسيخ العالقات وفتح باب التطبيع
  من عبرة لنا في هذا ؟ 

ستيطانية وسياسية، مترابطا مع ما يجري في المنطقة  الحالية، وما يدور فيها من مخططات صهيونية إالمرحلة
من تطورات سياسية حادة تقودها أمريكا وحلفاؤها، تفرض علينا كفلسطينيين، شعبا وقيادة ، فصائال وسلطة، 

 والمقاومة ليست هواية بل هي رد فعل ،التوحد في برنامج سياسي مقاوم، فالسياسة ليست بمعزل عن المقاومة
دها، وال بد من المزج الخالق بينهما كأداة واحدة في سبيل تحقيق مشروعنا الوطني، فلم يعد لواقع يفرض وجو

ممكنا ألحد التفرد بالقرار السياسي الفلسطيني وفق أجندته وحده، أوالمراهنة على الحلول الجزئية واألمنية، بل 
إرادة جماعية في إتخاذ الوسائل  في صنع القرار الفلسطيني، وهذا بدوره يقود إلى يقيةال بد من شراكة حق

النضالية المناسبة والمتكاملة مع الرؤية السياسية وفق المصلحة الوطنية، وأي إختالل في هذه المعادلة يعيدنا 
  .إلى المشكلة ذاتها بممارسة كل لون ألجندته وفق ما يراه مناسبا

شريعية، والتي ستفرز ممثلين عن الشعب  هذه تمثل شكال وحدويا إنتقاليا حتى إجراء اإلنتخابات التالشراكة
الفلسطيني في الضفة وغزة بأطيافه المختلفة لتكن مرجعيته في مختلف القضايا والهموم، وبموازاته يجب فتح 

 إلى فضاء إعادة بنائها وتشكيلها وفق كانف للنقاش والحوار الجدي للخروج من دائرة المراوحة بالم.ت.ملف م
جة بإنتخاب مجلسها الوطني كمرجعية عليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن أسس ديمقراطية أيضا، متو

  .تواجده
 تحقيق هذا الفهم من الشراكة السياسية الفلسطينية، يقدم لنا إمكانية وقوة كبيرة في مواجهة اإلستحقاقات إن

  .السياسية العامة
27/10/2005 48عرب   

 
   غزةحصار .32

 أسرة التحرير
لحساس لـمستوطنات غوش قطيف تقف حكومة اسرائيل مترددة في تنفيذ الخطوات بعد االخالء الشجاع وا

هذه . الالحقة الـمطلوبة منها وتقوم في الواقع بفرض حصار بحري وجوي وبري خانق على غزة وسكانها
الشكوى ال تصدر فقط عن الفلسطينيين وانما تتردد ايضا على لسان جيمس وولفنسون، مبعوث الرباعية الدولية 
لشؤون فك االرتباط، من خالل الرسالة التي أرسلها لوزراء خارجية الرباعية الدولية والى أمين عام االمم 

  .الـمتحدة في االسبوع الـماضي
وولفنسون يحذّر بأن حكومة اسرائيل تحول دون نهوض االقتصاد في غزة من خالل تحويل معالجة القضايا 

سواء حدث ذلك بصورة مقصودة . ن الـمتكاسلة بدرجة ال يقبلها العقلالعاجلة جدا الـمتعلقة بغزة الى اللجا
االتفاقات .  فالنتيجة هي نفسها-وخبيثة أو أنه مجرد خصام حول الصالحيات أو إن كان مجرد تسويف 

الـمتعلقة بفتح معابر القطاع أمام الناس والبضائع التي هي أساس البنية التحتية للوجود االقتصادي في غزة، 
اقتراح البنك الدولي باستخدام وسيلة مؤقتة من خالل القوافل لنقل البضائع ليس . لة منذ مدة طويلة جدامعط

اسرائيل لـم ترد على اقتراح االتحاد . مطبقا وحتى الـمداوالت حول هذه الطريقة تؤجل مرارا فتكرارا
قة تقريبا وتباطؤ مرور االوروبي باالشراف الـمؤقت على معبر رفح وحاجز ايرز الـمغلق بصورة مطل

ليست لهذه االمور . البضائع عبر معبر كارني ومرور باصين الى ثالثة فقط بين غزة والضفة كل بضعة ايام
  .عالقة باألمن الذي يعتبر الحفاظ والحرص عليه مسألة بديهية ومفهومة



 

 15

اذا فوتنا فرصة : تهموولفنسون كتب رسالته بلغة دراماتيكية حتى يهز صانعي القرار ويخرجهم من المباال
ردا على ذلك أفاد ديوان رئيس الوزراء أن الرسالة ستُدرس بعد . التغيير فاننا سنندم على ذلك في العقد القادم

هذه الصياغات الـمتغطرسة ال تعبر عن . عيد العرش، أما وزارة الدفاع فقد قالت انه ال حاجة لالنفعال
ل ما يتعلق بعالقات اسرائيل مع الفلسطينيين تكمن الـمصلحة في ك. التبصر والحكمة السياسية الـمفرطة

حتى يسجل فك االرتباط كنجاح . االسرائيلية االولى في التحسين الهام لـمستوى حياة سكان غزة والضفة
وليس كخطوة معزولة عن أي سياق سياسي، يتوجب على اسرائيل تجنب تكديس العقبات أمام الدول الـمانحة 

اذا تسببت رسالة وولفنسون بدفع شاؤول موفاز وشمعون بيريس . اول مساعدة الفلسطينيينوأمام كل من يح
  .لتوزيع الصالحيات فيما بينهما في هذه القضية فقد أحرزت مكسبها مسبقا

. حكومة شارون قد تخطىء اذا اعتقدت أن الجدران وعمليات التصفية واطالق النار هي ضمانة للهدوء األمني
إال أن اطالق صواريخ القسام على . ع أسيرة إغراء االعتقاد بأن عزل غزة عن الضفة ممكنكما أنها قد تق

سدروت تحديدا كرد فعل على عملية التصفية ألحد نشطاء الجهاد في طولكرم، يشير الى أن الفلسطينيين في 
ساسية للنهضة من يرغب في التطبيع مع هذا الكيان عليه أن يوفر الشروط األ. غزة والضفة هم كيان واحد

  . االقتصادية التي تعزز قوة الـمعتدلين وتحول االرهاب الى مسألة غير مرغوبة شعبيا
في هذه االثناء يمكن القول أن نصف العمل . مهمة فك االرتباط عن غزة لـم تستكمل ولـم تحرز النجاح بعد

  .نجاحإزالة الحصار االقتصادي عن سكان غزة هي شرط ضروري لـمثل هذا ال. قد تم
 عن هآرتس

27/10/2005األيام الفلسطينية   
 

  االفتراض المتدحرج .. الدولة الفلسطينية  .33
  علي الخليلي  

 مع نهاية السنة الخامسة من بدء تنفيذ اتفاق ،1999  كان من المفترض أن تنشأ الدولة الفلسطينية في العام
فلسطينية على بعض انحاء الضفة الغربية ، الى قيام السلطة الوطنية ال)1994(اوسلو الذي ادى في حينه 

  .وقطاع غزة
 1995غير أن هذا االفتراض دفن عمليا مع اسحق رابين رئيس وزراء اسرائيل االسبق الذي اغتيل في العام ،

  سبتمبر28ثم جاءت االنتفاضة الثانية في . الى سدة الحكم في اسرائيل) نتنياهو، شارون(وصعود الليكود 
مع الوالية االولى للرئيس االمريكي ) او لينبش على األصح من غياهب الرميم(قل االفتراض  لينت2000ايلول ،

  .2005جورج بوش االبن، الى العام 
يضيع ايضا، في الحصار الذي فرضته إسرائيل على الشعب ) المنبوش(ولكن هذا االفتراض المتجددة 

ذي تواصل بناؤه على مدار الساعة داخل مدن الفلسطيني، على رئيسه الراحل ياسر عرفات، وفي الجدار ال
وقرى ومخيمات الضفة الغربية التي تحولت الى سلسلة كانتونات، وجزر مغلق بعضها عن بعض، وسط 

  .طوفان من االستيطان المستمر
تشرين االول الجاري كان من المتوقع أن تتضمن   اكتوبر20 بوش في واشنطن، في -واآلن، اثر قمة عباس 

الى نهاية والية بوش ) إنشاء دولة فلسطين العتيدة(باحثات بينهما نقل االفتراض المدفون المنبوش ذاته نتائج الم
  .2009كانون الثاني  الثانية، في يناير

وللمرة الثالثة، او الرابعة، يندحر هذا االفتراض التعيس، فيعلن الرئيس االمريكي بوش نفسه، صاحب الرؤية 
بينهما من وجود دولتين ديمقراطيتين تعيشان جنباً الى جنب بسالم، انه ال وصاحب خريطة الطريق، وما 

  .اي انه يرفض التعهد بإقامة دولة فلسطينية في نهاية واليته الثانية! أستطيع ان أقول لكم متى سيحدث ذلك
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نشوء دولة رضينا ان يتدحرج موعد . يقول المثل الشعبي العربي الفلسطيني رضينا بالهّم، والهم ما رضي بنا
 غير ان االعوام تمضي تباعا، وما من شيء 2009 الى العام ،2005  الى العام1999فلسطين، من العام 

الشعب الفلسطيني كله وقيادته وسلطته وفصائله وقضيته برمتها، هو ما يتدحرج من ! يتدحرج في الحقيقة سوانا
  عام الى عام، ومن مفصل الى مفصل، الى أين؟

فقد تمكن . ا التدحرج المتسارع واضحة اآلن، في بعدها الكارثي بالنسبة للشعب الفلسطينيالمحصلة داخل هذ
شارون من فرض خطته أحادية الجانب باالنسحاب من قطاع غزة، وبإغراق السلطة الوطنية في تدبر شؤونها 

ذاتها، أن تكون أما الضفة الغربية فإن شأنها في هذه الخطة . داخل هذا القطاع الذي تحول الى سجن كبير
واإلجراءات االسرائيلية جارية على قدم وساق، لترسيخ ! الثمن الذي يقبضه شارون مقابل إخالء القطاع

وتثبيت هذا الثمن بالمزيد من االستيطان المكثف والمتوسع، وبإنهاء آخر مكعبات وأبراج جدار الفصل 
  . القدس، وتفريغها من مواطنيها األصليينالعنصري والضم على امتداد الضفة الغربية، بما في ذلك تهويد

وال شيء . ماذا يتبقى للدولة الفلسطينية، ومن الدولة الفلسطينية المفترضة؟ يضيع االفتراض، وتضيع الدولة
متى؟ ! يبقى سوى العالقات العامة واالبتسامات الدبلوماسية في اللقاءات، واعتقاد بوش ان الدولة سوف تتحقق

واألنكى من ذلك ان يصرح االعتقاد بضرورة . ب االعتقاد عن هذه االسئلة المصيريةوكيف؟ وأين؟ ال يجي
تجميد االستيطان في الضفة الغربية، ثم ال يفعل شيئا في سبيل إنجاز هذه الضرورة، تماما كما هو الحال مع 

طوة واحدة ومع االستيطان سوف يتجمد من دون خ. الدولة الفلسطينية سوف تتحقق من دون فعل على األرض
وبالتالي، فإن دولة فلسطين معلقة في الهواء، في حين ان االستيطان قائم ومتواصل فوق . على األرض

  !األرض
28/10/2005الخليج اإلماراتية   

 
  عريب الرنتاوي... عين الحلوة إلى البلدياتمن ..فلسطينيو الشتات .34

 عريب الرنتاوي  
 المخيمات وخارجها لتطرح بقوة، ولتتصدر جدول أعمال لبنان في لبنان، عادت قضية السالح الفلسطيني داخل

 وفي الوقت الذي تتخذ فيه السلطة والمنظمة برئاسة محمود عباس، أكثر المواقف عقالنية، ،1559والقرار 
واستتباعا أكثرها خدمة لمصالح الفلسطينيين وحقوقهم، تطلع علينا قوى وفصائل وانشقاقات، تعتبر في مجملها 

 للنفوذ السوري على الساحة الفلسطينية، بمواقف وخطوات وتصريحات تصعيدية، ليس لها من وظيفة امتدادا
سوى تأزيم العالقة الفلسطينية اللبنانية، وليس لها من دور سوى إنعاش الذاكرة الجمعية المحملة بكل المخاوف 

  .والحساسيات، وال تخدم من قريب أو بعيد مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه
وكلما الحت في األفق بوادر تهدئة أو مالمح حوار بناء مثمر، أقدمت هذه القوى على صب مزيد من الزيت 

حيث تحولت قرية بريتال البقاعية باألمس، إلى مسرح تنطلق من على ...الساخن على نار األزمة والتأزم
 يد عناصر تنتمي لتنظيم فتح  خشبته األصوات المدينة والمنددة بجريمة قتل الفني في الجيش اللبناني على

  .االنتفاضة، متموضعة في معسكر حلوة القريب من الحدود السورية اللبنانية
وقبل حادثة إطالق النار على تخوم معسكر حلوة، كان مخيم عين الحلوة يشهد اشتباكا على حوافه، بين 

مالذا آمنا لها، والتنظيم الشعبي عناصر تطلق على نفسها جند الشام، اتخذت من المنطقة الحرام حول المخيم 
الناصري الصيداوي الصديق للفلسطينيين، فالمخيم الفلسطيني في لبنان تحول خالل السنوات العشر أو الخمسة 
عشر الماضية، إلى ما يشبه مكب النفايات لكل المطلوبين واألصوليين والمتطرفين، من ضمن إستراتيجية 

  .ياطي تفجير كامنإقليمية لإلبقاء على المخيمات كاحت
وفي العراق، ثمة معلومات مؤكدة تتسرب عن قوى وأحزاب موثوقة ومعروفة باعتدالها ووسطيتها كالحزب 
اإلسالمي العراقي، تقول أن بعض الحكومة العراقية، بعض التيارات المشاركة في االئتالف الحاكم، تخطط 
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الذي اعتمدته قوى وميليشيات ضد التجمع الفلسطيني لتهجير الفلسطينيين من العراق، امتدادا لمسلسل الترويع 
في البلديات وغيرها من أماكن تواجد الفلسطينيين، الذين ينظر لهم من قبل بعض األوساط العراقية كامتداد 
لسلطة البعث ونظام صدام حسين، ويجري االنتقام منهم على خط مواز لخطوط عمل لجنة اجتثاث البعث، 

ن في العراق، أن يؤخذوا بجريرة نفر منهم، وأن يغرموا فواتير الدور المشبوه الذي لعبته لكأنه يراد للفلسطينيي
قوى وشخصيات فلسطينية كانت محسوبة على العراق وتتلقى األوامر والتعليمات من حزبه الحاكم وأجهزته 

  . الفلسطينيةاألمنية، بل وكان ينظر لها بكل المعاني والمقاييسكامتداد للنفوذ العراقي على الساحة
فلسطينيو لبنان يزج بهم في معركة غير معركتهم استرضاء ألجندات إقليمية، ويراد لهم أن يدفعوا ثمن 
ارتباطات بعض قواهم وشخصياتهم ببعض المراكز العربية، وفلسطينيو العراق يدفعون اليوم ثمن ارتباطات 

يتحدث عن وحدة وطنية تشمل هؤالء جميعا، مشابهة ولكن لمراكز إقليمية كبرى، ومع ذلك ما زال هناك من 
ما زال هناك من يجهد نفسه في إعداد أوراق العمل المقنعة لهؤالء والمقبولة من طرفهم، لكأنهم أصحاب قرار 

  !. مستقل وأجندة ال تلحظ سوى مصلحة شعبهم الوطنية العليا، فمتى نتخلص من هذا الرياء ؟
28/10/2005 الدستور  
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 حلمي موسى
في مقالة أرينس فإن اتهام تقرير ميليس لسوريا لم يكن ينبغي أن يفاجئ إسرائيليين يعرفون كيف سيطرت 

فاغتيال اللبنانيين، وخصوصا الزعماء اللبنانيين غير المريحين لدمشق، كان إحدى وسائل . سوريا في لبنان
  .  لبنان، على كل من يريد البقاء حياً أن يخضع إرادته للسوريينففي. السيطرة األساسية لسوريا عند جارتها

ويرى أرينس أن األسد االبن الذي لم ير سبباً للخروج عن نهج والده لم يفهم أن الرئيس األميركي جورج بوش 
ل كل ويشدد على أن األسد األب كان يفع. وأن السيطرة عبر االغتيال لم تعد أمراً مقبوالً. غير قواعد اللعبة

 . ذلك وال يجد من يعاقبه بل كان يكافأ بتعامل دولي محترم معه بل وحظيت بالده بعضوية مجلس األمن الدولي
ويخلص أرينس الى القول بأن سلسلة من رؤساء الحكومات اإلسرائيليين حاولوا إعادة الجوالن الى األسد 

 ألفا من سكان الهضبة الدروز لجرائم 15م  ألف إسرائيلي من بيوتهم وتسلي18وكانوا على استعداد القتالع 
ويقول إنه لم . وكان القبول بالسيطرة السورية المتواصلة في لبنان جزءاً من صفقة خطط لها. السلطة السورية

والعالم ليس مستعداً للتسليم بالسيطرة عبر . يكن يهم إسرائيل ما تفعله سوريا لقد أفرط بشار األسد هذه المرة
 . لضبط مثل عدم استعداده للتسليم باإلرهاباالغتياالت، با

ولكن بين . بالتأكيد ليس بين استخالصات أرينس هذه أي عبرة إلسرائيل التي تعلن انتهاجها سياسة االغتياالت
استخالصاته أن من الجائز أن يتحرر لبنان هذه المرة، ويتم تجريد حزب اهللا من سالحه وتتم الخطوة التي 

 . ان وإسرائيلتقرب السالم بين لبن
وبالمناسبة فإن حزب اهللا كان يوم أمس األول موضوعاً في المداوالت التي جرت بين وزيري الخارجية 

فقط احتج سيلفان شالوم أمام ضيفه الروسي سيرغي الفروف على اجتماع دبلوماسي . الروسي واإلسرائيلي
فروف رد على ذلك قائال إن وحسب صحيفة هآرتس فإن ال. روسي في بيروت مع مسؤول في حزب اهللا

: ولم يسكت شالوم بل سأل ضيفه. حزب اهللا هو جزء من المنظومة السياسية اللبنانية، ويجب التحادث معه
وماذا كنت ستقول لو أن سفيرنا في موسكو التقى بممثلي الميليشيات الشيشانية؟ وقد رد الفروف ينبغي علينا 

يون الذين يرغبون في دمج اإلرهابيين في الحلبة السياسية وتجريدهم من اإلصغاء لما يقوله اللبنانيون والفلسطين
 . السالح

وفي مناظرة صحافية على صفحات معاريف كتب الصحافي األقرب لرئيس الحكومة اإلسرائيلية أرييل شارون 
 وأنه يجب وأشار في هذه المقالة إلى أن الحكم السوري ينهار. أوري دان مقالة تحت عنوان األسد سيئ لليهود
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إسرائيل لم تكن بحاجة إلى انتظار تقرير ميليس حتى تعرف أن رياح القتل واإلرهاب تهب . تسريع هذه العملية
ليس فقط ضد لبنان وإنما ضد إسرائيل لسنوات طوال، لذلك كان من السخيف أن نسمع أن هناك . من دمشق

األكاديمية تّدعي أن بقاء بشار األسد ضعيفاً بعض المصادر المخابراتية واألمنية والسياسية اإلسرائيلية و
 . ومعزوالً كرئيس لسوريا أفضل من غيره

 عاماً من استخدام سوريا لحزب اهللا ضد إسرائيل وقيامها بقتل اللبنانيين أنفسهم بمن 23ويرى دان أنه فقط بعد 
حصار على نظام القتل في فيهم الحريري تضطر أميركا واألمم المتحدة إلى طرد السوريين من لبنان وفرض ال

 . دمشق
ويشير إلى أنه مع مع اقتراب يوم سقوط النظام العلوي في دمشق، ستجتاز سوريا على ما يبدو حمام دم داخلياً 

ولكن عملية الدمقرطة تقترب من . ال مناص منه، حيث ستعبر األغلبية السنية عن وجودها من خالل الحكم
إلسرائيل طبعاً، فليس هناك ما نخشاه بشأن االستقرار لدى الجار ويخلص إلى أن هذا مهم . سوريا أيضا

فخطوة كهذه تخدم إسرائيل والمنطقة كلها على المدى البعيد في إطار عملية الدمقرطة التي . السوري المريب
 . هي أهم خطوة أميركية منذ انهيار االتحاد السوفياتي
ه األسد جيد لليهود قائال إنه معجب بالرئيس بشار األسد ولكن األديب والكاتب الصحافي مناحيم بن رد بمقالت

وأشار إلى أنه يحتمل أال يكون بشار الشاب هو الشريك األفضل، . الذي بخالف والده لين المظهر والتعبير
شخص يمكن إلسرائيل أال تجري معه أي مفاوضات، ومع ذلك أن . الذي يمكن إلسرائيل أن تتمناه لنفسها

وأنه تكفي . إذ أن بشار الشاب ال يبدو أبداً كشخص يسارع إلى المعركة. ن التهديدات الحربيةتكون آمنة جداً م
لهذا الغرض مقارنته مع وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طالس كي نفهم أن بشار هو زعيم عربي من 

 . ي ولم يهددهكما أنني حتى ُأصدقه بأنه نفسه لم يكن له دور أبداً في قتل الحرير. نوع آخر تماماً
وفي نظر بن فإن الرئيس األسد يقول إنه ليست لديه مكاتب للمنظمات الفلسطينية في دمشق، وأن الحديث يدور 

وشدد على أنه يقبل بالزعم اإلسرائيلي القائل بأن التعليمات لتنفيذ . عن أشخاص يسكنون في منازل خاصة
إذا كان الحديث بالفعل يدور عن منازل : نه يقولولك. عمليات الجهاد اإلسالمي أو حماس تأتي من دمشق

خاصة، ليس أكثر، فمن المشكوك فيه أن يكون إلسرائيل مصلحة عليا في تغيير العناوين الخاصة لزعماء 
 .فهل طهران هي عنوان مرغوب فيه أكثر إلسرائيل بالنسبة لخالد مشعل؟. اإلرهاب
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