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 اسرائيل تجّدد نغمة غياب الشريك إلقصاء عباس  .1
 من الذكرى السنوية على بعد أقل من اسبوعين:  القدس المحتلة  سائدة حمد،29/10/2005 الحياة نشرت

لرحيل عرفات، عادت القيادة االسرائيلية الى النغمة التي استخدمتها إلقصاء الرئيس الراحل، لتستخدمها مجدداً 
نقلت يديعوت احرنوت عن موفاز . وسننتظر الجيل المقبل... ضد عباس بحجة عدم وجود شريك فلسطيني

صل الى اتفاق سلمي في اي من االوقات مع القيادة الفلسطينية لست واثقاً بتاتاً من اننا سنتمكن من التو: قوله
وذكرت المصادر االسرائيلية ان موفاز ادلى بأقوال مماثلة خالل . سنضطر الى انتظار الجيل المقبل... الحالية

فراغ . لقائه مبارك معتبراً ان عباس مسرحية يؤديها شخص واحد، وال شيء خلفه وانما فراغ وحسب
ت هذه التصريحات تعبيراً لها في اقوال شارون امام وزير الخارجية الروسي عندما اطلق فيتو ووجد. سلطوي

 .ثالثاً على اجتماعه المرتقب مع عباس مشترطاً على عباس، ان يتخذ اجراءات جدية ضد المقاومة المسلحة
 ألن السلطة ال تعمل شيئاً وكرر شالوم من باريس الموقف المعارض لالجتماع، مشيراً الى ان ال فائدة من عقده

 .لمحاربة االرهاب
وكتب المحلّل االسرائيلي آلوف بن في هآرتس ان وهن رئيس السلطة يعزز عملية فك االرتباط الثانية 

 .لشارون، فك ارتباطه عن السلطة الفلسطينية
 28/10/2005ة  الخليج اإلماراتي  ذكرت   ب.ف.أ عن    واشنطن  ومن القدس آمال شحادة  ونقالً عن مراسلتها في     

  . السلطة الفلسطينية رفضت هذه المزاعم، وقالت إن مشكلة إسرائيل هي مع جميع أبناء الشعب الفلسطينيأن 
ووصف موفاز لقاءه في القاهرة مع مبارك بأنه لقاء الشركاء الحقيقيين، وأضاف إنه طرح علـى المـصريين                  

 وحزب اهللا، وأن مبارك اقترح عليـه تـشكيل          معلومات حول تحويالت مالية إلى حماس من إيران والسعودية        
  .هيئة مشتركة للحوار االستراتيجي لمنع اإلرهاب الدولي

ال يمكن شطب جيل بكامله، وأضاف يجب التفكير في سالم مع الجيل             وانتقد بيريز تصريحات موفاز، وقال إنه     
 اتفاق حول نقاط العبور عنـد       الراهن، ال مع الجيل المستقبلي، مشددا على أهمية التوصل في أسرع وقت إلى            

  .حدود غزة
 عريقات رفض تصريحات موفاز     أنالناصرة برهوم جرايسي    في   29/10/2005الغد األردنية   وأورد مراسل   

وقال ان تصريحات موفاز مرفوضة وغير مقبولة ويبدو ان اسرائيل تقوم باجراءات احادية الجانب وال                .بشدة
ائيل ليست مع اشخاص او مع فئة فلسطينية دون االخـرى او مـع              واضاف ان مشكلة اسر    .تريد وجود شريك  

وتابع ان المطلوب مـن اسـرائيل انهـاء          .جيل دون اآلخر، مشكلة اسرائيل مع جميع ابناء الشعب الفلسطيني         
احتالل االراضي الفلسطينية وعليها ان تحترم الخيار الديموقراطي للشعب الفلسطيني ووجود شريك فلـسطيني              

  .ة سالم ذات مصداقية ومغزى تقود الى انهاء االحتالل االسرائيليوتحترم عملي
 قائالً إنّه ال يريـد أن يفـَي         عباسهاجم شالوم   : بيت لحم ،  29/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم    وأضاف  

           يسمح لحماس بالمشاركة فـي      عباسبالتزاماته التي قطعها أمام إسرائيل بمحاربة منظمات اإلرهاب، وقال إن 
  . النتخابات التشريعيةا

ووجه بنيامين نتنياهو، انتقاداٍت لشارون ألنّه ال يتعامل مع أبي مازن مثلما كان نتنياهو يتعامل مع عرفات 
أجبرت عرفات على اعتقال نشطاء حماس والجهاد، وضغطت عليه ولم أمكّنه من أي شيء قبل تنفيذ : قائالً

  .لته مع عرفاتذلك، وعلى شارون أن يفعل مع عباس ما فع
  



 

 4

 القطاع تحت النار ليالً ونهاراً  .2
في خطوة بدا ان اسرائيل تسعى من خاللها الى : القدس المحتلة، سائدة حمد، 29/10/2005الحياة نشرت 

تكريس استمرار اغتياالتها في غزة، ارتفع عدد ضحايا الهجوم الصاروخي الذي استهدف احد قادة الجهاد 
وشن .  فلسطينيا15ًكما اصيب .  شهداء من بينهم اطفال8يقه محمد الرزاينة، الى الميدانيين شادي مهنا ورف

الطيران االسرائيلي امس غارتين جديدتين على شمال القطاع استهدفتا مناطقة غير مأخولة اطلق منها 
 .صاروخان أمس على اسرائيل

ت سرايا القدس مسؤوليتها عن إطالق أعلن :غزة االتحاد والوكاالت ،29/10/2005االتحاد االماراتية وأضافت 
وفرضت قوات االحتالل اإلغالق . أربعة صواريخ محلية الصنع باتجاه سديروت رداً على جريمة االغتيال

وأفادت المصادر أن قوات من . الكامل على الضفة وغزة وتم إغالق كافة المعابر المعدة للبضائع والمسافرين
 ساعة األخيرة ، 24 فلسطينياً في الـ 32ى حرس الحدود اعتقلت مشاة االحتالل ووحدات خاصة مما يسم

 فلسطينياً من الجهاد 12 في حين اعتقل .ممن وصفوا بـ المطلوبين ألجهزة أمن االحتالل، غالبيتهم من الجهاد
   .في حين اعتقلت فلسطينيين بالقرب من ألون موريه كان بحوزتهما بندقية. في جنين وطولكرم

 وقال لراديو إسرائيل حين طلب منه التعليق .ى أن الغارات الجوية لن تكون رد إسرائيل األخيروأشار شالوم ال
 الرسالة ال يمكن ان تكون الصمت وضبط النفس بعد مثل هذا :على المناشدة األميركية إلسرائيل بالحذر

  .كل وقت المنظمات اإلرهابية يجب ان تعرف أننا سنظل نتعقبها في كل مكان و.الهجوم المروع
 أن   29/10/2005الخلـيج اإلماراتيـة      ذكـرت    آمال شحادة وطاهر النونو    غزةوالقدس  وعن مراسليها في    

أمس مدى شديد الحدة، تمثل بتوازي جـرائم االغتيـال واالعتـداءات الجويـة               إرهاب الدولة إلسرائيلي بلغ   
تل واإلبادة، وعبـر عـن ذلـك        والمداهمات مع تصعيد أركان حكومة الكيان وقادة جيشها التحريض على الق          

حالوتس في دعوته أمس إلى الضرب في كل موقع من دون التفات إلى المدنيين، فيما توعد شالوم بمالحقة قادة                   
  .المقاومة من دون توقف

وتوالى هذا التحريض مع استمرار الغارات الجوية العدوانية والوهمية على غزة الذي ظل تحت النـار نهـار                  
  .الماضية، وقضى في جريمة اغتيال جديدة شاب فلسطيني شهيداأمس والليلة قبل 

ودعا حالوتس إلى توجيه ضربة قوية لكل موقع وكل هدف، وعدم األخذ بالحسبان إمكانية إصـابة المـدنيين                  
ال أقترح االهتمام بالجوانب اإلنسانية، حتى قتيل واحد من جانبنا يجب أن يدفعنا إلى عـدم                : الفلسطينيين، وقال 

وتوعد شالوم بمواصلة مالحقة ومطاردة كوادر وقادة تنظيمات المقاومة، وهو ما لـن              .راث بالفلسطينيين االكت
  .يتوقف على الرد على عملية الخضيرة

 الجرائم التي يرتكبها جيش االحتالل بردع الفلسطينيين عن استخدام األسلحة ضـد اإلسـرائيليين               موفازوبرر  
 على محاولة القضاء على كل قيادة الجهاد والسيطرة على المنـاطق            ورأى ضرورة التركيز  . ووقف اإلرهاب 

  .التي يطلقون منها صواريخ القسام
 تواصـل غاراتهـا الحقيقيـة       16طائرات من طراز أباتشي وإف      الوفيما كانت تتوالى هذه التصريحات كانت       

ي صـفوف األهـالي   والوهمية على عدة مناطق في غزة ما تسبب بحدوث حاالت هلع وخوف وإرباك كثيرة ف          
  .الفلسطينيين، وخصوصا بين األطفال والنساء والمرضى

واستشهد مساء أمس الشاب ماجد نطيط وهو قيادي ميداني في كتائب شهداء األقصى، فـي جريمـة اغتيـال                   
استهدفت سيارة كان يستقلها مع ثالثة آخرين من رفاقه، تمكنوا من النجاة لحظة القصف في بلدة بيت حـانون                   

  .زةشمال غ
إلى ذلك، تجاهلت واشنطن تصعيد االعتداءات اإلسرائيلية، وقالت إن ل إسرائيل الحق في الدفاع عن نفـسها،                 

  .ودعت رايس الرئيس عباس إلى تفكيك المقاومة الفلسطينية المسلحة، بزعم أنها شبكات إرهابية
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فصائل المقاومة قال أن  الذي غزة رائد موسي ما ذكره مراسلها في 29/10/2005القدس العربي وأوردت 
اعتبرت أن قوات االحتالل اإلسرائيلي، تضع التهدئة وسط مفترق طرق، األمر الذي يتهدد مستقبل  الفلسطينية

وهددت الفصائل الفلسطينية بإنهاء التهدئة في  .التهدئة، وسط حال التصعيد في العدوان االسرائيلي منذ عدة أيام
حق أبناء الشعب الفلسطيني، وأكدت أنها لن تقف مكتوفة األيدي تجاه حال استمرت المجازر اإلسرائيلية ب

 .الجرائم اإلسرائيلية المتالحقة وان ردها سيكون قويا علي كل عملية اغتيال تنفذها اسرائيل
ووصف القيادي في الجهاد خضر حبيب عملية االغتيال بأنها تندرج في اطار حرب مفتوحة بيننا وبين أعداء 

ن مساحات المواجهة تزداد تبعا لكل جريمة، ونعاهد الشهداء أن نمضي علي دربهم وسيكون الرد وقال إ .اهللا
واعتبر أن التجاوزات اإلسرائيلية نسفت  .سريعاً وموجعاً للعدو المجرم، الذي يستبيح دمنا كل صباح ومساء

ان يكون لعنة علي شعبنا الفلسطيني التهدئة عن بكرة أبيها ولم يبق منها إال اسمها، فالتزامنا بالتهدئة ال يمكن 
وشدد علي أن  .وعلي الجهاد، في ظل التصعيد والبطش االسرائيلي، فالعدو بجرائمه يجعل ال قيمة لهذه التهدئة

حركة لن تقف مكتوفة األيدي، وقال بكل صراحة سنواصل الردود حتي يتراجع العدو عن استباحة دمنا ال
 .الفلسطيني

ي أن االحتالل اإلسرائيلي يستهدف اآلن المقاومة، خصوصاً ما أسماه عنوانها الكبير بدوره، أكد مشير المصر
ودعا الفصائل  .المقاومة اإلسالمية، ما يتطلب من الفصائل كافة ضرورة التوحد وتلقين العدو الدرس القاسي

 الغطرسة الي الرد علي العدو وتلقينه درسا قاسيا ومؤلما، علي اعتبار أن أي فصيل يجب أن يواجه
الصهيونية، السيما أن التهدئة كان لها استحقاقاتها، والعدو لم يلتزم بذلك، ويستعمل أبشع أسلحته ضدنا حتي في 

ودانت فتح . القطاع، ما يعني أن االحتالل ال يزال موجوداً وخيارات المقاومة من القطاع موجودة للرد عليه
وحذرت  .ت والتصعيد العسكري اإلسرائيلي غير المبررمجزرة جباليا وحذرت من خطورة تداعيات االغتياال

في بيان من التصعيد اإلسرائيلي وخطورة تداعيات هذه الجريمة ومواصلة استهداف واغتيال المواطنين 
الفلسطينيين، وحملت الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد والنتائج المترتبة عنه، خاصة أنها تهدف من 

ود أفعال وتقويض الترتيبات التي تبادر إليها السلطة الوطنية والتحركات السياسية المبذولة ورائه استدراج رد
 المجتمع الدولي التدخل العاجل لوضع حٍد لهذا توطالب .للخروج بالمنطقة من دائرة األزمة ودوامة العنف

 الشعب الفلسطيني من التصعيد ومنع تدهور األوضاع في المنطقة والعودة بها الي المربع األول، وتمكين
  .ممارسة حقوقه الوطنية وإقـامة دولتـه المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف

 أن مـشير     : وكـاالت   القدس عبدالرزاق ابـوجزر    من مراسلها في   29/10/2005األيام البحرينية   وجاء في   
      .لى أهبة االستعداد لمواجهة الردوحماس ع   فصيل،   لن يسمح للعدو باالستفراد بأي المصري أكد أنه 

 السلطة الفلسطينية أنهـا أحبطـت خـالل         قالت: بيت لحم  29/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم    وأضاف  
 اعتداء كان يستهدف صهاينة، وأنّها لم تكن تعلم بنية الجهاد تنفيذ عمليـة الخـضيرة،             40األشهر األخيرة نحو    

  .ت األجهزة األمنية الصهيونية بهاولو كان لديها علم بذلك ألعلم
وترفض حماس بشكٍل قاطع أي اعتقاٍل ألي عنصر منها، وقال أبو زهري، الناطق إنّه لن يتم السماح بالعودة 

  .لفترة االعتقاالت تلك، مهما كان الثمن
ل فـي   فصائل المقاومة هددت بإغراق إسـرائي      إلى أن     لندن ،تل أبيب  29/10/2005الشرق األوسط   وأشارت  

في المقابل هـددت    . العمليات التي يكون وقعها وقع الزلزال، وقالوا ان اسرائيل فتحت على نفسها أبواب جهنم             
  .إسرائيل باغتيال كل من له عالقة بصنع الصواريخ قسام أو تطويرها أو إطالقها

عباس، لبحث تـدهور    وأدانت القصف االسرائيلي اللجنة المركزية لـ فتح، التي عقدت اجتماعا طارئا برئاسة             
كما أدانته وزارة الداخلية ودعت الفصائل المختلفة الى عدم االنجرار الـى ملعـب المواجهـة مـع                  . الموقف

  .إسرائيل، الذي ترى فيه مخرجا دائما للتهرب من التزاماتها االقليمية والدولية في التهدئة ووقف العدوان
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ة بالتدهور األمني الحاصل وذلك لحسابات أخرى بعيدة عن         وقال عريقات، ان اسرائيل تثبت من جديد انها معني        
  .رؤية مصلحة األمن والمسيرة السياسية

يديعوت افادت ان هناك خالفات حول شكل الرد االسرائيلي بين  أن 29/10/2005 48عرب موقعوذكر 
لى العودة لساحة فقد حذر ديسكين من االنجراف الى عملية تجر كافة الفصائل الفلسطينية ا .حالوتس وديسكين

 .القتال فيما طالب حالوتس بانزال ضربة شديدة في كل مكان وضد كل هدف
كذلك اقترح ديسكين التركيز على على الجهاد االسالمي واالمتناع عن تنفيذ عمليات قد تلحق اضرارا بالمدنيين 

 .الفلسطينيين
رية االسرائيلية في الضفة والقطاع ستستمر من جانبه افاد المراسل السياسي لهآرتس الوف بن بان الحملة العسك

وأكد على ان الحديث ليس عن انتفاضة ثالثة الن انتهاء االنتفاضة الثانية . حتى االنتخابات التشريعية الفلسطينية
هو امر مشكوك فيه وفي االيام القادمة سيتضح ما اذا كان انفجار االوضاع الحالي سيدوم اياما معدودة ام ان 

 . تواصلالتصعيد سي
وقال المراسل السياسي لهآرتس الوف بن ان عباس يتصرف مثل االمم المتحدة، فهو تارة يندد باسرائيل وتارة 

وتابع ان تملق عباس يعزز عملية فك االرتباط الثانية لشارون وهي  .اخرى بحماس واالن بالجهاد االسالمي
 اسرائيل مصر ايضا بادعاء انها تتعامل مع وفي هذا السياق هاجمت. فك االرتباط من السلطة الفلسطينية

وكتب المحلل العسكري لهآرتس زئيف شيف انه . حماس والجهاد االسالمي مثل تعاملها مع السلطة الفلسطينية
في اسرائيل عبروا عن دهشتهم وغضبهم من انه فيما ينفذ الجهاد االسالمي عمليات انتحارية وتطلق حماس 

دنية في اسرائيل، دعت مصر كلتا الحركتين الى حوار ومنحتهما مكانة مساوية صواريخ قسام باتجاه اهداف م
وتابع شيف ان الرد المصري على ذلك هو ان اسرائيل هي التي ادت الى نشوء . لمكانة السلطة الفلسطينية

 واوضح ان القصد هنا الى التعامل االسرائيلي المعتدل في الماضي تجاه .حركة حماس من خالل عملياتها
االخوان المسلمين في غزة عندما اوهمت اسرائيل نفسها بان االخوان المسلمين سينشطون ضد منظمة التحرير 

 . وانهم لن يستخدموا السالح ضد اسرائيل
من جهة اخرى كتب المراسل العسكري لمعاريف ربابورت اليوم ان سياسة االغتياالت التي تنفذها اسرائيل 

واضاف ان المسؤولين في جهاز االمن . ة هي الضمان لوقف العمليات االنتحاريةبحق قادة المنظمات الفلسطيني
االسرائيلي يعتبرون ان الدليل على ذلك هو ان اغتيال قائدي حماس ياسين والرنتيسي قبل سنة ونصف جعل 

تحذير لكنه خلص في نهاية مقاله الى  .القيادة المتبقية في هذه الحركة يختارون التهدئة في نهاية االمر
وقال ان  .المسؤولين االمنيين االسرائيليين من ان سياسة االغتياالت تحقق في بعض االحيان نتائج عكسية
 .التجربة في الماضي تشير الى ان االغتياالت في حاالت معينة تجلب ضررا اكثر مما تحقق فائدة

ابات االحتالل اإلسرائيلي صفت  دب أن غزة،بيت حانون، 29/10/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا وقالت 
في وقت مبكر من فجر اليوم السبت المنطقة الشمالية الشرقية لبلدة بيت حانون بعدة قذائف مدفعية دون اإلبالغ 

وهرعت سيارات اإلسعاف والطواقم الطبية إلى المنطقة المستهدفة دون اإلبالغ عن وقوع  .عن وقوع إصابات
 .إصابات في صفوف المواطنين

ت وزارة الداخلية واألمن الوطني الليلة، بشدة العدوان اإلسرائيلي اإلجرامي الذي يمثل ذروة إرهاب الدولة أدان
 الوزارة بقوة في بيان صحفي، أن مثل هذه األعمال توأكد .باستهداف أبناء شعبنا في تصعيٍد عسكري خطير

دية التهدئة التي يسعى شعبنا وقيادته اإلرهابية لن تساعد في جلب األمن واالستقرار للمنطقة، وتهدد بج
 .السياسية للحفاظ عليها بما يحفظ مصالحنا الوطنية ويضمن توفير األجواء المالئمة النطالق العملية السلمية

كما أكدت على أن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن تبعات ونتائج هذه األعمال اإلرهابية التي تدفع المنطقة 
 . جديدإلى دوامة العنف من
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ودعت وزارة الداخلية بالرحمة والغفران للشهداء والشفاء العاجل للمصابين، مطالبة كافة القوى الفلسطينية بعدم 
االنجرار إلى ملعب المواجهة العسكرية مع إسرائيل الذي ترى فيه المخرج من التقيد بتنفيذ ما عليها من 

لدولي لكبح جماح اإلرهاب الرسمي اإلسرائيلي والتدخل كما دعت المجتمع ا .التزامات سياسية إقليمية ودولية
 .الفوري لوقف العدوان المستمر ضد أبناء شعبنا الفلسطيني

وائـل بنـات     بيت الهيا وغزة  والقدس المحتلة    نقالً عن مراسلها في    29/10/2005الوطن السعودية   وذكرت  
عقوبـات جماعيـة    : جيرات في غزة هـي    أن الغارات والتف   الذي اعتبر     مصطفى البرغوثي   ما قاله  الوكاالتو

  .عنيفة بحق الشعب الفلسطيني ردا على إطالق صواريخ محلية الصنع على إسرائيل
  
  الرباعية تطالب سورية باغالق مكاتب الجهاد  .3

 طالبت اللجنة الرباعية سورية باتخاذ اجراءات فورية الغالق مكاتب : سائدة حمد-نيويورك , القدس المحتلة 
المي ومنع استخدام اراضيها من جانب المجموعات المسلحة التي تقوم بأفعال ارهابية، وربطت الجهاد االس

وقالت في بيان انها تندد بأعمال االرهاب كافة وتحض جميع . هذه المطالبة بهجوم الخضيرة الذي تبنته الجهاد
وحة، كما تشجع بشدة االطراف على ضبط النفس وتجنب تصعيد العنف واالبقاء على قنوات االتصاالت مفت

وعبرت عن . السلطة في جهدها الفوري التخاذ اجراءات لمنع المجوعات المسلحة من انتهاك القانون والنظام
ضرورة اتخاذ جميع المعنيين اجراءات حاسمة لضمان عدم السماح لالرهاب والعنف بتقويض التقدم المحرز 

  .في شأن خريطة الطريق
29/10/2005الحياة   

 
  ة يتوقع تعديالً وزارياً لحل أزمة الحكومةخريشحسن  .4

 نائب رئيس المجلس التشريعي، عن وجود اقتراح حل وسط للخروج من األزمة الراهنة بين  كشف:رام اهللا 
إن االقتراح المطروح على أحمد قريع، : وقال خريشة .الحكومة والتشريعي تقضي بإجراء تعديل وزاري واسع

ل ستة أو سبعة وزراء لم يثبتوا جدارتهم في إدارة وزاراتهم، مرجحاً أن يقبل يقضي بإجراء تعديل وزاري يشم
  .ورجح خريشة أن يقبل قريع، االقتراح .التشريعي هذا التعديل كبديل للتصويت بحجب الثقة عن الحكومة

29/10/2005األيام الفلسطينية   
 

   زار بري الديمقراطيةوفد  .5
قراطية برئاسة علي فيصل اوضاع الفلسطينيين في لبنان والعدوان بري مع وفد من الجبهة الديمونبيه بحث 

اإلسرائيلي المتواصل لجهة استمرار عمليات االستيطان وتسريع بناء جدار الفصل والعمل الحثيث لتهويد مدينة 
ن، وأكد فيصل التزام الشعب الفلسطيني في لبنان والمخيمات موجبات السيادة اللبنانية وأحكام القانو .القدس

مشدداً على ضرورة توفير مناخات أكثر إيجابية لضمان وصول الحوار إلى نتائج إيجابية من خالل معالجة 
  . وضع جميع الملفات على طاولة الحوار وعدم اقتصارها على الجانب األمني

قديم الموقف ودعا فيصل الفصائل الفلسطينية إلى تسريع وتيرة حواراتها الداخلية لتشكل وفداً موحداً للحوار وت
اللبنانية المستقبلية على أسس جديدة -الفلسطيني في شكل موحد تجاه الدولة اللبنانية إلرساء العالقة الفلسطينية

تدعم نضال الالجئين من أجل حق العودة وإقرار الحقوق اإلنسانية واالجتماعية، وإعادة االعتبار إلى المكانة 
تح مكتب لها في بيروت وشمول الفلسطينيين بقانون العفو العام ورفع التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية وف

  .التضييقات عن مخيمات الجنوب
29/10/2005الحياة   
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   رفض التمييز بين السالح داخل المخيمات وخارجها :جبريل .6
ي،  للتعاون مع أي جهة قضائية نزيهة للبحث في قضية اغتيال رفيق الحريرتهأعلن احمد جبريل استعداد جبه

 وانتقد جبريل في ،1559معتبراً الحملة على السالح الفلسطيني في لبنان جزءاً من التطبيق األميركي للقرار 
كلمة ألقاها لمناسبة يوم القدس العالمي في احتفال أقيم في مخيم اليرموك جنوب دمشق، تقرير ميليس الذي 

سية وال يحمل سوى غرض واحد وهو كيل انتظره الجميع ليجدوه مجموعة من الترهات واالنحيازات السيا
 إسرائيلية ضد كل -وأضاف أن التقرير جاء في سياق حملة أميركية  .االتهامات الكاذبة ضد سورية وضدنا

كنا متأكدين أن : أشكال المقاومة، معلناً تحديه ألن يأتوا بإثبات ولو ضئيل على اتهاماتهم لنا، قبل أن يضيف
 .له غاية سياسية ال تنفصل عن الهجوم على سالحنا في لبنانالزج باسمنا في هذه القضية 

وأشار جبريل الى الطرح المفاجئ لموضوع السالح الفلسطيني في لبنان، وحذر المنغمسين في هذه اللعبة من 
 . خطورتها، رافضاً التمييز بين السالح داخل المخيمات وخارجها

29/10/2005الحياة   
 

 عون شهداء مجزرة اإلحتالل  مئات اآلالف في قطاع غزة يشي .7
شيع مئات اآلالف من الفلسطينيين، ظهر الجمعة، جثامين الشهداء السبعة الذين قضوا جراء الغارة الوحشية 
التي نفذتها طائرات اإلحتالل اإلسرائيلي الحربية على سيارة كان يستقلها قائد سرايا القدس الجناح العسكري 

ادي مهنا وعدد من مساعديه مما أسفر عن استشهاده وثالثة من رفاقه لحركة الجهاد في شمال قطاع غزة ش
وطالب المشيعون الذين كان من بينهم اعضاء سرايا القدس واالجنحة  .وثالثة من المدنيين في المنطقة

العسكرية التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية وممثلو القوى الوطنية واالسالمية بالرد الفوري على هذه 
من جهته اكد الشيخ نافذ عزام ان  .رة وتنفيذ عمليات استشهادية رداً على جرائم االحتالل اإلسرائيليالمجز

عمليات االغتيال التي تنفذها اسرائيل لن تزيد الجهاد االسالمي اال اصرارا وقوة وعزما على المضي في 
ائيل أو غيرها بان تستبيح دمنا ساخرا وأضاف قبلنا بالتهدئة المتبادلة ولن نسمح إلسر .طريق الجهاد والمقاومة

 . من عزم اسرائيل تصفية القيادة السياسية للجهاد االسالمي
29/10/2005 48عرب  

 
  المقاومة الفلسطينية تواصل قصف اسيدروت بالصواريخ  .8

، بالصواريخ محلية 48، في المناطق المحتلة عام اسديروت الجمعة  قصف  امسواصلت المقاومة الفلسطينية
  .نع، رداً على مجزرة جباليا، وذلك رغم التحليق المكثف لطائرات االحتالل في سماء غزةالص

29/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
  
   شهيدا منذ اعالن الهدنة 118: تقرير .9

 فلسطينياً 118كشف تقرير اعده مركز المعلومات الفلسطيني ان اسرائيل قتلت :  سائدة حمد-القدس المحتلة 
العالن في شرم الشيخ المصرية عن اتفاق الهدنة ووقف العنف بين الفلسطينيين واالسرائيليين في الثامن منذ ا

 . اسرائيليا22ًمن شباط الماضي، بينما قتل في الفترة ذاتها 
 من الشهداء اغتيلوا في عمليات عسكرية مخطط لها، بينما قتل ثمانية فلسطينيين، اربعة 21واوضح التقرير ان 

، على يد مستوطنين متطرفين احتجاجاً على تنفيذ اسرائيل خطة فك االرتباط 48 من فلسطينيي الـمنهم
 .االحادية الجانب عن غزة

29/10/2005الحياة   
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  الجهاد تطالب السلطة اطالق سراح عناصرها .10

م االطار  ان قوات االمن الفلسطينية اعتقلت منسق الجماعة االسالمية، وهو اس االسالميلجهادلاكد بيان 
ودعا البيان السلطة الفلسطينية الى اطالقه وآخرين  .الطالبي لحركة الجهاد في جماعة بيرزيت اول من امس

 .جرى اعتقالهم في الليلة ذاتها، مشيراً الى تزامن هذه االعتقاالت مع تلك التي تنفذها قوات االحتالل
29/10/2005الحياة   

 
   مسؤول دولي وسياسي لبناني  ميليس زج باسم الجبهة بضغط من: جبريل .11

قال أحمد جبريل في حديث مع صحيفة كل العرب في الناصرة داخل الخط األخضر نشرته  :وديع عواودة
أمس انه على علم ان اسم الجبهة لم يكن وارداً في التقرير، لكن تيري رود الرسن والنائب سعد الحريري 

 ان الحكومة اللبنانية تعد لمهاجمة الجبهة بدليل استمرار وأعرب عن اعتقاده .ضغطا عليه إلدراج اسم الجبهة
إثارة موضوع السالح والتحرشات، وأعرب عن أسفه ألن بعض السياسيين اللبنانيين وضعوا أنفسهم رأس 

   .حربة في مواجهة الفلسطينيين في لبنان
29/10/2005الخليج اإلماراتية   

  
  ية في وقت واحد وتاريخ واحد المتبقةحماس تطالب بإجراء االنتخابات البلدي .12

أكدت حركة حماس أن مشاركتها في االنتخابات البلدية والتشريعية :  المركز الفلسطيني لإلعالم-القدس المحتلة
جاءت في سياق المزاوجة بين الممارسة السياسية والفعل المقاوم تحت شعار يد تبني ويد تقاوم، مشيرة إلى أن 

وطالبت بإجراء االنتخابات المحلية .  دفعه إلى شن حملة مسعورة ضد الحركةهذا التزاوج لم يرق للبعض مما
في كافة البلديات والهيئات المتبقية في وقت واحد وتاريخ واحد، مشددة على تثبيت االنتخابات التشريعية 

  .م25/1/2006بموعدها في 
29/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
 فتنة محاوالت إلشعال ال: أبو العينين .13

أكد سلطان ابو العينين خالل لقاء صحافي في مقر إقامته في مخيم الرشيدية أن السالح الفلسطيني لن يوجه إلى 
ووصف مقتل الموظف . صدر اي لبناني، وفي المقدمة الجيش اللبناني الشقيق، ألنه جيش صديق وسيبقى كذلك

إذا كان مصدر : بقاع بأنه حادث مؤسف، وقالفي مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش محمد اسماعيل في ال
لكننا سنتجاوز هذه القضية . النار جهة فلسطينية، فإنه امر غير مقبول، وإذا كان غير ذلك فاألمر أخطر بكثير

ومن غير المقبول أن يشهد اي مكان توترات بين . رغم ألمها فلسطينياً ولبنانياً، وستتم معالجة تداعياتها وذيولها
ورأى أن هناك محاوالت الشعال نار الفتنة، لكننا نعمل بكل قوة مع اشقائنا اللبنانيين . ن الفلسطينييناللبنانيي

وكل االقطاب السياسية في صيدا، كما مع الجيش اللبناني لوأد هذه الفتنة وعدم تطاير شظاياها، اذ اننا نخشى 
 . ان تكون مقدمة إلشعال الفتنة في مخيم عين الحلوة

29/10/2005السفير   
 

 فتح االنتفاضة تنفي عالقتها بمقتل إسماعيل  .14
، صرح مصدر مسؤول 28/10/2005تعقيبا على ما نشرته صحيفة السفير في عددها الصادر صباح الجمعة 

 : في حركة فتح االنتفاضة بما يلي
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ات واألحداث اصدرت حركتنا فتح االنتفاضة خالل األسابيع االخيرة جملة مواقف واضحة وثابتة نتيجة التطور
 : ويهمنا من جديد ان نؤكد على مواقفنا وسياستنا ازاء هذه المستجدات. األخيرة التي عاشتها الساحة اللبنانية

 تؤكد حركتنا فتح االنتفاضة انه ال عالقة لها من قريب او بعيد بحادثة مقتل المرحوم محمد اسماعيل، التي -1
 . لحركتناتأتي وسط حملة مفبركة من األخبار المسيئة 

 إن حركة فتح االنتفاضة وفصائل المقاومة الفلسطينية وجماهير شعبنا الفلسطيني في لبنان يعتبرون -2
هدفهم األساسي تجسيد حق العودة الى ديارهم وممتلكاتهم وأرضهم التي طردوا منها عام . وجودهم موقتا

1948 . 
 . اع األعداء اننا مع أمن لبنان واستقراره وسيادته ومناعته ضد أطم-3
 كنا وما زلنا دائما ندعو للحوار العقالني والمسؤول لطرح كافة المسائل والعناوين ومعالجتها بروح -4

  إيجابية، 
 إننا نتقدم من قيادة الجيش اللبناني وعائلة الفقيد محمد اسماعيل بأحر التعازي ونؤكد إدانتنا واستنكارنا لهذا -5

 .للجهات اللبنانية السياسية واألمنية والعسكرية المسؤولة بمختلف المواقعالحادث األليم، وقد أبلغنا ذلك 
29/10/2005السفير   

 
  القدس مفتاح السالم في الشرق األوسط : ابو اللطف .15

وقال القدومي في حفل  .شدد السيد فاروق القدومي ، على أن مدينة القدس هي مفتاح السالم في الشرق األوسط
يراني لدى تونس سيد باقر سخائي بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يتزامن مع الجمعة افطار أقامه السفير اإل

األخيرة من شهر رمضان، إن شعبنا الفلسطيني لن ترهبه االجراءات االسرائيلية المفروضة على مدينة القدس 
 النه مصمم وحصارها وإقامة ما يسمى بغالف القدس، أو محاصرتها بالمستوطنات او جدار الفصل العنصري

 .على التشبث بأرضه والدفاع عنها جيالً وراء جيل
29/10/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   

 
 ظهور أنصار اهللا في عين الحلوة  .16

شهدت المخيمات الفلسطينية مسيرات شعبية، أمس، لمناسبة يوم القدس العالمي وتخللتها كلمات تمسك أصحابها 
ومن صيدا، أفاد مراسل السفير انه ليس مستغربا على مخيم عين . يق العودةبالسالح الفلسطيني الى حين تحق

الحلوة ان يحتفل بيوم القدس وهو بما يمثل صاحب القضية، اال ان المفاجأة التي استرعت انتباه واهتمام 
ر في المراقبين واستدعت التوقف عندها ان الذي قام بهذا االحتفال هو تنظيم فلسيطيني جديد بدأ في الظهو

مخيم عين الحلوة منذ مدة تحت اسم أنصار اهللا والبعض يطلق على هذا التنظيم بأنه حزب اهللا الفلسطيني 
ومع ان المشاركة الجماهيرية في هذه المسيرة لم تكن كبيرة إال ان المشاركة . خصوصا انه مقرب من إيران

مخيم، الوطنية واالسالمية واللجان الشعبية السياسية فيها كانت شبه شاملة وجامعة لكل القوى والفصائل في ال
على حد سواء، اضافة الى مشاركة لبنانية تمثلت بوفود من التنظيم الشعبي الناصري وتيار المستقبل والجماعة 

أما عن انصار اهللا فحضر نائب االمين العام محمود حمد والمسؤول التنظيمي . االسالمية اضافة الى حزب اهللا
 . ؤول العسكري ماهر عويد وعدد من الكوادراسامة عباس والمس

29/10/2005السفير   
 
   نافذ عزام يدعو لاللتفاف حول القدس .17
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ال الشيخ نافذ عزام بمناسبة يوم القدس العالمي ان الجهود العربية واإلسالمية لدعم ق: نس عبدالرحمنأ - غزة
واوضح عزام ان  ‚ من األمل للفلسطينيينولكنه يرى أن تحرير غزة يعطي مزيداً‚ المدينة المقدسة غير كافية

وإنما ‚ وبالتالي ال نعتقد أن تحرير القدس سيتحقق غداً أو بعد غد‚ مسألة تحرير القدس مرتبطة بإنهاء الصراع
فإذا انتهت قضية القدس فإن ‚ تحرير غزة هو خطوة على طريق تحرير القدس التي تعتبر جوهر الصراع

كما أن القدس تمثل شيئاً استثنائياً خاصاً بالنسبة : لمخاطر المحيطة بالقدس قالوحول ا‚ الصراع يكون قد انتهى
لكن ‚ ‚‚ ولديها تصوراتها أيضاً‚ فإن إسرائيل تتعامل بخصوصية مع القدس, الينا كفلسطينيين وعرب ومسلمين

ستمرة لتهويدها المساعي م‚‚ القدس بالنسبة الى إسرائيل نقطة أساسية في البرنامج السياسي واأليديولوجي
ونتصور أن المخططات ماضية على قدم وساق في هذا ‚ وتغيير مالمحها وطمس هويتها العربية واإلسالمية

  .االتجاه
29/10/2005الوطن القطرية   

 
  ى الف ادوا صالة الجمعة في االقص200رغم كل االجراءات نحو  .18

الت قوات االحـتالل دون وصـول آالف        ح: 29/10/2005األيام الفلسطينية   كتب عبد الرؤوف ارناؤوط في      
المصلين من الضفة وغزة، الى المسجد االقصى المبارك الداء صالة الجمعة االخيرة مـن شـهر رمـضان                   

واشتبك االف المـواطنين مـع القـوات        .  ألف الصالة في المسجد    200المبارك وذلك في وقت ادى فيه نحو        
الى المسجد الذي تحول محيطه الـى مـا يـشبه الثكنـة             االسرائيلية على الحواجز وهم يحاولون شق طريقهم        

العسكرية لوجود اعداد كبيرة من افراد الشرطة والجيش االسرائيلي الذين ضربوا طوقا مشددا في محيط القدس                
  .القديمة

ويستعد المواطنون مساء اليوم، الحياء ليلة القدر في المسجد االقصى حيث فضل االالف االعتكاف في المسجد                
جر امس، خشية منعهم من الوصول الى المسجد الذي اعلنت الشرطة االسرائيلية انه سيكون مفتوحاً أمام                منذ ف 

سكان القدس والقرى والمدن الفلسطينية في داخل الخط االخضر الذين بدورهم تدفقوا بأعداد كبيرة الى المسجد                
وكانت قوات االحتالل ضربت    . خضرمن خالل مسيرة البيارق التي تنظمها جمعية االقصى في داخل الخط اال           

وبعـد  . طوقا مشددا في محيط القدس منذ صباح أمس، مانعة جميع سكان الضفة من الـدخول الـى المدينـة                  
اشتباكات بين الشبان وقوات االحتالل استخدمت فيها االخيرة خراطيم المياه وقنابل الصوت والهـراوات ضـد     

هم الى القدس رغما عن قوات االحتالل التي وقفت عـاجزة امـام             الشبان، إال ان آالف الفلسطينيين شقوا طريق      
  .تدفق اآلالف

وفي هذا الصدد حيا الشيخ يوسف أبو سنينة، خطيب المسجد االقصى، المصلين على تصميمهم على الـصالة                 
  .في المسجد االقصى وتحملهم المشاق والمتاعب مستنكرا االجراءات اإلسرائيلية

ومهم، أمس، في المسجد االقصى حيث ادوا صالة العصر ومن ثم المغرب وتناولوا             وامضى آالف المواطنين ي   
االفطار الذي نظمته عدة مؤسسات اسالمية وأدوا صالة العشاء والتروايح وتخلل ذلك االستماع الى الـدروس                

  .الدينية وتالوة القرآن وحلقات العلم والذكر
يلية مشيرا الى االنتهاكات المتكررة للمواثيق والعهود وذلـك         وكان الشيخ أبو سنينة قد أدان االجراءات االسرائ       

بأعمال االغتيال والقتل واالعتقال والتدمير وبناء جدار الفصل واقتحام المدن وبناء المستوطنات وذلـك وسـط            
صمت دولي فيما رفض بوش، التعهد بوضوح، بقيام الدولة الفلسطينية مـشيرا الـى ان الواليـات المتحـدة                   

تريدان رؤية حرب اهلية فلسطينية، ومشددا على ان مثل هذه الحرب هي خط احمـر، داعيـا الـى        واسرائيل  
وأدان قرار السلطات االسرائيلية منع الفلسطينيين من استخدام الشوارع في الـضفة        . المزيد من اللحمة والوحدة   

ما اذا كانت اسرائيل بـذلك      وذلك في إجراء تسبق به السلطات االسرائيلية اية سلطة احتالل اخرى ومتسائال ع            
كمـا أدان   . تريد من الفلسطينيين استخدام الدواب والحمير في تنقالتهم تحت حجة حماية امـن االسـرائيليين؟              
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المخططات االميركية الهادفة إلى ضرب سورية مشيرا الى اختالف وجهات النظر في االدارة االميركية بهـذا                
  .الشأن

 انها ستواصل تسيير الحافالت الى المسجد االقصى من كافة انحاء المدن            من جهة ثانية اعلنت مؤسسة االقصى     
  .والقرى داخل الخط االخضر إلحياء ليلة القدر الليلة

عشية يوم القدس العالمي شددت قوات االحتالل من  : القدس المحتلة ،  29/10/2005الشرق األوسـط    وأضافت  
واندلعت مواجهات بين   . الجمعة األخيرة في المسجد األقصى    إجراءاتها أمام الفلسطينيين المتوجهين ألداء صالة       

جنود االحتالل وآالف المصلين، استخدمت خاللها قوات االحتالل خراطيم المياه والقنابـل الغازيـة المـسيلة                
  . للدموع والقنابل الصوتية في محاولة منها لمنع المصلين من الدخول

 
  عالقون في رفح يهددون باقتحام المعبر .19

قال شهود عيان فلسطينيون امس أن العالقين على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي أعلنوا أنهـم              : غزة
وقال شهود العيان إن العالقين قرروا أن يخوضوا        . سيقتحمون بوابة المعبر الرئيسية وسيدخلون إلى غزة بالقوة       

 مطالبين السلطة الفلسطينية بالعمل     ومنذ امس إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استمرار إغالق المعبر          
وقدرت السلطات الفلسطينية أن عدد العالقين بلغ أكثر        . الجاد على حل مشكلتهم في أسرع وقت وإنهاء معاناتهم        

من مئة فلسطيني من بينهم أطفال ونساء موضحا أنهم يعانون ظروفا صعبة منذ أربعة أيام، قائال انه ال يوجـد                    
  )د ب أ.(نوم فضال عن النقص في حليب االطفال والمواد الغذائيةفراش وال أماكن مخصصة لل

 29/10/2005الغد األردنية 
 
  أطفال مخيم شعفاط يناشدون أطفال العالم العمل ضد بناء الجدار   .20

وجه أطفال مخيم شعفاط نداء إلى أطفال العالم كافة، والمؤسسات الدولية للوقوف إلى جانبهم في وجـه                 : نابلس
نحن أطفال منطقة مخيم شعفاط ومنطقة عناتا نتوجه بندائنا إلى أطفـال العـالم              : زل وجاء في النداء   الجدار العا 

جميعاً، وإلى جميع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية للعمل معنا ضد إقامة جدار الفصل العنصري الذي               
إلى احتاللها الظالم وغير الـشرعي      تبنيه السلطات اإلسرائيلية على أراضينا وفي عمق أحيائنا السكنية لتضيف           

نناشدكم وكلنا ثقة بكم يا أطفال العالم التـضامن         : وناشد األطفال في ندائهم أطفال العالم بقولهم      . معاناة كبيرة لنا  
. معنا، وندعوكم للضغط على حكومتكم لتفعل شيئاً يجبر السلطات اإلسرائيلية على وقف بنـاء هـذا الجـدار                 

ار لم يبن ليوفر األمن ل اإلسرائيليين كما يزعمون، وإنما ليؤسس مزيداً من الكراهية              وأوضح األطفال ان الجد   
وأكدوا ان الجدار يحرمهم من الحق في الحيـاة ومـن الوصـول إلـى مدارسـهم                 . والعنف، ويديم الصراع  

  .ومستشفياتهم ومساجدهم وكنائسهم
 29/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
 للعنف الجسدي في غزة واحدة من كل خمس نساء يتعرضن  .21

كشفت نتائج دراسة حديثة نشرت، اليوم، حول العنف ضد المرأة، أن واحدة من كل خمس نساء : غزة
وأشارت الدراسة التي أعدها مركز شؤون المرأة ونشرت نتائجها في مجلة  .يتعرضن للعنف الجسدي في غزة

ف النفسي واإليذاء اللفظي، بما في ذلك السب الغيداء الفصلية، الى أن واحدة من كل ثالث نساء تتعرض للعن
  .والتحقير، وامرأة من كل عشر نساء تتعرض للعنف واإليذاء االجتماعي

 29/10/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  
  ال يمكن تحقيق التنمية للفلسطينيين في ظل االحتالل : اسكوا .22
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التنفيذي لـ أسكوا في بيروت ميرفت تالوي أنه مع أعلنت وكيل األمين العام لألمم المتحدة األمين : بيروت
بعد أن كانت في العام % 95، سوف تصل نسبة العائالت الفقيرة في األراضي المحتلة إلى 2008حلول العام 

، الفتة إلى أنه ال يمكن أن تتحقق األهداف اإلنمائية للشعب الفلسطيني في حال استمر %58.1 تبلغ 2004
 هدم ما ال يقل عن وأشارت إلى.  لما يستتبع ذلك من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبةاالحتالل اإلسرائيلي

 في غزة، ما أدى 1443 منزالً في القدس و115، و2004 وديسمبر 2003 منزالً في الضفة بين مارس630
 320 شخص، باإلضافة إلى الخسارة في المنتجات الزراعية التي وصلت الى 14000إلى تشريد أكثر من 

 . مليون دوالر
، في حين يوجد في الجوالن 2003عن العام % 6لي  حوا2004وزاد عدد المستوطنات في الضفة وغزة عام 

 .  مستوطنة44 ألف مستوطن موزعين على 20السوري 
 هكتار من شجر الزيتون، ما يعكس ضرراً 8500واكدت أن اكتمال بناء الجدار سيؤدي إلى منع الوصول إلى 

مرحلة األولى من  ألف شخص من انتهاء ال220 هكتاراً من األرض، إلى جانب تضرر 1323على أكثر من 
بناء الجدار، كما أن تدمير البنية التحتية أدى إلى خفض نسبة المياه المتوفرة والى تلوث مياه الشرب، ما سبب 

منهم من مرض الغدد والنقص في % 85زيادة في األمراض المعوية خاصة بين األطفال، إذ يعاني أكثر من 
 . الفيتامين

، إذ وصل عدد الفقراء الى أكثر من 2004في الربع الثالث من العام % 32.6 وأضافت أن نسبة البطالة بلغت 
لتصبح % 37، ومن المتوقع أن تزداد النسبة %58.1 مليون شخص، أما العائالت الفقيرة فبلغت نسبتها 2.2
 . 2008في العام % 95

 29/10/2005البيان 
  
 ّعد خطة إلقامة منطقة أمنية في قلب غزة تإسرائيل  .23

الحتالل اإلسرائيلي، إضافة إلى سياسة االغتياالت والتصفيات والقصف غير المنقطع على غزة يخطط جيش ا
والضفة الغربية، إقامة منطقة أمنية داخل غزة ونصب قاعدة صواريخ جديدة نهاية األسبوع القادم جنوبي غزة 

وكان جيش  .يخ القسامإضافة إلى القاعدة الموجودة في شمالي القطاع بحجة الرد السريع على مطلقي صوار
وتخشى أوساط . االحتالل اتخذ قرار إقامة منطقة أمنية خالل جلسة رصد فيها الوضع األمني القائم في القطاع

من قيادة جيش االحتالل أال تثمر تخطيطاتهم عن نتائج تذكر، وبالمقابل يستمر إطالق الصواريخ إلى قلب 
 .إسرائيل

قطاع تمنع فيها الحركة كليا من قبل المة مساحات مجمدة داخل وسيقوم جيش االحتالل حسب خطته بإقا
وكل من يقترب منها حتى لو كان عن طريق . وتكون هذه المناطق تحت رقابة جيش االحتالل. المواطنين

وستقوم فورا قواعد الصواريخ بإطالق . الخطأ، سيعتبره الجيش أنه قادم من أجل إطالق صواريخ القسام
. وسينصب جيش االحتالل في قاعدة صواريخ جنوبي القطاع. لمنطقة إلصابة المشبوهينصاروخ إلى قلب ا

وزعم الجيش أن هذا القرار . قطاعالمن أجل استكمال توفير الشروط الالزمة إلصابة أي هدف إن كان في 
 . اتخذ بعدما ما وصلته معلومات حول نية التنظيمات الفلسطينية باستكمال القصف على جنوب إسرائيل

  29/10/2005 48عرب
  
  االحتالل يسعى الغتيال قائد سرايا القدس الجديد في الضفّة .24

 أشارت مصادر صهيونية إلى إن إياد أبو الرب هو من خلف لؤي السعدي، قائد سرايا القدس، في :بيت لحم
 بالمسؤولية عن وأبو الرب مطلوب للسلطات الصهيونية منذ سنوات، وتتّهمه سلطات االحتالل .الضفة الغربية
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وقالت مصادر صحافية صهيونية إن أبو الرب هو اآلن المطلوب األول لجهاز الشاباك،  .تنفيذ عملية الخضيرة
في حين رجحت مصادر فلسطينية أن يكون أبو الرب تولّى فعلياً قيادة الجناح العسكري للجهاد بعد اغتيال 

  .السعدي
  29/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 فصل شمال الضفة .25

وفي خطوة تكرس نظام الكانتونات الذي تعده اسرائيل لمستقبل الضفة بعد االنتهاء : القدس المحتلة، سائدة حمد
كلياً من بناء الجدار، كشفت مصادر عسكرية اسرائيلية انه بدأ منذ الخميس بتنفيذ العمل على فصل شمال 

 الهندسة في الجيش االسرائيلي، وعبر نصب حواجز طيارة الضفة من خالل نصب حواجز ثابتة يديرها سالح
على امتداد شوارع مدن شمال الضفة وقراها والتي ستفصل كليا عن وسطها وجنوبها، في حين ستمنع حركة 

 .السيارات الخاصة الفلسطينية داخل الشوارع شمال الضفة
  29/10/2005الحياة 

  
  لسطينيينإسرائيل تبث رسائل صوتية لتدمير معنويات الف .26

في خطوة غير مسبوقة قامت إسرائيل ببث رسائل صوتية مسجلة عبر الهاتف في مدينة جنين تستهدف تـدمير                  
وقال وزير االتصاالت الفلـسطينية صـبري        .الروح المعنوية للمواطنين الفلسطينيين وتحرضهم ضد المقاومة      

ي جنين وقراهـا تحـرض ضـد         هاتف فلسطيني ف   1700صيدم إن إسرائيل بثت رسائل صوتية مسجلة إلى         
  . المقاومة الفلسطينية

  29/10/2005الوطن السعودية 
 
  شارون مجدداً تحت رحمة المتمردين في ليكود  .27

 سيكون شارون تحت رحمة جناح المتمردين في الحزب المعارضين سياسته والساعين : أسعد تلحمي،الناصرة
 أحبط شارون محاولة إطاحته، إال أن ثمانية من على رغم االنقسام الذي شهده هذا الجناح منذ ف.إلسقاطه

 أعلنوا في األيام األخيرة أن معركتهم ضد شارون ستتواصل وأنهم لن يصوتوا الى جانب 13المتمردين الـ
ويرى المتمردون في تعيين . اقتراحه تعيين اولمرت وزيراً للمال والنائبين بويم وبارؤون وزيرين جديدين

 نائباً في الكنيست 61وأفادت اذاعة الجيش أن  .غزة ومكافأة على دعمهما انسحاباألخيرين رشوة سياسية 
وفي  . نائباً يؤيدونها، ما ينذر بضعضعة االئتالف الحكومي55سيصوتون ضد التعيينات الجديدة في مقابل 

 غد في مسعى الى استمالة المعارضين، دعا شارون نواب الحزب األربعين وعائالتهم الى مأدبة عشاء مساء
منزله في القدس المحتلة بقصد تعزيز العالقات، لكن عدداً من النواب وعلى رأسهم نتانياهو أعلن أنه لن يلبي 

  .الدعوة وأن ال مكان الحتفاالت مصطنعة
 29/10/2005الحياة 

 
  تعيين يميني متطرف سفيرا السرائيل في فرنسا .28

 احد صقور الليكود ايلـي مويـال رئـيس بلديـة             رجحت صحف اسرائيلية امس ان يتم تعيين       :القدس المحتلة 
وافادت معاريف ويديعوت احرونوت ان مويال اوفر المرشحين حظـا           .سديروت، سفيرا السرائيل لدى باريس    

وردا على سؤال لالذاعة الجمعة، لم يؤكد شالوم المتواجد          .لدى شالوم رغم انه يتحدث اللغة الفرنسية بصعوبة       
  ا ف ب .ا بالقول هناك عدة مرشحين ممتازين ولم انته بعد من االختيارحاليا في فرنسا ذلك، مكتفي
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  29/10/2005الغد األردنية 
 
 الجريمة المنظمة تستفحل في إسرائيل  .29

تستفحل حاليا ظاهرة الجريمة المنظمة في إسرائيل، إلى درجة تحولت معها إلى :  فراس الخطيب،الناصرة
خاصة وأن نسبة كبيرة من ضحايا الجريمة في . ين على حد سواءمصدر قلق للشرطة واإلسرائيليين المذعور

 . إسرائيل هم من األبرياء وممن ال عالقة لهم بتنظيمات الجريمة
ال يمر يوم في إسرائيل إال واحتلت عناوين الجريمة المنظمة أو غير المنظمة مساحات كبيرة من الصحف 

ظيمات الكبيرة فقط إنما تتفشى بين أوساط الشباب اإلسرائيليين اإلسرائيلية قاطبة، وال تقتصر الجريمة على التن
 . وتتنوع مثل حوادث القتل والطعن في النوادي الليلية واالعتداءات الجنسية المتكررة في المدارس وبين الفتيان
ة وقالت أوساط في قيادة الشرطة اإلسرائيلية أن التنظيمات اإلجرامية في إسرائيل تتخذ العبوات الناسف

كان : وقال قائد في شرطة. وهو لم يكن يحدث سابقًا. والخطيرة في هذه األيام كوسيلة لتصفية الحسابات بينها
. أصحاب السوابق يستعملون في عملياتهم كاتما للصوت واليوم أزالوا كاتم الصوت ويستعملون العبوات الناسفة

نحن : وأضاف.  من يعمل لهذا الغرض أصالًوالتنظيمات اإلجرامية تستطيع استعمال أسلحة متطورة وهناك
 . نحتاج إلى وقت طويل من أجل لجم هذه الظاهرة

. وإلى جانب الجريمة المنظمة، تتفشى بين صفوف الشبيبة اإلسرائيلية أحداث القتل والعنف في النوادي الليلية
وتبين من معطيات الشرطة . وسجلت إسرائيل مؤخرا عدداً من جرائم القتل في النوادي تفوق خمس حاالت قتل

 .  أن هناك تسعة آالف حادث عنيف بين الشبان اإلسرائيليين2004للعام 
ويذكر ان النوادي اإلسرائيلية الليلية . وضبط أكثر من سبعة آالف شاب يحملون السكاكين في أوقات الترفيه

 حاالت اغتصاب وكشفت الصحف اإلسرائيلية عن. شهدت هذا العام أكثر من عشرة آالف حادث عنيف
 . واعتداءات جنسية في صفوف الشباب اإلسرائيليين

  29/10/2005البيان 
  
  الكويت تدعو العالم إلى وقف تدهور االقتصاد الفلسطيني   .30

دعت دولة الكويت أمس العالم إلى تضافر الجهود الدولية لمساعدة الشعب الفلسطيني على مختلف االصـعدة،                
 من خالل االنسحاب االسرائيلي من جميع االراضي العربية المحتلة حتى خط            مشددة على ان هذا لن يتحقق اال      

 جاء ذلك في كلمة دولة الكويت في اللجنة الثانية االقتصادية في الجمعية العامة لالمـم  .1967الرابع من يونيو  
لة بمـا فيهـا القـدس       المتحدة لدى مناقشتها البند المتعلق بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في االراضي المحت           

الشريف وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل على موارده الطبيعية القاها الدبلوماسي الكويتي نـواف               
  . ضيدان بو شيبة

  29/10/2005أخبار الخليج البحرينية 
  
   الرئيس االيراني يتمسك بدعوته محو اسرائيل من الخارطة .31

 الرئيس االيراني محمود  اليهأشار ما :من باريسا حافظي - طهران 29/10/2005 القدس العربي نشرت
أحمدي نجاد الذي هتف له الوف المؤيدين الجمعة الي انه باق علي دعوته الي محو اسرائيل من الخارطة في 

وقالت اسرائيل انها ستطلب عقد  .الوقت الذي سعت فيه وزارة الخارجية االيرانية لنزع فتيل أزمة دبلوماسية
ة لمجلس االمن الدولي التابع لالمم المتحدة بشأن التصريحات التي أثارت تنديدا من الغرب ومن جلسة طارئ

 .روسيا حليفة طهران
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 واعلنت  بيان تصريحات نجاد   امس في    مجلس االمن الدولي دان أن 29/10/2005األيام البحرينية وذكرت 
الواجب اتخاذها بخصوص تصريحات    التبعات   لدرس   مشاورات مع المانيا وبريطانيا    فرنسا امس انها ستجري

مجلس اوروبا امس ان الرئيس    واعتبر رئيس الجمعية البرلمانية في .  المناهضة السرائيل   الرئيس االيراني
بلير    ونيت   من جهته حذر .  عن اسرائيل   ولةغير المقب   بتصريحاته   يتحدى علنا قيم المجتمع الدولي   نجاد   االيراني

يشكلون تهديدا حقيقيا لالستقرار واالمن    هذا النهج فان الناس سيعتقدون انهم   في   االيرانيون   اذا استمر   من انه 
   .  عموما

 
  االرهاب بالعربدة  اعطوا الفلسطينيين أمال لكي ال يسمحوا لـ:مبارك .32

اجرتها معه صحيفة يديعوت احرونوت  في مقابلة الرئيس المصريقال  :الناصرة ـ من زهير اندراوس
االسرائيلية اننا ملزمون بأن نعطي الفلسطينيين االحساس بان شيئا جيدا يوشك علي ان يحدث في حياتهم، ان 

وعندما يعيش الفلسطينيون بترتيب افضل في الحياة اليومية، فانهم لن يسمحوا لالرهاب . نخلق لهم امال
 . بالعربدة

سرائيل ان تعطي فرصة اخري لرئيس السلطة الفلسطينية، حيث قال االن بالذات انتم اقترح مبارك علي اكما 
وحقيقة انكم ال تلتقون بأبو . انتم ملزمون بان تساعدوه وتعززوا مكانته امام شعبه. تحتاجون الي ابو مازن

 . مازن قد تفسر وكأنكم تعاقبونه، وهذا سيئ
29/10/2005القدس العربي   

  
  ي لمقاومة التطبيع يطالب بقطع العالقات مع الكيان  الرباط الموريتان .33

دعا الرباط الموريتاني لمقاومة االختراق الصهيوني، كبرى المنظمات المناهضة للتطبيع في موريتانيا، 
المشاركين في األيام  التشاورية حول تقارير اللجان المكلفة باإلعداد للمرحلة االنتقالية إلى المطالبة بقطع 

  .مع الكيان الصهيونيالعالقات 
29/10/2005الخليج اإلماراتية   

  
  اضراب المدرسين في تونس احتجاجا علي زيارة شالوم .34

أعلنت نقابتا التعليم االساسي والثانوي في تونس الجمعة عن اضراب كامل للمدرسين عن : تونس ـ رويترز
ان شالوم لحضور قمة عالمية للمعلوماتية سيلفلالعمل يوم العاشر من نوفمبر المقبل احتجاجا علي زيارة مرتقبة 

وقالت النقابتان في بيان مشترك ان هذه االضراب يأتي في اطار مناهضة كل اشكال التطبيع مع  .الشهر المقبل
 الف مدرس من بينهم قرابة 100ويتجاوز عدد مدرسي التعليم االساسي والثانوي في تونس .الكيان الصهيوني 

 . ب مصادر من االتحاد العام التونسي للشغل الفا في النقابتين حس50
29/10/2005القدس العربي    

 
 ال شرعية للكيان الصهيوني : مسعود االدريسي .35

 حفل افطار علمائي، أمس االول، لمناسبة يوم القدس العالمي في لبنان أقام سفير الجمهورية االسالمية االيرانية 
عواصف التي تضرب جسم االمة من فلسطين الى العراق هي إن ال: وألقى السفير االيراني كلمة قال فيها

كثيرة، وكثيرة ايضا المحاوالت الرامية الى الهيمنة على مقدرات المسلمين في مشارق االرض ومغاربها، لكن 
برغم كل ذلك نؤكد من خالل إحيائنا ليوم القدس العالمي ان ال شرعية للكيان الصهيوني، وال مشروعية لتطبيع 
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 معه، وان من حق الشعب الفلسطيني المقاومة والجهاد بكافة الطرق والوسائل لتحرير ارضه من دنس العالقات
  .االحتالل الصهيوني وفرض سلطته على كامل التراب الفلسطيني

29/10/2005السفير   
 
  حملة دولية في لندن إلنقاذ بيت لحم من الجدار  .36

دولية بعنوان بيت لحم المفتوحة، إلنقاذ المدينة التاريخية من  كانون الثاني المقبل، حملة 9تنطلق في لندن، في 
وقال المتحدث باسم بيت لحم المفتوحة جورج ماكالود في لندن إن جدار  . أضرار جدار الفصل اإلسرائيلي

الفصل يحيط بمدينة بيت لحم ويخنق اقتصادها ويعزل شعبها عن العالم الخارجي، مضيفا أن الحملة الدولية، 
ساندها المؤسسات المدنية والسلطات المحلية في بيت لحم، تهدف إلى إبقاء المدينة مفتوحة الجتذاب التي ت

 . المشاريع والمناسبات الدولية، وتشجيع فرص االستثمار، والكشف عن برامج سياحية جديدة
لمشاهير، وستنتقل وأشار ماكالود إلى أن الحملة حظيت بدعم الكثير من قادة العالم والسياسيين والمفكرين وا

إلى واشنطن بعد انطالقها في لندن، مشددا على أن الحملة مهمة أيضا لشرح المفهوم الخاطئ المترسخ في 
أذهان شريحة واسعة في الغرب بان األزمة في فلسطين هي صراع بين الشرق والغرب، أو بين المسلمين 

 يو بي أي. واليهود
29/10/2005السفير   

 
   يستبعد المواجهة مع الفلسطينيينني اللبناوزير الدفاع .37
لنبدأ بعنوان :  المر، رداً على سؤال عن طبيعة االجراءات التي يتخذها الجيش في محيط المخيمات الياسقال

وهذا مبدأ عام وتوافق سياسي . أساسي وضعته الحكومة، وهو ان سالح الجيش لن يرفع في الداخل على احد
سالح الجيش هو لحماية الوطن ومكافحة المشاغبين او المخلين بأمن . ضمن مجلس الوزراء في هذا الموضوع

. الفلسطينيون في المخيمات دعمتهم الدولة اللبنانية منذ اعوام. الوطن ال للرفع في وجه اي فريق في الداخل
وسيتم المزيد من التفاعل على الصعيد االجتماعي . وهي سياسة مستمرة، بحسب ما قاله الرئيس السنيورة

لذلك ليس . واإلنساني والحياتي حتى تصبح حياة الفلسطينيين أفضل ووضعهم أفضل بكثير مما هو عليه اآلن
  . مطروحاً بأي شكل من األشكال أي صيغة لها عالقة بمشكلة بين الجيش والفلسطينيين، ال سمح اهللا

ية بدأ تحركاً لحل بعض واشار المر الى ان السفير خليل مكاوي المكلف التفاوض مع المنظمات الفلسطين
  . اإلشكاالت التي حصلت في االيام الماضية وكل االتجاه هو نحو الحوار وحلحلة الثغرات التي حصلت

29/10/2005الشرق األوسط   
  
 إسرائيل ستعيد فتح سفارتها : نيوزيلندا .38

بالده، مؤكدا تحسن أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز أمس أن إسرائيل ستعيد فتح سفارتها في 
 ا ف ب. العالقات بين الدولتين، بعد أن تأثرت بقضية تجسس اسرائيلية

29/10/2005السفير   
  
 توقيف مسلح من الجبهة وإطالقه  .39

 أيام على مواقع الجبهة الشعبية القيادة العامة، 4قامت وحدات من الجيش اللبناني، التي تفرض طوقا أمنيا منذ 
تابعين للجبهة ويدعى عبدو القميري يمني الجنسية بعد خروجه من الموقع والتسلل الى بتوقيف أحد المسلحين ال

 .وقد أطلق القميري بعد ساعتين من توقيفه وسمح له بإدخال مواد تموينية الى الموقع. بلدة لوسي البقاعية
29/10/2005السفير   
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  ليةإسالميو األردن يحملون السالم مع إسرائيل مسؤولية األزمات الداخ .40

اعتبر األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي األردني حمزة منصور أن معاهدة : خليل الشوبكي: عمان
 اإلسرائيلية  مسؤولة عن كثير من مشاكل األردن، وفي مقدمتها التراجع الديمقراطي، -وادي عربة األردنية 

اإلسرائيلية التي وصفت األردن بـالحليف وقال تعليقاً على بيان الخارجية  .والتضييق على حريات المواطنين
عندما يصل الشعب : االستراتيجي إلسرائيل، إن الكيان الصهيوني ال يمكن أن يكون حليفا استراتيجيا، مضيفا

  .1928 البريطانية في عام -إلى موقع اتخاذ القرار فإنه سيلغي هذه المعاهدة كما ألغى المعاهدة األردنية 
29/10/2005الوطن السعودية   

 
  آخر السرايا العسكرية السورية في لبنان  .41

  ابرهيم بيرم
مع السالح الفلسطيني، هو السعي الى " معركتها"العنوان العريض الذي تتكئ عليه السلطة اللبنانية، لتعلن 

ابطال مفعول وحضور السالح المتسرب عبر الحدود ومن المخيمات الى خارجها، بينما الهدف المضمر لهذه 
هو العمل لمحاصرة آخر الوحدات والسرايا العسكرية السورية التي تمانع في االنصياع لقرار دولي السلطة 

فجميع من هم على تماس فعلي مع الملف . قضى بجالء كل العسكر السوري عن كل االراضي اللبنانية
 االساس من المواجهة المتشابك للوجود الفلسطيني في لبنان ماضياً وحاضراً، يعلمون علم اليقين ان المستهدف

المتعاقبة فصولها في مرتفعات الناعمة القريبة من العاصمة، وفي اقاصي البقاع الغربي، هما القيادة العامة ، 
، وهذان التنظيمان هما عملياً منذ زمن بعيد، جزء ال يمكن فصمه عن االستراتيجية " االنتفاضة–فتح "وحركة 

  . العسكرية السورية
، ان جبريل هو في االصل ضابط سابق تربى في "الفدائي الفلسطيني"على تاريخ العمل وتظهر جولة عجلى 

قبل ان ينضم مع " جبهة التحرير الفلسطينية"احضان الجيش السوري وارتبط بالنظام السوري منذ ان اسس 
 القوميين ، وهي الفرع الفلسطيني لحركة"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"تنظيمه اواخر عقد الستينات الى 

العرب بزعامة الدكتور جورج حبش، ومن ثم خرج على نحو مبكر من هذه الجبهة التي بدأت تغادر الفكر 
  ". القيادة العامة"القومي الى الفكر الماركسي، حامالً اسم الجبهة نفسها بعدما اضاف اليه تعبير 

. لسوري ولصيقاً بمؤسسته العسكريةصار اسم جبريل وجبهته مقروناً بالنظام ا) 1968عام (منذ ذلك الوقت 
ورغم ان هذا الرجل صاحب تاريخ عريق ال يمكن نكرانه في مقارعة اسرائيل في مواجهات نوعية، في 
الداخل االسرائيلي وخارجه، اال ان عالقته الوثقى بدمشق، وانحيازه المطلق اليها ابان جوالت مواجهتها الدامية 

معركة المواجهة ضد عرفات في ) جبريل(عرفات، وكان ابرزها قيادته مع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر 
 والتي انتهت برحيل ثان مدو للرجل من لبنان في بواخر بحراسة دولية الى اليونان، اثرا 1985طرابلس عام 

سلباً على جبريل وجبهته في العمق الفلسطيني في داخل فلسطين المحتلة واديا الى انحسار حضوره حد 
  . ل ابان االنتفاضات الفلسطينية المتعاقبةاالضمحال

، اال ان اسرائيل نجحت في 2000وحاول الرجل تعويض هذا الغياب بعمليات من الجنوب اللبناني بعد عام 
  . توجيه ضربة اليه باغتيال نجله البكر جهاد جبريل في قلب العاصمة اللبنانية

، وبالتحديد في 1983 دمشق والمولود على يدها عام فهو صنيعة"  االنتفاضة–اما الفصيل الثاني، اي فتح 
  . البقاع

في البقاع، بعد " فتح"فالمعلوم ان هذا التنظيم، هو عبارة عن مجموعة عسكرية، كانت موجودة في معسكرات 
، ثم اعلنت التمرد على قيادتها التي كانت موجودة في تونس، 1982الدخول االسرائيلي الى بيروت صيف عام 

اراً منفصالً، بقيادة اثنين من ابرز قادة فتح في المواجهة مع اسرائيل ابان االجتياح هما ابو موسى وشكلت اط
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، الى رموز عسكرية وسياسية فتحاوية عرفت باخالصها ونقاوتها واعتراضها على نهج "ابو خالد العملة"و
  . ا تالها من تيه فلسطيني آخر وم1982بعدما حملت سياسته واداءه مسؤولية هزيمة عام " االستسالمي"عرفات 

وفي قيادة عرفات الذي بدأ من " فتح"ولكن هذا الخرق الموجع الذي ساهمت دمشق في احداثه في جسد حركة 
يومها مواجهة حادة مع دمشق لم تنته اال بوفاته، لم يكتب له كل النجاح، اذ بقيت المجموعة المنشقة عن 

 الالجئين في لبنان وسوريا، ومعدومة الحضور والفاعلية والتأثير الفصيل االم محصورة االنتشار في مخيمات
وبمعنى آخر لم يكتب لهذا التنظيم ان يؤثر في . داخل االجتماع الفلسطيني في االراضي المحتلة وخارجها

  . شعبية عرفات الذي بقي القائد المتوهج لشعبه ورمز قراره المستقبل والعصي على المصادرة وااللغاء
م ايضاً ان دمشق حاولت الحقاً االجهاز على وجود عرفات في لبنان، في خضم سعيها الى االمساك والمعلو

بين عامي " (حرب المخيمات"بالورقة الفلسطينية من خالل ما صار يعرف في قاموس السياسة اللبنانية بـ
  .) 1989 و1985

لسطينية في تصفية حساباتها الضمنية مع والثابت ان سوريا ترغب من وراء هذا االستخدام المتجدد للورقة الف
قسم من السلطة اللبنانية، وفي ان تعيد هذا السجال على نحو آخر، وتدخل الوضع اللبناني في متاهة االرباك 
واالنقسام والتداعي، لكن الواضح ان هذا االستخدام يتم في اللحظة الخطأ، وفي الظرف غير المؤاتي، او على 

الوضع الداخلي اللبناني قابلية تلقف هذه الورقة، وبالتالي التلهي بها وفتح الجبهات وجه التحديد ال يمتلك 
ورغم هذا االستنتاج ثمة بين من يقاربون هذا الملف من يقيمون على اعتقاد مفاده . السياسية والعسكرية حولها

  :  ابرزهاان قذف دمشق الكرة الفلسطينية في وجه السلطة يحمل في طياته جملة محاذير وأخطار
الذي جاهر امينه العام السيد حسن نصراهللا اخيراً " حزب اهللا" ان هذا االمر يضع السلطة في وجه -

ولم يكن هذا الكالم . باالعتراض المطلق على التفكير بنزع السالح الفلسطيني سواء خارج المخيمات او داخلها
راتيجية ان كل السالح الفلسطيني في لبنان هو مفاجئاً لمن يعلمون ان الحزب يضع من زمن في حساباته االست

جزء من منظومة الحزب وبرنامجه للمواجهة، وبالتحديد منذ ان اعلن طرحه بعيد اندالع االنتفاضة الفلسطينية 
ان لسالحه مهمة اخرى، اضافة الى تحرير مزارع شبعا، وهي اسناد االنتفاضة الفلسطينية التي كانت يومذاك 

  . قهاواعدة في ذروة تأل
بأن قضية مزارع "وذهب الحزب الحقاً الى ابعد من ذلك في مجال تفضيله لمهمات سالحه المقاوم عندما قال 

  . شبعا وعملياته المحدودة فيها، هي للتذكير فحسب باالحتالل االسرائيلي لهذه البقعة المحدودة من االرض
ن في الحسابات الدولية بداية تنفيذ لما يتضمنه يعتبر ان نزع السالح الفلسطيني سيكو" حزب اهللا"واالكيد ان 

  . ، حول نزع سالح الميليشات1559القرار الدولي الرقم 
واستطراداً يرى الحزب ان نزع السالح الفلسطيني سيكون مقدمة النكشاف سالحه المقاوم امام الضغط 

  . الخارجي
 قاعدة فلسطينية، سيفضي حتماً الى استنفار  ان قيام القوى االمنية الرسمية اللبنانية بمهاجمة اي موقع او-

فلسطيني شامل ضد هذا الفعل، او بمعنى آخر ستضطر كل الفصائل والقوى الفلسطينية الى التوحد ضد اي 
  . وذلك واقعة تشهد عليها كل الحوادث المتعاقبة، في هذا الميدان. محاولة للنيل من سالح اي فصيل فلسطيني

ني مع اي فصيل فلسطيني سيفضي حتماً الى نتيجتين سلبيتين على وضع الحكومة  ان اي احتكاك امني لبنا-
االولى اغراق قضية التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس الحريري في متاهات متعددة مما يمكن ان يؤدي الى 

من تضييع جوهرها وهو امر تكرهه جداً وتأباه الجهات الراغبة في ابقاء هذه القضية طاغية على ما عداها 
قضايا، والثانية الخشية ان تخسر الحكومة اللبنانية مظاهر التعاطف العربي والدولي معها الذي ال يستهان به، 
ال سيما ان التجارب اثبتت بما ال يدع مجاالً للشك ان الضمير العربي يتعاطف فوراً مع الفلسطينيين سواء 

  . بي التاريخي حيال القضية الفلسطينيةكانوا في موقع الظالم ام المظلوم، وذلك بفعل الضعف العر
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وعليه، الواضح ان الحكومة ال تضع في حساباتها، في الوقت الحاضر، امكان توجيه ضربة عسكرية مهما 
  . يكن نوعها، ضد اي موقع تابع لكال الفصيلين

ها، اظهار وهي تشاء من خلف االجراءات االمنية الطارئة التي اتخذتها، حول هذه المواقع وعلى مقربة من
  . قدرتها على الفعل والتأثير وافهام من يعنيه االمر انها جاهزة للرد على قفاز التحدي الذي يرمى في وجهها

وبالطبع تضاف الى هذه االجراءات والتدابير العسكرية االحترازية جملة االجراءات االخرى، مثل سد خطوط 
ي ترسيم الحدود غير المرسمة منذ انفصال الكيانين التهريب المزمنة بين لبنان وسوريا، واظهار الرغبة ف

  . رسمياً
وال بد من االشارة الى ان من بين خطوات الحكومة للمواجهة، تركيزها على التمييز بين السالح الفلسطيني 
داخل المخيمات  وخارجها، وهو امر يلقى بطبيعة الحال مقبولية وتعاطفاً من السواد االعظم من اللبنانيين، 

هو موضوع سجال حاد في الداخل الفلسطيني ) اي السالح خارج المخيمات(ة الى ان الموضوع نفسه اضاف
ورغم ذلك تشير . نفسه، ويستند ايضاً الى تأييد ضمني من السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس
، النه ال يستطيع في المعلومات المتوافرة الى ان تأييد عباس لتوجه الحكومة اللبنانية سيبقى في حدود معينة

ظل التناقض الفلسطيني الحاد حالياً في فلسطين المحتلة بين منطق الثورة ومنطق السلطة، ان يعطي السلطة 
ومهما يكن من امر . اللبنانية ضوءاً اخضر للذهاب بعيداً في مواجهة مباشرة مع الحضور الفلسطيني في لبنان

في .  السوري–دفها االكبر محاصرة تأثير السالح الفلسطيني شرعت الحكومة اللبنانية في عملية مواجهة ه
  .وهي عملية ليست بالضرورة يسيرة او هينة.. المجرى السياسي اللبناني

29/10/2005النهار اللبنانية   
 

  هل تولِّد إسرائيل انتفاضة جديدة؟    .42
 حسين نحلة 

 للهرب مع مستوطنيها من قطاع غزة،  سنة من االحتالل واضطرت38لم تستطع إسرائيل حماية نفسها خالل 
فكيف تطلب إسرائيل وبدعم أميركي، من أبو مازن ان يقوم بلمسة سحرية، بتجريد المقاومة من سالحها، بينما 

  ··في الوقت نفسه، تعارض حكومة شارون حتى تسليح الشرطة الفلسطينية؟
باب األمل أمامهم؟ وكيف كان هؤالء وماذا يفعل الرئيس عباس بمئات المقاتلين الذين تريد اسرائيل سد 

يعتبرون مناضلين حرروا االرض فإذا المطلوب معاملتهم على أنهم مجرد مسلحين ومخربين وأنهم خارجون 
وأين هو باب األمل الذي فُتح أمامهم وإسرائيل ما زالت تحتل الجو والبحر والحدود البرية في ·· على القانون؟

   رفح مع مصر وتمنع المرضى من السفر للعالج؟قطاع غزة، حتى انها اغلقت معبر
ومن يتوقع وقف المقاومة واسرائيل تواصل قضم أراضي الفلسطينيين وتحاصرهم بالجدار العنصري وتحول 
الضفة الغربية إلى كانتونات، حتى أنها تعتزم تخصيص طرق لسيارات الفلسطينيين واخرى للمستوطنين، 

ذي كان سائداً في جنوب أفريقيا سابقاً، يوم كانت تخصص مطاعم للبيض بشكل يذكِّر بالتمييز العنصري ال
  ··!وأخرى للسود ؟

يبدو أن الحكومة اإلسرائيلية نفسها تسعى إلى تفجير الوضع ليس في قطاع غزة فقط بل بالضغط لحصول 
لتي تمارس صدام بين السلطة والمقاومة، بل في الضفة أيضاً، دون ضغط دولي رادع، بل بدعم من واشنطن ا

  ··!الضغوط على عباس وهو اُألسلوب الوحيد الذي باتت تجيده في المنطقة دون تقديم حلول منطقية لمشاكلها 
إن أبسط القواعد تقول أن الضغط يولد االنفجار، وهذا ما تنبهت إليه بعض القيادات في إسرائيل نفسها وإن 

ر منه يوسي بيلين زعيم حركة ميريتس من أن كان من منطقها الخاص، ولعل أوضح تعبير على ذلك ما حذ
اإلجراءات اإلسرائيلية القاسية التي اتخذت على شكل عقوبات جماعية، ستؤدي الى انتفاضة ثانية ستكون أسوأ 
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إن لكل وضع تصرف بمقتضاه، تلك قاعدة معروفة، فهل نحن فعالً مع االوضاع ··· من سابقتها حسب تعبيره
  ·· اضة ثانية، بينما تسعى واشنطن الى تجريد مقاومات المنطقة من أسلحتها ؟المستجدة، على أبواب إنتف

29/10/2005االتحاد االماراتية   
 
 
 
 
 

  من جيل إلى جيل .43
افتتاحية الخليج   

فيما كانت طائرات العدو تصب حممها على قطاع غزة، وقواته تمارس سياسة البطش والتنكيل والعدوان على 
الموعودة، ومعها السلطة ” الدولة الفلسطينية“االسرائيلي يشطب “كان وزير الحرب مناطق في الضفة الغربية، 

  .الوطنية الفلسطينية، ويضع نهاية ألي اتفاق تسوية ممكن
مع الجيل الحالي ” اتفاق سالم“أكد استحالة التوصل يوماً الى ” يديعوت احرونوت“موفاز في حديثه لصحيفة 

أن ترى الدولة الفلسطينية النور في السنوات ” االسرائيلي“واستبعد الوزير . للفلسطينيين، بانتظار جيل مقبل
  .”ألن الشريك الفلسطيني ليس في المستوى المطلوب“المقبلة، 

بكل وضوح ومن دون لف أو دوران، ” االسرائيلية“وزير الحرب الصهيوني يحدد مالمح االستراتيجية 
ال يمكن التنازل عنها ” إسرائيلية“سبتمبر الماضي من منطلقات استكماالً لما كان أعلنه في تصريح له أواخر 

المستوطنات جزء ال ”، و”ال يحق للفلسطينيين العودة الى وطنهم”، و”القدس عاصمة موحدة وأبدية“وهي، ان 
 المعلنة التي ال تقر أي حق من” االسرائيلية“إذن، الجميع أمام حائط مسدود من المواقف  .””إسرائيل“يتجزأ من 

حقوق الشعب الفلسطيني بكل ما تتضمنه من انتهاك لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بل وألبسط حقوق 
اإلنسان التي تكفلها كل الشرائع السماوية والقوانين البشرية، ومع ذلك نرى العالم يقف شاهد زور على هذه 

عب الفلسطيني، وتمارسها يومياً ليل نهار ضد الش” إسرائيل“االنتهاكات، بل وعلى حرب اإلبادة التي أعلنتها 
إياها التي تستخدمها الواليات المتحدة ضد الدول العربية ” اإلرهاب“وعلى رؤوس األشهاد، تحت ذريعة 

  .واإلسالمية في حرب ممتدة وطويلة على حد تعبير الرئيس األمريكي بوش
ي ترجمة إلعالن موفاز عن الجيل ضد الشعب الفلسطيني ه” إسرائيل“فهل حرب اإلبادة التي أعلنتها 

بقصد إبادته وصوالً الى الجيل التالي الذي ” اإلسرائيلية“الفلسطيني الحالي الذي لن يحقق التسوية بالشروط 
  يقبل بهذه الشروط؟

في الضفة والقطاع، وما أعلنه موفاز من مواقف تشكل في واقع األمر حقيقة المواقف ” إسرائيل“إن ما تمارسه 
إن الكيان يريد سلطة فلسطينية تأتمر بأوامره وتشكل رديفاً له تنوب عنه في استئصال المقاومة . ”يليةاالسرائ“

وتحمي مستوطنيه، وإال فإنها ليست شريكاً يستحق االتفاق معه، ويريد شعباً فلسطينياً يقبل بالفتات الذي يرميه 
 فإنه إرهابي يستحق السحق بكل ما يتوفر في إليه ويتنازل عن حقوقه الوطنية ويرفع رايات االستسالم، وإال

موفاز شطب الجيل الفلسطيني الحالي، والسلطة الفلسطينية، والدولة  .ترسانته من أسلحة تدمير أمريكية
الموعودة، ولم يعد هناك خيار أمام الشعب الفلسطيني إال حرب اإلبادة التي نرى فصولها في ما يجري في 

ما لم يتعلمه موفاز، أن أحداً ممن سبقوه من قادة الكيان إال وردد ما يردده  .سالموإما االست.. الضفة والقطاع
” غزة التي أحلم بأن يغرقها البحر”كما كانت تكرر جولدا مائير، و” الشعب الفلسطيني غير الموجود“اآلن حول 

وكل هؤالء . ريونكما كان يردد بن جو” فلسطين غير الموجودة على الخريطة”كما كان يقول اسحق رابين، و
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 عاماً ضد الشعب الفلسطيني الذي يأبى إال 57وغيرهم لم يتركوا وسيلة قتل وتدمير إال واستخدموها على مدى 
  .ومن جيل إلى جيل.. أن يسترد وطنه السليب

29/10/2005الخليج اإلماراتية   
 
  الدوائر المفرغة وشبح الحرب األهلية .44

 عطا القيمري
 البادىء في هذه الجولة من تبادل اطالق النار بين إسرائيل وفلسطين، ناهيك عن لو سألت أي فلسطيني من هو
ولو سألت كل اسرائيلي من هو البادىء في هذه . انها إسرائيل بال تردد الجابك أصل الصراع على االطالق

 . فالبادىء دوما هو األظلم. الجولة أو في كل الصراع، الجابك بال تردد أيضا انها فلسطين
هذه الجولة، التي تأتي بعد فك االرتباط عن القطاع، يدعي االسرائيليون بأنها بدأت بالقصف الصاروخي في 

على سديروت، كرد فعل من حماس على ما اعتبرته قصفا اسرائيليا أحدث االنفجار المروع في مسيرتها في 
  . شبان في طولكرمأما الفلسطينيون فيدعون بأنه سبق هذا الحدث استهداف وقتل اربعة . جباليا

ومهما يكن من أمر البادىء، فانه في نظر العالم وفي نظر التاريخ يتقاتل شعبان يدعيان هذه األرض فيما 
دائرة مفرغة ال يبدو لها نهاية وإن . بينهما على نحو مستمر وفي ظل االتهام المتبادل باالعتداء والزعم بالبراءة

  . كنا جميعا نصر على أننا نعرف لها بداية
 االسرائيليون .للطرفين روايتان متضاربتان فان وفي دائرة مفرغة اخرى للخروج من دائرة العنف المفرغة،

يقولون ان األصل هو وجود منظمات مسلحة تعتدي على اسرائيل وسكانها األبرياء وتتحدى السلطة الفلسطينية 
ن فيقولون ان األصل الذي أوجب وجود هذه اما الفلسطينيو. فتمنعها من عقد السالم واستتباب األمن والنظام

اما . المنظمات المسلحة وكل الكفاح الذي تخوضه هو وجود االحتالل االسرائيلي واستمرار اعتداءاته الغاشمة
واألمن  العالم الذي يقبل بأساس الرواية الفلسطينية ويدفع باتجاه انهاء االحتالل كمقدمة للحرية الفلسطينية

بات يقبل أكثر فأكثر بالمطلب االسرائيلي في نزع سالح المنظمات وإقرار ديمقراطية االسرائيلي، فانه 
  . فلسطينية يتسنى لها رفع المطالب الفلسطينية وصوال الى تحققها في دولة حرة ومستقلة

وفي ظل هاتين الدائرتين المفرغتين، فاننا ما أن وصلنا الى التهدئة حتى زهقت أرواحنا، وهذه المرة ليس 
وبينما نحن العالم، وعلى رأسه الواليات المتحدة، . التعبير المجازي بل بالفعل وبكل ما في الكلمة من معنىب

في أن نزع السالح في فلسطين ال يمكن أن يسبق االنتخابات، فانه في واقع تجدد اطالق النار والعمليات من 
د مرة اخرى لتتصدر جدول األعمال المحلي، جهة والرد المتبادل قبلها وبعدها، فان مسألة نزع السالح ستعو

السلطة الفلسطينية ال تريد وال تستطيع أن تنزع سالح المنظمات، وهي تمارس تأثيرها . االقليمي والعالمي
أما المنظمات المسلحة فتواصل حروبها الخاصة متجاهلة مناشدات . عليها بوسائل االقناع السلمية المحضة

ق الشعب الفلسطيني في الدم والمعاناة واليأس، وتتعمق في أوساطه الفوضى وبين هذه وتلك يغر. السلطة
  . والفلتان وانعدام القانون بل وانعدام كل افق بمستقبل آمن واعد

تخلق األمان المؤقت وتبعد شبح  والسؤال هو إلى أين وحتى متى ستبقى ممكنة معادلة توازن القوى التي
اكات وتبادل اطالق النار مع اسرائيل، ونشبت حمالت صغرى العادة فاذا استمرت االشتب. الحرب األهلية

اجتياح في الضفة والقطاع، فليس فقط االنتخابات التي اقنعنا العالم بانها ستسبق نزع السالح واستقرار الحياة 
  . السياسية في فلسطين، ستؤجل، بل ان كل هذه المعادلة ستتحطم إربا

السلطة الفلسطينية اآلن ال تريد، . ح ليكون هو المتصدر لجدول االعمالوسيعود مرة اخرى مطلب نزع السال
والمنظمات  .فمن يضمن أن تبقى ال تريد؟ السلطة الفلسطينية اآلن ال تستطيع، فمن يضمن ان تبقى ال تستطيع

 تحاول المسلحة اآلن ال تريد أن تقلب السلطة بالقوة، حتى لو كانت تستطيع، فمن يضمن أن تبقى ال تريد واال
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والشعب الفلسطيني اليائس، من يضمن اال يتفجر يأسه في وجوهنا جميعا في شكل تأييد لصراع مسلح . ذلك
   . على أمل ان تكون النتيجة هي الخالص

وأغلب الظن، فان مواثيق الشرف . أي أن شبح الحرب األهلية قائم يلقي بظله الثقيل على فلسطين دون رادع
ينها وبين انفسها لن تصمد عندما تتحطم المعادلة ويغيب أفق الحسم الديمقراطي فال التي تعقدها المنظمات ب

  . يبقى غير الحسم العسكري هو الماثل أمام ناظر الجميع
 

29/10/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي   
  
  
 
  من عين الحلوة إلى البلديات...فلسطينيو الشتات .45

 عريب الرنتاوي
ا هم فيه وعليه من مشاكل وصعوبات وهم يخوضون معركة الحرية واالستقالل على ال يكفي الفلسطينيين م

أرضهم، ال يكفيهم ما ينتظرهم من تحديات واستحقاقات تطال المستقبل والمصير، حتى تنفجر في وجوههم 
 .مصاعب وتحديات إضافية تطاردهم في المنافي والمهاجر

لمخيمات وخارجها لتطرح بقوة، ولتتصدر جدول أعمال لبنان في لبنان، عادت قضية السالح الفلسطيني داخل ا
 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 
لنفوذ السوري على الساحة الفلسطينية، بمواقف وخطوات وتصريحات تصعيدية، ليس لها من وظيفة امتدادا ل

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

لما الحت في األفق بوادر تهدئة أو مالمح حوار بناء مثمر، أقدمت هذه القوى على صب مزيد من الزيت وك
حيث تحولت قرية بريتال البقاعية باألمس، إلى مسرح تنطلق من على ...الساخن على نار األزمة والتأزم

/ د عناصر تنتمي لتنظيم فتح خشبته األصوات المدينة والمنددة بجريمة قتل الفني في الجيش اللبناني على ي
 .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 
الذا آمنا لها، والتنظيم الشعبي عناصر تطلق على نفسها جند الشام، اتخذت من المنطقة الحرام حول المخيم م

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 

 .اطي تفجير كامنإقليمية لإلبقاء على المخيمات كاحتي
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 

لذي اعتمدته قوى وميليشيات ضد التجمع الفلسطيني لتهجير الفلسطينيين من العراق، امتدادا لمسلسل الترويع ا
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، 

 في العراق، أن يؤخذوا بجريرة نفر منهم، وأن يغرموا فواتير الدور المشبوه الذي لعبته لكأنه يراد للفلسطينيين
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 
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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 

تحدث عن وحدة وطنية تشمل هؤالء جميعا، مشابهة ولكن لمراكز إقليمية كبرى، ومع ذلك ما زال هناك من ي
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 ؟
29/10/2005الدستور   

  
  
  
  
  وح المبادرة التي تميز الكويت تؤهلها ألن تكون شريكاً مميزاً إلسرائيلر: حوار، بيريس .46

  حوار معتز أحمد
أكد بيريس ان روح المبادرة واالقتصاد الحر الذي يميز دولة الكويت يؤهلها الن تكون شريكا مميـزا للدولـة                   

لتطوير مواردها البـشرية    واشاد في حديث الى السياسة بتوظيف الكويت لثرواتها خدمة          . العبرية في المستقبل  
ولفت من جانب آخر الى ان جميع اسباب        . مشددا على ان الكويتيين شعب مثقف ومعتدل ينبذ الجهل والتطرف         

معتبرا ان النظام الحاكم في طهران يمثل تهديدا للـسالم  , السالم قائمة اآلن للتطبيع مع الحكم الجديد في العراق      
 عن مشروعه باقامة الشرق االوسط الكبير اعتبر بيريس ان الحـديث            وفي معرض دفاعه  . واالستقرار العالمي 

ودعا الى ما وصفه بتخصيص السالم      , عن الرغبة االسرائيلية في السيطرة واالحتالل اصبح جزءا من الماضي         
من خالل توظيف رؤوس االموال اليهودية والعربية المهاجرة في تنمية المنطقة وقال ان السالم من دون نمـو                  

وردا على سؤال حول خضوع اليسار االسـرائيلي الكامـل          . ادي يبقى بين الحكومات وليس بين الشعوب      اقتص
اكد ان حزب العمل كان وراء االنسحاب من غزة ولفت الى انه يـدعم مـا                , لليمين المتطرف بزعامة شارون   

ا الحزب هو مـن يحتـل       وهاجم حزب اهللا بشدة قائال ان هذ      . وصفه بالتنازالت للفلسطينيين في الضفة الغربية     
معتبرا ان الحزب فقد مبررات وجـوده بعـد انـسحاب    , لبنان ويريد ان يجعل منه دولة معذبة وجائعة وعنيفة      

وفي هذا السياق اعرب عن امله في اقامة عالقات طبيعية مع           . 2000القوات االسرائيلية من جنوب لبنان عام       
ونفى تورط حكومته فـي مسلـسل       . هذا البلد هادئا ومتقدما   مؤكدا ان من مصلحة االسرائيليين ان يكون        , لبنان

التفجيرات االرهابية المتنقل في لبنان وقال ان لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري اشارت بوضوح الـى                 
اخيرا اشاد بيريس بالـدور المـصري       . الجهات المتورطة معتبرا ان االنسحاب السوري من لبنان ليس كامال         

  .. ملية احالل السالم واالستقرار في المنطقة ووصف مبارك بانه زعيم مسؤول وجديالريادي في ع
  29/10/2005السياسة الكويتية 

  
 :كاريكاتير .47
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