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  19  كاريكاتير
*** 

   غداً ميثاق الشرف  الفصائل الفلسطينية توقع .1
وأكد مدير مؤسسة الملتقى الفكـري       . ذكر مسؤولون فلسطينيون أن الفصائل ستوقع غداً ميثاق شرف         :ب.ف.أ

مشروع وممثلون آخرون عن بعض الفصائل، أن الفصائل المـشاركة فـي            الالعربي التي بادرت إلى صياغة      
: وقـال  . ممثلين عن هيئات ومؤسـسات دوليـة       االنتخابات وافقت على التوقيع أمام وسائل اإلعالم وبحضور       

أهمها احترام النتائج التي ستفسر عنها االنتخابـات،        ,  مادة 25ميثاق  الوتضمن   . فصيالً 13حصلنا على موافقة    
واستخدامه أثناء االجتماعات العامـة والمـسيرات وسـائر الفعاليـات           , والتعهد بااللتزام بعدم حمل السالح أو     

وتتعهد كذلك بعدم إقامة المهرجانات وعقد االجتماعات العامة في المـساجد أو             . األخرى والنشاطات االنتخابية 
أو إلى جوار المستشفيات أو في األبنية والمحالت التي تـشغلها اإلدارات الحكوميـة أو المؤسـسات                  الكنائس

ثنـاء زيارتـه مـن      وكان أحمد سعدات، أول الموقعين أ      .العامة، وعدم استخدام المعسكرات والمقرات األمنية     
  الـشعبية  تـان فتح، حماس، حزب الـشعب، الجبه     : والفصائل التي ستوقع هي    .فكرة في سجنه  الالقائمين على   

الديمقراطية، فدا، جبهة النضال، جبهة التحرير، جبهة التحرير، الجبهة العربية، القيـادة العامـة، الـصاعقة                و
  .المبادرة الوطنيةو

  16/10/2005الخليج اإلماراتية 
  
  تحرك فلسطيني لحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته .2

أعلن ناصر القدوة أن عباس سيجري مشاورات سياسية مع عدد من قادة الـدول العربيـة   : غزة ـ  حامد جاد
واألجنبية خالل األسبوع الحالي للبحث في آخر المستجدات السياسية وكيفية دفع عملية السالم وتطبيق خارطة               

وأشار إلى أن التحرك الفلسطيني يأتي لحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجـاه               .لالطريق بشكل كام  
وأكد رفض الجانب الفلسطيني للمحاوالت اإلسرائيلية الرامية  لتجزئـة القـضايا الخالفيـة              , دفع عملية السالم  

ـ     ي والـديمغرافي فـي   وخاصة المعابر وربط القطاع بالضفة لكسب المزيد من الوقت كي تغير الواقع الجغراف
  .الضفة الغربية والقدس

  16/10/2005الغد االردنية 
  
  على الحكومة اإلنصياع لقرارات التشريعي  : خريشة .3

أكد حسن خريشة على ان محمود عباس لم يرسل أي رسالة إلى المجلس التشريعي يطالبه فيهـا                 :  ألفت حداد 
وقال ان كل ما سمعناه فى هذا الموضوع هـو           .يةبتأجيل تشكيل الحكومة حتى موعد عودته من جولته الخارج        

وأوضح ان المجلس علق قرار      .ما جاء على لسان قريع أن الحكومة باقية، متذرعا ببعض القضايا الغير مقنعة            
واوضح ان جلسة يوم السابع عشر ستكون جلـسة حاسـمة            .لكنه قادر على العودة لتطبيقه مجددا     , حجب الثقة 

وقال .  سيعقدها المجلس التخاذ قرار واضح وصريح فيما يتعلق بموضوع الحكومة          وستكون بداية لعدة جلسات   
  .حاولنا الوصول الى قواسم مشتركة وحلول وسط ولكن لم يكن هناك من فائدة

  15/10/2005 48عرب
  

   أهداف إسرائيلية ى هجوماً عل17الشرطة الفلسطينية تفشل  .4
ـ   17جهزة األمن والشرطة أفشلت     كشف تقرير أمني فلسطيني أن أ     : ب.ف. أ - رام اهللا   أهـداف   ى هجوماً عل

  .إسرائيلية وضبطت عدداً من الصواريخ محلية الصنع الشهر الماضي
  16/10/2005الراية القطرية 
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  بدء إجراءات الترخيص للمحطات اإلذاعية والتلفزيونية .5

لتلفزيونية العاملـة فـي     صيدم، امس، عن بدء إجراءات ترخيص المحطات اإلذاعية وا        . أعلن د :  وفا ،رام اهللا 
 محطة إذاعية وتلفزيونية فـي المرحلـة        21ويشمل القرار    .األراضي الفلسطينية استناداً لقرار مجلس الوزراء     

األولى، على أن يتم عرض مجموعة أخرى من المحطات على مجلس الوزراء في أقرب وقت للموافقة علـى                  
تهيب بأصحاب المحطات التي شملها القرار باإلسراع       وجاء في بيان صحافي أصدرته الوزارة أنها         .ترخيصها

  .في عملية استكمال إجراءات الترخيص، وتشمل دفع أجور الترددات
وزير أن هذا هو الوقت المناسب للمحطات التي لـم تـستكمل إجـراءات              الوفي تعليقه على الموضوع، شدد      

على القائمة التي ستعرض الحقاً أمـام       تصويب أوضاعها، للقيام بذلك في أسرع وقت ممكن حتى يتم إدراجها            
  .مجلس الوزراء للموافقة على إجراء ترخيصها

  16/10/2005األيام الفلسطينية 
  
  حول االنتخاباتداخلية حماس تنفي وجود خالفات  .6

وقـال   .نفت حماس وجود أية خالفات داخل أروقتها حول الموقف من االنتخابات التشريعية المقبلة            : الفت حداد 
 ليست لديها اية مـشاكل  هاها المحدد لها، موضحا ان   تصري أن حركته معنية بإجراء االنتخابات فى وق       مشير الم 
 واتهم فتح بأنها تسعى إلى تقديم وتأخير موعد االنتخابات حسب ما ينسجم مـع مـصالحها التـي                   .ئهافي إجرا 
تها وااللتـزام بموقـف     وطالب السلطة بتحمل مسئولي    .بالضيقة على حساب مصلحة الشعب الفلسطيني      وصفها

 موضحا ان حركته ستوافق على تأجيل االنتخابات اذا كان السبب وراء ذلك يتعلـق               ,موحد يتوافق عليه الجميع   
  .لتأجيللن آل مبرر اى اال انه أردف قائال انه ال يوجد أدن.بالمصلحة العامة

  15/10/2005 48عرب
  

   ابنهم تطالب السلطة بإعدام قاتلالعرجاعائلة  .7
وتوجه وفد من الحركـة      .وصفت حركة الجهاد مقتل أحد قادة سرايا القدس بأنه جريمة         :  فتحي صباح  -غزة  

 الى ان هـدف الزيـارة        في الوفد  واشار قيادي . الحادثامس لنزع فتيل المشكلة التي اعقبت        الى عائلة العرجا  
ووافقـت   .يأخذ الحـق مجـراه    حرص على التهدئة وان ال يظلم أحد، وأن         الوأكد   .تضامن مع العائلة  الاعالن  

 السلطة بتنفيذ حكم االعدام في القتلة،       تطالبوعائلة على ان يكون الشرع والقانون الحكم والفيصل في القضية           ال
  .تعالت لألخذ بالثأرداخلها علماً أن هناك اصواتاً 

  16/10/2005الحياة 
  
  اجتماع للجنة اإلشراف على االنتخابات التمهيدية لفتح .8

عقدت اللجنة المكلفة باالشراف على االنتخابات التمهيدية لفتح في محافظة رام اهللا والبيـرة، امـس،                : رام اهللا 
وناقش االجتماع آخر التطـورات واالجـراءات المتعلقـة          .اجتماعاً لها في مقر مكتب التعبئة والتنظيم بالبيرة       

و المجلس الثـوري، القـرارات       جمال محيسن، رئيس لجنة االشراف عض      .واستعرض د  .باالنتخابات الداخلية 
الخاصة بإجراء االنتخابات الداخلية في مختلف المحافظات، موضحاً ان االنتخابات ستجري بالتزامن في كافـة               

كما جرت مناقشة جملة من القضايا المتعلقة باالنتخابات، ومنها تحديد العشرين من الـشهر الحـالي                 .المواقع
 مـن الـشهر الجـاري موعـداً         22 و   21عضوية، اضافة الى تحديد يومي      موعداً نهائياً الستالم استمارات ال    

  .لالنسحاب وتقديم الطعون
  16/10/2005األيام الفلسطينية 
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  عدالة تطالب بإلغاء اقتراح القانون يشرع اجراءات تعسفية مع المعتقلين  .9

وزيـرة القـضاء،    قامت المحامية عبير بكر من عدالة الجمعة بتوجيه رسالة مستعجلة لكل مـن شـارون، و               
والمستشار مزوز، تطلب فيها إلغاء اقتراح القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون القـانون يـوم األحـد                  

 التحقيـق   -وبموجب اقتراح القانون هذا فإنه سيتم التشديد وبشكل تعسفي في اإلجـراءات الجنائيـة               . الماضي
  . دولة والمشتبه بارتكاب جنح جنائية مع كل من هو ليس من سكان ال-واالستجواب واالعتقال

اوضحت المحامية بكر ان الهدف من القانون المقترح هو اعادة قوننة االوامر العسكرية على شـكل قـوانين                  
مدنية اسرائيلية تسري فقط على الفلسطينيين مما يشكل مساساً فادحاً بحق المعتقلين الفلسطينيين بالمساواة فـي                

الغاء الحكم العسكري يعني الغاء كل المبادئ التعسفية التـي قامـت            .  محاكمة عادلة  االجراءات القانونية ونيل  
إعطاء موافقة ولو أوليـة لهـذا االقتـراح    . جراءه وال يجوز اعادة صياغتها من جديد على شكل قوانين مدنية         

المناطق المحتلة، على   معناها الموافقة المبدئية والخطيرة الستنساخ األسس التي يستند إليها النظام العسكري في             
  . كما اضافت أن اقتراح القانون بمجمله غير دستوري .كل مساوئها الجمة، الى داخل القانون اإلسرائيلي

  15/10/2005 48عرب
 

  ال حق لليهود في الحرم اإلبراهيمي  : تيسير التميمي .10
وشدد فـي    .ع اروقته وساحاته  أكد الشيخ تيسير التميمي امس، اسالمية الحرم االبراهيم الشريف الخالصة بجمي          

بيان، على ان ال حق لليهود في الحرم االبراهيمي من قريب او بعيد، وان ادعاءهم فيه افتراء ال يمت للحقيقـة              
. وأوضح ان الحرم االبراهيمي مسجد للمسلمين منذ الفتح االسالمي وسيبقى كـذلك الـى يـوم الـدين                 . بصلة

  )ا.ن.ق(
  16/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
  المستوطنون يطلقون كالبهم على األهالي  .11
أطلق المستوطنون اليهود كالبهم نحو االهالي حول أراٍض تم االستيالء عليهـا قبـل               :عالء المشهراوي ،  غزة

حيث الحقت الكالب عدداً من الرعاة والمزارعين الذين كانوا          أسبوعين في منطقة وادي المالح شرق طوباس،      
  .يتجولون على أطراف الوادي

  16/10/2005االتحاد االماراتية 
  

  قوات االحتالل تكثف حملة االعتقاالت    .12
اعتقلت قوات االحتالل خالل حملة عسكرية واسعة شنتها في أنحاء مختلفة من القدس              :عالء المشهراوي ،  غزة

               فاجئـة  المحتلة، عشرات المواطنين من سكان الضفة الغربية بعد ان نصبت العديد من الحواجز العـسكرية الم
كما اقتحمت قوات االحتالل بلـدة      . المؤدية الى بيت حنينا وشعفاط والتلة الفرنسية والشيخ جراح ووادي الجوز          
وفي مركز باب الزاويـة وسـط       . بني نعيم شرق محافظة الخليل، واحتجزت العشرات من طلبة جامعة الخليل          

 عمليات توقيف واحتجاز طالت عدداً كبيراً مـن         المدينة، ومنطقة الحاووز والبلدة القديمة، نفذت قوات االحتالل       
  .المواطنين وأصحاب السيارات وتالميذ المدارس، وذلك بذريعة التفتيش والتدقيق في الهويات الشخصية

  16/10/2005االتحاد االماراتية 
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  نور نموذج المأساة داخل السجون اإلسرائيلية  .13
ير فلسطيني، ولد داخل السجن، ولم تـر عينـاه نـور    نور غانم أصغر أس :  عوض الرجوب    ،فلسطين المحتلة 

الحرية منذ عامين، فيما والدته تعيش معه عذاب وآالم االعتقال، وتنتظر قرارا قضائيا بفصله عنها، لينتقل إلى                 
  . معاناة أخرى بإبعاده عن والدته ليعيش في عالم آخر مختلف لم يعهده من قبل

هداريم بعيد الميالد الثاني للطفل األسير نور، فيما أعلنت والدته أنها          قبل نحو أسبوع تحتفل األسيرات في سجن        
. ستبدأ إضرابا عن الطعام إذا نفذت إسرائيل قرارها القاضي بفصل طفلها عنها، مطالبة باإلفراج عنهمـا معـا     
ف لكن القرار القضائي بتجميد قرار اإلفراج عن نور أجل إضراب الوالدة بعد جهود مؤسسات حقوقيـة بهـد                 

  . اإلفراج عن األم وابنها معا
من جهتها ذكرت األخصائية النفسية برونيشتاين التي زارت نور في تصريحات صحفية إن إبعاد الطفل نـور                 
عن أمه سوف يسبب له مشاكل نفسية ال يمكن إصالحها بالمستقبل، مضيفة أن نور مرتبط بأمه بشكل كبيـر،                   

وتابعـت أن   . خاللها فقط يستطيع التواصل مع العالم الخـارجي       وبالنسبة له هي مصدر األمن واألمان، ومن        
 ونقله ألناس ال يعرفهم سوف يسبب له خوفاً كبيراً في حياته، وسوف يعطـل قدرتـه علـى االتـصال                     هفصل

  . الصحيح، ونور بحاجة لوجود األم حتى يتجرأ ويخاطب ويتصل باآلخرين
 لم يكن على عالقة مع أهلـه فـي   نهوأ.  نور متدهورة من جهتها تقول األسيرة المحررة سعاد غزالة إن صحة        
  . الخارج وال يعرف والده الممنوع من زيارة زوجته وابنه

من جهتها تقول حنان الخطيب، محامية نادي األسير، أن الحالة النفسية التي تعاني منها والدته صعبة للغايـة،                  
  .  وتناشد الجميع التدخل إلبقاء ولدها معهاموضحة أنها دائمة البكاء. وهي تترقب لحظات نزع طفلها عنها

أما ناجي غانم والد نور فأكد أن زوجته وطفله ما زاال يعانيان من بطش وظلم سلطات السجون، موضـحا أن                    
إخوة نور قرروا االحتفال بعيد ميالده في منزلهم في مخيم طولكرم على أمل أن يجتمع شمل العائلة في اقرب                   

وأضـاف أن   . فاتهم من حرمان عاطفة األمومة التي فقدوها منذ اعتقـال زوجتـه           فرصة ممكنة ويعوضوا ما     
سلطات االحتالل لم تسمح له برؤية ابنه نور سوى مرتين األولى أثناء محاكمة زوجته قبل نحو عام ونـصف                   

  . العام والمرة الثانية عندما زار زوجته قبل أربعة أشهر
  16/10/2005الشرق القطرية 

  
  ن يندسون لتخريب مظاهرة ضد الجدار جنود إسرائيليو .14

 ناشطون أن جنودا إسرائيليين تخفـوا فـي زي           به أفادما   :نابلس من   16/10/2005الخليج اإلماراتية    نشرت
انه شك   جدارلوقال، منسق نشاطات التصدي ل    . جدار في قرية بلعين   المدني حاولوا االندساس في تظاهرة ضد       
واضـاف ناشـط     .لمكان قوة عسكرية اقتادتهم وكأنها تقوم باعتقـالهم       في وجودهم ثم ما لبث ان وصلت الى ا        

  . الجيش عادة ما يلجأ إلى مثل هذا التكتيك لتحويل االحتجاج السلمي إلى مواجهة عنيفةأنيساري إسرائيلي 
جيش االحتالل اعترف بزرع مستعربين في صفوف المتظاهرين ضد         أن   16/10/2005 48عرب وذكر موقع 

ف الجيش ان ن الذين تم ضبطهم في بلعين ينتمون الى وحدة متسادة التابعة لمصلحة الـسجون،                 واعتر .جدارال
 للكشف عن المشبوهين    هموزعم انه استخدم  . وقد تم ارسالهم الى بلعين والى تظاهرات اخرى جرت في السابق          

  .بخرق النظام
  

   فلسطينياً بتهمة المكوث بدون تصريح  20إعتقال  .15
  . فلسطينياً بتهمة المكوث في إسرائيل بشكل غير قانوني20سرائيلية إعتقلت الشرطة اإل

  15/10/2005 48عرب
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  مفتي القدس يدين رسم النبي .16
وقـال إن    .قيام صحيفة دنماركية برسم صورة للنبي محمـد مـن مخيلتهـا            استنكر عكرمة صبري،  : ا.ب.د

 لهم من   ,نبياء والرسل ومنهم محمد   الصحيفة تجاوزت بذلك كل المحرمات، مستخفة برسل اهللا، وأضاف أن األ          
التقدير والتقديس ما ال يسمح ألهل األهواء والخيال وال لغيرهم أن يقوموا برسم صور لهم أو تركيب صور ال                   
تمت إلى الحقيقة بصلة، فهم، بال شك، بشر إال أن رسمهم من الخيال يعد جناية واستخفافاً بهم وبأتباعهم وبكل                   

  .المؤمنين
  16/10/2005راتية الخليج اإلما

  
  ايالند يشترط منح اسلحة للسلطة مقابل محاربتها لحماس  .17

 .حمـاس ل تها اشترط رئيس مجلس االمن القومي االسرائيلي، موافقة اسرائيل على منح اسلحة للسلطة بمحارب            
بضائع وقال انه يجب التفكير ايضا، بخطوات اقتصادية تساعد الفلسطينيين بما في ذلك تسهيل خروج ودخول ال               

مع ذلك ادعى ان تكون الطريق التي تتبعها السلطة تشجع على تقـديم االيمـاءات لهـا،                  .من والى قطاع غزة   
  .وبرأيه عليها ان تفهم انه ال يمكن الجسر بين ارهاب حماس والحوار مع اسرائيل

  16/10/2005 48عرب
  

  شارون يعلن وقف االغتياالت بحق نشطاء شهداء االقصى .18
لن شارون امس في تصريح لمجلة ليون وورد وباالتفاق مع موفاز وحـالوتس عـن وقـف                  أع : رامتان -غزة

وأشارت  .االغتياالت بحق نشطاء كتائب االقصى وذلك في حال انخراطهم في صفوف أجهزة األمن الفلسطينية             
ـ        همالمجلة الى ان هذا القرار جاء بعد اجتماع تقييمي بين          هده قطـاع    قبل أسبوع لمناقشة الوضع األمني الذي ش

وذكرت في تقريرها على لسان حالوتس أن كل من صدرت بحقهم مالحقة من األجهزة              . غزة بعد أحداث جباليا   
األمنية اإلسرائيلية من قادة األقصى في غزة انتهت بعد انضمامهم الى السلطة الوطنية وحصولهم على رتـب                 

  .ائيلقيادية تمنحهم أن يبقوا في مراكزهم دون أي تفكير بمهاجمة إسر
  16/10/2005الحياة الجديدة 

  
  اسرائيل تستغل نكبة الباكستان لدفع عالقاتها الدبلوماسية .19

 عبرت الخارجية االسرائيلية عن ارتياحها لموافقة       :الناصرة امال شحادة  ،  16/10/2005الرأي األردنية   نشرت  
 هذا التجاوب خطوة هامة لـدفع       الباكستان على العرض االسرائيلي بتقديم المساعدة لمنكوبي الكارثة ورأت في         

ولم تحدد اسرائيل بعد نوعية المساعدة التي ستقدم لكن مصادر مطلعة قالت             .عالقاتها الدبلوماسية مع الباكستان   
. ان لجنة خاصة ستبت هذا االسبوع بنوع رزمة المساعدة والمتوقع ان تشمل مواد غذائية وخيامـا واغطيـة                 

 .ثل االمم المتحدةويرجح تقديمها عن طريق طرف ثالث م
متحدثة رسمية في إسالم آباد قالت السبت إن باكـستان سـتوافق           أن   16/10/2005الخليج اإلماراتية   وذكرت  

على مساعدة إسرائيل لضحايا الزلزال مضيفة ان الدولة العبرية بإمكانها المساهمة في صندوق اإلغاثة الـذي                
 الباكستانية لوكالة فرانس برس سبق وأوضحنا موقفنـا         وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية     .أطلقه مشرف 

ومضت . ال قيود على ذلك   . لدينا صندوق إغاثة أطلقه الرئيس يمكن للجميع المساهمة فيه        : ورئيس الوزراء قال  
لكنها أوضحت أن باكستان ال تنتظر أي شـحنة مـن           . إذا أرادت إسرائيل المساهمة فال اعتراض لدينا      : تقول

وأضافت ان اللجنة الدولية للصليب األحمر تجمع الهبات ويمكن ل إسـرائيل             .ائيلية المباشرة المساعدات اإلسر 
  ) رويترز-ب .ف.أ. (إذا أرادت المساهمة في ذلك
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  صاروخ قسام لم ينفجر قرب مزرعة شارون .20
عثر، صباح امس، على صاروخ قسام لم ينفجر في التلة المشرفة علـى مزرعـة               : الناصرة،  برهوم جرايسي 

ويشار الى ان األجهزة األمنية االسرائيلية تكتمت على المعلومة ومنعت وسائل االعالم االسرائيلية من               .رونشا
وحـسب  . نشر اي شيء عنها حتى مساء امس حينما سمحت بنشر ذلك نقال عن قوات الـشرطة االسـرائيلية                 

 متر من قبـر     200سقطت على بعد    وقد   .تقديرات األجهزة األمنية فإن القذيفة سقطت قبل حوالي ثالثة اسابيع         
  . زوجة شارون، ليلي، الذي يزوره شارون باستمرار

  14/10/2005الغد االردنية 
  

  امين عام حزب العمل يلتمس ضد السماح لمن رفضت انتساباتهم باالستئناف  .21
ار السماح  تناقش هيئة االعتراضات الداخلية في حزب العمل، التماس االمين العام للحزب، ايتان كابل، ضد قر              

وافادت االذاعة االسرائيلية ان كابل يطالب هيئـة         .للمنتسبين الذين رفضت عضويتهم باالستئناف على القرار      
االعتراضات الداخلية االعالن بأن قرار السماح لمن رفضت انتساباتهم باالستئناف على ذلك، يلغـي الموعـد                

  . المحدد الجراء االنتخابات الداخلية لرئاسة الحزب
  15/10/2005 48عرب

  
  مناء الهيكل بدخول الحرم القدسي ألشرطة ترفض السماح  ال .22

رفضت شرطة القدس السماح للمتطرفين اليهود من انصار حركة امناء جبل الهيكل بدخول الحرم القدسي بعد                
شهر وقال قائد الشرطة ان دخول اليهود الى الحرم القدسي في            .غد الثالثاء الذي يصادف عيد العرش العبري      

رمضان سيخرق الوضع القائم، وطلب من المحكمة العليا رفض االلتماس الذي قدمته هذه الحركة ضد قـرار                 
  . منعها

  16/10/2005 48عرب
 

  السالم اآلن تحذر شارون من دروس الصليبيين   .23
ونه يحاول أن   شارون، ك لواصلت كتلة السالم اآلن اإلسرائيلية انتقاداتها الالذعة        :  وديع عواودة  ،القدس المحتلة 

 .يظهر أمام العالم وكأنه رجل سالم، في الوقت الذي تنفي ممارساته، على أرض الواقع، عنه مثل هذه الـصفة                  
ولفتت الكتلة في بيان امس أنه رغم أهمية اللقاء المزمع عقده بين شارون وعباس، إالّ أن االول ال يعيره أيـة                     

وأشارت إلى أن شـارون الـذي       . ة مكتفيا بالتظاهر بهذه الرغبة    أهمية، ألنه لم يرغب أبداً بالمفاوضات الحقيقي      
يحظى في العالم بصفة بطل السالم إنما يواصل على أرض الواقع، تعميق االحتالل والبناء في جـدار نهـب                   

وأكدت في نهاية بيانها، أن      .األراضي الفلسطينية، بهدف ضمها إلى إسرائيل، كما يواصل توسيع المستعمرات         
االتجاه الواحد الذي يمضي فيه شارون، ال يفضي إال إلى تواصل النزاع، وإلى المزيد من المعانـاة                 الطريق ذا   

وكان رئـيس كتلـة الـسالم    . وسفك الدماء، ليس في هذه السنة فحسب، بل في السنوات وربما األجيال المقبلة           
 في صناعة السالم مع العرب      الناشط افنيري قد دعا في مقال نشره في موقع كتلته امس اسرائيل الى االسراع             

ودعا الى استخالص دروس الصليبيين في المشرق العربي محذرا من ان الحركة الصهيونية مـن               . وهي قوية 
وهاجم افنيري بشدة فلسفة الخطوات االحاديـة الجانـب، مؤكـدا انهـا             . شأنها ان تلقى ذات مصير الصليبيين     

 السالم واالنسحاب من كافة االراضي المحتلة من دون ان          ستضطر اسرائيل في نهاية المطاف الى تسديد اثمان       
واضاف ان المالبسات التاريخية التي حتمت على اسرائيل االنسحاب من غزة ستنسحب علـى              . تحظى بالسالم 

   .الضفة
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واوضح افنيري ان االسرائيليين باتوا يتوقون للحياة المعقولة في ظل السالم، فيما اصبح المستوطنون جمهورا               
واكد ان شارون سيكون مستعدا الخالء بعض المستعمرات المنتشرة فـي        . مرغوب بهم وشعبيتهم في تدن    غير  

شـارون  : واضاف .قلب االراضي الفلسطينية، أمالً ان يمكنه ذلك المضي بالتمسك بالكتل االستيطانية الكبيرة           
ذا فهو يصر علـى التـصرف       يدرك ان المداوالت مع الفلسطينيين ستفضي الى التنازل عن كتل استيطانية ول           

  . االحادي
  16/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
  انقالب سيارة جيب عسكرية اسرائيلية  .24

يستدل من التحقيق العسكري األولي حول انقالب سيارة جيب عسكرية ومقتل الجندي اريئيل بن شانان واصابة                
ف السيارة وقيادتها بشكل جامح دون ان       جنديين آخرين، ان الحادث وقع جراء قيام احد الجنود القدامى باختطا          

وحـسب  . وقد اصيب الجندي الخاطف بجراح فيما قتل جندي اخر كان داخـل الـسيارة             . يملك رخصة قيادة  
. التحقيق كان الجندي الخاطف ضمن مجموعة من الجنود الذين قاموا بمهمة عملياتية في منطقة جبل الخليـل                 

. زل قائد المجموعة والسائق من السيارة فيما بقي بداخلها جنـديان          وعندما توقفت السيارة في مستوطنة شيني ن      
 متـر   500وعندها صعد الجندي الخاطف الى السيارة وانطلق بها باتجاه الحاجز العسكري الذي يقع على بعد                

وحاول الجنود ايقاف السيارة لكن الخاطف واصل قيادتها بشكل جـامح واسـتدار             . الى الجنوب من المستوطنة   
  . فائقة ما ادى الى انقالب السيارةبسرعة 

  15/10/2005 48عرب
  

  تعامالت هادئة في سوق فلسطين   .25
شهد سوق فلسطين لألوراق المالية هذا األسبوع حركة تداول هادئة نسبيا، فلم تسفر تعامالت األسـبوع                 :نابلس

 900من اختراق حاجز     مليون دوالر، إال أن المؤشر تمكن        21ر8 مليون سهم بقيمة بلغت      3ر80إال عن تداول  
ومن الجدير بالذكر أن    .  نقطة 915ر18ارتفاعا، بعد أن أغلق عند المستوى       % 2ر07نقطة ليحقق هذا األسبوع   

شركة سوق فلسطين لألوراق المالية ستطرح قريبا نصف رأسمالها لالكتتاب العام، ليتحول بذلك ملكية السوق               
  . وصامدPADICOمناصفة بين جمهور المكتتبين 

  16/10/2005يج اإلماراتية الخل
  

   مليون دوالر160 و140 تتراوح بين  بين القطاع والضفةكلفة مشروع الطريق الرابطة .26
أكد سعد الدين خرما، أن الكلفة التقديرية لتنفيذ مشروع إقامة الطريـق الرابطـة بـين غـزة                   :كتب حامد جاد  

 في حال التوصل إلى اتفـاق مـع الجانـب            مليون دوالر، مؤكداً أنه    160 و 140والضفة الغربية تتراوح بين     
  .اإلسرائيلي بشأن تنفيذ هذا المشروع، فإن أكثر من جهة دولية مانحة أبدت استعدادها لتقديم التمويل الالزم له

  16/10/2005األيام الفلسطينية 
  

  نفي وجود إصابات بانفلونزا الطيور في االراضي الفلسطينية .27
 امس الشائعات التي تتردد بوجود حاالت مـصابة بمـرض أنفلـونزا              نفى وزير الصحة الفلسطيني،    :عواصم
مرض ال يجب أن يسيطر على تفكيرنا أبدا مؤكدا  ان بالدنا مـن              الوقال أن ما يشاع من خطر حول         .الطيور

، عملنا جميع االحتياطات لالستعداد، مؤكداًً أنه       ذلكوأضاف رغم   , أقصى شمالها حتى أقصى جنوبها خالية منه      
  .ل أي حالة حتى في دول الجوارلم تسج
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  16/10/2005الغد االردنية 
  

  افتتاح معرض القدس وأكنافها في القلب  .28
افتتح في مركز السالم، أمس، معرض القدس وأكنافها في القلب، للفنانة المقدسية            :  حسن عبد الجواد   ،بيت لحم 

المعرض نائب رئيس بلديـة بيـت       وشارك في افتتاح     .الراحلة رحاب النمري لمناسبة مرور عام على رحيلها       
لحم، ومدير وزارة الثقافة في محافظة بيت لحم، وهيام النمري شقيقة الفنانة الراحلة، والسفير الفلسطيني الجديد                
في لندن، ومدير التربية والتعليم في المحافظة، ومدير مركز السالم، ومديرة البرامج في المركز، وحشد مـن                 

  .المهتمين والمدعوين
  16/10/2005 الفلسطينية األيام

  
 تركيا قد تستضيف تطبيع شارون وقرضاي  .29

من جديـد  اتجهت قد االنظار أن : أنقرة  منحسني محلي عن مراسلها 16/10/2005الخليج اإلماراتية    نشرت
صوب تركيا واردوغان، بعد التصريح الذي ادلى به الرئيس االفغاني قرضاي ليديعوت احرونوت، وتوقع فيه               

. وبدأت المصادر الدبلوماسية تتحدث عن احتماالت ان يكون هذا اللقاء في اسطنبول            .اً مع شارون  لقاء شخصي 
وقالت ان تركيـا متحمـسة      . ولفتت المصادر الى العالقات الخاصة بين اردوغان وكل من قرضاي وشارون          

الـشرق  الستضافة لقاء قرضاي  شارون في اطار مساعي أردوغان للعب دور جديد ورئيسي فـي منطقـة                  
وكانت المعلومات قد تحدثت أخيراً عن مساعي اردوغان لعقد مؤتمر للمصالحة العربية االسـرائيلية               .األوسط

 .في اسطنبول قبل نهاية العام الحالي
وجـود اتـصاالت سـرية مـع        عن   مصادر سياسية اسرائيلية     هكدت أ ا م 16/10/2005 48عرب وذكر موقع 

ويتزامن ذلك مع ما نـشرته      . يام بخطوة اولى نحو التقارب مع اسرائيل       تنوي الق  االخيرةافغانستان مضيفة ان    
ونقلـت يـديعوت     .صحف باكستانية، ان افغانستان ستصدر، خالل عدة أيام، بيان اعتراف رسمي باسـرائيل            

احرونوت عن المصادر االسرائيلية قولها، تعقيبا على النبأ، انه من الواضح السرائيل بأن هـذا االعتـراف ال                  
اعتبرت االعتراف االفغاني   ها  لكن.  من منطلق محبة افغانستان لها وانما الرضاء االميركيين وادارة بوش          يأتي

وافـادت الـصحيفة ان      .المرتقب ثمرة للحملة التي يقودها شالوم، لتحطيم جدار المقاطعة الفوالذي السـرائيل           
تويات، واقترحت اسرائيل المساعدة    اسرائيل وافغانستان تجريان محادثات سرية منذ وقت طويل وعلى عدة مس          

  .في ترميم افغانستان، لكن االفغانيين تخوفوا من ابعاد وجود اسرائيليين على أراضيهم
  

   مليون ريال لدعم التعليم في فلسطين28.5السعودية تحول  .30
ـ              : الحياة ،الرياض سطيني  صدر توجيه وزير الداخلية المشرف العام على اللجنة السعودية إلغاثة الـشعب الفل

 مليون ريال من حـساب اللجنـة الـسعودية إلغاثـة الـشعب              28.5األمير نايف بن عبدالعزيز بتحويل نحو       
الفلسطيني إلى حساب يونيسكو، وذلك في إطار التوجيهات القاضية بالموافقة على إقامة تعـاون بـين اللجنـة                  

 .مية من خالل يونيسكو داخل فلـسطين      السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيني وبين يونيسكو، لدعم البرامج التعلي        
وأوضح مستشار وزير الداخلية رئيس اللجنة السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيني أن تحويل هذا المبلـغ يـأتي                 
ضمن بنود االتفاق الذي وقعه األمير نايف، بين اللجنة وبين يونيسكو والمتعلق بتمويل البرامج التعليميـة فـي                  

  . في المئة من قيمة االتفاق، عند توقيع مذكرة التفاهم50 تحويل دفعة أولى بقيمة فلسطين، والتي ورد في بندها
  16/10/2005الحياة 
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  اتهامات لبغداد بإساءة معاملة الالجئين الفلسطينيين   .31

ذكرت مصادر في المفوضية العليا لشؤون الالجئين ان السلطات العراقية لـم تعـد تجـدد اقامـة الالجئـين                    
ونقلت الوطن السعودية امس عن هذه المصادر        .ن انتهت صالحية وثائقهم ألكثر من شهر واحد       الفلسطينيين مم 

القول ان الفلسطينيين في العراق باتوا يتسابقون شهرياً الى مكاتب االقامة للحصول على هذه الفترة القـصيرة                 
ديدة من جهات مختلفـة     وقالت المصادر ان مفوضية شؤون الالجئين تلقت شكاوى ع         0خشية اتهامهم باإلرهاب  

تتهم السلطات العراقية بأنها تسيء معاملة الفلسطينيين وأنها تمارس ضغوطا عليهم لمغادرة البالد وفى احيـان                
  )ا.ن.ق. (اخرى يتعرضون لتهديدات شبه رسمية بالقتل او التعذيب

  16/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  ذوو األسرى األردنيين يعتصمون األربعاء   .32
 أعلنت لجنة اهالي ذوي االسرى والمفقودين االردنيين في سجون االحتالل انها ستنفذ اعتصاماً االربعاء               :عمان

وانتقدت اللجنـة الحكومـة لعـدم تفعيـل          .المقبل امام رئاسة الوزراء، لحث الحكومة على االهتمام بقضيتهم        
  .مطالباتها باطالق سراح االسرى، ومعرفة مصير المفقودين

  16/10/2005راتية الخليج اإلما
  

  العدل العليا تنظر غدا في دعوى ايرينيوس .33
 تواصل محكمة العدل العليا يوم االثنين جلساتها للنظـر فـي الـدعوى التـي أقامهـا                  :خلف الطاهات ،  عمان

   .البطريرك ايرينيوس ضد مجلس الوزراء والمجمع المقدس
  16/10/2005الرأي األردنية 

  
  جامعة العربيةالاعد في صبيح يتسلم مهامه كأمين عام مس .34

تسلم محمد صبيح مهام عمله الجديد كأمين عام مساعد لقطاع فلسطين واالراضي العربية المحتلة في               : رام اهللا 
هذا ووزعت المندوبية الدائمـة لفلـسطين        .جامعة الدول العربية، اعتبارا من االول من تشرين االول الجاري         

  .ت العربية والدولية المعتمدة في مصرتعميما بذلك لجميع السفارات والمندوبيا
  16/10/2005الحياة الجديدة 

  
   في عوامل صعود حماس في الساحة الفلسطينية .35

   ماجد كيالي
استطاعت حماس، خصوصاً في السنوات الخمس الماضية، تنمية رصيدها السياسي في المجتمـع الفلـسطيني،          

 واقعاً من ازدواجية السلطة، وإن من خارج النظام السياسي الـسائد،            وفي مجال الصراع ضد اسرائيل، فشكّلت     
وتمكنت في بعض المراحل من وضع فيتو على العملية السياسية الجارية وعلى توجهات الـسلطة الفلـسطينية                 

  . نفسها
وشكل ذلك مرحلـة جديـدة فـي مـسار النظـام            . في هذا الواقع الجديد غدت حماس بمثابة ند ومنافس لفتح         

 لسطيني، اذ لم تعد فتح تحتكر تقرير الشؤون الداخلية والخارجية، وباتت الـساحة محكومـة بثنائيـة فـتح                  الف
، خصوصاً مع غياب او ضعف ما يمكن اعتباره تياراً ثالثاً او وسطاً، كان يمكن               )المعارضة(وحماس) السلطة(

  :عوامل عدة، اهمهاويمكن تفسير صعود حماس ب. افتراضه في ما يسمى فصائل وطنية ديموقراطية
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انتهاجها المقاومة المسلحة في واقع بات في هذا الشكل من الكفاح بمثابة ايديولوجية، وربما هـدفاً بحـد                  : أوالً
وتفسير ذلـك ان الفلـسطينيين      . ذاته، في الوعي الفلسطيني السائد، بغض النظر عن اشكاله وممكناته وجدواه          

اولة للدفاع عن النفس في مواجهة آلة الحرب االسرائيلية، فـي           يرون في هذا الكفاح تعويضاً عن عجزهم ومح       
وما سـاعد   . ظل المعطيات المجحفة عربياً ودولياً، بغض النظر عن التبعات الباهظة التي يتحملونها جراء ذلك             

ان الثقافة الشعبية السائدة تقدس قيم االستشهاد والتضحية، من دون ان تـولي االنجـازات او النتـائج                   حماس
  .سياسية المفترضة االهمية المناسبةال

ثانياً، تبني حماس لخطاب سياسي عمومي، وبراغماتي في أحيان كثيرة، ما يذكر، ايضاً، بالخطاب الـسياسي                
والفارق هنا ان حماس طعمت خطابها      . الشعاراتي الذي اعتمدته فتح، التي نأت بنفسها عن العقلية االيديولوجية         

وهكـذا ظهـرت    .  شك في ان ذلك عزز من وضعها في اطار المجتمع الفلسطيني           السياسي بمفاهيم دينية، وال   
حماس وعززت نفوذها، خالل االنتفاضة االولى، واستطاعت في فترة وجيزة تجاوز الجهاد االسالمي، التـي               

تياراً ظلت تمثل تياراً اسالمياً نخبوياً، على رغم نشاطيته العالية في الكفاح ضد اسرائيل، في حين مثلت حماس                  
  .اسالمياً شعبياً

ثالثاً، أنشأت حماس شبكة واسعة من مؤسسات الخدمة المدنية، بفضل الدعم الذي أغدق عليها مـن التيـارات                  
ومن خالل هذه الجمعيات والمؤسـسات بـات لهـا نفـوذ            . والجمعيات االسالمية المنتشرة في العالم العربي     
  .جماهيري واسع في مختلف التجمعات الفلسطينية

بعاً، جاء صعود حماس متواكباً مع بدايات انحسار ظاهرة المقاومة المسلحة، التي وجدت نفسها خارج اطار                را
وتعزز هذا الصعود في مناخات السعي إلضعاف قيادة منظمة التحرير          . الصراع، بعد الغزو االسرائيلي للبنان    

. ملية التسوية، وتوقيعها اتفـاق اوسـلو      ، وال سيما بعد انخراط قيادة المنظمة في ع        )بعد غزو العراق للكويت   (
وأضفى كل ذلك نوعاً من الشرعية على حماس، كجزء من تيار المعارضة للتسوية ولنهج القيادة الفلـسطينية،                 

وبعد قيام السلطة، بكل ما شابها، بدت حمـاس اكثـر           . على رغم انها كانت تعمل من خارج النظام الفلسطيني        
وعندما اندلعت االنتفاضة   . ات السلبية والسلطوية، ما ساهم في تعزيز نفوذها       صدقية وكأنها منزهة عن الممارس    

لم تنجح في اختبار المفاوضـة      ) وحزبها فتح ( بدا ان منطق حماس اثبت صدقيته، في حين ان السلطة            األقصى
 المسلحة،  وال في اختبار بناء الكيان، على رغم محاوالتها التعويض عن ذلك بالتوجه نحو االنتفاضة والمقاومة              

العادة االعتبار الى ذاتها في المجتمع الفلسطيني، وفي مواجهة اسرائيل، ولكن طريقة ادارة القيادة الفلـسطينية                
للوضع، وضعف روح المؤسسة والقيادة الجماعية وغياب المشاركة، جعلت االمور تخرج عن الـسيطرة، مـا        

احة الفلسطينية، وهي االوضاع التي عززت مكانـة  ساهم في تحقيق نوع من ازدواجية السياسة والقرار في الس     
  .حماس وشجعتها على محاولة خلق سلطة موازية

 ال شك في ان انحسار فصائل التيار الوطني الديموقراطي، المتمثل تحديـداً فـي الجبهتـين الـشعبية                   :خامساً
لفلـسطينية، وهـو مـا افـاد        والديموقراطية وحزبي الشعب وفدا، خلق فراغاً أيديولوجياً وسياسياً في الساحة ا          

عموماً، الذي بات بمثابة التيار الثاني في الساحة الفلسطينية، بل انه بات ينافس على               حماس، والتيار االسالمي  
  .موقع التيار األول فيها

المشكلة ان حماس، تواجه مأزقاً تاريخياً، اذ ان الوضع الدولي الراهن لن يسمح بتمكين هـذه الحركـة، مـن                    
ى سدة القيادة في الساحة الفلسطينية، بغض النظر عن موقعها فيها، على العكس من وضع فتح فـي                  الوصول ال 

ومشكلة حماس انها، على رغم براغماتيتها، لم تقرأ الواقع الدولي جيداً، الذي تغير كثيراً               .اواخر عقد الستينات  
قاً في كفاحها ضد اسرائيل، والمقصود      ، وانها ظلت تعتمد النهج ذاته الذي اعتمدته ساب        2001بعد هجمات أيلول    

، ما اضر بها وبالساحة الفلسطينية عمومـاً،        48 التفجيرية، في مناطق     –هنا بالضبط نمط العمليات االستشهادية    
  .على الصعيدين الداخلي والخارجي
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ياسية وعلى الصعيد الداخلي ثمة مشكلة كبيرة تواجه حماس، فهي مثالً تستطيع وضع فيتو على التوجهات الـس                
الفلسطينية، ال سيما في شأن عملية التسوية، ولكنها ال تستطيع التحكم بمسارات هذه التوجهات، خصوصاً انهـا    

حماس عويصة هنا اذا اعتقـدت انهـا يمكـن ان            وستبدو مشكلة . ما زالت تعمل من خارج النظام الفلسطيني      
مرموقة في الساحة الفلـسطينية، خـصوصاً       تمارس سياسة مناوئة لفتح، ألن هذه الحركة ما زالت تحتل مكانة            

انها لم تغادر مشهد الكفاح المسلح، وهي تحظى بشرعية فلـسطينية وعربيـة ودوليـة بخطاباتهـا الـشعبية                   
  .والبراغامتية، على رغم كل مظاهر العطب التي تبدو عليها

ا التنظـيم او ذاك، وإنمـا       واآلن فإن ما ينبغي ان تدركه حماس او فتح او غيرهما، ان المسألة ليست مكانة هذ               
ترشيد الحياة السياسية الفلسطينية، بوضعها على سكة المأسسة والعالقات الديموقراطية والمشاركة، وتـصويب             

  .المعادلة بين معركتي التحرير والبناء، وإعطاء األولوية للمصالح الوطنية ال المصالح الفصائلية الضيقة
  15/10/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
  !الحسم في قضية وزير خارجية فلسطين .36

  عرفات حجازي 
يكفي افتعال هذه الخالفات المضنية في حياة الفلسطينين سواء كان ذلك في الداخل مع فصائل المقاومة أو فـي                   

والبد أن ننهي هذا الخالف الخارجي الـذي تعـددت          .. الخارج مع الدبلوماسية الفلسطينية التي يقودها القدومي      
ابه بدون مبررات ألننا نعتبر أن فلسطين المجروحة والمكسورة الجناح لها قوتـان بإمكانهمـا أن تجعـال                  أسب

للسلطة الفلسطينية وجوداً وقوة وصموداً وأن ال تبقى الطرف الضعيف دائماً في العالقات مع اسرائيل التـي ال                  
اومة والبد أن نستذكر أن الـذين وقعـوا         والمعروف ان القوة الدبلوماسية ال تقل عن قوة المق        .. ترحم الضعيف 

اتفاقية اوسلو لم يجرؤوا في حينه التمادي على الدبلوماسية الفلسطينية الن تلك الدبلوماسية الفلسطينية في ذلـك                 
الحين كانت أكبر من الدبلوماسية اإلسرائيلية واستطاعت ان تحصد من العـالم اعترافـاً اكثـر وأكبـر ممـا                    

ل عليه الن ذلك لم يأت من فراغ بل كان لكل سبب مبرراتـه ودواعيـه ومنظمـة                  استطاعت اسرائيل الحصو  
التحرير كان مجلسها الوطني يمثل عشرة ماليين فلسطيني ولم يسبق لهذا المجلس أن صوت واعلن باإلجمـاع                 

ز ممثلين له اال الراحل ياسر عرفات رئيساً للسلطة والقائد الدبلوماسي فاروق القدومي الذي كـان مـن رمـو                  
الدبلوماسية العالمية والزلت اذكر اللحظات التي اعلنا فيها في المجلس الوطني اجماعنا على انتخاب القـدومي                
وزيراً لخارجية فلسطين كيف دوت قاعات المؤتمر بالتصفيق الن القدومي أعلن وزيراً قبل ان تكـون هنـاك                  

الـوطني الفلـسطيني اسـلموا قيـادتهم         وزراء وان الممثلين للمجلـس       كحكومة فلسطينية وقبل ان يكون هنا     
الدبلوماسية لألخ أبو اللطف الذي جعل قضية فلسطين مختلفة في نجاحاتها وابعادها وصداها والتأييد لها علـى                 

  ..غير شاكالتها من حركات التحرر العالمية األخرى 
  !السلطة ال عالقة لها بالدبلوماسية

دبلوماسية الفلسطينية لم يجرؤ احد على التعدي على وجود قائـد           وعندما جاءوا في اتفاقية اوسلو للحديث عن ال       
الدبلوماسية الذي تحدى كل الضغوط ورفض االعتراف بأي صلح مع اسرائيل قبل ان تنسحب قواتها من على                 
كل شبر من التراب المقدس النه كان األكثر معرفة بأساليب اسرائيل ومراوغاتها واكاذيبها وحيلها واعلن انـه                 

الصوت المدوي للفلسطينين كلما اراد االسرائيليون االستقواء علـيهم الن نـصوص االتفاقيـة تمنـع                سيبقى  
الفلسطينيين من الحديث بجرأة عن اساليب اسرائيل في تضييع الحقوق الفلسطينية التي رأيناها بالعين المجـردة              

  .التي اتخذت من اتفاقية اوسلو سبيالً خبيثاً لتصفية القضية الفلسطينية
  !اوسلو خشيت من القدومي

الذين كان عليهم ميسورا وسهالً االعتداء على كل حقوق الشعب الفلسطيني لم يجرأوا االقتراب من صالحيات                
وزير خارجية فلسطين لهذا كانت اتفاقية اوسلو تحرص ان ال تقترب من عش الدبابير ذلك الحصن الدبلوماسي                 
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 على حقوق الفلسطينيين فجـاء الفـصل االول مـن االتفاقيـة             الذي لم يحن هامته ولم يقوس ظهره الي مفتر        
وفقـاً العـالن    : الفلسطينية االسرائيلية في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة ما يلي حسب الترجمة الرسـمية               

المبادئ ال تكون صالحيات لمجلس السلطة الفلسطينية اي فيما يتعق بالعالقات الخارجية وهذا يـشمل تأسـيس            
في الخارج وقنصليات او اي شكل من اشكال الديبلوماسية من بعثات او تأسيس مثل هذه البعثـات او                  سفارات  

  ..''السفارات في الضفة الغربية او قطاع غزة
  !ال وزير خارجية غير القدومي

ولعل هذه الصيغة واضحة بما فيها االشارة بمنع السلطة من ممارسة اي نوع من انواع الديبلوماسية وأن كـل                   
ا يجري هو اعتداء على قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والن المصلحة الفلسطينية تقتضي ان ال يجـري                 م

عرقلة للصوت الفلسطيني في الخارج القادر على حماية الداخل الفلسطيني من العدوان االسرائيلي وكـذلك الن                
يه خطـر كبيـر علـى القـضية         وضع األمور الديبلوماسية للشعب الفلسطيني في مهمات وزير من الداخل ف          

الفلسطينية النه لو اضطر الوزير للمشاركة في مؤتمر في الخارج فإن اسرائيل تمنعه من السفر كما تمنعه من                  
  .. العودة

  !بيريس سبب الفتنة
ونحن لواردنا ان نتساءل من الذي افتعل هذه الخالفات مع الديبلوماسية الفلسطينية فان الجميع يذكرون الـسبب                 

قي عندما كان يرتفع صوت ابو اللطف دفاعاً عن ما يجري في الداخل وخاصة عندما جرى تهويد الخليل                  الحقي
وتحويل الحرم االبراهيمي الى كنيس ويومها جاء بيريس واقنع الراحل ابو عمار تعيين وزير خارجية او وزير                

 يرتكب مخالفة التفاقية اوسـلو      شؤون خارجية لمضايقة رئيس الديبلوماسية الفلسطينية وكان بيريس يدرك انه         
التي منعت السلطة الفلسطينية من العمل في الشؤون الخارجية وخاصة في العمل الديبلوماسي اال أن بيـريس                  
كانت لديه اسباب ودوافع اكبر من تعيين وزير واقامة وزارة خارجية للسلطة فهو كان يعـرف صـالبة ابـو                    

ائدين الفلسطينيين ولكن التجربة لم تنجح في ذلك الحـين الن كـل             اللطف ولهذا كان يسعى لدب الفتنة بين الق       
الدول العربية وجميع الديبلوماسيين العرب لم يعترفوا بوزير خارجية السلطة الن الجميع فـي الـسلطة كـان                  
خاضعا للتغول االسرائيلي والنهم كانوا يدركون ان القدومي هوالذي جرى تعيينه ليس مـن الـسلطة الفاقـدة                  

  . بل من قبل عشرة ماليين فلسطيني للسلطة
  ! ابو اللطف المنتخب الوحيد

وبالرغم من االمل ان يدرك االخوة في السلطة الذين نؤمن بان منهم من تحرقه بوادر هذا الخالف وانهم مـن                    
رج اكثر المنكوبين بنيران االحتالل كلنا أمل بأن يكونوا مع تقوية االجنحة المساندة للسلطة في الـداخل والخـا                 

الن هذه هي الوسيلة الوحيدة لردع اسرائيل عن استهتارها والوسيلة الوحيدة التي تساعد السلطة على رفـض                 
امالءات اسرائيل واهاناتها وعدوانها النني اصارح الجميع بان معظم الشعب الفلسطيني يثق باالخ ابو اللطـف                

حد من الذين انتخبوه وسأحاسبه لو تخلى عـن         ويؤمن ان قيادة الديبلوماسيين يجب ان تبقى في الخارج وانا وا          
موقع القيادة النه المتبقي الوحيد الذي انتخبه المجلس الوطني الفلسطيني رئيساً للديبلوماسية الفلـسطينية يـوم                
انتخب ابوعمار رئيساً للشعب الفلسطيني وارجو ان ال يؤخذ هذا الموقف على انه انتقاص الهمية األخ ناصـر                  

  ! ز بمواقفه في األمم المتحدة القدوه الذي نعت
  16/10/2005الدستور األردنية 

  
  وفاء لياسر عرفات ال أكثر .37

 خير اهللا خير اهللا
وتوحي األحداث التي يشهدها القطاع بأن      . من بين أسوأ األنباء الواردة من قطاع غزة، استمرار حال الفوضى          

ر في المنطقة التي يفتـرض أن تكـون تحـت           الجانب الفلسطيني ليس قادرا على إيجاد حد أدنى من االستقرا         
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وربما كان أسوأ ما في األنباء، أن مجموعات تابعة لفتح تلعب دورا مماثال لذلك الذي               . سيطرة السلطة الوطنية  
تمارسه حماس عبر مسلحيها في مجال زرع الفوضى، وتقويض السلطة، وإظهارها في مظهر العـاجز عـن                 

تفوقت بعض عناصر فتح على حماس في عملية نشر         . !نّى أرييل شارون  ضبط األوضاع، تماماً كما يريد ويتم     
الفوضى في غزة، وكأن الهدف تأكيد النظرية اإلسرائيلية القائلة ان الفلسطينيين غير قادرين على أن يحكمـوا                 

ومن هذا المنطلق، تترسخ أكثـر فـأكثر        . أنفسهم بأنفسهم، وأن ال وجود لشريك فلسطيني يمكن التفاوض معه         
اعة محددة لدى الرأي العام اإلسرائيلي، تتلخص بأن على الدولة اليهودية االستمرار في بناء ما تسميه الجدار                 قن

   .األمني الذي سيرسم حدودها، من دون حاجة الى التفاوض مع الفلسطينيين أو التعاطي معهم
علـى رأسـها    -لـسطينية   البد من امتالك ما يكفي من الشجاعة والجرأة لالعتراف بأن بعض التـصرفات الف             

 لعبت  ,العمليات االنتحارية التي كانت تقف خلفها حماس، ألسباب ال عالقة لها بالضرورة بالمصلحة الفلسطينية             
دورا اساسياً في دفع المجتمع اإلسرائيلي في اتجاه التطرف، وفي جعل شارون ينتصر على خصومه السياسيين                

أكثر من ذلك، صـار فـي   . الى ما قبل فترة قصيرة رجالً منبوذاًوتحوله إلى زعيم وطني ال يقهر، بعدما كان    
، بفضل العمليات االنتحارية التي كانت تشجع عليها وتمولها أطراف إقليمية مهمتها المتاجرة بالشعب              تهاستطاع

الفلسطيني، استخدام كل ما لديه من أسلحة متطورة في مواجهة شعب شبه أعزل، هو في الواقع ضحية إرهاب                  
، أن يـستخدم طـائرات      نهصار في إمكا  . مه إرهاب الدولة، تمارسه إسرائيل عبر إصرارها على االحتالل        اس
بكل صراحة، إن استمرار الوضع على ما هـو         . ! لقصف مدنيين، فيما العالم يتفرج بل ويتعاطف معه        16-أف

راهنة التي ال تصب في     فتح إيجاد طريقة للخروج من الحال ال       عليه في غزة يصب في مصلحة إسرائيل، وعلى       
مصلحة المشروع السياسي الذي تنادي به السلطة، وهو مشروع واقعي يحظى بغطاء الشرعية الدولية، وينادي               

انه المشروع الذي استشهد من أجله ياسر عرفات، الـذي          . بقيام دولتين مستقلتين على أرض فلسطين التاريخية      
وفـاء لياسـر    .قل ما يمكن أن توصف بـه أنهـا غامـضة   ستمر بعد أيام قليلة سنة على رحيله في ظروف أ       

ال أكثر، يفترض في كل من ال يزال يؤمن بفتح السعي الى عدم المساهمة في نشر الفوضـى فـي                    ... عرفات
  . غزة، ال لشيء، سوى ألن الفوضى تخدم االحتالل، هكذا بكل بساطة
ن ذلك بات من رابع المستحيالت، وأن فتح        هل تستطيع فتح إعادة لملمة أوضاعها وأن تعود حزب السلطة، أم أ           

  التي عرفناها انتهت مع استشهاد ياسر عرفات؟
ويعطي المتشائمون بالوضـع    . المؤسف أن دالئل كثيرة تشير الى أنه من الصعب إعادة فتح الى ما كانت عليه              

الـضرر  لكـن   . الفلسطيني دليال على ذلك بأن عناصر من الحركة صارت تخطف صحافيين اجانب في غزة             
هل هناك فتح واحدة في غزة، أم هناك ميليشيات تعمل كل منها على حسابها وفقـاً  : حصل، والسؤال المطروح  

 في كل األحوال، إن السلطة الوطنية لم تعد لديها خيارات كثيرة؛ عليها أن تحزم أمرهـا                 .لمصالح خاصة بها؟  
ئيس األميركي وضع رئيس السلطة في حـال        هل سيتفهم الر  . قبل أيام من توجه عباس الى واشنطن للقاء بوش        

  سأله عن أسباب الفوضى في غزة، خصوصاً اذا لم يجد ابو مازن ما يقوله سوى عبارة ضربت من بيت أبي؟
  16/10/2005الغد االردنية 

  
  !!تسهيالت المعابر تستبق أبو مازن إلى واشنطن .38

  هاني حبيب
ي أخبار مطمئنة ومفرحة، وتنقل على لـسان مـسؤولين          أخبار المعابر تحتل صدارة األحداث الفلسطينية، وه      
أخبار هي االفضل منذ وقت ليس بالقصير، وأهـم مـا           . كبار، في فلسطين كما في اسرائيل، عريقات وبيريس       

فيها ان االمر سيبت به خالل اسبوع، وهذا التحديد مهم جداً، ليس للجانب الذي ينتظر فتح المعابر، بل بالنسبة                   
  .قصد هذا الموعد، ونقصد بذلك، اسرائيلللذين حددوا عن 
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 -وباعتقادنا، ان التصريحات المتفائلة، حول المعابر، انما جاءت لتخدم التـشويش علـى القمـة الفلـسطينية                
االميركية الخميس القادم، وهذه التصريحات، شكل من اشكال التعويض عن انتكاسة المـساعي لعقـد القمـة                 

لمعروف، ان الواليات المتحدة، استخدمت كل امكانياتها، وأشكال ضـغوطها           االسرائيلية، اذ من ا    -الفلسطينية
 شارون، اال ان االسرائيليين، ألسباب داخلية فضلوا وضع العراقيل العملية أمام مثل             -من اجل عقد قمة عباس    

م االخيـرة   هذه القمة، وتراجع الجانب االسرائيلي عن جملة من التعهدات السابقة لتسهيل عقد القمة، لكن االيـا               
التي سبقت موعد عقدها، شهدت عراقيل مستجدة، رغم اللقاءات المستمرة بين ممثلي الجانبين، بحيث لم يعـد                 
باإلمكان عقد هذه القمة التي راهنت واشنطن عليها بالكثير، باعتبار ان عقدها يأتي تتويجاً لالسـتثمار الجيـد                  

ف خارطة الطريق، الرؤية االميركية للحل، وتعويضاً عن        لتنفيذ شارون خطة اخالء غزة، وبداية لعملية استئنا       
الفشل االميركي في العراق، لكن ذلك لم يحدث واللوم يقع على االسرائيليين، كما هو واضح ليس فقط من قبل                   
الفلسطينيين، بل االميركيون كذلك، وقد عبرت عدة مقاالت رأي في اميركا واسرائيل عن مـسؤولية حكومـة                 

  . االميركية-عن فشل عقد القمة الفلسطينيةشارون الواضحة 
اآلن، يجول عباس في عدة عواصم، قبل ان يصل الى واشنطن، وخالل هذه الجولة، ستبدو اسـرائيل وكأنهـا                   
على استعداد للتعاطي مع عدة مسائل شائكة بشكل ايجابي، ومن بين هذه المسائل، المعابر، ذلك سيوفر علـى                  

الرئيس االميركي، ولألطقم االستشارية لبوش، باعتبار ان المسألة على وشك           ان يفتح هذا الموضوع مع       عباس
ان تنتهي، وال حاجة الى البحث فيها طالما ان االسرائيليين، قد اقدموا على خطوات بناءة، ووعدوا بالتعـاطي                  

 وهذا االسـبوع    االيجابي مع مسألة المعابر، وان االمر لن يطول كثيرا، اسبوع فقط، لكي يتم االتفاق النهائي،              
سيكون كافيا حتى يعود ابو مازن من واشنطن دون بحث هذه المسألة التي تعتبر من ابرز قضايا الخالف، ذات                   
الطابع االستراتيجي في مسألة العالقات بين السلطة واسرائيل، ونقول استراتيجي، ألن هذه المـسألة ال تتعلـق         

 - فحسب بل ان االمـر يتعلـق بالمـشروع االسـرائيلي           بالمرور الطبيعي للسكان والمواطنين من وإلى غزة      
 الذي بات معلناً عنه، بتحويل غزة الى دولة مؤقتة قد تستمر الى ما شاء اهللا، المعابر، شـكل مـن                     -االميركي

اشكال هذه الدولة المؤقتة، فيما يخص معبر رفح بين مصر وفلسطين، والذي لن تتساهل اسرائيل ازاء فتحه اال                  
 ناحية ما تعتبره ضروريا ألمنها، ومن ناحية ثانية، ليسهل عليها القول، ان قطاع غزة بات                بشروط تضمن من  

محرراً ويصلح إلنشاء دولة مؤقتة فيه، والمعبر مع مصر، هو دليل على ذلك، لكن جوهر الموضوع، يتعلـق                  
ن الضفة والقطـاع مـن      بالسكة الحديدية التي يقترحها بيريس، بعد ما سبق للبنك الدولي ان اقترح تواصالً بي             

خالل القطار، وهي وسيلة مواصالت تعتبر في بعض االحيان، ذات طابع اقليمي خاصة اذا ما لجأت اسرائيل                 
الى فتح مراكز عبور ودخول، كما لو ان المسافر ينتقل بين بلدين، في هذه الحالة، فإن مسألة المعابر، تتجاوز                   

 تحاول حكومة شارون تثبيتها قبل ان تنتهي مـسألة المعـابر مـن              الجوانب الفنية، الى العناصر السياسية التي     
  .الزوايا الفنية واألمنية

 االميركية، لن تبحث في التفاصيل وبالتالي، فـإن         -مع ذلك، فنحن على ثقة بأن المباحثات في القمة الفلسطينية         
 اسرائيل، بعد مـا عرقلـت       االمر يتعلق بانطباعات ستسود في هذه القمة، من ان االمور تسير نحو الحل، وان             

 شارون، ها هي تتقدم بتسهيالت مهمة حول المعابر، خاصة ان هذه المسألة سبق ان بحثها ابو             -عقد قمة عباس  
 بيـريس، والـذي   -مازن في العمق مع وورد والقنصل االميركي العام في القدس، وذلك قبيل اجتماع عريقات    

مئنة بأن معبر رفح قد يفتح قبل عيد الفطر بعد ان يتوصل            بحث مسألة المعابر وصدور تصريحات متفائلة ومط      
  !.الطرفان، خالل اسبوع، الى اتفاق حول ادارة هذا المعبر

  16/10/2005األيام الفلسطينية 
  

  أزمة حكومية مفتعلة أم واقع مأزوم؟ .39
  رياض المالكي. د
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قل، حتى نهاية الشهر المقبـل عنـد   وأخيراً خرج علينا الدخان األبيض ليؤكد بقاء الوزارة على حالها، على األ          
البدء بالترشح النتخابات المجلس التشريعي، على اعتبار أن انتخابات التشريعي ستجري في الموعـد المحـدد                

الدخان األبيض خرج خالل لقاء اللجنة المركزية لفتح، حيث تم االتفاق بين عبـاس، وقريـع، وبمباركـة               . لها
ومة الحالية في عملها حتى موعد تسجيل المرشحين النتخابات التشريعي،          اللجنة المركزية، على استمرار الحك    

ومن المتوقع أن يكون رئيس الوزراء وعدد كبير من وزرائه من جملة المسجلين لهذه الترشيحات، ما سيفرض                 
ضاء لكن تناسى أع  . عملياً تعديال وزاريا عبر تعيين رئيس وزراء جديد أو قائم بأعماله حتى موعد االنتخابات             

اللجنة المركزية وبمن فيهم الرئيسان عباس وقريع أن الدخان األبيض كان من المفترض أن يخرج مـن بيـت                   
آخر، أال وهو المجلس التشريعي الذي أثار زوبعة التغيير الحكومي عبر قراره األخير بإعطاء عبـاس، مهلـة                

ذا ال يعني أن األزمة قد انتهت، وكما        كون الدخان قد خرج من مكان آخر فه       . محددة بأسبوعين لتغيير الحكومة   
هي العادة في العمل السياسي الفلسطيني، فقد تم تحويلها إلى عناوين أخرى لتخفيـف أثرهـا وإضـعاف دور                   
المتابعة، عبر تبني اللجنة المركزية لهذه الحكومة ونقل المواجهة المقبلة، إن تمت، بين المجلس التشريعي مـن               

 لفتح من جهة أخرى، وبالتالي خروج الرئيسين تماماً مـن المواجهـة، وتحويـل               جهة، وبين اللجنة المركزية   
األزمة في حال أصر المجلس التشريعي على موقفه من الحكومة الحالية إلى أزمة داخلية فتحاوية، كون غالبية                 

كوميـة  أعضاء المجلس المنادين بإسقاط الحكومة هم من أعضاء فتح، والذين إما مروا علـى التـشكيالت الح                
  . المتعاقبة أو الذين مازال لديهم األمل في تحقيق ذلك قبل االنتخابات المقبلة

كان المجلس التشريعي يدرك تماماً مغزى قراره األخير بإعطاء عباس، مهلة أسبوعين لتغيير الحكومة بحكومة               
نوني المتبع لـم يحـدث،      جديدة، بدالً من إسقاط الحكومة عبر حجب الثقة عنها، لكن األخير وهو اإلجراء القا             

المغزى الضمني في اإلجـراء     . وتمت االستعاضة عنه بإجراء غير ملزم ألحد وغير دستوري في نفس الوقت           
هو تحميل عباس مسؤولية متابعة القرار وتبعاته، وبالتالي مسؤولية الفشل المقبل لحكومة جديدة لن تنجح فـي                 

تعماله الحقاً في التفاوض على تركيبة لوائح الحركة الرسمية         توفير األمن واألمان كحد أدنى، كمدخل يمكنهم اس       
في الوقت نفسه بقرارهم هذا، ينأون بأنفسهم عن المسؤولية الوطنية والجماعية في تحمل مسؤولية              . لالنتخابات

الوضع األمني والتدهور الحاصل على كافة الصعد، وكأن األمر ال يعنيهم وكأن أحداً منهم لم يتبـوأ منـصب                   
ر في الحكومات المتعاقبة أو الحكومة السابقة، وكأن الفشل التراكمي في المعالجة خالل وجودهم في موقع                وزي

التشريع على مدى عشر سنوات أو في مواقع حكومية متعددة قد اختزل عملياً في األشهر األخيرة التي تشكلت                  
إن : رسالتهم إلى عباس، تقول   .  تبعاتها فيها هذه الحكومة، متناسين تلك المرحلة الماضية ومحررين أنفسهم من         

الحكومة الحالية عاجزة عن معالجة اإلشكاليات التي تولّدت في مراحل سابقة، وعليه، يجب محاسـبتها وذلـك                 
بإسقاطها من قبله وليس من قبلهم على أساس أن خيار تشكيل الحكومة التكنوقراطية من خارج المجلـس قـد                   

العالج في العودة إلى أسلوب الماضي عبر تفعيل دور المجلس داخل الـسلطة       وقد يكون   . فشل، بل فاقم األزمة   
  .التنفيذية بدالً من تهميشه

كان بإمكان المجلس التشريعي حجب الثقة عن الحكومة وتحمل مسؤولية وتبعات مثل هذا الحجـب، إالّ أنهـم                  
أزمات حكومية في مرحلة قريبـة      فضلوا الهروب من هذه المسؤولية بتحميلها لغيرهم حتى ال يوصفوا بمثيري            

من استحقاق انتخابي مهم، قد نجد غالبيتهم معنيين بإعادة ترشيح أنفسهم بعد عـشر سـنوات مـن عـضوية                    
  .التشريعي

تحميلهم الحكومة الحالية مسؤولية التدهور األمني األخير هو قرار كبير يدخل البالد في أزمة جديدة، يدركون                 
م قرروا عدم مواصلة ما بدؤوا به من قرارت، باختالق حالة قانونية جديـدة ال معنـى                 بالتأكيد أبعادها، إالّ أنه   

. دستوريا لها بهدف نقل تبعات القرار الالحق إلى عباس، مع أنهم أصحاب القرار ذاته وصانعوه وليس الرئيس                
فمن غير المفترض   ليس هناك أي معنى لتحميل عباس، مسؤولية متابعة ما بدؤوه وما تجنبوا متابعته بأنفسهم،               

أن يدفع اآلخرون ثمن قرارت البعض أو يقبلوا أن يجدوا أنفسهم في وضع غير مريح لمجرد تهرب التشريعي                  
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من تحمل مسؤولياته ومتابعة قرارته حتى النهاية، عبر حجبه الثقة عن الحكومة وتقبله نتائج مثل هذا القـرار                  
لمخرج األقل ضرراً ألعضاء التشريعي الـراغبين فـي         هذا اإلجراء يوفر ا   . في هذا الوقت العصيب والخاص    

. مزاحمة القادمين إلى عضوية التشريعي الجديد، من خالل توفير المسلك اآلمن لهم رغـم قـرارهم األخيـر                 
بالرغم من أن األسلوب الذي اتبعوه كاد أن يمر على الرئيسين معاً، وهذا ما أكدته تصريحات أمين عام مجلس                   

اع الحكومة هذا األسبوع كان األخير قبل تقديمها االستقالة، وما تناقلته وسائل اإلعالم عن              الوزراء من أن اجتم   
أولويات عباس، حيال قرار التشريعي األخير وبدئه المشاورات بهذا الخصوص، إال أن النتائج قد ذهبت إلـى                 

  .غير ما توقعوه
بوادر األزمة قبل استفحالها، من خالل نقـل        على غير عادتها، نجحت اللجنة المركزية لفتح هذه المرة في وأد            

مستويات األزمة من البعد الوطني إلى البعد الفتحاوي، وتحديد شكل األزمة داخلياً بدال من اسـتهداف الـوطن                  
قرار مركزية فتح خفف من حدة األزمة المتوقعة وامتص عملياً آثارها، ونقل بالتالي رسالة واضـحة                . بكامله

هي أن األزمة المفتعلة حول الحكومة هي انعكاس لواقع مأزوم يعيشه النظام الـسياسي          إلى أعضاء التشريعي و   
  .بكامل عناصره وال يمكن تجزئته، وأن التشريعي ال يمكنه اختيار معاركه كيفما يشاء

الكرة اآلن في ملعب التشريعي، خاصة بعد أن وضع نفسه في هذه األزمة بقرار منه، عليه أن يختار خطوتـه                    
ة بعد أن تغير عليه الالعبون، فلم يعد أمامه من بديل إالّ أن يبتلع قراره السابق على اعتبار أنه قرار غير                     المقبل

ملزم أو دستوري كمخرج مشرف يحفظ به ماء وجهه، وإما أن يذهب إلى النهاية حفاظاً على كرامته بقـراره                   
مباشرة السـتمرار تـردي األوضـاع       حجب الثقة عن الحكومة، بصرف النظر عن تغير المعطيات وكنتيجة           

: نستطيع القول . األمنية بشكل أسوأ مما كانت عليه عند إقرار المهلة كقضية مبدئية ملتزم بها كمجلس تشريعي              
وكأن شيئاً لم   : إنه وبعد مرور عشر سنوات على وجودهم في المجلس، يمكننا تخمين الموقف الذي سيختارونه             

  .يكن
  16/10/2005األيام الفلسطينية 

  
  فلسطينيون يتمنون ضمانات لمقايضة السالح بالحقوق االجتماعية: تحقيق .40

ـ نهر البارد, عين الحلوة شبان بأعمار مختلفة يخرجون ويدخلون إلى : فاطمة رضاو   بيسان الشيخلبنان ـ    
زعـوا فـي   تو. نفق حملت مداخله آثار الغارات اإلسرائيلية التي طاولته أكثر من مرة، متأبطين أسلحة رشاشة          

يخرجون كل نـصف    . محيط النفق، وبعضهم توارى خلف األشجار، وآخرون تموهوا حاملين مناظير للمراقبة          
ساعة في دوريات راجلة على مرأى من عناصر الجيش اللبناني، في وضعية تمكنهم من رؤية ما يحصل عند                  

الحظه الصحافيون في جولة هي األولى من       هذا ما   . لقيادة العامة، بالعين المجردة   لباب نفق عين الحلوة التابع      
. نوعها الستعراض واقع النفق وغيره من األنفاق الواقعة في الناعمة والبقاع، في ضوء التجاذبات التي حصلت               

 هاالتدقيق على مداخل  . الدخول إلى أي من المخيمات الفلسطينية في بيروت والجنوب، ال يعكس التوتر الحاصل            
ال وجود لمظاهر مسلحة غيـر اعتياديـة        . ه الجيش اللبناني شبه غائب، والوضع عادي      والذي غالباً ما يقوم ب    

. حتى لتظن أن األخبار لم تصل إلى قاطني المخيمـات       . توحي باستنفار ما، وال يافطات تحدد موقفاً مما يجري        
اصـري الفـصائل    هذا الهدوء ليس نابعاً من شبه الغياب الشعبي للقيادة العامة ولفتح االنتفاضـة مقارنـة بمن               

الكالم عن السالح مـع سـكان        .األخرى، وال حتى من عدم وصول األخبار إلى هذه الشريحة من الفلسطينيين           
ولكـن بفـارق    . المخيمات أو مع ممثلي الفصائل ال يمكن فصله عن حياتهم العامة، وال سيما االجتماعية منها              

يعتبر الالجئون سالحهم ورقـة التفـاوض الوحيـدة          و .بسيط هو أن الناس العاديين يتكلّمون بنبرة قابلة للنقاش        
الرابحة في أيديهم، وهي خالصهم إلى طريق العودة إلى أرضهم، أو على األقل ضمان عيش كريم لهـم فـي                    

يجمع الالجئون، شعباً ومسؤولين، على أن الهجمة على السالح الفلسطيني إنما هي عمليـة               .انتظار ذلك اليوم  
ويرون طرح هذه المسألة في الوضع الذي يمر فيـه لبنـان مقدمـة              .  أو توطينهم  مهتضخيم تهدف إلى تهجير   
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ويؤكد معظم الفـصائل، ال سـيما منظمـة         . للضغط على حزب اهللا من أجل تسليم سالحه في المرحلة المقبلة          
التحرير، على ضرورة ضبط النفس من كال الطرفين وسحب الموضوع من التجاذبات السياسية، واللجوء إلـى        

ويرى سكان المخيمات ان ما يحصل مع كل من القيادة العامة وفتح االنتفاضة، يندرج ضـمن                 .ولة الحوار طا
 يـدعوا و. الضغوط على سورية، رافضين تراشق النار بين السوريين واللبنانيين من فوق رؤوس الفلسطينيين            

مخيم علـى   الارد يعيش أبناء    نهر الب  وفي   .آخرون إلى فتح الملف الفلسطيني ككل متكامل من دون أي اجتزاء          
. وقع التصعيد االمني الذي تشهده الساحة السياسية اللبنانية، خصوصاً بعد طرح قـضية الـسالح الفلـسطيني                

فموجة التصريحات والتصريحات المضادة، واللقاءات والتشاورات التي تزخر بها الساحة السياسية اللبنانيـة،             
.  ن التوتر بين الجيش اللبناني المتمركز على مداخل المخيم الثالثـة          تترجم على ارض الواقع الفلسطيني بنوع م      

فمنذ االنسحاب السوري وطرح تطبيق القـرار       . الوضع اشبه بحرب باردة، قابلة لالشتعال بين لحظة وأخرى        
 البارد والبداوي حالة توتر وترقب تعيدهم الـى أجـواء عـام             ,، يعيش الفلسطينيون في مخيمي الشمال     1559
فبالنسبة اليهم، لم تكن تلك الحرب صراع الغرباء على االرض اللبنانية كما يصفها البعض، وال هـي                 . 1975

نزاع طائفي بحسب البعض االخر، بل هي حرب بين القوى الوطنية، والقوى االنعزالية المطالبة بتقسيم لبنـان                 
زب اهللا والمنظمـات الفلـسطينية      لذلك يرى فلسطينيو البارد ان للمطالبة بنزع سالح ح        . والنأي به عن محيطه   

ويقـر سـكان     .معنى واحداً اليوم، هو عودة تلك القوى الى الواجهة، وتمكين سيطرتها، وفرض ايديولوجيتها            
المخيم بأن ما يقلقهم ليس الموقف الرسمي اللبناني، فهو لم يتضمن أي شيء يمسهم مباشرة، وانمـا التعامـل                   

فة معينة، اضافة الى الكالم الصادر من تنظيمات بات لمؤيديها غالبية           معهم كمجموعة ديموغرافية تؤثر في طائ     
وقد ال تبدو حال التوتر والتأهب جليـة   .نيابية في المجلس، وصار في امكانها ممارسة الضغوط لتحقيق مآربها  

مخـيم  ففـي ازقـة ال    . للوهلة االولى لمن يزور المخيم، فهي لم تتخذ بعد شكل االستنفار وان كانت قريبة منه              
لكن سلسلة حوادث صغيرة يتكـتم عنهـا        . وشارعه الوحيد، الحركة طبيعية، والمسلحون غير واضحين للعيان       

ـ   ويعتبر الـبعض   .المسؤولون، ويرويها الناس العاديون تشعر الزائر بأن الجمر متأجج من تحت الرماد             همأنب
  مـع خـروج  ويقولـون أنـه  , ها سيئ فاالجواء السائدة بعد مقتل الحريري وقع   ,مهددون بعد خروج السوريين   

صحيح أنهم هم ضمانة لنا، وامتداد قومي وسياسي، لكـن فـي مـا              .  ربطونا بهم ونحن نرفض ذلك     السوريين
  . ونحن أيضاً نسعى الى الخروج من لبنان. يتعلق بالمسألة اللبنانية ال عالقة لنا بهم

  16/10/2005الحياة 
  

 :كاريكاتير .41
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