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  في غزةجهود عربية امريكية أوقفت التصعيد  .1
ـ غـزة مـن  عبدالجبار ابو غربية  وفرح سمير, عبدالقادر فارس عن مراسليها 31/10/2005 عكاظ نشرت   
 .د نبيل أبو ردينة امس ان جهودا امريكية واسرائيلية وفلسطينية ادت الى وقـف التـصعيد               يكتأ:عمان و القدس

واضاف ان المطلوب اآلن الحفاظ على التهدئة والتزام الجميع بالموقف السياسي والـوطني ومنـع المظـاهر                 
ب لحل كثير من القضايا العالقة تمهيدا لخلق اجواء تسمح بالعمل في خدمـة               مناخ مناس  قالمسلحة من اجل خل   

وكان ابراهيم ابو النجا اكد في وقت سابق ان هناك اتصاالت جارية بين الفصائل والـسلطة                . مصلحة الشعبين 
 الـى   . تثبيت التهدئة بضمانات دولية وعربية     بهدف ,وقيادات عربية من اجل التوصل الى اتفاق لوقف التصعيد        

ذلك كشفت مصادر دبلوماسية ان االردن ومصر يجريان اتصاالت من اجل الضغط علـى شـارون لوقـف                  
.  عمر سليمان بعد عيد الفطر الى االراضي الفلسطينية لترميم االوضاع          ,وتوقعت ان يرسل مبارك   . االعتداءات

مات الـصاروخية مـن     في غضون ذلك نقل عن مسؤولين فلسطينيين ان حركة الجهاد وافقت على وقف الهج             
  . اال اذا شن االحتالل المزيد من الغارات الجوية,القطاع

 مصادر فلسطينية مقربة مـن      هذكرتما  : ا.ب. د نقال عن   غزة  من   31/10/2005 األيام الفلسطينية    وأضافت
وضـيح  لجنة المتابعة مساء أمس أن الفصائل التي اجتمعت لمناقشة التصعيد االسرائيلي األخير لم تتفق حول ت               

  . تغيبت عن االجتماع ويشار إلى أن حماس.ماهية التهدئة
تفاق على تجديد التهدئة، الإسرائيل تجاهلت، ا أن :والوكاالت القدسمن  31/10/2005البيان  وذكرت

وقال إن إسرائيل ستواصل هذه السياسة حتى القضاء . وتوعدت على لسان موفاز بتوجيه ضربات جديدة للجهاد
وأكد أن إسرائيل تواصل في الوقت نفسه الحرب على الجهاد خارج المناطق . حتية للحركةعلى البنية الت

  .الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحكومة اإلسرائيلية تبذل جهودا ضخمة لمنع ما سماه العمليات االنتحارية
عالن بعد ساعات على إ أنه لىإ: 48أ ف ب، أب، رويترز،عرب نقال عن  31/10/2005 السفير وأشارت

قيادي في ، توعد ذلكوردا على .  أقدمت إسرائيل على قتل قائد سرايا القدس في جنين ونائبه,موافقة الجهاد
  .، باالنتقام مؤكدا ان اسرائيل كررت اختراق التهدئةالحركة
نبيل شعث وصف ممارسـات قـوات       أن   إلى: وكاالتنقال عن   غزة  من   31/10/2005 الغد األردنية    ونوهت

شدد ابراهيم   من ناحيته    .نحتاج إلى دعم وتحرك عالمي لوقفه     قال  و. أنها جريمة حرب وإرهاب دولة    االحتالل ب 
لـيس   وقـال , ابو النجا على وجوب ان يكون هناك جهة ضامنة لتنفيذ ما هو مطلوب من الطرف االسرائيلي               

  .ضفةنحن نرفض ان يكون هناك تفرد اسرائيلي بال. هناك فرق بين قطاع غزة والضفة الغربية
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استعداد الـسلطة الي    من   ابو ردينة    هعلنماأ:  الفت حداد  عن مراسلته  30/10/2005 48عرب   وجاء في موقع  
  .لعودة الى طاولة المفاوضاتالقاء مع الجانب االسرائيلي يضمن 

  
 لن نسلم سالحنا ولو بالحوار :  جبريل .2
تواصل لـدى الجـانبين اللبنـاني       أن االستعدادات ت  :  عن مراسلها عماد مرمل    31/10/2005 السفير   ذكرت

والفلسطيني للمباشرة في الحوار السياسي الذي يبدو انه يرزح، تحت وطأة الحسابات المتباينة وضغوط اللحظة               
وبرغم العوائق التي تواجه انطالق الحوار، فان احدا ال يريد ان يتحمل مسؤولية إجهاضه، خصوصا                . الدولية

  .وان البديل المرجح عنه هو الصدام
ميدانيا، جرى تخفيف إجراءات الجيش اللبناني التي جرى تكثيفها مؤخرا حول مواقع بعض الفصائل الفلسطينية               

 سياسيا، علم ان فؤاد السنيورة سيترأس اجتماعا للفريق المفاوض بحضور ممثلـين             .في البقاع الغربي وراشيا   
الخدماتي وعدد من االمنيين، مع االشارة الى       عن الوزارات المعنية بالملف الفلسطيني على المستويين االمني و        

 . ان هذا االجتماع سيكون االول من نوعه منذ ان تقرر التفاوض مع الفلسطينيين
وتلفت االوساط االنتباه الى ان احد أبرز مؤشـرات نـضوج           . أما على الضفة الفلسطينية، فاالمور تسير ببطء      
اس زكي الى لبنان االسبوع المقبل، حيـث سـيلتقي الـرئيس            طبخة الوفد الموحد، الزيارة المرتقبة للوزير عب      

السنيورة ومختلف الفصائل، إضافة الى مشاركته في االحتفال الذي سيقام في قصر االونيسكو لمناسبة الذكرى               
ولكن االجواء ال توحي بالكثير من التفاؤل، وفق مرصـد          .  السنوية االولى لغياب رئيس السلطة ياسر عرفات      

  .امةالقيادة الع
ويقول أحمد جبريل ل السفير ان ال إمكانية الستئناف حوار جدي مع الحكومة اللبنانية، ما دام الجيش اللبنـاني                   
يواصل فرض الحصار على مواقعنا في البقاع والناعمة، معتبرا ان اللجوء في اليومين الماضيين الى تخفيـف                 

وأعتقد ان هذا الموقف يعبر ايضا      .  ي الزالة التوتر  االجراءات العسكرية المتخذة في محيط تلك المواقع ال يكف        
وينبه جبريل الـى ان االصـرار علـى االجـراءات            . عن توجه باقي الفصائل ايضا، حسب ما تبلغناه منها        

العسكرية المتخذة، قريبا جدا من مواقعنا، يبقي المجال مفتوحا أمام االستغالل او االختراق من طـرف آخـر                  
مات موثوقة توافرت لدى قيادة الجبهة ومفادها ان هناك مجموعات لميليشيا العميل لحد             متحدثا عن معلو  . معاد

مرتبطة بشبكات اسرائيلية تتواجد في الدامور وحارة الناعمة، وهذه بامكانها ان توقع بيننا وبين الجيش اللبناني                
 . من خالل افتعال حوادث معينة

ن يعتقد اننا سنلقي سالحنا من خالل الحوار إنما هو واهـم،            وفي كل الحاالت، يؤكد جبريل بلهجة حازمة ان م        
يستوي في ذلك السالح خارج المخيمات وداخلها، وأنصح أال يحلم أحد بمثل هذا االمر الذي هو سابق الوانه،                  

ويتهم جبريل تيارات   . الن هناك أولويات أهم تطال الوضع االجتماعي واالنساني في المخيمات، يجب ان تُعالج            
ويـرفض جبريـل ان يعمـل الوفـد الفلـسطيني           . لحكومة اللبنانية بالرغبة في التصعيد ضد الفلسطينيين      في ا 

المفترض الذي سيحاور السلطة اللبنانية تحت إشراف عباس زكي او السلطة الن هذا الوفد سيضم فصائل من                 
ان ان يتكلم بنَفَس القـوى      على زكي عندما يزور لبن    : ويتابع. منظمة التحرير وخارجها، وهو ليس وفد المنظمة      

 .الفلسطينية الموجودة في لبنان، أما إذا كان ناطقا باسم محمود عباس فلن يتمكن من فعل شيء
ليات التي يضعها المجتمع    اآلأن حزب اهللا يرفض كل      «الشيخ نعيم قاسم أكد     أن    31/10/2005 الحياة   وقالت

،  سقفاً للمخيمات الفلسطينية أو للمقاومة فـي         1559ر  لن نقبل أن يكون القرا    «: ، وقال »الدولي ومجلس األمن  
ال نقبل مقاربة الموضوع الفلـسطيني مـن        «: قالو. لبنان ونعتبر هذا القرار جائراً يعتدي علينا وعلى منطقتنا        

زاوية وجود سالح المخيمات ونعتبر أن السالح الموجود في المخيمات هو حق طبيعي للـدفاع عـن الـنفس                   
 1559ال أحد يقبل أن يكون هناك عمل لنزع السالح تحـت مقاربـة القـرار             .  اإلسرائيلية ولمواجهة األخطار 

  .» فلسطينية مشتركة للحوار والمعالجة من اجل التنظيم والحماية-ونوافق على كل مقاربة لبنانية 
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منـسق  النائب سمير الجـسر      أن    :عبد السالم تركماني   عن   عكار من  31/10/2005البلد اللبنانية   وأضافت  
لظهور المسلح خارج المخيمات والتجمعات هنا وهناك، معتبرا ان         لتيار المستقبل في الشمال رأى ان ال مبرر         

وتمنى على الفلسطينيين أال يجعلوا أبنـاءهم وقـوداً         . هذه المسألة تضر بقضيتكم وال شك بأنها ستؤذي أبناءكم        
يادة ال يمكن أن نفرط بها وال بـأي شـكل مـن             نحن مع الفلسطينيين لكن مسألة الس     : لحروب اآلخرين، وقال  

 .األشكال، وهذه مسألة حتمية وكل اللبنانيين متفقون عليها
النائب والوزير السابق ادمون رزق الـى اذاعـة كنـدا           به  تحدث   ما 31/10/2005 النهار اللبنانية    وأوردت

ح في لبنان يشكل خرقا للـسيادة       ان الوجود الفلسطيني المسل   : قالوبالفرنسية عن موضوع السالح الفلسطيني،      
، وما انتجت من قتل واعاقـة       1975اللبنانية، وخطرا على سالمة لبنان وشعبه، وقد كان السبب المباشر لفتنة            

كما كان هذا الـسالح نفـسه       . وتدمير وتهجير ونهب ممتلكات وغصب أرزاق واثارة نعرات طائفية ومذهبية         
واقامة فتح الند وازالة مظلـة الـشرعية الدوليـة           ،1978ا باجتياح   السبب المباشر لالحتالل االسرائيلي، بدء    

، ومـا أدى    2000 حتى عام    1982المتمثلة باتفاق الهدنة، مما وفر السرائيل ذريعة الحتالل أوسع استمر من            
ورأى ان المؤامرة تتحرك من جديد لزعزعة استقرار لبنان، باقحـام الـسالح              . اليه من مآس لما تنته فصوال     

ان لبنان، بين جميع الدول العربية، هـو         وأضاف   . سطيني مجددا في صراع ال عالقة له بقضيته المركزية        الفل
  .األكثر رعاية لالخوان الفلسطينيين

  
 الداخلية الفلسطينية تشن حملة واسعة ضد ورش تصنيع االسلحة .3

سلحة والقذائف واماكن  ورش صناعة االىبدأت وزارة الداخلية حملة واسعة عل : رام اهللا ـ من وليد عوض
واكد نصر يوسف ان . بدائيةالصناعة  هذه ال الوزارة النهاء ىوتسع .تخزينها في مختلف مناطق قطاع غزة

السلطة واجهزة االمن ستتعامل بحزم وجدية مع اي مصنع يقوم بتصنيع سالح أو متفجرات أو أي مكان يتم 
حملة تأتي في اطار التوافق واالجماع الوطني النهاء واوضح توفيق ابوخوصة امس ان ال. تخزين السالح فيه
 احترام الخصوصية لكل بيت فلسطيني قائال أننا لن ندخل إلي أي ىيوسف علنصر أكد و .المظاهر المسلحة

من جهتها انتقدت كتائب . بيت فلسطيني للتفتيش، لكننا لن ندخر جهدا في مصادرة كل سالح نجده في الشارع
 حذرت الداخلية المواطنين ى اخرناحيةومن . معتبرة إياها حماية السرائيل,  يوسفاتشهداء االقصي تصريح

 زرع ى إلىونوهت بأن االحتالل يسع. من خطورة التعامل مع المناشير التحريضية التي تلقيها قوات االحتالل
 .الفتنة وتحريض المواطنين ضد المقاومة

  31/10/2005القدس العربي  
  

  حل وسط بدالً من سحب ثقته بالحكومةالتشريعي يتجه نحو  .4
رجحت مصادر فلسطينية مطلعة أن يتوصل المجلس التشريعي والحكومـة الـى            :  سائدة حمد  -القدس المحتلة   

حل وسط في شأن مصير األخيرة في ضوء رفض محمود عباس تشكيل حكومة جديدة وعدم ضـمان تـوفر                   
روحي فتوح لن يحدد موعداً لجلسة تخـصص        فإن   ,ا اعلن وكشفت انه خالفاً لم    .الغالبية المطلوبة لحجب الثقة   

للتصويت على حجب الثقة، اذ تجري مشاورات ومفاوضات بموافقة التشريعي والحكومة على اجـراء تعـديل                
وكشف حسن خريشة عن وجود هذا االقتراح ملمحاً الى وجود استعداد            .وزاري يشمل سبعة الى ثمانية وزراء     

ر هاني المصري ان ظهور بعض اآلراء المنادية بحجب الثقة في هذا الوقت الضيق،              واعتب .لدى النواب لقبوله  
كـشفت  من ناحية أخـرى  و.  تسعى الى المماطلة الرجاء االنتخابات خوفاً من ان تخسر مواقعها     اتشير الى انه  

  .مصادر مطلعة ان عباس اكد للنواب رفضه القاطع ان يشمل التعديل المنتظر وزير الداخلية
  30/10/2005ة الحيا
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  السلطة ترفض طلب حماس إعادة تشكيل لجنة االنتخابات .5
 هـا نأوقال المدير التنفيذي للجنة،     . رفضت السلطة طلباً لحماس بإعادة تشكيل لجنة االنتخابات المركزية        : غزة

ة حمـاس   وأكد أنه ال يوجد أي تمثيل لفصيل سياسي، معتبراً أن مطالب          . لجنة مستقلة ومحايدة وليست فصائلية    
  . ال محل لههابإيجاد توازن داخل

  31/10/2005الشرق األوسط 
  

  جدل في شأن ضم حماس و الجهاد الى المجلس الوطني .6
تتسارع وتيرة المشاورات الفلسطينية إلعداد اجتماع للمجلس الوطني لم يحدد تاريخـه             : رشيد خشانة  -تونس  

أجريت في األيام الماضية بين محمود عباس وفاروق        واستأثر هذا الموضوع باالتصاالت التي      . وال مكانه بعد  
 رفـض االقتـراح الـذي       القدومي ان   ,وأفاد مصدر قريب من الدائرة السياسية      .قدومي بواسطة حكم بلعاوي   

وأضاف ان قدومي اقترح اضـافة بنـود جديـدة          . عرضه عباس والذي تضمن نقاطاً عدة لم يكشفها المصدر        
عداد لعقد دورة للمجلس تناقش حصاد العملية السياسية التي خاضـتها           لجدول األعمال من ضمنها ضرورة اإل     

المنظمة منذ اتفاقات أوسلو وظروف رحيل ياسر عرفات، واستطراداً تنتخب مجلساً مركزياً ولجنـة تنفيذيـة                
ويتوقع ان يباشر محمد     .كذلك أفاد ان قدومي اقترح ضم كل من حماس و الجهاد الى المجلس الوطني             . جديدين

  .يم حوارات مع الفصائل ومن ضمنها حماس والجهادغن
  30/10/2005الحياة 

  
  عباس يحظر مشاركة ضباط األمن بانتخابات فتح .7

اصدر محمود عباس مرسوما رئاسيا يحظر بموجبه على قادة وضباط وعناصر اجهزة االمن ترشـيح               : غزة 
مرسوم فان اي ترشيح من قبلهم لمناصب       وبموجب ال ‚ انفسهم لالنتخابات الداخلية فى فتح وهم على رأس عملهم        

  .مشابهة يتطلب منهم ان يقدموا استقاالتهم اوال
  31/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
   بإقامة منطقة أمنيةإسرائيلالسلطة ترفض تهديدات  .8
 إقامة منطقة أمنية داخل قطـاع غـزة         حول ةسرائيلاإلتصريحات  ال رفضت السلطة امس     :  سمر خالد   -غزة  

ال يمكـن   و ,وقال توفيق أبو خوصة، أن التصريحات اإلسرائيلية غير مقبولـة          .ة صواريخ جديدة  ونصب قاعد 
 يأتي في إطار التفكير اإلسرائيلي      ذلك ان   ىواشار ال . قطاعالالتسليم بوجود منطقة أمنية إسرائيلية داخل حدود        

  .ل الشعب الفلسطيني وتهديد حياته بكافة األشكاىالممنهج باستمرار العدوان عل
  31/10/2005الرأي األردنية 

  
  غزة ستتحول الى معسكر اعتقال ضخم : القدوة .9

 .حذر ناصر القدوة، اليوم، من ان قطاع غزة قد يتحول الى معسكر اعتقال اذا لم يتم حل مـشكالت المنطقـة                    
ـ        هناكوقال خالل زيارة لكوريا الجنوبية بعد محادثات مع المسؤولين           وة ، ان انسحاب اسرائيل من غـزة خط
  .ايجابية ولكن يجب ان يتبعها تحركات لتسليم السيطرة الحقيقة

  31/10/2005 48عرب 
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   سجل الناخبينحولالمحاكم تبدأ باتخاذ قراراتها بشأن االستئنافات  .10
قال جمال الشوبكي ان اليوم هو اول يوم من االيام الثالثة الممنوحة للمحاكم التخاذ قراراتهـا بـشأن                  : رام اهللا 
فات المقدمة لها على قرارات اللجان االنتخابية للدوائر بشأن االعتراضات على سجل الناخبين االبتدائي              االستئنا

واضاف ان هذا الموعد يسري على جميع الدوائر التـي سـتجري فيهـا     .لتكون بعدها قرارات المحاكم نهائية 
  .االنتخابات للمرحلة الرابعة ما عدا المدن الرئيسية

  31/10/2005الحياة الجديدة 
  

   من حماس متسللين الى غزة  مطلوبين3عودة  .11
 مخيم  ىقالت مصادر فلسطينية في مخيم جباليا لالجئين شمال قطاع غزة امس أن نهرو مسعود عاد إل                : د ب أ  

ويعتبر نهرو الذي فقد اثنين من اشقائه في االنتفاضة مـن مؤسـسي             . جباليا بعد اختفاء استمر ثالثة عشرعاما     
واشارت نفس المصادر الى ان اثنين آخرين من المطلوبين لدى االحتالل عـادا مـع                 .ن القسام كتائب عزالدي 

  .نهرو الى قطاع غزة
  31/10/2005 الدستور

  
  تكتالت داخل فتح إلستبعاد الحرس القديم من التشريعي  .12
موثوقة مصادر فلسطينية  أن :من عمان  بسام البدارينعن مراسلهاـ  31/10/2005 القدس العربي نشرت
 في ظل اإلنقسام ة المقبلةإلنتخابات التشريعيل أن قيادات بارزة في فتح تنوي اإلمتناع عن ترشيح نفسها ,أبلغت

ويتردد ان مؤشر اإلنتخابات الفرعية التحضيرية في مراكز وفروع فتح ومكاتبها ال  .الحالي داخل الحركة
علومات عن وجود خطة إنتخابية مدعومة أمريكيا  وتتسرب م.يسير هذه األيام لصالح مجموعة الحرس القديم

 عن المجلس التشريعي، وبشكل ينتهي بأغلبية للتيار الشاب المستعد لتوقيع إتفاق سالم مع هإلستبعاد رموز
وتقول األوساط نفسها ان عباس زكي وآخرين في الهرم القيادي بدأوا يشعرون بأن المجلس المقبل  .إسرائيل
وفلسطينيا يعتبر إبتعاد زكي عن اإلنتخابات بمثابة . ملفات الوضع النهائي للصراع ى المصادقة علىسيتول

ويبدو في السياق ان  . خلفية مستقبل القضية الفلسطينيةىإنذار مبكر بعنوان إنقسام حاد داخل الحركة عل
 أمثال من ىل األو,حركة حيث تشكلت من اآلن جبهتان إنتخابيتانالاإلستقطابات تتخذ شكال أكثر حدة داخل 

 نطاق واسع ان هذا ىويعتقد عل. دحالن ونبيل عمرو وغيرهما، والثانية تشمل زكي وهاني الحسن وآخرين
اإلستقطاب يغذي نشاطات تحضير إنتخابية تجري حاليا خلف الكواليس حيث ينفق الطرف األول الكثير من 

ويعتبر  .مقاطعة او اإلبتعادالها ومن بينها  فيما تدرس قيادات التشريعي الممثلة للحرس القديم خيارات.المال
 اإلنتخابية في ها تأثر نتائجىالملف اإلنتخابي آخر ملف يثير جدال ساخنا حاليا في االوساط الفتحاوية التي تخش

  .ظل مشاركة حماس ومنافستها
ن انسحابه من   منسق اللجنة اإلعالمية لفتح أعل    أن  : نابلس من   31/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم     وذكر

وأشـار أن    .النتخابات المجلس التـشريعي    حركةالقائمة المرشحين لالنتخابات التمهيدية النتخاب ممثلين عن        
 .هناك أسباباً عديدة تقف وراء انسحابه، وأوضح أنّه يحتفظ بها لنفسه حرصاً منه على وحدة الموقف

  
   ري لها في سورياك عسوجود تنفي أي الجهاد . 13
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ـ  مؤكـدا أن  ‚  أي تواجد عسكري في سورياهانفى احد قادة حركة الجهاد أن يكون ل:  لرحمنأنس عبدا غزة 
ضمن وجـود   ‚ وقال وجودنا في سوريا هو وجود طبيعي      ‚ التواجد العسكري لحركته هو في األراضي المحتلة      

  ة على الشعب  توجه الرباعية يأتي في سياق حملة التحريض العامواعتبر أن ‚ عموم شعبنا الفلسطيني الالجئ
  

  .الفلسطيني
  31/10/2005الوطن القطرية 

  لجنة المتابعة تناقش مسودة ميثاق شرف .14
مسودة التي تقـدمت بهـا الجبهتـان        الناقشت لجنة المتابعة مسودة ميثاق شرف، واعتبرت        :  حسن جبر  -غزة

دعت خالل اجتماع لها فـي  الشعبية والديمقراطية، اساسا التفاق وطني شامل ينظم الحياة الفلسطينية الداخلية، و 
وقـال سـكرتير    .غزة ليلة أمس الفصائل والقوى الوطنية الى تسليم ردود خطية الصياغة المنبثقة عن المتابعة       

 ان لجنة المتابعة كلفت مروان كنفاني بمحاورة حماس من اجل العمل على اعادتها الـى                ,لجنة النضال الشعبي  
  .لجنةال

  31/10/2005األيام الفلسطينية 
  

  في الخليل برصاص االحتالل وقوع اصابات  .15
أصيب تسعة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات االحـتالل االسـرائيلي خـالل              : عالء المشهراوي  -غزة  

مواجهات في الخليل، وكانت المواجهات التي اندلعت في دورا الـساعة الواحـدة فجـراً، واسـتمرت زهـاء            
حيط المسجد الكبير، حيث كان المئات من المواطنين يحيون ليلة          الساعتين، تركزت في أحياء وسط البلدة وفي م       

وقال شهود عيان إن المواجهات تفجرت عقب قيام قوات االحتالل بجملة من التدابير القمعية، تمثلت في                .  القدر
توقيف واحتجاز عشرات الشبان واالعتداء عليهم، فردت مجموعات غاضبة من الفتية برشق جنود الـدوريات               

  .ارة، بينما أطلق جنود االحتالل الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموعبالحج
31/10/2005االتحاد االماراتية    

  
  إغالقات وحواجز إسرائيلية بالضفة الغربية .16
وقالـت  ‚  نابلس لزيادة معانـاة الفلـسطينيين      - اغلقت قوات االحتالل الشارع الرئيسي الذي يربط قلقيلية        : قنا

‚ ان االغالق سيستمر حتى اشعار آخر     و‚ لية اغالق الشارع المذكور تأتي السباب أمنية      سلطات االحتالل ان عم   
ونصبت قوات االحتالل حاجزا عسكريا على طريق طولكرم قلقيلية بالقرب وأوقفوا السيارات المتجهـة الـى                

  .طولكرم أو الخارجة منها ومنعها من مواصلة سفرها واعادتها
 31/10/2005الوطن القطرية 

  
  ات االحتالل تواصل تنفيذ مخطط تقطيع أوصال الضفةسلط .17
» امنيـة «اسرائيل اعدت خطة اعتبرتها     أن   : آمال شحادة  عن مراسلتها   31/10/2005 الرأي األردنية    ذكرت

. تقوم بموجبها بتقسيم الضفة الى ثالث مناطق منعزله تفصل بينها سلسلة حواجز ومستوطنات ومسارات طرق              
عن قرار  » هارتس«وكشفت صحيفة    .مدينتي نابلس وجنين عن محيطهما الفلسطيني     وستؤدي الخطة الى عزل     

وسـيقام  . جنوبي نابلس ومتوقع انجازه خالل شهرين     » تفوح«عند مفترق    هو االكبر في الضفة،    اقامة حاجز، 
حيث ستقطر فيها حركة المواصالت الفلسطينية التي تصل مـن الـشمال ومـن              » عنق الزجاجة «الحاجز في   

 10  واعدت الخطة قبل تسعة اشهر وبموجبهـا سـتقام            . وسيؤدي الى فصل شمالي الضفة عن وسطها       الغرب
، »للسيارات االنسانية «اثنان من هذه المسارات خصصا      . اثنان باتجاه الشمال وثمانية باتجاه الجنوب     . مسارات  
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لوحـات التـرخيص    احدهما للفلسطينيين وسيتم فحص كل سيارة تمر فيه واالخرالصـحاب الـسيارات ذات              
واعتبر الجيش الحاجز جزءا من      .اما للمشاة فلم يقرر بعد مسار عبور      . االسرائيلية وهذه تمر بدون اي فحص     

  . والتي تعيد تنظيم ترتيبات المواصالت في الضفة»تصميم المجال«خطة 
فلسطينيين في الضفة    دبلوماسي يتابع سياسة تقييد تحركات ال      هقال ما    31/10/2005 األيام الفلسطينية    وأضافت

الغربية المحتلة ان اقامة الحاجز الكبير جنوب نابلس، تشكل مرحلة اخرى من مراحل خلـق ثـالث منـاطق                   
منفصلة عن بعضها في الضفة الغربية، وتعميق السيطرة االسرائيلية على الشوارع الرئيسية في الضفة وتوسيع               

  . قل والحركة في هذه المناطقالمستوطنات الذي سيحتم بالتالي تغيير ترتيبات التن
التفتيش   عن محافظ نابلس قوله إن نقطة        ت صحيفة هارتس نقل     أن  : د ب أ   31/10/2005 الدستوروأشارت  

مدار االعوام الخمسة الماضية لفصل محـافظتي        هذه تعتبر تتمة للجهود التي قام بها الجيش االسرائيلي على           
الفلسطينيين وكـذلك إغـالق      ق الطرق في وجه حركة مرور       باقي الضفة من خالل إغال     نابلس وجنين عن    

وقال متحدث عسكري في تل أبيب إن الجيش ال ينشئ           . ومتحركة عليها  الطرق الفرعية وإقامة حواجز ثابتة      
  . نقطة تفتيش جديدة ولكنه يوسع نقطة تفتيش قائمة بالفعل

  
  االوفرهول نظام جديد للتنكيل بالفلسطينيين واذاللهم .18
لم يترك جيش االحتالل االسرائيلي، نظاما او وسيلة اال واستخدمها للتنكيل بالفلسطينيين واذاللهم             :  شحادةامال  

االم «و» الـدروع البـشرية   «وبعـد   . »االحتياطات االمنية وحماية الجنود من الخطر     «وكل ذلك تحت ذريعة     
وبموجبه يـامر الفلـسطينيين     » وفرهولاال«ابتدع الجيش نظاما جديدا اطلق عليه       » الكالب المتدربة «و» الجار

بلون ابيض بذريعة الكشف اذا كان يحمل على        » اوفرهول«بالتعري ومن ثم يلزمهم على ارتداء ثوب متكامل         
الـذي منعتـه المحكمـة      » الدروع البشرية «وادعى الجيش انه يستخدم هذا النظام بديال عن          .جسده متفجرات 
فهم يحولون كل فلسطيني داخل بيت المطلوب الى متهم بحيـازة           ' وفرهولاال'اما في نظام    .  االسرائيلية العليا 

وكانت التجربة االولى لهذا النظام على عائلة صبح في قرية ارتـاح قـضاء طـولكرم ، عنـدما                   . المتفجرات
وزوجهـا رسـمي    » مهندسة االرهاب «توجهت قوة من الجيش العتقال سمر صبح التي وصفتها اسرائيل ب            

  . »حماس «الناشط في حركة
  31/10/2005الرأي األردنية 

  
  أهالي خانيونس يتصدون لمحاوالت االستيالء على أراضي في المدينة .19

تصدي أهالي مدينة خانيونس ألحد المتنفذين في السلطة الفلسطينية والذي قام باالستيالء علـى أراض عامـة                 
الغاضبين قاموا بالتصدي للعقيد أحمـد      وقال شهود عيان إن عدداً من األهالي         .قرب حي األمل  غرب المدينة     

عند محاولته االستيالء على أراضي عامة بالقرب من حي األمل في المنطقة القريبة من              ) أبو عنتر (السعدوني  
ولفت شهود العيان إلى أن هذه هي المحاولـة          .ما كان يسمي بمستوطنة جني طال، وأجبروه على ترك المكان         

يحاول فيها االستيالء على نفس قطعـة األرض المخصـصة  ـ حـسب سـلطة      الثانية للعقيد السعدوني التي 
  .األراضي ـ إلقامة مدرسة عليها لسكان الحي

 31/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   الف فلسطيني يحيون ليلة القدر في المسجد االقصى ثالثمائة .20
 . بالصالة والـدعاء واالعتكـاف      صى، ألف مواطن فلسطيني، ليلة القدر، في المسجد األق        300أحيا اكثر من    

وكانت مؤسسة   .وذكرت مصادر فلسطينية أن ساحات األقصى امتألت بالمصلين من الرجال والنساء واألطفال           
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ـ          للمـشاركة فـي   48األقصى سيرت منذ فجر السبت، المئات من الحافالت من جميع قرى ومدن أراضي الـ
  .إحياء ليلة القدر

  31/10/2005 الدستور
  

  ر طالب بتحرك فوري لتحريرهم وانهاء معاناتهمقنطاال .21
طالب عميد االسرى اللبنانيين سمير القنطار المؤسسات الدولية والحقوقية ووزارة شؤون االسرى وكل الجهات              
المسؤولة لالهتمام باالسرى وباوضاعهم خاصة ان من بينهم عددا من االسرى المرضى ال يتلقون عالجـا او                 

 وبلسان كل االسرى ابو مازن للمساعدة في االفراج العاجل عـن االسـير يحيـى                كما وطالب  .رعاية صحية 
السنوار والذي يعاني امراضا كثيرة دون اهتمام من قبل ادارة السجن التي تمنع الرعاية الصحية واالدوية عنه                 

  .وبقية االسرى المرضى وتماطل بشكل قمعي في عالجهم
  31/10/2005الحياة الجديدة 

  
  ول أسيراً لالعتقال اإلداري بعد انتهاء محكوميته  االحتالل يح .22

أفادت جمعية أنصار السجين في رام اهللا ان ادارة سجن النقب سلمت أمس األسير محمد ريان                  :أمين أبو وردة  
قرارا يقضي بتحويله لالعتقال اإلداري ستة أشهر، وذلك قبل أيام على انتهاء محكوميته البالغة سنتين، بدعوى                

  . خطرا مستقبليا على ما يسمى أمن المنطقة والجمهورأنه يشكل
  31/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
   اذا قُصفت مدن الساحل   قويشارون ُيهدد برد  .23

هدد شارون امس، الفلسطينيين بالرد بقوة اذا ما اقدموا علـى           :رام اهللا  31/10/2005االتحاد االماراتية   نشرت  
ل شارون خالل جلسة الحكومة انه ال يمكن ادخال سكان مدن الساحل الى              وقا .ةالساحلي اطالق النار على مدن   

 وفي تعقيبه على تصريح موفاز الذي قال انه لن يتم التوصل الى اتفاق ثابت مع الفلسطينيين خـالل                   .المالجئ
 مضيفا ان هـذا التوجـه لـيس         .الجيل الحالي، قال شارون ان هذه التصريحات تعكس وجهة نظر موفاز فقط           

   .ا، فمن جهة يجب محاربة االرهاب ومن جهة اخرى التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيينصحيح
واستمع مجلس الوزراء الى تقريرين امنيين وقال رئيس جهاز االمن العام ان هناك انذارات عديدة عـن نيـة                   

   .تنظيمات فلسطينية شن هجمات، مشيرا الى ان ثلثي هذه االنذارات تتحدث عن خطط للجهاد
هاجم رئيس قسم االبحاث في شعبة االستخبارات العسكرية،        : القدس 31/10/2005األيام الفلسطينية   افت  وأض

 !.انها ال تنجح بفرض سيادتها وال تبذل جهدا من اجل ذلك اللواء كوفرفاسر، السلطة الفلسطينية مدعيا
  

  بيريز يحذر من عزل عباس .24
حذر بيريز امس من انه سيكون امـرا        : )الترجمة(ب  جوزيف حر ) القدس(،فرح سمير ) غزة(،عبدالقادر فارس 

واوضح الذاعة  . خطيرا جدا عزل الرئيس الفلسطيني الن ذلك يترك اسرائيل بدون أي محاور ماعدا المتشددين             
الجيش االسرائيلي ان التوقف عن التعامل مع ابو مازن من شأنه ان يترك اسرائيل مع شريك واحـد فقـط اي        

وانتقد الحصار الذي فرضته اسرائيل علـى شـمال الـضفة      .  خطأ من الدرجة االولى    االرهابيين وهذا سيكون  
  . الغربية واصفا ذلك بانه يتناقض مع كل الوعود التي قطعتها الدولة العبرية

  31/10/2005عكاظ 
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   تغييب موفاز شريك التسوية في الجيل الفلسطيني الحالي  تنتقدصحف اسرائيلية  .25
شككت يديعوت أحرونوت بصدق وجدوى نظرية موفاز بعـدم وجـود شـريك              :دةالقدس المحتلة وديع عواو   

فلسطيني للتسوية في الجيل الراهن، وذكرت ان الجانب االسرائيلي أيضا لم يتخذ بعد القرارات الحاسمة كمـا                 
واستذكرت ان قادة اسرائيليين آخرين سبق أن أدلوا بتصريحات مـشابهة ألقـوال             . هو في الجانب الفلسطيني   

فاز، منها قول دايان في زماننا لن يحل السالم وال حتى تسوية، وباراك الذي قال ان التسوية مع الفلسطينيين                   مو
  . عندما ينقرض جيل النكبة2028لن تتم قبل ،

ونوهت يديعوت بأن صناع القرار في اسرائيل ازدادوا تمسكا بتوجهاتهم حول غياب الشريك الفلسطيني، بعـد                
واختتمت افتتاحيتها بالتساؤل الى جانب الرضا عن هذه التصريحات يبقى          .  العرب ضعفا  غزو العراق الذي زاد   
  .الى متى؟ وما هي الجدوى من مضينا بالعيش انطالقا من االيمان بالقوة العمياء؟: شك يختمر في صدورنا

ـ                    سياسة وكان عوزي بنزيمان قد هاجم تصريحات موفاز بشدة، وقال إنها تعبير عما يـدور فـي كـواليس ال
وذلك في مقال نشرته هآرتس بعنوان جيل التأجيل شكك بنوايا شارون وموفاز، منوهـا بامكانيـة                . االسرائيلية

وشبه قادة اسرائيل بالكلب الذي      .استخدام مثل هذه التصريحات كفقاعات اعالمية للتهرب من استحقاقات السالم         
  . طرق، انتظارا للتأكد من وجهتهميعدو أمام أصحابه في الطريق، وسرعان ما يتوقف عند مفترق

  31/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  شارون يفتعل أزمة حول مسألة ضم وزيرين لحكومته .26
 يفتتح الكنيست، اليوم االثنين، دورته الشتوية،       :الناصرة،  برهوم جرايسي ،  31/10/2005الغد األردنية   نشرت  

 مسألة تعيين نائبين من حزب الليكود، وزيرين في         في ظل أزمة افتعلها شارون، ومعارضوه من الليكود، حول        
فقد قرر شارون وحكومته، األحد، ضم النائب روني بار اون وزيرا للـصناعة والتجـارة، وبـويم،             .الحكومة

ورفـض القـرار وزراء العمـل،       . وزيرا الستيعاب الهجرة اليهودية، الى جانب تثبيت اولمرت وزيرا للمالية         
الحكومة احتجاجا، ومن المتوقع ان يلتقي شارون اليوم مع بيرس للتوصـل الـى              وانسحب الوزراء من جلسة     

  .اتفاق يضمن تأييد العمل لهذا القرار، وقال وزير البيئة، شالوم سمحون، انه يتوقع التوصل الى اتفاق كهذا
، او غيابهم   إال ان المعارضة األقوى لشارون جاءت من ثمانية نواب من كتلة الليكود، ومعارضة هؤالء النواب              

عن الجلسة ستؤدي الى فقدان االغلبية التي يحتاجها شارون، وفي حال أصر العمل على موقفه فإن شارون لن                  
  .يكون بامكانه طرح القرار على الكنيست للتصويت عليه اليوم

يتوجه وهدد شارون، امس، بأنه إذا لم يحصل على موافقة الكنيست لضم هذين النائبين، فإنه سيحل الحكومة وس                
الى انتخابات برلمانية جديدة، وشكك المراقبون االسرائيليون بجدية هذا التهديد، إذ ال يمكن حل حكومة بـسبب                 
قضية من هذا النوع، ولكن شارون يهدف من هذا الى اخافة العمل غير الجاهز النتخابات مبكرة، كمـا يريـد                    

ان قسما منهم سيفقد مقاعده المخملية في البرلمان        اخافة نواب الليكود المعارضين من انتخابات مبكرة، خاصة و        
  .االسرائيلي

 نتانياهو أعلن أنه سيصوت ضد تعيين الوزراء واصفًا التعيينات بأنها           أن 31/10/2005 48عرب  وذكر موقع   
خطـوة واضـحة لـشراء االصـوات        : ووصف تعيين الوزراء بانـه    . فك االرتباط  رشوى سياسية لمن دعم   

على اعضاء الكنيست ان يصوتوا حول موضوعات مـن هـذا النـوع             : واضاف. لسلطويواستمرارا للفساد ا  
  .حسب ضمائرهم وليس نتيجة تهديدات أو مكافآت من قبل رئيس الوزراء

  
  مخاوف في معسكر بيرس من إحتمال فوز بيرتس برئاسة العمل   .27

 بيرس فـي العمـل للمـرة        أفادت مصادر إسرائيلية أن المخاوف تسود في أوساط كبار المسؤولين في معسكر           
األولى من إحتمال تغلب رئيس الهستدروت، بيرتس، في اإلنتخابات التمهيدية لرئاسة الحـزب فـي الجولـة                 
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وصرح أحد الوزراء أن بيرتس بإمكانه التغلب على بيرس مستفيداً من الهستدروت والجهاز التنظيمي               .األولى
ميع المؤيدين لبيرس إلى الصناديق، وأشار أيضاً إلـى أن          في حين ليس من المؤكد أن يصل ج       . الذي قام ببنائه  

ومن جهته نفى بيرتس أنباءاً ترددت حـول         !قسماً من األصوات ستذهب إلى متان فلنائي وبنيامين بن إليعيزر         
 .نيته اإلنسحاب من المنافسة على رئاسة الحزب، وتبادل معسكرا بيرس وبيرتس اإلتهامات بنشر هذه اإلنبـاء               

صادر إلى أن فلنائي كان قد قدم إلتماساً لهيئة المراقبة على اإلنتخابات في الحزب لمنع بيرتس من                 وأشارت الم 
  . اإلستعانة بموظفي الهستدروت والمكاتب ووسائل النقل التابعة لها

  28/10/2005 48عرب 
  

  اغتيال شارون عملية واردة جداً   .28
ز الشاباك كرمي جيلون ان اسرائيل لم تتعلم الدرس من          قال الرئيس االسبق لجها    : وديع عواودة  ،القدس المحتلة 

وأضاف في حديث ليديعوت احرونوت ان إيغال عـامير         .  شارون عملية واردة جدا    اغتيال اغتيال رابين، وإن  
قاتل رابين قد انتصر ونجح في انجاز مخططه بوقف عملية السالم واتفاقات اوسلو، الفتا الى ان هناك مئـات                   

وقال جيلون انه لم يفاجأ     . ئيليين اليوم ليسوا قتلة، لكنهم يعتقدون ان االغتيال حقق المراد منه          اآلالف من االسرا  
من االسرائيليين يؤيدون مـنح قاتـل رابـين    % 20بمعطيات استطالع نشرته الصحف االسرائيلية وكشف ان        

عالجـة االجـواء    ورأى جيلون ان اسرائيل فـشلت فـي م        .. منهم زواجه من خطيبته   % 45العفو، فيما يؤيد    
التحريضية الدموية التي مهدت لالغتيال، ورأى ان تكراره مسألة وقت، كما حصل فـي الواليـات المتحـدة                  

واضاف انه قلق على شارون، كونه يتعرض شخصيا الى تحريض مكثف يـصحبه صـدور               . وأماكن اخرى 
از القضائي في معالجته مـسألتي       وانتقد بحدة الجه   .فتاوى دينية من حاخامات متطرفين يمنحون الشرعية للقتل       

المحرضين والحاخامات، وقال ان لجنة التحقيق الرسمية باالغتيال والمحكمة اخطأتا عندما احجمتا عن االشارة              
 لم تعالج العبر والـدالالت  :واضاف. الى مسؤولية االجواء التحريضية التي سبقت القتل، وشارك بها حاخامات     

 ورأى ان المجتمع   .ة للقتل وعوضا عن ذلك اعلن االسرائيليون أنهم اخوة اآلن         االجتماعية والسياسية والقضائي  
  .االسرائيلي منذ اغتيال رابين تغير لالسوأ

  31/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  االحتالل يدعي اعتقال خلية لصنع القذائف في الضفة .29
 أعلنت الشاباك مساء األحد، انها اعتقلت، قبل نحو الشهر، خلية مكونة مـن ثالثـة                :الناصرة،  برهوم جرايسي 

وحسب مزاعم الشاباك، فـإن      .ناشطين فلسطينيين، كانوا ينوون البدء بتصنيع قذائف فلسطينية في منطقة جنين          
زاعمـا  . لبدو عبر صحراء سيناء بمساعدة ا     1948الفلسطينيين الثالثة من سكان غزة، وقد تسللوا الى مناطق          

الشاباك انهم ينتمون الى لجان المقاومة الشعبية، وكانوا في طريقهم الى الضفة الغربيـة، لتـدريب ناشـطين                  
وادعى الشاباك انه كانت بحوزة المعتقلين مواد ارشادية لصناعة القذائف، وصنع            .فلسطينيين على صنع قذائف   

  .زب اهللا مواد تفجيرية، وان مصدر هذه المواد االرشادية، هو ح
  31/10/2005الغد األردنية 

  
   على طاولة الكنيست 2006 ميزانيةالحكومة تطرح مشروع  .30

، 2006تطرح الحكومة االسرائيلية على طاولة الكنيست، اليوم االثنين، مشروع ميزانية اسرائيل للعام المقبـل               
ي من شهر تـشرين الثـاني،       اال ان شارون، واولمرت، طلبا تأجيل التصويت على المشروع الى النصف الثان           

كما . ليتاح لهما مواصلة مراودة المعارضة البرلمانية والمتمردين، علهما ينجحان بتجنيد غالبية مؤيدة للمشروع            
ويبلغ حجم الميزانية المقترحـة قرابـة        .يسعى شارون واولمرت الى اجتياز االنتخابات الداخلية لحزب العمل        
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 مليار شيكل، وتفترض تحـصيل مـدخول مـن          230ة بقيمة قرابة     مليار شيكل، تشمل مصاريف حكومي     284
  . مليار شيكل172الضرائب بقيمة 

  31/10/2005 48عرب 
  

  إسرائيل ترحب بقرار األردن وقف مسلسل الشتات  .31
 رحبت اسرائيل بقرار الحكومة االردنية وقف مسلسل الشتات الذي          : عماد مكي  ، واشنطن ، محمد الدعمه  ،عمان

 اننا طلبنا من المسؤولين     :ممنوع الفضائية، وقال الناطق االعالمي باسم السفارة االسرائيلية       تعرضه محطة قناة    
األردنيين وقف هذا المسلسل النه معاد للسامية من الدرجة االولى ويمس باليهود وال يحق لقناة ان تبـث مثـل          

رة قناة ممنوع تعـرض محطتـه       من جانبه، نفى رئيس مجلس ادا     . هذا المسلسل في دولة لنا اتفاقية سالم معها       
وقال الحديدي لـالشرق االوسط اننـا اوقفنـا المسلـسل          . مسلسلاللضغوط من قبل الحكومة االردنية إليقاف       

موضحا ان المحطة تبث حاليا بثـا       . السباب فنية بحتة وليس هناك ضغوط علينا من قبل المسؤولين االردنيين          
  .ى بعد عطلة عيد الفطر المبارك وذلك بعد انطالق البث رسمياتجريبيا وسنعيد بث المسلسل من الحلقة االول

 مـن الحاخامـات     24وفي واشنطن، قالت مصادر لـالشرق االوسط ان قرار حكومة االردن جاء بعد ان قام               
األميركيين البارزين، الذين التقوا أخيرا ملك األردن عبد اهللا الثاني، بإرسال خطاب احتجاج إلى الملك يحثونـه             

  .لى إلغاء البرنامج الذي وصفوه بانه معاٍد للساميةفيه ع
وكانت السفارة االردنية في واشنطن قد رفضت اإلقرار بان للعاهل االردني دورا مباشرا في ايقـاف عـرض                  

وفي الخطاب يطالب الحاخامات الملك عبد اهللا بفـرض عـرض          . المسلسل المثير للجدل، ولم تعلق على االمر      
خرج اليهودي ستيفن سبيلبرغ على القنوات االردنية لتعليم المشاهد االردني دروسا فـي             فيلم شيندلرز ليست للم   
  .االختيارات االخالقية

  31/10/2005الشرق األوسط 
  

   مليون شيكل لمكافحة انفلونزا الطيور 180بـتطالب الكيان وزارة صحة  .32
 مليون شيكل   180، تخصيص مبلغ    قال مصدر في وزارة الصحة االسرائيلية ان الوزير نفيه سيطالب الحكومة          

  . استعدادا لمواجهة فيروس انفلونزا الطيور
  30/10/2005 48عرب 

  
  مزوز يقرر تقديم الئحة اتهام ضد عضو الكنيست غورولوفسكي  .33

ابلغ المستشار مزوز، رئيس الكنيست ريفلين، ولجنة الكنيست، نيته تقديم الئحة اتهام ضـد عـضو الكنيـست                  
تزييف التصويت في الكنيست اثناء التصويت على خطة الطوارئ االقتصادية في ايـار             غورولوفسكي المتهم ب  

2003 .  
  31/10/2005 48عرب 

  
   ماليين دوالر حجم المساعدات الدولية التي تلقتها السلطة 310: فياض .34

 مستوى  سالم فياض ان المساعدات الدولية للسلطة الوطنية ما زالت شحيحة ولم تصل الى            . قال وزير المالية د   
واوضح ان المساعدات الدولية بلغت حتى       .التعهدات التي التزم بها المجتمع الدولي والمانحون للسلطة الوطنية        

  . مليون دوالر تم التعهد بها للسلطة الوطنية900 ماليين دوالر من اصل 310اآلن 
  31/10/2005الحياة الجديدة 
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  سرائيليةاالتصاالت تنفي عقد لقاء بين الوزير ونظيرته اال .35

نفت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، امس، عقد لقاء بين الوزير صيدم، و نظيرته اإلسرائيلية داليـا                
ها انعقاد هذا االجتماع، وقالت إنه ألغى من الجانب اإلسرائيلي فـي اللحظـة               ل ونفت الوزارة في بيان    .ايتسك

مؤكدةً على أن االجتماع الذي أعلن عنه مسبقاً، والذي كان          األخيرة، بحجة العملية األخيرة في مدينة الخضيرة،        
وكان الهدف مـن    . سيضم مجموعة من المختصين من الجانبين، جاء نتيجة لمساع أميركية حثيثة بذلت لترتيبه            

  .اللقاء مناقشة القضايا العالقة بين الطرفين، ووضع آلية لحلها لتطوير قطاع االتصاالت الفلسطيني
  31/10/2005 الحياة الجديدة

  
  من محاوالت االختراق االسرائيلية  % 90االتصاالت تفشل  .36

قال عبدالمالك الجابر رئيس مجلس إدارة مجموعة االتصاالت الفلسطينية إن طواقم الشركة الفنية تمكنت مـن                
افشال محاوالت جهات اسرائيلية بث رسائل إلى شبكة الهواتف الفلـسطينية تحـرض فيهـا ضـد المقاومـة                   

وأكد أن األمور   .  ألف مكالمة  16من محاوالت االختراق تم افشالها، أي       % 90وأفاد في افطار أن      .طينيةالفلس
  .قيد السيطرة، وهناك جهود على مستوى الوزارة لوضع حد لتلك االختراقات والتجاوزات

  31/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

   إسرائيلياً بتجميد دراسة  طلباًالرباعية رفضت: سنقرط .37
كشف مازن، ان اللجنة الرباعية الدولية رفضت طلبا اسرائيليا رسميا، بتجميد دراسة ممولـة                : فر صدقة جع

وقال ان منـسق     .من الوكالة االميركية لالنماء الدولي، حول الطريق الرابطة بين الضفة الغربية وقطاع غزة            
برفض الطلب االسرائيلي باعتبار الدراسـة      اللجنة الرباعية ابلغ ممثلي اللجنة بهذا الطلب، اال ان اللجنة ردت            

  . تتعلق بالشروط الفنية، وال عالقة لها بالجانب السياسي الذي يجب حله بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي
  31/10/2005األيام الفلسطينية 

  
  جز آالف الحاويات الواردة الى القطاعحالجانب اإلسرائيلي يواصل  .38

مسؤولون في معبر المنطار كارني ان آالف حاويات البـضائع المـستوردة مـن              أكد تجار و    :كتب حامد جاد  
مـن   .أسواق الدول المختلفة الى سوق قطاع غزة ما زالت محتجزة في ميناء اسدود ومخازنها منذ أسابيع عدة                

جهته قال وزير االقتصاد ان تراجعا كبيرا طرأ على عدد الشاحنات الداخلة والخارجة من قطاع غـزة، منـذ                   
وقال ان اسرائيل وضعت جملة مـن        .انتهاء عملية اخالء المستوطنين وقوات االحتالل االسرائيلي من القطاع        

وقال ان هدف هذه االجراءات هو اعطاء االلوية للمنتجات         . التعليمات العاقة نقل البضائع من والى قطاع غزة       
  .االسرائيلية في الدخول الى قطاع غزة

  31/10/2005األيام الفلسطينية 
  

   انعكاسات الجدار على التعليم في القدستواجهالسلطة  .39
أطلقت السلطة حملة دولية لمواجهة االثار المدمرة المترتبة عن الجـدار فـي القـدس               :  فاتنة الدجاني  -لندن  

وفي صلب هذه الحملة، مطالبة المجتمع الدولي وممثليه بالعمـل          . المحتلة، وتحديدا انعكاساته على قطاع التعليم     
  . ما قبل الجدارالمدينة اجل تطبيق القانون الدولي، والحفاظ على الوضع القائم في من

  31/10/2005الحياة 
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  تشديد اإلجراءات االحترازية من إنفلونزا الطيور في فلسطين .40
أكد ذهني الوحيدي وزير الصحة في السلطة الفلسطينية امس أن االراضي الفلسطينية خالية حتى هذه اللحظـة                 

وأشار الوحيدي في مؤتمر صحافي عقده في غزة إلى المؤتمر الذي انعقد أخيـرا               . إنفلونزا الطيور  من مرض 
ونقلنا هذه االسـتراتيجية إلـى رئاسـة        «مرض  البالقاهرة أن وزارته اعتمدت االستراتيجية الوطنية لمواجهة        

  .» ألف دوالر200الوزراء التي وافقت عليها فيما اعتمدت الميزانية التي تقدر بثالثة ماليين و
  31/10/2005الشرق األوسط 

  
  

  القيادة العامة في عكار  يخلي قاعدة سابقة ل اللبنانيالجيش .41
بدأت قوة من الجيش اللبناني منذ ساعات الصباح األولى وطوال نهار أمس، اخالء قاعدة سابقة تابعة للجبهـة                  

ة أن أخلتها مـن عناصـرها مـع االنـسحاب     الشعبية ـ القيادة العامة في سهل عكار بلدة تلحياة، سبق للجبه 
  . السوري في نيسان الماضي، لم يتبق فيها إال كميات من الذخائر

  31/10/2005المستقبل اللبنانية 
  

 الجامعة العربية تدعو لوقف التصعيد العسكري اإلسرائيلي .42
راف اللجنة الرباعية الدولية     أط  , دعا األمين العام المساعد بالجامعة العربية لشئون فلسطين السفير محمد صبيح          

 وأدان باسم الجامعـة العربيـة ـ فـي      . الي التدخل العاجل لوقف العدوان االسرائيلي علي الشعب الفلسطيني
تصريحاته امس التصعيد العسكري والقصف الصاروخي والمدفعي االسرائيلي لقطاع غزة وبعض مدن وقري             

   . ي ضد المصلين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة وكذلك سياسة العقاب الجماع , الضفة الغربية
  31/10/2005األهرام المصرية 

  
  مليون يورو من إسبانيا لدعم العملية التعليمية الفلسطينية .43

 قررت الحكومة االسبانية رفع قيمة الدعم المقدم ألنشطة منظمة اليونسيف االنـسانية فـي مجـال                 : هبة لوزة 
 وتعتبـر هـذه      . متها بمبلغ مليون يورو لصالح االطفال الفلسطينيين باالراضي المحتلة         من خالل مساه    , التعليم

   .  في اطار التعاون المشترك بينهما , المساهمة المالية األكبر حجما التي تقدمها الحكومة االسبانية الي اليونسيف
  31/10/2005األهرام المصرية 

  
 خفاقات النظام العربي نجاحات أميركا وإسرائيل في المنطقة ثمرة إل .44

 حلمي موسى  
المثير للدهشة أن النجاحات التي تحققها أميركا وبالتالي إسرائيل في المنطقة العربية ترافقت مؤخراً مع تعاظم 

ويبدو أن ما يخفف من مصاعب . المشكالت الداخلية التي تواجهها الحكومتان األميركية واإلسرائيلية
ففي الواليات المتحدة يبدو الحزب الديموقراطي عاجزاً . عية البديل المفترض لهماالحكومتين داخلياً تشابه وض

كما أن حزب العمل في . عن إقناع الجمهور األميركي في االنتخابات التشريعية والرئاسية أنه بديل أفضل
 الجمهور عن إسرائيل يخوض حالة انتحار ذاتي بتنافسه على القيادة وافتقاره القدرة على تمييز نفسه أمام

 . الليكود
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تتمثل في >> ووتر غيت<<وتواجه اإلدارة األميركية مشكلة متدحرجة يرى البعض فيها تكراراً لفضيحة 
وقد قرر المدعي . الشبهات التي تدور حول تسريب مسؤولين أميركيين اسم عميلة االستخبارات المركزية

ليبي، >> سكوتر<<رة الحالية والمحافظين الجدد لويس األميركي الخاص فاليري باليم تقديم أحد أعمدة اإلدا
كما أن من المحتمل أن يتم . الذي كان حتى يوم الجمعة الفائت يرأس مكتب نائب الرئيس األميركي للمحاكمة

 . تقديم الئحة اتهام لكارل روب، أحد أقرب مستشاري الرئيس األميركي جورج بوش نفسه
 اإلسرائيلية أرييل شارون في النوم طويالً على وسائد نجاحه في تنفيذ وفي إسرائيل لم يفلح رئيس الحكومة

فابتداء من صباح اليوم، عندما . خطة الفصل أو حتى نجاحه في هزيمة خصومه األقوياء في مركز الليكود
ورغم . تعود الكنيست للعمل بعد انتهاء دورتها الشتوية، يجد شارون نفسه في حالة صراع عنيف مع خصومه

اره باألمس في الحكومة أمر تعيين الوزراء الجدد، بعد صراع مع وزراء حزب العمل، إال أن المشهد في إقر
 . الكنيست يبدو مغايراً لما كان الحال عليه في الحكومة

فقد أعلن عدد من أعضاء الكنيست من حزب العمل وتسعة أعضاء كنيست من الليكود أنهم سيصوتون ضد 
ي تتناول إحالل اثنين من الليكود مكان الوزيرين المستقيلين ناتان شارانسكي وبنيامين التعيينات الجديدة الت

ومعروف أن شارون اختار اثنين من أشد المقربين إليه، زئيف بويم وروني بار أون، لدخول الحكومة . نتنياهو
 . وأوكل وزارة المالية لنائبه المخلص إيهود أولمرت

زم بنتائج المعركة الجارية اآلن في الكنيست حول استقرار حكومة الليكود إال ورغم أن من السابق ألوانه الج
األولى تتصل برغبة العديد من قادة حزب العمل في االنفصال عن : أن هناك مالحظتين تجدر اإلشارة إليهما

كة لمنع والثانية، أن فوز شارون في المعر. االئتالف الحكومي المتالك الفرصة لتمييز الحزب عن الليكود
صحيح أن قوة المتمردين . تقديم موعد االنتخابات التمهيدية لم تعِن انتهاء تمرد الليكوديين على شارون

وربما ليس صدفة أن التعابير التي أطلقها المتمردون على عملية . تراجعت ولكن حوافز التمرد ظلت قوية
 أن إحساس شارون بالخطر هو ما دفعه للتهديد، وربما. التعيينات، لجهة اعتبارها مكافأة لمن وقف إلى جانبه

ويوم أمس عمد . وفق الصحف اإلسرائيلية، بتقديم موعد االنتخابات إن أخفق في تمرير التعيينات الجديدة
غير أن متمردي الليكود . شارون إلى عقد اجتماع في ديوانه ألعضاء الكنيست من الليكود بقصد التقرب منهم

ي الوقت نفسه في أحد الفنادق التي تضم بعض عائالت المستوطنين الذين تم إخالؤهم اختاروا عقد اجتماع ف
وإذا كان لذلك من معنى فإن المعركة في الليكود لم تُحسم بعد وهي تتخذ اليوم من الكنيست . من قطاع غزة

 . ميداناً لها
ولكن المؤيدين من بين هؤالء . اً عضو68ومن المعروف أن االئتالف الحكومي الذي يقوده شارون يضم إسمياً 

وإذا أفلح . ولذلك فإن المشهد المقبل في الكنيست سوف يكون مثيراً. 53للتعيينات الجديدة ال يزيدون عن 
شارون في تجاوز قضية التعيينات الفورية فإنه يقترب بعد أسابيع قليلة من عرض الميزانية العامة التي من 

وحتى ذلك الحين من الواضح أن شارون وخصومه يتبادلون . ن شديدةالمؤكد أن الخالفات بشأنها ستكو
ورغم الصمت الذي أصاب الحلبة السياسية خالل اإلجازة الصيفية للكنيست بشأن . االتهامات بشق الليكود

فهل سنسمع قريباً عن . انشقاق األحزاب فإن النبرة القادمة اآلن حول االنشقاق تبدو أقوى من أي وقت مضى
الصغير والكبير أم أن األمور في الحكومة واالئتالف ستعود سريعاً وبفعل الوضع الخارجي >> فانالطو<<

 . الشيء األقرب للمعقول هو العودة للحديث عن تقديم موعد االنتخابات العامة. إلى السكون من جديد
سرائيل في المنطقة ليست النجاحات التي تحققها أميركا وإ: إن ما سلف يبين حقيقة ال ينبغي أن تغيب عن أحد

  .ثمرة فيض الحكمة والقوة في هاتين الدولتين وإنما محصلة فرط الحماقة والضعف في منطقتنا
  31/10/2005السفير 

 
 حماس ستشارك في القتال اذا استمرت اسرائيل في اجراءاتها  .45
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  داني روبنشتاين
وهكذا يمكن للمرء . التهدئة منوطة باسرائيليسعي الفلسطينيون الي وقف التدهور األمني، وبالتالي فان اعادة 

 . أن يأخذ االنطباع مما جري في نهاية االسبوع في اوساط الجمهور والقيادة في الضفة وفي غزة
المؤشر األبرز علي ذلك كان أن حماس، مع كل قدراتها العسكرية، لم تنضم الي عمليات الثأر للجهاد 

شير المصري، أعلن بأنه مع ان حركته ال يمكنها ان تقف جانبا، والناطق بلسان حماس في غزة، م.االسالمي
ومع ان االمور يمكن أن . ولن تسمح السرائيل بأن تعزل الجهاد وتهاجمها ـ إال انه عمليا، هذا ما حصل

تتغير، إال انه حتي اآلن ال يحظي نشطاء الجهاد بتعاون من الجماعات المسلحة االخري، باستثناء كتائب شهداء 
وفي اوساط الكتائب هذه يسود استياء شديد تجاه قيادة حركتهم ورئيسهم، محمود عباس، . قصي من فتحاال

في سلسلة من الحاالت، مثل العملية في مفترق . وذلك النهم ال يحظون بالوظائف والمهمات التي وعدوا بها
 . غوش عصيون، قبل اكثر من اسبوعين ـ كان تعاون بين رجال الجهاد وفتح

وقيادتها منصتة أكثر . س ترغب في تواصل التهدئة، علي ما يبدو بسبب استعدادها لالنتخابات البرلمانيةحما
للمزاج القائم في اوساط الجمهور الفلسطيني، والمؤيد الستمرار وقف النار، والي ذلك تشير استطالعات الرأي 

 في المئة من 80ستطالع، فان قرابة وحسب اال. العام التي نشرت في نهاية االسبوع في الصحف الفلسطينية
الجمهور في المناطق يرغب في استمرار التهدئة، وعليه، فانه اذا ما شدد الجيش االسرائيلي االعمال ضد 
الجهاد، والتي سيصاب فيها السكان ايضا بالضرر، عندها فقط قد ينشأ وضع يعود فيه نشطاء حماس ايضا الي 

  .العمليات
 يعتقدون بأن هناك احتمال جيد لعودة التهدئة حتي في ضوء الضغط السياسي الذي في القيادة الفلسطينية

يمارسه الرئيس المصري والضباط المصريون المرابطون في غزة، وكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، علي 
ة، والذي احدي نتائج هذا الضغط كان بيانا لخالد البطش، من البارزين في قيادة الجهاد في غز. قيادة الجهاد

جاء فيه في نهاية االسبوع إن حركته تبقي ملتزمة بالتهدئة، وستوقف الهجمات علي اسرائيل، اذا كفت اسرائيل 
 .عن مهاجمة رجال الجهاد

وحسب التقديرات في . يوم االربعاء، أو الخميس، سينتهي شهر رمضان، وتبدأ ثالثة ايام عطلة عيد الفطر
  .رائيل وللفلسطينيين، لوقفة، مؤقتة علي األقل، في العنفالمناطق فان هذا موعد مريح، الس

  30/10/2005) هآرتس(
 31/10/2005 القدس العربي 

  
  فتح في أتون عاصفة البرايمرز .46

  يونس العموري
بمحض الصدفة وبدون اي تخطيط مسبق جمعني حديث سريع مع واحد ممن ينـوون ترشـيح انفـسهم فـي                    

كخطوة اولى على طريق خوض االنتخابات      " فتح"ترشيح نفسه ببرايمرز    انتخابات المجلس التشريعي من خالل      
؟؟ ..وحينها بادرته للسؤال عن ماهية الذي يجري في اإلطـار الفتحـاوي             .. المركزية" فتح"النيابية على قوائم    

في القدس وحسب االستمارات الرسمية التـي تـسلمتها لجنـة           " فتح"وكيف من الممكن ان نصدق بأن اعضاء        
وهل مـن الممكـن بالفعـل أن       ..  الف عضوا  40اف على انتخابات البرايمرز قد وصلت إلى ما يقارب          اإلشر

على اعتبار انه ومن خالل عملية حسابية منطقية        " فتح"تستوعب منطقة القدس هذا الكم الهائل من األعضاء في          
 حيث ان حزبا او تنظيما يحظـى        بسيطة فالبد ان يكون التعداد العام للمواطنين بالقدس ما يقارب المليون نسمة           

وهنا اجـدني   .. بهذا العدد من األعضاء في صفوفه فإذن من الطبيعي ان يكون التعداد العام للسكان بهذا القدر               
لـيس هـذا فحـسب بـل ان عـدد           .. مرة اخرى اتساءل عن ماهية الذي يجري في اإلطار الفتحاوي عموما          

 مرشـحا   60ايمرز في القدس على سـبيل المثـال يفـوق           المرشحين او الذين ينون ان يخوضوا تجربة البر       
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وهذا ما يدفعنا للبحث حول ما هية وحقيقة األسباب الكامنة وراء هـذا التهافـت               ".. فتح"سيتنافسون على قائمة    
وهل هي ألسباب نفعية باألسـاس      ... هل هي لحقيقة خدمة المواطن والوطن       .. نحو مقاعد المجلس التشريعي   

الاعلم حقيقة اإلجابة على الكثير من هذه التساءالت واإلستسفارات التي اجزم انهـا             ... سهللذي ينوي ترشيح نف   
حيث ان الصورة الفتحاوية تبدو     .. والمراقبين للمشهد الفتحاوي بشكل عام    " فتح"تغزو وجدان العديد من كوادر      

كـاألرض  " فـتح "ث أصـبحت    قاتمة وفيها الكثير من التناقضات والسجاالت واإلشكاالت الداخلية العميقة بحي         
وبهذا الصدد يكفي أن نستذكر الحالـة القياديـة شـبه           . الرخوة التي ال تستقر على حال ومنهج واضح المعالم        

جراء الخالفات العميقة ما بين رئيس الحركة فـاروق القـدومي           ) اللجنة المركزية (المجمدة في اإلطار القيادي     
التي يبدو أن خالفاتهم أكثر من كونها خالفـات سـطحية أو            وعضو اللجنة المركزية الرئيس محمود عباس و      

تعيشها منذ رحيل الرئيس ياسر عرفات والتـي        " فتح"هامشية بل إنها تعكس حالة التشقق والشرذمة التي باتت          
أجزم أنها كانت قائمة على أساس خالفات منهجية وبرامجية وبل سياسية إال أن وجود عرفات والذي لطالمـا                  

لقاسم المشترك ما بين مختلف وجهات النظر المتناقضة في المجتمع الفتحاوي بل انه وفي الكثير               كان قد شكل ا   
على حقيقة واقعهـا    " فتح"قد أسهم بظهور    .. من األحيان كان الجامع األكبر لكل هؤالء األمراء بكل ما يمثلون          

اعتقد أنها تشبه إلـى حـد كبيـر         حركة الشعب والجماهير باتت اليوم في حالة        " فتح"إن  ... والذي نشهده اآلن  
اإلطار الجامع لكل من يعتبر نفسه فتحاويا بالهوية ال باالنتماء الحقيقي بل إنني ال أكون متجنيا على الحقيقة إذا                   

قد باتت إطارا يجمع بداخلة الكثير من المنتفعين أو من يسعون لالنتفاع من خالل حـصد                " فتح"ما اعتبرت أن    
وهذا برأيي ما يفسر حالة التسابق المحمومة والتي ال سابق لها على التنـافس              ... كثرالمكاسب والمغانم ليس أ   

  .. على مقاعد المجلس التشريعي من خالل هذا البرايمرز
قد يختلف الكثير معي بهذه الرؤية وقد يهاجمني البعض األخر على مثل هذه اإلطروحات ولكنني كواحد ممـن                  

خباياها وحقيقتها النضالية الكفاحية أراني حائرا حـول حقيقـة تفـسير            ألكثر من عقدين وعرف     " فتح"شهدوا  
التبـاين  " فـتح "االختالف وليس جديـدا علـى       " فتح"فليس جديدا على    .. مجريات األمور الفتحاوية هذه األيام    

 بوجهات النظر بل إن مثل هذه السجاالت منحتها ولفترة طويلة ميزة أكسبتها حيوية من نوع تجديدي براغماتي                
" فـتح "إذا ما صح التعبير ولكن الخالفات والسجاالت تلك كانت دائما على قاعدة الفهـم األساسـي لبرنـامج                   

وأدبياتها ورؤيتها حول حقائق مجريات وتطور الصراع التي خاضته الحركة مع الجانب اإلسرائيلي وبوصـلة               
الـساحة الفلـسطينية واإلسـرائيلية      فعلها كانت دائما من خالل أولويات التناقضات الرئيسية والثانوية علـى            

بصرف النظر عن اتفاقنا    " فتح"المرتبطة بال شك بالساحتين اإلقليمية والدولية وهذا ما فسر باستمرار براغماتية            
" فتح"بل ان انعطافة    .. معها أو اختالفنا ورؤيتها إال إننا دائما كنا كفتحاوين نجدنا أبناء لهذه الحركة منها واليها              

رة للجدل من خالل اوسلو لم تسجل تشرذما ملموسا في إطارها كما هي عليه الحالة اآلن وهذا برأيي                  األكثر إثا 
يرجع إلى غياب العنصر الفاعل الذي حوى كل هذه السجاالت وربما أيضا التناقضات التي وصلت حد الثقـة                  

 كانت قائمة ما بين النـسيج       وبمعنى آخر أن ثمة عالقة جدلية     .. الكاملة والشاملة حول حفظه للحقوق والبرامج     
ـ  ومر بهـا فـي أحلـك الظـروف         " فتح"وما بين شخص قائدها التاريخي عرفات الذي جمع         " فتح"الوحدوي ل
بحاجة إلى إعادة صياغة مفاهيمها ومأسسة      " فتح"وفي ظل غياب هذا الرمز الجامع كنا قد قلنا أن           ... والمراحل

لنقاش الفاعل والفعال ما بين قياداتها وكوادرها لتجديد نهجها         أطرها على أسس تنظيمية واضحة المعالم وفتح ا       
ومعطياتها وتفاعالت تـداعيات المتغيـرات       السياسي وضبط حالتها التنظيمية بما يتوافق ومستجدات المرحلة       

  .السياسية المحلية واإلقليمية الدولية المؤثرة بالشكل المباشر على المسألة الفلسطينية
الفتحاوية اآلنية على إنها حالة خالفية على أساس المصالح الـسياسية التنظيميـة فقـط               يمكن وصف الحالة     ال

بل إنني أؤكد ومن خالل المشاهدات والمتابعات لكل ما يتصل بالشأن الفلـسطيني عمومـا وبالـشأن                 .. الغير
عمق أي علـى    الفتحاوي خصوصا أن حجم وحقيقة هذا الخالفات وبالتالي هذه الشرذمة إنما تتصل أكثر إلى ال              

ومن هنا فـإنني أرى     .. األساسية وبرنامجها السياسي البعيد كل البعد عن حقيقة الساحة الفتحاوية         " فتح"أدبيات  
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ربما ستشهد مشهدا أخرا غير الذي تعودنا عليه خـالل األربعـين            ) البرايمرز(وما بعد هذا الكرنفال     " فتح"أن  
 صراعا غير مضمون النتائج أو العواقب يدور في إطـار           حيث أن ثمة  .. عاما المنصرمة من العمر الفتحاوي    

  القاعدة الفتحاوية إذا ما ُأجيز لنا تسمية هذا األعداد الهائلة التي تتقدم من خالل االستمارات المعبئة لخوض 
  

التـي نعرفهـا ونعلمهـا      " فتح"وهذا الصراع ربما سينجم عنه شيء آخر غير         .. البرايمرز بالقاعدة الفتحاوية  
  .هاونعهد

  29/10/2005 - أمين- اإلنترنت لالعالم العربي 
  

 فضيحة ليبي والبعد اإلسرائيلي  .47
 سيفر بلوتسكر  
االعالن المثير للمدعي االميركي الخاص، الذي عين للتحقيق في تسريب اسم عميلة المخابرات المركزية 

. اكمة قريبا قد يصيب اسرائيلفاليري باليم عن تقديم لويس ليبي، رئيس مكتب نائب الرئيس ديك تشيني للمح
، وإنما بمخالفات )وهي تهمة فيها بعض شارات التجسس والخيانة(صحيح ان ليبي لن يتهم بالتسريب نفسه 

ولكن حتى بهذا القدر تثير القضية . جنائية اخرى، هي تقديم شهادة كاذبة، وتشويش مجريات التحقيق وخالفه
 و لويس ليبي، الذي تدور العاصفة حوله؟ فمن ه. عاصفة سياسية وأخالقية في أميركا

أحد الرجال االقوى في ادارة بوش فهو رئيس مكتب، وهو مستشار وزير ) حتى استقالته يوم الجمعة(إنه 
 . الدفاع، ومستشار للرئيس نفسه ورجل يشارك في المداوالت السياسية والعسكرية، حتى األشد سرية

الضيقة للمفكرين الجمهوريين الذين صاغوا قبل اكثر من عقد من يعتبر من المجموعة >> محافظ جديد<<وهو 
. الزمان النظرية القائلة بأن المصلحة االميركية العليا تفرض عليها قيادة المعركة الدولية ضد االسالم المتطرف

 . وكان السيد نتنياهو مقربا جدا من هذه المجموعة
ذلك ابتداء من الجلسة االولى لطاقم المستشارين هو الذي دفع بكل قوته لشن الحرب ضد صدام حسين، و

 . 2001والوزراء الذي جمعه جورج بوش بعد عمليات الحادي عشر من ايلول 
صاحب الرسالة شبه الغرامية التي ارسلت لمراسلة و. هو أحد أباء نظرية العالقة بين صدام حسين والقاعدة

ن االميركي، بسبب رفضها الشهادة في التحقيقات جوديت ميلر أثناء وجودها في السج>> نيويورك تايمز<<
 . حول تسريب المعلومة

وقد خدم بين مناصب عدة كباحث زميل في . كان على صلة جيدة مع محافل ودوائر يهودية واسرائيلية
، وهي مؤسسة تهدف الى تعميق تماثل االهداف السياسية >>المعهد االستراتيجي اليهودي االميركي<<

 . ائيل والواليات المتحدةوالعسكرية السر
هو تلميذ البروفيسور بول وولفوفيتز، المحافظ والصقر المتطرف، الذي كان في الماضي محاضرا في جامعة 

 . يل، ونائبا لوزير الدفاع، ومهندسا للحرب في العراق وهو رئيس البنك الدولي حاليا
ن فارا لكنه حصل على عفو مثير هو محام مثل مارك ريتش، المتهرب اليهودي من الضرائب والذي كا

 . لالحتجاج من جانب الرئيس بيل كلينتون في آخر لحظة من واليته
، حسب المخطط، وإذا تهوإذا جرت محاكم. وحسب مصادر يهودية ومن المحيطين به، فإن ليبي ايضا يهودي

. ن جميعها سلبيةلم يتم التوصل الى صفقة ادعاء فسوف تهب في اميركا عاصفة عواطف، معظمها إن لم يك
فالرأي العام االميركي متسامح تجاه آراء وفلسفات متناقضة، ولكن ليس تجاه من يشوش على تحقيقات فيدرالية 

والرأي العام االميركي لن يغفر لمن يشتبه، ولو بالتلميح وبشكل غير مباشر، في كشف . ويقدم شهادات كاذبة
. االنتقام من زوجها لمعارضته الحرب ضد العراقاسم العميلة وتعريض حياتها للخطر فقط من اجل 
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وهذا ما كان . وباختصار، في واشنطن تتبدى فضيحة هائلة، يقع في مركزها صديق السرائيل، صقر يهودي
  . ناقصا لنا في هذا الوقت بالذات

  31/10/2005السفير 
  
 

  انفالش القيادة العامة رسالة سورية للبنان  .48
 بزعامة احمد جبريل فـي الـسابق        – القيادة العامة    – لم تكن الجبهة الشعبية      )رويترز(،   محمد شقير  –بيروت  

 الفلسطينية كما تحاول ان تكون اليوم من خالل انفالشها العـسكري            –رقماً صعباً في معادلة العالقات اللبنانية       
ولي وفـي بلـدتي     في مواقع عدة خارج المخيمات الفلسطينية وتحديداً في الناعمة القريبة من مطار بيروت الد             

  .قوسايا والسلطان يعقوب في البقاعين األوسط والغربي
 نيسان ابريل الماضي للدخول على خط التوتر        26، في اعقاب انسحاب الجيش السوري من لبنان في          ذلكيأتي  

السياسي واإلعالمي بين بيروت ودمشق الذي يتصاعد مواكباً مجريات التحقيق الدولي فـي جريمـة اغتيـال                 
 الشهيد رفيق الحريري ومتزامناً مع التقرير الذي اعده ممثل األمين العام لألمم المتحـدة تيـري رود                  الرئيس

  . لجهة نزع سالح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية1559الرسن المكلف بمتابعة تنفيذ القرار 
في عمق األراضي اللبنانية لـم      »  االنتفاضة –فتح  «و  » القيادة العامة «وبطبيعة الحال فإن التمدد العسكري لـ       

يكن معزوالً عن التوترات المتنقلة من حي التعمير المجاور لمخيم عين الحلوة في صيدا الى منطقة باب التبانة                  
 السورية وكان آخرها تعرض منطقـة       –في طرابلس مروراً بحال االحتقان السائدة على طول الحدود اللبنانية           

مال الى اطالق نار من داخل األراضي السورية من دون ان تبادر الـسلطات              الدبوسية الحدودية في منطقة الش    
اللبنانية الى اصدار بيان توضيحي او الى تسليط األضواء على الحادث رغبة منها في فسح المجـال للجهـود                   

  .العربية الهادفة الى التهدئة
شاركة فيه وبالتـالي األغـراض      وطرحت االشتباكات التي شهدها حي التعمير عالمة استفهام حول القوى الم          

بالمعنى الفعلي للحضورين السياسي والعسكري لها      » منفوخة«السياسية لها، خصوصاً أنها دارت بين تنظيمات        
في عين الحلوة وقد اعتاد الرأي العام على تصنيفها في خانة القوى التي تعمل من حين الى آخر على تـوتير                     

  .لبنانية لدى أي استحقاق يطرح على الساحة المحليةاألجواء بين الفلسطينيين والحكومة ال
جنـد  «وفي نظرة على خريطة القوى التي شاركت في شكل او في آخر في اشتباكات حي التعمير وفي مقدمها         

بقيادة جمال سليمان المتواري عن األنظار وتردد اخيراً انه لجـأ           » انصار اهللا «و  » عصبة األنصار «و  » الشام
اجنة، يكتشف فوراً ان هذه القوى ليست خارجة عن سلطة منظمة التحرير فحـسب وإنمـا                الى مخيم برج البر   

هناك من يدفعها باتجاه اإلطاحة بالحوار المتقطع الذي بدأ بين الفصائل الفلسطينية والحكومة من خالل رئيسها                
  .فؤاد السنيورة

 التعمير هم على الئحة المطلـوبين       ان معظم الذين شاركوا في اشتباكات حي      » الحياة«وفي هذا السياق علمت     
أم المجموعة اللبنانيـة المتهمـة بافتعـال        » جند الشام «أم  » عصبة األنصار «للقضاء اللبناني سواء أكانوا في      

  .الحوادث في جرود الضنية ضد الجيش اللبناني
رات األصـولية   ويتقاطع هؤالء المطلوبون مع آخرين في طرابلس كانوا استغلوا قيام مجموعة رمزية من التيا             

في الشمال بمحاولة السترداد احد الجوامع الكائن في حي باب التبانة من جمعية المشاريع الخيرية اإلسـالمية                 
  .بعدما كانت وضعت يدها عليه بدعم مباشر من االستخبارات السورية) األحباش(

ـ            تغلوا تحـرك المجموعـة     وبحسب المعلومات فإن مجموعة من المطلوبين للمحاكمة امام القضاء اللبناني اس
اإلسالمية المتشددة، وحاولوا افتعال اشتباك لكن قوى األمن الداخلي بالتعاون مع الجيش اللبناني نجحـت فـي                 
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تفويت الفرصة عليهم ومنعتهم من االقتراب من باب التبانة تاركة امر معالجة اسـترداد الجـامع لالتـصاالت             
  .روتالسياسية التي باشرت فيها دار الفتوى في بي

وهكذا، فإن كل هذه الحوادث لم تكن بريئة بل مفتعلة لتعريض االستقرار الى انتكاسة وإقحام العالقات اللبنانية                 
في إصرارهما  »  االنتفاضة –فتح  «و  » القيادة العامة « سياسي يتناغم مع تمادي      – الفلسطينية في إشكال امني      –

  .على االحتفاظ بقواعد لهما خارج المخيمات
   والتحقيقالتصعيد

ولم تستبعد مصادر سياسية ان يكون للتصعيد اإلعالمي والسياسي الفلسطيني المباغت عالقة بتـصعيد آخـر                
كانت لجأت إليه دمشق وبلغ ذروته عشية استعداد المحقق الدولي ديتليف ميليس لرفع تقريره الى األمين العـام                  

  . الجمعة الماضي–لألمم المتحدة كوفي أنان ليل الخميس 
وضعت السلطة اللبنانية خطة استيعاب التصعيد الفلسطيني في ضوء ضبط القوى األمنية اللبنانية مجموعـات               و

حاولت التسلل من داخـل سـورية الـى األراضـي           » فتح االنتفاضة «و  » القيادة العامة «فلسطينية تنتمي الى    
  .اللبنانية

و ) حمـاس (لواء منظمة التحرير ومن حركتـي       ولقيت الحكومة تأييداً من الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت         
 –فـتح   «و  » القيادة العامة «مع انهما شاركتا في الحوار مع السنيورة في وفد مشترك مع            » الجهاد اإلسالمي «

  .»االنتفاضة
قيد الكتمان ولم   »  االنتفاضة –فتح  «و  » القيادة العامة «ابقيتا على عدم تضامنهما مع      » الجهاد«و  » حماس«لكن  

كما ان الحكومـة لـم تعـرف        . موقفهما الى العلن مراعاة منهما لحليفيهما في قوى التحالف الفلسطينية         تظهرا  
الى التصعيد السياسي واإلعالمي، سوى ما تـسرب مـن          »  االنتفاضة –فتح  «و  » القيادة العامة «أسباب لجوء   

 –ق التــي لـم تخـف        معطيات بأنهما مضطرتان الى رفع صوتهما عالياً بناء لتنسيق مبـاشـر مع دمـش           
  . عدم ارتـيـاحـها الى موقف الغـالبـيـة في مجلس الوزراء من تقرير ميليس–بحسب اوساطها 

لذلك فإن استحضار ملف التمدد العسكري الفلسطيني في عمق األراضي اللبنانية لم يكن بالصدفة وإنما جاء من                 
السياسي لها بـسبب موقفهـا مـن النظـام          ضمن مخطط إلرباك الساحة المحلية والتسبب بمزيد من اإلزعاج          

  .السوري
و » القيادة العامـة  «ان ال مبرر لهذا االنفالش الفلسطيني وأن ذرائع         » الحياة«وتؤكد مصادر رسمية لبنانية لـ      

، واهية ال سيما بالنسبة الى توفير الحماية للمخيمات ازاء أي عدوان اسـرائيلي مـن جهـة                  »فتح االنتفاضة «
  . المتعلق بحق عودة الفلسطينيين الى ديارهم194قرار والضغط لتنفيذ ال

وتضيف ان جبريل يتحدث في اتصاالته مع المسؤولين اللبنانيين والسياسيين بلغة هادئة تنم عن رغبتـه فـي                  
الحوار خالفاً للغة التي يستخدمها في لقاءاته المتلفزة التي يغلب عليها العنف والتصعيد وكأنه يتبع مثـل هـذا                   

  .عن قصد بغية إرضاء النظام السورياألسلوب 
وترى في تصعيد جبريل رسالة سورية الى لبنان تريد ان تقول من خاللها انها ال تزال تمسك ببعض األوراق                   
السياسية وأنها قادرة على استخدامها في وجه الحمالت التي تتعرض لها، على رغم ان دمـشق تـدرك قبـل                    

دلة السياسية الفلسطينية، نظراً الـى ان حـضوره كـان وال يـزال              غيرها ان ال دور فاعل لجبريل في المعا       
  .متواضعاً، وبالتالي لن يكون في مقدوره الدخول في صدام مسلح مع الجيش

  التمدد الحدودي
القيادة «وتضيف المصادر ان النظام السوري يريد ان يهز العصا في وجه لبنان مستخدماً الحال االنفالشية لـ                 

ى انه يعتقد بأن االهتمام اإلعالمي بجبريل واألنفاق والمغاور التـي اقامهـا فـي الناعمـة                 ، اضافة ال  »العامة
وقوسايا والمنطقة الممتدة ما بين لوسي والسلطان يعقوب من شأنه ان يصرف االنظار عن التفات اللبنانيين الى                 
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ا تتطلع إليه من تقريـر ميلـيس        تقرير ميليس وبالتالي يدفع باتجاه تراجع الحكومة عن مواقفها المبدئية ازاء م           
  .وصوالً الى الطلب منها بأن تتصرف وكأن شيئاً لم يحدث

التي » فتح االنتفاضة «وتؤكد ان اصرار النظام السوري على استخدام ورقة جبريل في الدرجة األولى ومن ثم               
لـن  . لبقاع الغربـي  اخذت تتمدد بصورة مفاجئة في المنطقة الحدودية ما بين بلدتي حلوى ودير العشائر في ا              

اخذت تطور موقفها وتقدمه الى اإلعالم على انـه منـاهض           » القيادة العامة «يحقق له ما يريده على رغم ان        
  .1559للقرار 

وتعتقد المصادر ذاتها بأنه لن يكون في مقدور جبريل ان يتصرف كضحية جراء التدابير االحترازيـة التـي                  
ع تحت ضغطه اإلعالمي والسياسي مشترطة عليه، وبنـاء لتوجيهـات   لجأت إليها قيادة الجيش والتي لن تتراج    

السلطة الرسمية، التسليم بعدم جدوى التحصن في قواعد عسكرية في العمق اللبناني وبالتالي الرضوخ لـدعوة                
الحكومة الى الحوار انطالقاً من البحث الجدي في الحقوق المدنية للفلسطينيين وإعادة النظر في وظيفة السالح                

 الفلسطينية ورفض الموافقة    –الفلسطيني داخل المخيمات لجهة تنظيمه ومنع استخدامه لتوتير العالقات اللبنانية           
  .على أي وجود عسكري فلسطيني خارج المخيمات

وعلى هذا األساس فإن المزاج الفلسطيني اللبناني ال يتقبل الدور الجديد المناط بجبريل نظراً الى ان ما يطرحه                  
، كما انه سيكتشف عاجالً او آجـالً  1982ان يعيد البلد الى ما كان عليه قبل االجتياح اإلسرائيلي عام      من شأنه   

ان وجوده العسكري في العمق اللبناني لن يجعل منه األقوى بين المرجعيات الفلسطينية المولجة بمتابعة ملـف                 
اني ضد الفلسطينيين الذين يحق لهـم المطالبـة         العالقات الثنائية، اضافة الى انه يتحمل تأليب الرأي العام اللبن         

بالحد األدنى من الحقوق المدنية التي يفترض بالحكومة ان تبادر الى تشريعها على قاعدة بدء حوار فعلـي ال                   
يقتصر كما في السابق على تبادل المذكرات او على المناسبات التي تستدعي استئنافه لتطويق إشكال طارئ هنا                 

اللذين لم يبادرا الى    » حزب اهللا «و  » امل«ى الموقف الملتبس للثنائية الشيعية المتمثلة بحركة        لكن يبق . او هناك 
مصارحة جبريل بموقفهما السياسي بعيداً من المراعاة، لما سيكون له من دور ضاغط إلنهاء ما يسمى التمـدد                  

  .الفلسطيني خارج المخيمات
حسن نصر اهللا تجنب في خطابه لمناسبة يوم القدس العـالمي           السيد  » حزب اهللا «وكان الفتاً امس ان امين عام       

  .اتخاذ موقف من السالح الفلسطيني الموجود خارج المخيمات وحصر كلمته بالدعوة الى تنظيمه في المخيمات
وفسرت األوساط موقف نصر اهللا بأنه ينطلق من ان عدم المساس في الوقت الحاضر بالسالح الفلسطيني يشكل                 

 األول عن سالح المقاومة اإلسالمية ألن التأخر في فتح ملف السالح الفلسطيني مـن شـأنه ان                  له خط الدفاع  
  .يؤخر الحديث عن نزع سالح المقاومة الذي يفترض ان يعالج في اطار الحوار الداخلي اللبناني
اومة علمـاً ان    لذلك فإن اإلبقاء على السالح الفلسطيني في المخيمات سيحول حتماً دون تجاوزه الى سالح المق              

ال يدعم االنفالش العسكري الفلسطيني خارج المخيمات لكن ال شيء يمنعه دون اسـتخدام هـذه                » حزب اهللا «
  .الورقة لتوفير الحماية لسالح المقاومة

  30/10/2005الحياة 
  

  كاريكاتير .49
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