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  متطرفون يهود يقتحمون األقصى في حماية الشرطة وبقرار قضائي .1
 المتطرفين اليهود وأعـضاء مـا       العشرات من  أن   :فراس الخطيب  عن مراسلها   20/10/2005البيان   ذكرت

 صباح أمس المسجد األقصى، وقاموا بالتجول في ساحاته، محاطين بعـشرات            وايسمى أمناء جبل الهيكل اقتحم    
وذكر شهود أن عددا من اليهود قاموا بتأدية شعائر دينية بـالقرب مـن بـاب                . من أفراد الشرطة اإلسرائيلية   

  .  مسيرة حول المسجد األقصى، واحتشدوا أمام حائط البراقونظم أعضاء منظمة أمناء الهيكل .السلسلة
 قـرار المحكمـة العليـا       وصفت مؤسسة األقصى  من القدس المحتلة أن      19/10/2005قدس برس    وجاء في 

 محملـة المؤسـسة     ،بالسماح لليهود بتأدية شعائر دينية بأنه قرار خطير جدا وقد يكون الخطوة األولى لتقسيمه             
ويعد هذا القرار سابقة قضائية، بحسب مصادر صحافية إسرائيلية، إذ أنها المـرة             . لمسؤوليةاإلسرائيلية كامل ا  

  .  عاماً تعطي المحكمة العليا إذنا بالصالة لليهود داخل الحرم القدسي30األولى منذ 
قوات االحتالل الصهيوني اعتقلت عدداً مـن الـشبان         أن   20/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم     وأضاف

  .مقدسيين، بعد محاولتهم دخول المسجد األقصى للدفاع عنه إمام هجمات واستفزازات المتطرفين الصهاينةال
 

  كية في واشنطن اليوميمرأقمة أمنية فلسطينية  .2
ـ محمود عباس وجورج بـوش   أن   :وكاالتنقال عن   رام اهللا   من   20/10/2005 الغد األردنية    نشرت  انيعقدس

رس االدارة االميركية خالله ضغوطا على الفلـسطينيين لوقـف الهجمـات التـي        يتوقع ان تما   , اليوم لقاء قمة 
 هناك المزيد الذي تستطيع القيادة الفلسطينية فعلـه النهـاء العنـف             ,وقال سكوت ماكليالن  . تستهدف اسرائيل 

، وانهـا   لقـاء الواعلنت مصادر سياسية اسرائيلية إن  اسرائيل ال تشعر بقلق من             .وتفكيك التنظيمات االرهابية  
واثقة من ان بوش سيطلب محاربة االرهاب، ونزع اسلحة الفصائل، خاصة وان اسرائيل قدمت اكرامية كبرى                

وقال غـسان    . من الضغط على إسرائيل    بوشمن جهته، يأمل عباس أن يزيد        .للفلسطينيين بخروجها من غزة   
ال فلسطينيون إن عباس سيبلغ بوش      وق .الخطيب ما نحتاج اليه هو ضغط اميركي على اسرائيل لتغيير توجهها          
 . لقيام دولة فلسطينية قادرة على الحياة      تهأن الشكوك تحيط اآلن باآلمال التي أوجدها االنسحاب من غزة وبرؤي          

وكان عباس قد تعهد امس بتعزيز االجراءات االمنية للحيلولة دون وقوع أي هجمات تستهدف المستوطنين في                
هزة االمن اعتقلت عددا من المقاومين في تورطهم في الهجوم على مستوطنة            وكشف عن أن أج    .الضفة الغربية 

  .عتصمون
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 مـصادر أميركيـة أمـس أن بـوش          هكشفتما   :القدس المحتلة والوكاالت   من   20/10/2005البيان   وذكرت
سيضغط على عباس خالل لقائهما لسن قانون لمنع عناصر فصائل المقاومة، وفي مقدمتهم حماس من خـوض                 

ابات التشريعية المقبلة، وزاد من مصداقية حديث الضغوط، تناغم التصريحات الـصادرة مـن البيـت                 االنتخ
  .األبيض وتل أبيب حول ضرورة محاربة السلطة لتنظيمات المقاومة، وتفكيك البنى التحتية لإلرهاب

، في مسائل  عباستوقع ان يبحث بوش وإال أنه من غير الم: نقال عن وكاالت 20/10/2005 السفير وأشارت
عمال سيشمل كيفية تعزيز وضع ابو مازن في مواجهة الوقال مسؤولون فلسطينيون ان جدول ا. الحل النهائي

  . فصائل المقاومة، ومناقشة تخفيف عزلة غزة بفتح حدودها مع مصر
ه ن أبو مازن سيطلع نظير    أ مصدر فلسطيني،    هذكرإلى ما   : تل أبيب من   20/10/2005 الشرق األوسط    ولفتت

األميركي على انجازاته في مجال االصالحات األمنية واالقتصادية واالدارية عالوة على مشاريعه المـستقبلية              
. بما في ذلك خطة أمنية جديدة أكثر حزما من ذي قبل في الرد على الخروقـات األمنيـة وفوضـى الـسالح                     

وسيوضـح ان   .  األمنـي  وسيستعرض العراقيل التي تضعها اسرائيل في طرق خططه، خصوصا في المجال          
وقف النار يحقق مصلحة الجانبين ولكن هناك أوساطا متنفذة في اسرائيل تحاول اظهارها أمـام الفلـسطينيين                 

  .وكأنها مصلحة اسرائيلية تخدمها السلطة
د عدد مـن الخبـراء      يأكت: جدة و غزةمن  فهيم الحامد   و عبدالقادر فارس  20/10/2005 عكاظ    مراسلي وتناول

 أهمية بالغة في ظل الظروف التي تعيشها األراضـي           عباس وبوش  لقمة السياسيين الفلسطينيين أن  والمراقبين  
مؤكدين أن المطلوب هو العمل الجـاد علـى         , وتصعيد االحتالل في الضفة الغربية    , الفلسطينية بعد االنسحاب  

باالضافة الى تطبيق   , القادمةوعدم التدخل األمريكي واإلسرائيلي في االستحقاقات       , إنهاء االحتالل واالستيطان  
 ان على الـسلطة ان ال تعـول       واعتبرإ ,قياديون من حماس والجهاد    من ناحيتهم    .خارطة الطريق ورؤية بوش   

وقالوا ان االدارة االمريكية لم تكن يوما ما جادة فـي ايجـاد             , كثيرا على الدور االمريكي الحياء عملية السالم      
طن تدعم اسرائيل وتنحاز الطروحاتها ولهذا ال يمكن ان تكـون الوسـيط             دولة فلسطينية مشيرين الى ان واشن     

امـا مـشير    .  عزام ان الدولة الفلسطينية قادمة عبر استمرار المقاومة وليس عبـر الوعـود              نافذ وقال. النزيه
فعليهم ان يضغطوا على الجانب     , المصري فقال اذا رغب االمريكيون ان يكون لهم دور هام في احالل السالم            

  .االسرائيلي ويطالبوه بتطبيق قرارات الشرعة الدولية
 

  خطة فصل اسرائيلية تمزق الضفة وتكرس الكتل االستيطانية .3
 كشفت مصادر اسرائيلية ان قرار الجيش االسرائيلي        :سائدة حمد ،  القدس المحتلة  20/10/2005الحياة  نشرت  

 ما هو اال مدماك واحـد مـن خطـة الفـصل     منع الفلسطينيين من استخدام الطرق الرئيسة في الضفة الغربية      
 الى  2008االسرائيلية الشاملة بين المستوطنين اليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية للوصول في حلول العام              

فيما يعد الجيش االسرائيلي خـالل اسـبوع قـائمتين          , القطيعة الكاملة بين عرب المناطق وبين نطاق اسرائيل       
  .  ي الضفة الغربية للمستوطنين واخرى للفلسطينيينللطرق والمحاور، واحدة ف

 اصدر اوامـره عـشية   ،وأكدت معاريف ان قائد جيش االحتالل االسرائيلي لـ المنطقة الوسطى الجنرال نافيه           
  .عيد العرش في اعقاب هجوم غوش عتصيون بالشروع في تنفيذ خطة الفصل الشاملة

خطة الفصل في المناطق مضيفاً ان قرار منع الفلسطينيين مـن           واشار التقرير الى ان الجدار الفاصل جزء من         
وتشمل خطة الفصل    .استخدام سياراتهم للسير على الطرق الرئيسة في الضفة ليست خطوة موقتة بل واقع دائم             

للضفة الغربية، شقاً اقتصادياً هدفه قطع العالقات االقتصادية بين اسرائيل والفلسطينيين في صورة كاملة وانهاء               
  .االعتماد الفلسطيني على االقتصاد االسرائيلي خصوصاً في ما يتعلق بااليدي العاملة

اذا طبقت اسرائيل على االرض خطتها هذه فهذا اعالن رسمي اسرائيلي عن بـدء تنفيـذ                : وقال عريقات امس  
 لالجراءات  واضاف ان ذلك سيكون استكماال     .نظام للفصل العنصري اسوأ من نظام االبارتيد في جنوب افريقيا         
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االسرائيلية االحادية الجانب وتناقضاً جذرياً مع القرارات الدولية وخريطة الطريق، داعياً المجتمع الدولي الـى               
  .وقف تطبيق اسرائيل لهذه الخطة التي رأى انها جريمة انسانية وعقاب جماعي

أطلق على الخطة   :  آمال شحادة  القدس المحتلة  نقالً عن مراسلتها في    20/10/2005الخليج اإلماراتية   وذكرت  
  . كل شيء يتدفقاسم 

  وسيكون قاطع الطريق من      60ق رقم   يوتقرر فصل تام في المحور الطولي المركزي للضفة والمعروف بطر         
وفي القاطع  . مفترق تفوح جنوب نابلس وحتى مستعمرة أدام قرب رام اهللا سيكون مغلقا امام حركة الفلسطينيين              

لقدس سيسمح في هذه المرحلة بحركة الفلسطينيين ايضا، ولكن القـاطع بـين مفتـرق               من أدام وحتى شمالي ا    
  . االنفاق ومفترق شمعة جنوب جبل الخليل سيكون مفتوحا فقط لحركة اإلسرائيليين وحدهم

معـاريف ادعـت ان      أن   20/10/2005الغد األردنية    أوردت   برهوم جرايسي ونقالً عن مراسلها في الناصرة      
 هذه األيام بين كبار ضباط االحتالل حول هذه الخطة، فمنهم من يعتقد ان هذا المخطط لن يمنع                  خالفا يدور في  

مستقبال العمليات الفلسطينية، وان المقاتلين الفلسطينيين سيجدون البدائل للوصول الى اهدافهم، ال بل انه سيكون               
  .رائيليين فقطمن السهل عليهم اصابة الهدف عندما يعرفون ان الشارع الستخدام االس

كذلك تتخوف مصادر سياسية اسرائيلية من ان يلقى المخطط معارضة في االوسـاط الدوليـة، وان تمـارس                  
  .ضغطا على اسرائيل بطلب من الفلسطينيين لمنع تنفيذ المخطط

واعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني القرار االسرائيلي  ذروة التمييز العنصري ويهـدد بزعزعـة الوضـع                
وحمل الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصعيد، معتبرا ان هذه السياسة ستؤثر على التهدئة               .ياالمن

ودعا الحكومة الفلسطينية الى التوجه فوراً إلى مجلس األمن ومحكمة العدل العليا،             .وعلى عملية السالم برمتها   
ا العنصرية ضد شـعبنا الـصامد علـى أرض          للتقدم بشكوى عاجلة ضد جرائم الحرب اإلسرائيلية وممارساته       

  .وطنه
  
  مفاوضات إلعادة ناشطين فرا من سجن أريحا  .4
 قالت مصادر فلسطينية أمس إن مفاوضات تجري بين الشرطة وناشطين فلسطينيين إلعادتهمـا إلـى                :أ.ب.د

ت المـصادر   وذكر. السجن بعد أن تمكنا من الهرب من السجن المركزي في أريحا وتوجها إلى الضفة الغربية              
مطلوبين إلسرائيل وأودعتهما فـي     وهما   هماوكانت السلطة اعتقلت   .أن الناشطين ينتميان لكتائب شهداء األقصى     

  . قيام الجيش اإلسرائيلي باغتيالهماخوفا من السجن المركزي 
  20/10/2005البيان  

  
  من االنتخابات المحلية بدء المرحلة الرابعة: الشوبكي  .5

 15/12/2005ل الشوبكي بدء المرحلة الرابعة من انتخابات مجالس الهيئات المحلية ، يـوم         علن جما أ: رام اهللا 
وافاد بان العمل جار داخل المكتب التنفيذي التمام كافة االستعدادات           .الحقاعلى ان تكون هناك مرحلة خامسة       

لهيئات المعنيـة مـع     اللوجستية لخوض هذه المرحلة، مؤكدا على ضرورة استمرار تعاون كافة المؤسسات وا           
  .هااللجنة العليا النجاح

  20/10/2005القدس الفلسطينية 
  
   رام اهللا الى مسرب واحد- تحويل شارع القدس  تنتقدالسلطة .6

رام اهللا، يتنافى مع ابـسط       و  القدس    بين  الشارع الرئيسي   بتضييق اعتبرت السلطة قيام قوات االحتالل    : رام اهللا 
شؤون القدس، أن ذلك طال قلب محور التنمية الفلسطيني المتبقـي            قالت وزارة و .قواعد حرية الحركة والتنقل   
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 وأشارت، إلى أن هذا اإلجراء يـأتي اسـتكماال         .جدارالبعد تدمير االمتداد االقتصادي والعمراني للقدس بإقامة        
  .لبناء البنية التحتية لخط القطار الخفيف، الذي سيربط مستوطنة بسغات زئيف بالقدس الغربية

  20/10/2005الحياة الجديدة 
  

  جرائم الصهيونّيةاليطالب بتقديم شكوى ضّد  التشريعي .7
طالب المجلس التشريعي، السلطة التنفيذية بالتوجه فوراً إلى مجلس األمن ومحكمة العدل العليا، للتقدم               :رام اهللا   

  .ينيبشكوى عاجلة ضد جرائم الحرب الصهيونية وممارساتها العنصرية ضد الشعب الفلسط
  20/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   جنود لالحتالل بهجوم للمقاومة في الضفة3جرح  .8

 مجموعة ياسر عرفات مسؤوليتهما عن إلقاء عبوة ناسفة باتجـاه           -أعلنت كتائب شهداء األقصى وصقور فتح       
ذكـرت مـصادر    و.  مجموعة من اإلسرائيليين يقومون بحراسة الجدار العازل بالقرب من مـستوطنة جيلـو            

عسكرية إسرائيلية أن ثالثة إسرائيليين أصيبوا مساء الثالثاء عندما ألقى عليهم مسلحون فلسطينيون عبوة محلية               
 مجموعات الشهيد مسعود عياد مسؤوليتها عن العملية التـي    -وفي المقابل أعلنت كتائب شهداء األقصى     ·الصنع

وذكـرت الكتائـب إن     ·سيارات إسرائيلية في المكـان    وقعت قرب مفرق حوارة في النقب واالشتباك مع عدة          
مجموعة تابعة لها نصبت صاروخاً من طراز الو باتجاه النقب، وقد اشتبك أفرادها مع عـدد مـن سـيارات                    
  .االحتالل ، وعادوا لقواعدهم بسالم، بعد أن قام جيش االحتالل باالستيالء على الصاروخ واالعتراف بالعملية

  20/10/2005االتحاد االماراتية 
  
  إلى إجراء االنتخابات التشريعية في موعدها الديمقراطية تدعو .9

طالبت الجبهة الديمقراطية بإجراء االنتخابات التشريعية في موعدها المحدد؛ وقال عضو اللجنة المركزية زياد              
جرغون إنه من الضروري إجراء االنتخابات التشريعية في موعدها والعمل علـى رفـض كافـة الـدعوات                  

وانتقد سياسة السلطة تجاه ما تمارسه من تحيز حول التوظيـف            .والضغوط التي تطالب بتأجيل هذه االنتخابات     
  .وفرص البطالة، وانتقد بشدة تأجيل انتخابات البلديات الكبرى بالمرحلة الرابعة من انتخابات المجالس البلدية

  20/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

   نهائية لمرشحيها في التشريعية القوائم الحماس تعد .10
أعلنت حماس التي تعد المنافس األوحد لفتح أنها في طريقها الختيـار القـوائم النهائيـة             : عال عطا اهللا   -غزة

 سامي أبو   أشارو .لمرشحيها في االنتخابات التشريعية، مؤكدة على عدم وجود أي مشكلة تواجهها في االختيار            
رشحين تعتمد على الشورى وعلى قواعد تحددها الحركة وليس عـن طريـق             زهري إلى أن طريقة اختيار الم     

  .انتخابات تمهيدية
  19/10/2005اسالم اون الين 

  
  تشير الى ازمة  االستقالة الجماعية من  فتح: الحوراني .11
عضو بمدينة رفح من الحركة تعبيراَ عن أزمة، مـضيفا أن           200اعتبر محمد الحوراني استقالة أكثر من       : غزة
من قبل المجلس الثوري وذلك للـشروع        فضل هو إيجاد طريقة سريعة ومدروسة إلنشاء قيادة ولو بالتعيين         األ

  .في التحضير العادة إنشاء وانتخاب أقاليم وهيئات تنظيمية جديدة ومنتخبة
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  20/10/2005القدس الفلسطينية 
  

  االحتالل يقتحم مخيمي الدهيشة وعايدة .12
ان قوات  ) وفا(وذكرت وكالة   . ي امس مخيمي الدهيشة وعايدة قرب بيت لحم       اقتحمت قوات االحتالل االسرائيل   

االحتالل اقتحمت مخيم الدهيشة وشنت حمالت دهم واسعة النطاق لمنازل الفلـسطينيين وعبثـت بمحتوياتهـا                
كما اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي فجر امس مخيم عايدة شـمال بيـت لحـم               . واعتقلت احد سكان المخيم   

شرت االليات بشكل مكثف في االحياء والشوارع وسط اطالق القنابل الصوتية ما أدى الى حدوث حالة من                 وانت
  .الهلع بين المواطنين ال سيما االطفال

  20/10/2005الرأي األردنية 
  

  الدهامشة يكشف ظروف اعتقال مقعد فلسطيني .13
حتالل يعيشون أوضاعاً مأساوية في ظـل       أكد عبد المالك الدهامشة، أن األسرى في سجون اال         :أمين أبو وردة  

وكـان الدهامـشة، زار      .سياسة اإلهمال الطبي المتعمد التي تتبعها سلطات االحتالل بحق األسرى والمعتقلين          
مستشفى سجن الرملة، حيث قابل عدداً من األسرى، ومنهم األسير منصور موقـدة، مـن محافظـة سـلفيت،         

أنا كما ترى معاق، أجلس على الكرسي، تصل نسبة         : ي بالقول  الدهامشة وضعه الصح    ووصف .ومحكوم مؤبد 
 في المائة، بطني مفتوحة وعصب الحوض المركزي عندي مضروب، المعدة واألمعـاء             84الشلل عندي إلى    

  .من البالستيك، تم ربطي بكيس للبول والغائط سيالزمني كل حياتي
  20/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
   مواطنا14 وقتل 7 اغتيال : في تقرير شهري .14

اغتالت سلطات االحتالل االسرائيلي خالل الشهر الماضي سبعة مواطنين فلسطينيين ثالثة منهم            :  كمال زكارنة 
 منهم في الـضفة     11 مواطنا   14في الضفة واربعة مواطنين في قطاع غزة كما قتل جيش االحتالل بدم بارد              

عده مجموعة الرقابـة الفلـسطينية ان عـدد الجرحـى           وجاء في التقرير الشهري الذي ت      .وثالثة في القطاع    
 مرة وقام بــ     271واطلق جيش االحتالل النار     . جريحا   92الفلسطينيين وصل خالل شهر ايلول الماضي الى        

 17وقامـت ب    .   اقتحاما لمختلف المناطق الفلـسطينية     760 وبلغ عدد االقتحامات     .  عملية قصف جوي   28
  . اعتداء36 ونفذ المستوطنون .لدونماتنشاطا استيطانيا وصادرت مئات ا

  20/10/2005 الدستور
  

   والفلسطيني ال يزال عالقاً على الحدودين وصول المتسابق:جائزة دبي للقرآن .15
تواصل المسابقة القرآنية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم فعالياتهـا اليـوم وسـط حـضور                :  نادية سلطان 

.. أما المتسابق الفلسطيني فال يزال عالقاً على الحـدود المغلقـة  . متسابقينجماهيري كبير ومنافسة كبيرة بين ال  
وأكد مصدر مسؤول في الجائزة ان المتسابق الفلسطيني حتى لو وصل في اليوم األخير للمسابقة فـسوف يـتم         

  .اختباره ولو تطلب األمر إعداد اختبار خاص له بمفرده
  20/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
  فضح ادعاءات اسرائيللتشكيل لجنة دولية الب بيط: التميمي .16
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طالب الشيخ تيسير التميمي بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتنقيب اسفل المسجد االقصى وفـضح                
 واكد ان الشعب الفلسطيني لن يركع ولن يستسلم         . ادعاءات اسرائيل للعالم اجمع بوجود هيكل سليمان المزعوم       

واشار الى ان اسـرائيل تجـسد        .لنضال لنيل كافة حقوقه المشروعة وتحرير اراضيه      وسيستمر في المقاومة وا   
االرهاب في العالم وان الصاق هذه التهمة بالمسلمين زيف وافتراء وانه ينبغي على العرب والمسلمين تحقيـق                 

  .التعاون والتنسيق فيما بينهم لكشف هذه االفتراءات
  19/10/2005القبس الكويتية 

  
 الصالة في مسجد النبي صمويل في القدستحريم ترك  .17

حرم مجلس الفتوى األعلى في القدس اليوم، ترك الصالة في مسجد النبي صمويل، شمال غرب القدس، بحجة 
 .وجود قبر فيه، مشدداً على أن ترك الصالة في المسجد، يمكن الطامعين به من االستيالء عليه وامتهان قدسيته

  19/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

   فلسطينيين في الضفة الغربية10جيش االحتالل يعتقل  .18
اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي خالل الليل الماضي عشرة فلسطينيين في انحاء الضفة الغربية ادعت انهـم                

ينـة   من المعتقلين ينتمون لحركة حماس تم اعتقـالهم فـي مد  6وقالت تقارير صحفية اسرائيلية ان      . مطلوبون
واعتقلت قوات االحتالل مواطنتين فلسطينيتين في مدينة جنـين         . كما تم اعتقال فلسطينيا قرب رام اهللا      . الخليل

  .كذلك تم اعتقال فتى فلسطيني. زعمت انهما مطلوبتان 
  20/10/2005 48عرب 

  
 استنفار صهيوني في سجن عوفر استعداداً لقمع مئات األسرى .19

هيوني، شمال رام اهللا، يوم أمس أن إدارة المعتقل أعلنت حالة االستنفار فـي              عوفر الص  أكد األسرى في معتقل   
وأوضـح مركـز    . صفوف سجانيها، بعد رفض األسرى الخضوع لنظام العدد اليومي لهذه الليلة وصباح الغد            

أن هذه الخطوات االحتجاجية تأتي بعد أن عـاش المئـات مـن             " عوفر"األسرى لإلعالم نقالً عن األسرى في       
سرى يوم أمس أوضاعا مأساوية في أول أيام فصل الشتاء، حيث تعرضت العديد من الخيم للتلف والغـرق                  األ

  . بسبب األمطار الغزيرة خاصة وأن هذه الخيم من النوع الرديء البالي
  20/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  خطة سكة الحديد التي ستربط غزة بالضفة  تعارض إسرائيل .20

ذكرت يديعوت احرنوت ان مشروع اقامة سكة حديد بين غزة والـضفة            : 20/10/2005ألردنية  الغد ا نشرت  
ويزعم . يلقى معارضة شديدة من رؤساء البلديات االسرائيلية التي من المفترض ان تمر سكة الحديد من امامها               

منيـة علـى    رئيسا بلديتي كريا غات وعسقالن ان مرور سكة الحديد من بلدتيهما يزيـد مـن المخـاطر اال                 
وجاء ايضا ان اسرائيل ترفض بشدة تمويل المشروع، وتطلب من االسرة الدوليـة              .االسرائيليين المقيمين فيها  

  .تمويله، بزعم انه سيخدم الفلسطينيين وليس االسرائيليين
وزير عزرا يقول أن القطار هو الوسـيلة األكثـر أمانـاً بالنـسبة              ال أن   19/10/2005 48عرب  ر موقع   كوذ
تمويل المشروع ألن السكة تمر     لوجاء أن الفلسطينيين غير مستعدين       .سرائيليين بالمقارنة مع وسائل أخرى    لإل

  .كما جاء أن الطرفين يأمالن بأن تقوم الرباعية الدولية والبنك الدولي بتمويل المشروع .في داخل إسرائيل
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  لسطينيةخالفات إسرائيلية ـ أميركية حول مشاركة حماس في االنتخابات الف .21
كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، ان خالفات نشبت بين اسرائيل واالدارة األميركية أخيـرا            : تل أبيب 

وأوضحت أن واشنطن لم توافق على المطلـب  . حول موضوع مشاركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي 
وحسب . ي الشؤون الداخلية الفلسطينية   االسرائيلي بمنع هذه المشاركة، معتبرة ذلك تدخال من جانب تل ابيب ف           

إال انهـا   . المصادر االسرائيلية، فإن واشنطن وافقت على اعتبار حماس والجهاد وغيرهما تنظيمات ارهابيـة            
اوضحت انها تترك للرئيس الفلسطيني أن يقرر سبل التعامل مع هذه المنظمات واعطاءها الفرصة للتخلي عن                

وفـي كـل    . شاط السياسي، فإذا لم تفعل ستكون هناك طرق اخرى للتعامل معها          العمل المسلح واالنتقال الى الن    
الى ذلـك، نفـى     . األحوال، طلبت من اسرائيل ان ال تقحم نفسها في هذا الموضوع كونه شأنا فلسطينيا داخليا              

 هناك أمـور ال نراهـا       :لكنه أضاف . سيلفان شالوم أمس، وجود خالف مع واشنطن بخصوص هذه المواضيع         
  .  الرؤيا أو بنفس الخطورةبنفس

  20/10/2005الشرق األوسط 
 

  مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية ضرب من الجنون: شالوم  .22
 قال شالوم االربعاء ان مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية القادمة ضربا            :القدس المحتلة ،  يوسف الشايب 

كة في االنتخابات النها لم تعترف بحق اسـرائيل فـي           قال انه يجب ان ال يسمح لحماس بالمشار        و .من الجنون 
 هل تسمي محاولة منع، باي ثمن، مشاركة منظمة تدعو الى تدمير دولة اسرائيل في االنتخابات                :وقال .الوجود
كتفي فقط بالجلوس مكتوفة بل اننا سـنتعاون للـسماح لهـم بـاجراء              تواضاف متهكما ان اسرائيل لن      . تدخال

  .فوز فيها منظمة تدعو الى تدمير اسرائيلانتخابات يمكن ان ت
وقال مسؤولون اسرائيليون اخرون انه فيما تحافظ اسرائيل على معارضتها المبدئية لمشاركة حماس، اال انهـا                

  .لن تسعى الى التدخل في االنتخابات
ن الفلـسطيني   في المقابل، أكد عريقات في حديث لـ الغد أن السلطة لن تسمح ألي جهة كانت بالتدخل في الشأ                 

  .الداخلي خاصة ما يتعلق باالنتخابات التشريعية
واضاف قريع تعقيبا على ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز االميركية حول إعتزام اإلدارة األميركية ممارسـة                
الضغط على عباس إلجباره على فرض شروط على المرشحين لالنتخابات أن هذه االنتخابات سـتجرى وفقـاً                 

مطالبا اإلدارة األميركية باحترام القـانون  . طينية ولن تخضع هذه االنتخابات ألي إمالءات خارجية    للرؤية الفلس 
  )ا ف ب.(الفلسطيني وعدم التحريض على كل ما يتعلق باالنتخابات

  20/10/2005الغد األردنية 
  

  ! شالوم يهاجم عباس ويشكك في عقد لقاء بينه وبين شارون .23
ء بين شارون وعباس، في مطلع الشهر القادم، قائال ان لقاء كهذا لن يعقـد اذا                شكك شالوم في احتمال عقد لقا     
وقال إنه لم يكن باالمكان اللقاء االسبوع الماضي ألن الفجوات فـي المواقـف               .عرفنا مسبقا ان مصيره الفشل    

كثيرة من اجـل  وادعى ان الفلسطينيين ما زالوا يرفضون االدراك بان عليهم تنفيذ خطوات           .كانت كبيرة للغاية  
وقال ان عملية كالتي وقعت في غوش عتـصيون          .ان تقوم اسرائيل من جانبها بتنفيذ الخطوات الواجب تنفيذها        

لكن على عباس ان يقول ما الذي يفعله من اجل منع االرهاب ولماذا يعـانق حمـاس                 . تبعد امكانية عقد اللقاء   
  .ائيل وربما خالفا الرادة الواليات المتحدةويمكنها من المشاركة في االنتخابات خالفا الرادة اسر

  19/10/2005 48عرب 
  

  سنضطر التخاذ اجراءات تتسبب في كثير من المعاناة للفلسطينيين: شالوم .24
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 أعلنت اسرائيل رسمياً أمس على لسان شالوم انهـا ال تـستطيع تقـديم المزيـد مـن                   : أسعد تلحمي  ،الناصرة
: اع األمنية، فيما نقلت صحف عبرية عن مسؤول عـسكري قولـه           التسهيالت للفلسطينيين بسبب تردي األوض    

وقال شالوم ان الواليات المتحدة تـتفهم        .سنضطر الى اتخاذ اجراءات تتسبب في كثير من المعاناة للفلسطينيين         
حق اسرائيل في الدفاع عن مواطنيها من عمليات إرهابية وان اسرائيل تشاطرها الـرأي فـي وجـوب مـنح      

  . ينيين لكن ليس بثمن ارهاب وخسائر في األرواحتسهيالت للفلسط
  20/10/2005الحياة 

  
  إسرائيل كثّفت البناء االستعماري في الضفة الغربية   .25
 كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، أن إسرائيل قامت في اآلونة األخيرة ببناٍء مكثٍّف وسريٍع في الضفة :لندن

د المستوطنين فيها، بعد أن استولى ل شارون على أراٍض من الضفة الغربية، ما أدى إلى زيادة كبيرة في عد
إنه وبينما كان انتباه العالم مركّزاً على : وقالت الصحيفة .أكبر بكثير من تلك التي أعيدت للفلسطينيين في غزة

 على منيةإخالء شارون للمستوطنين من غزة قام الجيش اإلسرائيلي بهدوء، ودون ضوضاء ببناء نقاط تفتيش أ
 .، ويجعل العبور بينها وبين رام اهللا خاضعاً للتدقيق والتفتيش األمنيطول جدار الفصل العنصري

وأضافت الصحيفة، أنه وبينما كان القادة األجانب ومن بينهم توني بلير، يثنون على شجاعة شارون لالنسحاب 
 .وتبني آالف المستوطناتضي من غزة كانت إسرائيل تسرع بناء حاجز الضفة وتصادر المزيد من األرا

كما نقلت الصحيفة عن ديفيد شيرير رئيس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، أن الحاجز الذي بني 
حول القدس سيعزلها عن بقية الضفة، وستتم الحركة في القدس ببطاقات ممغنطة ونظام بوابات متطور، 

ن العبادة التي كانوا يتمتّعون بها وكذلك إلى بعض أفضل وسيحد ذلك من وصول الفلسطينيين إلى أماك
 .المدارس، وسيتم الحد من الوصول إلى المستشفيات بشدة

وأشار المراسل، إلى أن إسرائيل استولت في شهر تموز وحده على أراٍض في الضفة أكبر من تلك التي 
 كيلومتر 19اليه أدوميم وانسحبت من  كيلومتر مربع حول مع23سلّمتها للفلسطينيين في غزة، حيث أغلقت 

 .مربع في غزة
  19/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  عشرات الجمعيات الصهيونية تبدأ حملة جمع التبرعات لتعزيز االستيطان في القدس .26

ة  جمعية ومركزاً ومؤسسة ومدرس    43 كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب عن استئناف         : عالء عواد  ،السبيل
دينية يهودية في الواليات المتحدة واوروبا حملة جمع التبرعات من اجل تعزيز االستيطان والبؤر االستعمارية               

  . في القدس
ـ  . دمن جهته قال األمين العام لمؤسسة االقصى         يجب ان ان تبدأ جمعياتنا ومراكزنـا       : السبيل اكرم العدلوني ل

ة، مضيفاً ان الدور الذي يقع على عاتق العرب والمسلمين هو           ومدارسنا من اجل جمع التبرعات لمواجهة الحمل      
  . العمل والتخطيط من اجل جمع األموال لتحقيق االجراء العملي لمواجهة هذه الحملة

  18/10/2005السبيل االردنية 
  

   مستوطنة في الضفة الغربية 43حركة سالم اآلن تطلق مبادرة الخالء  .27
 مستوطنة معزولة في الضفة     26، االربعاء، مبادرة جديدة تدعو الى اخالء        اطلقت حركة سالم اآلن االسرائيلية    

 مستوطنة  17الغربية، يقع بعضها الى الشرق من الجدار الفاصل، ومن ثم تتبعها مرحلة ثانية يتم خاللها اخالء                 
  .اخرى
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ستوطنات تـشكل   وقالت الحركة ان المرحلة االولى من الخطة ستركز على اقناع الجمهور االسرائيلي بأن الم             
  . مشكلة لكل الجمهور االسرائيلي

  . مستوطنة تقوم في اعماق الضفة17وحسب الحركة فان المرحلة الثانية من مبادرتها تشمل اخالء 
  19/10/2005 48عرب 

  
  تعيين ضابط إسرائيلي بقاعدة الناتو في نابولي  .28

ئم في القاعدة الجنوبية لحلف الناتو، فيما       كشفت مصادر إسرائيلية عن تعيين ضابط إسرائيلي دا        :القدس المحتلة 
وأوضحت أن الهدف هـو تعيـين ضـابط         . يستعد الجيش اإلسرائيلي للمشاركة في مناورتين كبيرتين للحلف       

استخبارات من سالح البحرية، برتبة مقدم، في قاعدة للحلف في نابولي في إيطاليا والتي تتركز مهمتهـا فيمـا     
  . البحر المتوسطأسمته عمليات ضد اإلرهاب في 

 20/10/2005البيان 
  

  منظمة الشفافية العالمية تؤكد أن إسرائيل ماضية في الفساد   .29
 أن إسرائيل استمرت في الهبوط على مستوى مقياس الفساد T.I أظهرت منظمة الشفافية العالمية :تل أبيب

 2005ل وصلت في العام وأوضحت هآرتس نقالً عن المنظمة أن إسرائي .العالمي مقارنة بالعام الماضي
 .2003 في العام 21 مقارنة بالمرتبة 28بمقياس الفساد العالمي، إلى المرتبة 

  19/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  عيون إسرائيلية غزة ب ..  خيارات اقتصاد .30
ـ        غزة، يحاول اإلسرائيليون جاهدين السيطرة على اقتصاد        سياسيون موضـوع   ويتناول المحللون والكتـاب وال

ورغم اعتراف العديد مـن الخبـراء اإلسـرائيليين إن             معظم المحافل والمنابر اإلعالمية،      في   االقتصاد الغزي 
غزة عن طريق      كت قطاعا مدمرا اال انها ما زالت تتمسك بخيارات تسمح لها مجددا التحكم بمصير             إسرائيل تر 
وذلـك عـن       غزة الى إيران ستان على حد زعمه،        تمنع تحول    وقدم عضو الكنيست أمنون خيارات       اقتصادها،

غرار اوروبا الشرقية بدال من أن تتحول الـى            على   اد االسرائيلي غزة الى اقتصاد ُمكمل لالقتص       طريق تحول 
 غزة سيحدد بدرجة كبيـرة       يبدو أن كل مراقب سيصل الى استنتاج بأن مستقبل         :  وقال روبنشتاين    ايران ستان، 

القطـاع     فـي    ال قـدر اهللا،      إذا هيمنت،  :  معاريف    مقال له في     وتابع قائال في    . جدا مستقبل الشرق االوسط كله    
لالسـرائيليين   :  فان النتيجة ستكون المعاناة وسفك الدماء للجميع         الحركات الجهادية وتحولت الى ذراع اليران،     

  لن تطيق عمليات القـصف أو التـسلل مـن           ك،ذل   محقة في    وهي   ل،ذلك الن اسرائي     وللغزيين على حد سواء،   
اوروبـا ايـضا     .  يكافحون ضد الجهـاديين      سيمس ايضا بالمصريين الذين      ايران ستان    غزة الى    تحويل .  غزة 

ـ           ستؤدي   من مثل هذه التطورات التي       ستعاني ى محـاوالت   بالضرورة الى الفرار المتزايد من نظام العنف وإل
   . ة من جهنم حماس الى جنة عدن االوروبيةهجرة متزايد

  20/10/2005األيام البحرينية 
  

  من يهود إسرائيل يؤيدون عدم استخدام العربية كلغة رسمية % 35 .31
 في المئة من المواطنين اليهـود يعارضـون         35أفاد تقرير لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية، بأن       : ا.ب. د ،تل أبيب 
  .الذي ينص على استخدام اللغة العربية كلغة رسمية في دولة إسرائيلالقانون 
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 في المئة من يهود إسرائيل يشعرون أنه يجب إعطـاء الـسكان             51وذكرت هآرتس أن االستطالع كشف أن       
  .العرب الحق في إدارة نظامهم التعليمي وحياتهم الثقافية وغير ذلك من االمور المتعلقة بحياتهم

ة من المواطنين اليهود أنهم يشعرون بأنه ما زالت هناك عنـصرية معاديـة للعـرب فـي                   في المئ  60وذكر  
  . في المئة إنهم يعتقدون أن المواطنين العرب ليسوا أهدافا للعنصرية29إسرائيل، بينما قال 

  20/10/2005األيام الفلسطينية 
 

  زراعة الف وخمسمائة دونم من اراضي المستوطنات المحررة .32
ركة الفلسطينية للتطوير االقتصادي أمس االنتهاء من زراعة الف وخمسمائة دونم من الـدفيئات              اعلن مدير الش  

واوضح ان المرحلة الثانية من المشروع       .الزراعية البالستيكية في اراضي المستوطنات السابقة في قطاع غزة        
دم علي ان يتم تـشغيل      تقضي برفع مساحة االراضي المزروعة الي ثالثة االف دونم حتي منتصف الشهر القا            

  .اربعة االف عامل ، مشددا علي ان ذلك يخفف من حجم البطالة 
  20/10/2005القدس العربي 

  
  انخفاض في إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي: سلطة النقد .33

أعلنت سلطة النقد، اليوم، أن شهر أيلول الماضي، شهد انخفاضاً في إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي 
 عام، وفي حجم ودائع العمالء على وجه الخصوص، والتي تمثل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع بشكل

 .العام، باستثناء ودائع المصارف فيما بينها
  19/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  ة العمال المتعطلينخبير اقتصادي يحذر من استمرار معانا .34

هناك شعور عارم بالظلم بين المتعطلين عن العمل،        أن  : تصادي عمر شعبان  يقول الخبير االق    :كتب حسن جبر  
الـسلطة تمـارس   : وتـابع  .مؤكداً ان القضية ليست عدم وجود موارد مالية بل بسبب سوء في توزيع الموارد       

وقال ان عدم حل مشكلة البطالة يعمل        .سلوكيات استهالكية وتستنفد موازنتها في بنود صرف غير ذات أولوية         
وانتقد شعبان الالمباالة المتواصلة للسلطة تجاه مشكلة البطالة، مؤكداً ان مـا يـتم               .على توتير الجبهة الداخلية   

اذا لم نستغل المساعدات بشكل جيـد فاننـا سـنواجه           : وقال .اتخاذه من خطوات هي خطوات مؤقتة وموسمية      
  .ي تشعل وقوده االزمات االقتصاديةوحذر من نشوب صراع داخلي حقيق .كارثة وقد تكون الفرصة األخيرة

  20/10/2005األيام الفلسطينية 
  

  اتحاد نقابات المهن الصحية يعلن إضراباً مفتوحاً وشامالً .35
قرر اتحاد نقابات المهن الصحية والتمريض وموظفو الخدمات الصحية البدء بإضراب مفتـوح وشـامل عـن              

اد بأن قرار اإلضراب عن العمل جـاء  بـسبب عـدم             وقال االتح . 22/10العمل  بدءا من يوم السبت القادم        
استجابة السلطة ألي من مطالبهم في تحسين الظروف المعيشية للعاملين، وذلـك بعـد أن اسـتكملت اللجنـة                   
الوزارية التي شكلت لهذا الغرض كافة أعمالها وانتهى السقف الزمني المقرر لها إلعطاء ردودها على كافـة                 

  .المطالب
 20/10/2005ي لإلعالم المركز الفلسطين

  
 أنفلونزا الطيور في األراضي الفلسطينية ال يبعث على القلق .36
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أكد تقرير طبي، اليوم، أن الوضع الوبائي لمرض أنفلونزا الطيور، في دول إقليم شرق المتوسط بصفة عامة، 
كدة من هذا وفي األراضي الفلسطينية بصفة خاصة، ال يبعث على القلق، في ظل عدم اكتشاف أية حالة مؤ

 .الفيروس بين الطيور أو اإلنسان
19/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية   

 
 

  مبادرة فرنسية أمريكية لتفعيل عملية السالم على المسار اللبناني الصهيوني .37
أكدت مصادر دبلوماسية لبنانية أن هناك مبادرة أمريكية فرنسية لتفعيل عملية السالم علـى المـسار اللبنـاني                  

 .الصهيوني، مشيرة إلى أن هذه المبادرة يجري بحثها في دوائر ومحافل عديدة إقليمية ودولية، بـسرية تامـة                 
أن باريس باالتفاق مع واشنطن ستطلب من السنيورة خالل زيارته لفرنسا بالعمل معـا مـن                المصادر  وأكدت  

والمزروعة في الساحة اللبنانية، مـشيرة  أجل تفكيك ما أسمته بـ األلغام التي قد تعترض عملية تنفيذ المبادرة،            
وربطت المصادر بـين زيـارة       .إلى أن هذه األلغام يقصد منها سالح حزب اهللا، ومسألة المخيمات الفلسطينية           

إن المسؤولين الفرنسيين يرون في زيارة عباس فرصـة لبحـث           : وقالت. محمود عباس إلى باريس والمبادرة    
  .ينية في لبنانمسألة تفكيك سالح المخيمات الفلسط

 20/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  عملية السالمالى تحريك بوتين يدعو عباس وكتساف الى العمل  .38
الرئيس الروسي بـوتين دعـا نظيريـه        أن   : رائد جبر  عن مراسلها    موسكومن   20/10/2005الحياة  ذكرت  

لسالم في الشرق االوسـط مـن الجمـود         الفلسطيني واالسرائيلي الى بذل جهود اكبر من اجل اخراج عملية ا          
الحالي، فيما اعلن وزير الخارجية المصري من موسكو تأييد بالده المبادرة الروسية الداعية الى عقد مـؤتمر                 

واعلن الديوان الرئاسي الروسي ان بوتين وجه رسالتين امس الى الرئيسين الفلـسطيني واالسـرائيلي               . دولي
  . الم بعد االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزةتتناوالن مسائل تحريك عملية الس

النـاطق باسـم وزارة الخارجيـة        أن   :كريم المظفر   من مراسلها     20/10/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  
 أمس الى مواصلة التعاون األمني بين الجانبين الفلـسطيني واالسـرائيلي             أيضا دعا الروسي ميخائيل كامينين  
وأكد كامينين ان هذا يساعد على استئناف المفاوضـات         . لتوصل إليها في شرم الشيخ    وتنفيذ االتفاقات التي تم ا    

. سواء بشأن قضايا فترة ما بعد  الجالء المستعصية أو استئناف التسوية السياسية على اساس خارطة الطريـق                 
  .اننا نؤيد بصالبة جهود محمود عباس: وقال كامينين

  
  سنستخدم نفوذنا لمصلحة إسرائيل: فيشر .39

. أكد يوشكا فيشر أمس أن إقامة عالقات جيدة مع إسرائيل ستظل من أولويات الدبلوماسية األلمانية في المستقبل                
وأضاف الـوزير الـذي      .وقال إن أية حكومة ألمانية مهما كانت تتحمل مسؤولية تجاه إسرائيل وعملية السالم            

تستخدم دائما نفوذها في أوروبـا لمـصلحة        سيتخلى عن منصبه خالل أيام ان ألمانيا، مهما كانت حكومتها، س          
وتابع سنكون دائما مطبوعين بتاريخنا، في إشارة إلى المحرقة النازية بحق اليهود، مؤكدا إننا كألمانيا                .إسرائيل

  . ديمقراطية لن نتمكن من التخلي عن مسؤوليتنا إزاء هذه الجريمة بحق اإلنسانية
 20/10/2005البيان 

  
  طعة إسرائيل يناقش استراتيجية مستقبلية لمقا75المؤتمر الـ  .40
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ـ         :  بارعة ياغي   في دمشق بعـد     75يعقد ضباط اتصال المكاتب اإلقليمية العربية لمقاطعة إسرائيل مؤتمرهم ال
عيد الفطر لمناقشة تسوية أوضاع بعض الشركات والبواخر المدرجة على جدول أعمال المؤتمر من ناحية رفع                

ألحكام المقاطعة أو فرض الحظر على البعض اآلخر والتي ثبـت تعاملهـا مـع               الحظر على تلك التي امتثلت      
لوضع استراتيجية للعمـل المتكامـل      , كما سيناقش المؤتمر آليات عقد مؤتمر رسمي وشعبي عربي         .إسرائيل

لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية والبضائع المصنعة من قبل شركات محظور التعامل معها ومدرجة على القائمـة               
وسيبحث المؤتمر أيضا آفاق التعاون والتنسيق بين المكتب الرئيسي للمقاطعة العربية إلسرائيل التابع              .سوداءال

إضافة إلى آليات تبـادل     , والمكتب اإلسالمي للمقاطعة التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي      , لجامعة الدول العربية  
  .ائيل وتنفيذ مقررات مؤتمرات المقاطعةحيال المقاطعة االقتصادية إلسر, المعلومات بين المكتبين

  19/10/2005الوطن السعودية 
  

  دمشق تنفي االشتراك في اجتماع إقليمي مع إسرائيل حول إنفلونزا الطيور .41
 نفت دمشق بصورة قاطعة أنباء عقد لقاء تشاوري اليوم تشترك فيه سورية والعراق وإسرائيل               : رزوق الغاوي 

وقال وزير الزراعـة انـه ال علـم لوزارتـه         . مواجهة مرض إنفلونزا الطيور   واألردن والسلطة الفلسطينية، ل   
  . باجتماعات أو لقاءات في هذا المجال مع الدول المذكورة

  20/10/2005الشرق األوسط 
  

  محاكمة دولية لبوش وبلير وشارون نوفمبر المقبل .42
ونقابتي المحامين بمـصر والـدار      ينظم اتحاد المحامين العرب بالتعاون مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب           

تونى بلير  وجورج بوش   لالبيضاء ومجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين بالمغرب، محاكمة دولية           
ويأتي تنظيم المحاكمة نظرا لما اقترفه الثالثة من جـرائم           . نوفمبر المقبل  30 و 29أرييل شارون خالل يومي     و

,  وفى حق مقدساتهما وحضارتهما اإلسالمية والعربية ونهـب ثرواتهمـا          في حق الشعبين الفلسطيني والعراقي    
ومـن   .باإلضافة إلى جرائم معتقلي جوانتانامو وسجن أبو غريب والمعتقالت والسجون األمريكية واإلسرائيلية           

  .أحمد بن بيالو, المقرر أن يرأس المحاكمة  نلسون مانديال
  

  اد أمالك الكنيسة في القدسنفي إلغاء دعاوى استردت األردنيةالداخلية  .43
 قيام بطريرك الكنيسة االرثوذكسية الجديـد ثيوفلـوس بــإلغاء           األردنينفى وزير الداخلية    :  مؤيد أبو صبيح  

الدعاوى المرفوعة السترداد أمالك الكنيسة في القدس القديمة، وأضاف لقد اجرينـا اتـصاالت هاتفيـة مـع                  
 مجددا التزامه الكامل بكل ما تعهد به من التزامـات للحكومـة             ثيوفلوس الذي نفى ذلك االمر جملة وتفصيال،      

  .االردنية
  20/10/2005الغد األردنية 

  
  فلسطين النيابية تطلب رسميا زيارة غزة للتهنئة باالنسحاب األردن،  .44

تقدمت لجنة فلسطين النيابية بطلب رسمي الى رئيس مجلس النـواب عبـدالهادي               : مصطفى الرياالت  ،عمان
يتضمن رغبة اللجنة القيام بزيارة الى قطاع غزة بعد تحريره ضمن وفد نيابي لتقديم التهنئة باالنسحاب                المجالي  

وفيما لم تتلق اللجنة اي رد على طلبها اكد رئيس اللجنة النائب علي العتوم عزم لجنته                .  االسرائيلي من القطاع  
ميون رسميا زيارة مناطق السلطة الوطنية       وهذه اول مرة يطلب اسال     .زيارة قطاع غزة في اقرب فرصة ممكنة      

  .الفلسطنية
  20/10/2005 الدستور
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  ردود فعل حول لقاء عباس والسنيورة .45

عن   والسنيورة،عباساعربت في بيان اصدرته تعليقا على لقاء  القيادة العامةأن  20/10/2005 السفير نشرت
 وارهابيون خارجون عن القانون واالخذ قلقها ودهشتها من تصوير الفلسطينيين في لبنان وكانهم مهربون

بالشائعات التي تتعاطى مع الملف الفلسطيني من زاوية امنية وتعمل على تقسيم الشعب الفلسطيني الى فئات 
شار الى ان االستقواء بموقف عباس لنزع السالح مقابل وعد وأ. شرعية واخرى تهدد االستقرار اللبناني

  . للعنوان الخطااوهر المسالة الفلسطينية اللبنانية المشتركة وطرقبالتمثيل الدبلوماسي يبتعد عن ج
الـسلطة  ه القيادة العامة فـي بيانهـا أن         أضافتما  : ب.ف.أنقال عن    20/10/2005الخليج اإلماراتية    وذكرت

الفلسطينية مسؤولة حصراً عن جزء من شعبنا في غزة والضفة الغربية بينما مرجعية فلسطينيي الشتات هـي                 
  .       ة التحرير الفلسطينيةمنظم

 عما اذا كان البحث     , حزب اهللا  لاؤس إلى ت  :بيروتمن   20/10/2005 القدس العربي     مراسل سعد الياس وأشار  
ليس المطلوب نزع السالح بل الحوار      :  محمد رعد  قالو ،   هفي نزع السالح الفلسطيني مقدمة للبحث في سالح       

مع الفلسطينيين لمقاربة موضوع الصراع العربي االسرائيلي ودور لبنان في هذا الصراع وكيفية تنظيم السالح               
  .المقاوم في هذا الصراع

ر نعمة اهللا ابي نصر أصدر امس بيانا نوه فيه بالبيان المشترك الصاد           أن   20/10/2005 النهار اللبنانية    ونقلت
ملف السالح الفلسطيني في لبنان ويؤسس      مع  بعد اجتماع السنيورة وعباس، ألنه يشكل نقلة نوعية في التعاطي           

  . لعالقة سليمة مبنية على الصراحة، تحفظ للفلسطينيين حقوقهم وللبنان سيادته الكاملة على ارضه
  

  الواليات المتحدة قلقة من البناء االسرائيلي حول القدس  .46
ة      :االت وآ –واشنطن    قالت آونداليزا رايس امس انها اوضحت السرائيل بشكل ال يقبل التأويل ان البناء في المنطق

ة                سياسة االميرآي اقض مع ال يم يتن ه ادوم اء              .الممتدة بين القدس ومعالي ة من البن ات المتحدة قلق واضافت ان الوالي
اء       وقالت ان االدارة االميرآية تقوم بتقلي . االسرائيلي حول القدس   سبب البن دعم المخصصة السرائيل ب وال ال ص ام

ة والتي                        هااال ان . في المستوطنات  صورة المتكامل ا سمته ال ة م ى رؤي  خففت من لهجتها ازاء اسرائيل حين دعت ال
  .تنعكس، حسب رأيها في اقدام اسرائيل على اخالء مستوطنات غزة وحصول تقدم في المنطقة برمتها
  20/10/2005الحياة الجديدة 

 
   الفوضى السياسية في الساحة الفلسطينية .47

  ماجد كيالي 
الفوضى التي عمت هذا القطاع في األسابيع القليلة الماضية، لم تبشّر بالخير، إذ أنهـا كـشفت عـن هـشاشة                     
المجتمع ووهن السلطة الفلسطينيين، كما كشفت عن تخلف العالقات السياسية السائدة في النظام السياسي، الذي               

  . قات المأسسة والمشاركة والديمقراطية واالحتكام للغة الحوار واحترام مصالح الشعب ومعاناتهيفتقد عال
واألنكى أن هذه المنازعات تكشّفت عن ضعف قدرة الفلسطينيين على توظيف اللحظات الـسياسية التاريخيـة                

وخ فـي صـفوف     فبدال من االشتغال على توسيع الـشر      . لصالحهم، واستثمار التناقضات في صفوف عدوهم     
اإلسرائيليين، على خلفية االنسحاب من قطاع غزة، توسعت الشروخ في صفوف الفلـسطينيين، السـيما بـين                 

وبدال من تعميق أزمة االنـسحاب لـدى الجانـب          . السلطة وحزبها فتح وبين المعارضة ممثلة بحركة حماس       
على أن السلطة تتحمـل مـسؤولية فـي         اآلن ال جدال    ! اإلسرائيلي انتقلت هذه األزمة إلى الجانب الفلسطيني      

وصول الساحة الفلسطينية إلى حال االنفالت والفوضى وتعدد مراكـز القـرار، بـسبب تغييـب المؤسـسات                  
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الشرعية، وإضعاف عالقات المشاركة والقيادة الجماعية، وفوضى السالح وتضخم األجهزة األمنية وعالقـات             
  . الفساد والمحسوبية، السائدة فيها

المطلوب تحميل المسؤولية عما حصل على عاتق هذا الطرف أو ذاك، وإنما المطلوب صياغة وعي               اآلن ليس   
جماعي بأهمية ترشيد السياسة في الساحة الفلسطينية وإعادة بناء النظام السياسي فيها، ووضـع حـد لـسياسة                  

 ذاك، وإيجـاد البنـى      االحتكار واإلكراه السياسي وعقلية الوصاية على المجتمع والقضية، من هذا الطرف أو           
والمؤسسات والعالقات والتشريعات التي تنظم الخالفات وتقوننها في إطـار التعدديـة الـسياسية والعالقـات                

ما يساعد على تحديد الحاجات وتعريف األولويات ورسـم سياسـات اإلجمـاع              الديمقراطية والقبول باآلخر،  
أما بالنسبة لحماس   . ا، ال مصالح هذا الفصيل أو ذاك      بصورة صحيحة تأخذ في االعتبار المصلحة الوطنية العلي       

فمطلوب منها، كي يتاح لها التعبير بشكل أفضل عن التيار السياسي الذي تمثله في الساحة الفلـسطينية، وكـي    
  : تؤكد ذاتها كحركة وطنية مرتبطة بأجندة الساحة التي تعمل بها

 الذي يتأسس على تسوية مرحلية ترتكز على قيام دولـة           أوال، إيجاد مقاربة سياسية لبرنامج اإلجماع الوطني،      
  . فلسطينية في الضفة والقطاع

عبـر  (ثانيا، االنخراط في النظام السياسي الفلسطيني، في مؤسسات منظمة التحرير وفي المجلس التـشريعي               
  ). المشاركة في االنتخابات المقبلة

ال التي ال تسهل على إسرائيل البطش بالفلـسطينيين،         ثالثا، مراجعة أشكال عملها ضد إسرائيل، واعتماد األشك       
والتي تعزز شرعية المقاومة، وتظهر إسرائيل على حقيقتها كدولة استعمارية عنصرية، تمارس اإلرهاب ضد              

  . ، الذي يكافح من أجل حقوقه العادلة بوسائل عادلة)الضحية(الشعب الفلسطيني 
امل معها باعتبارها فصيالً آخر، وإنما بتعزيز وضـع الـسلطة           رابعا، مراجعة موقفها من السلطة، وعدم التع      

بوصفها مرحلة على طريق بناء الكيان الفلسطيني، فثمة فرق بين التعددية السياسية في النظام وبين وحدانيـة                 
  . القرار أو وحدانية السلطة

ها وعدم التفريط به،    يجب أن تكون معنية بالحفاظ على رصيد      " حماس"من كل ذلك يمكن االستنتاج بأن حركة        
إن في زج الشعب الفلسطيني في أتون صراع ال يستطيع تحمل تبعاته، بعد هذه المرحلة من االستنزاف، أو في                   

  . مراهنات قد تبدو عقيمة أو ال أفق سياسي لها، في ظل المعطيات الدولية واإلقليمية الراهنة
  19/10/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
   إلى حوار برنامج سياسي يستكمل التهدئة :ائللفص لمصر .48

 حلمي موسى  
من المقرر أن تدعو القيادة المصرية القيادات الفلسطينية بعد عيد الفطر إلى القاهرة إلجراء مباحثات ثنائية 

وتهدف مصر هذه المرة ليس إلى المحافظة على التهدئة . تمهيدا لعقد جولة حوار وطني فلسطيني شامل جديدة
علنة في اتفاق القاهرة الموقع في آذار الماضي وإنما إقرار برنامج سياسي متكامل للعمل الفلسطيني في الم

ويتبين من المداوالت األولية التي يجريها المسؤولون المصريون أن هناك ميال . الضفة الغربية وقطاع غزة
 . لمقبل وربطها بإنجاز البرنامج السياسيلتأجيل االنتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في كانون الثاني ا

وأشارت مصادر فلسطينية مطلعة إلى أن المصريين يبدون قلقا بالغا من الوضع الفلسطيني في قطاع غزة 
خصوصا، وفي الضفة والقطاع عموما، وهم ينحون بالالئمة في ذلك على كل من السلطة والفصائل الفلسطينية 

ويرى . الح الداخلي من جهة وال في ضبط الفلتان األمني من جهة أخرىمجتمعة التي لم تفلح ال في اإلص
المسؤولون المصريون أن فرصة االنطالق من غزة إلى الضفة لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية يمكن أن تضيع 

 . إذا استمر الوضع الراهن على ما هو عليه
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 الجمهورية والمخابرات العامة شرعت ولهذا السبب فإن الجهة المسؤولة عن الملف الفلسطيني في رئاسة
وهي في ذلك تحاول استباق انتهاء استحقاق التهدئة التي اقرتها الفصائل . ببلورة تصوراتها للمرحلة المقبلة

وقد تمثلت الفكرة األولية وراء إعالن القاهرة في أن . الفلسطينية في إعالن القاهرة حتى نهاية العام الحالي
ة شهور يتم خاللها انسحاب القوات اإلسرائيلية من القطاع والبدء في إعادة هيكلة استمرار التهدئة لتسع

مؤسسات منظمة التحرير وإجراء االنتخابات المحلية واالستعداد إلجراء االنتخابات التشريعية سوف يخلق 
ى تحقيق ومن شأن هذا الواقع ان يضعف الميول العسكرية ويعزز النهج التفاوضي وصوال إل. واقعا جديدا

 . خريطة الطريق
ولكن عندما لم تتحقق التوقعات األساسية وازدادت حدة االحتقان الداخلي الفلسطيني، وخصوصا بعد االنسحاب 

وهي تعتقد اآلن أن هذا المدخل . اإلسرائيلي من القطاع، باتت مصر ترى وجوب السعي الختيار مدخل آخر
وفي هذا السياق ترى . ل ملزم لجميع األطراف الفلسطينيةينحصر اآلن في االتفاق على برنامج سياسي شام

القيادة المصرية أنه ال جدوى من إجراء االنتخابات الفلسطينية في ظل استمرار الخالف والصراع حول 
 . السلطة والمفاوضات والسالح والمقاومة

هل تريد ألهالي غزة : فيهاويسأل المصريون في مداوالتهم عن الوجهة التي تريد األطراف الفلسطينية التحرك 
استمرار العيش في حالة حرب وفي ظل فلتان أمني؟ وهل تريد الفصائل مواصلة اقتراف األخطاء وتوفير 
الذرائع إلسرائيل الستمرار بطشها وتقطيعها ألواصر الصلة ليس بين الضفة والقطاع وحسب وإنما كذلك 

 يتطلع الفلسطينيون إلنجازه وما هي وسائل تحقيقه؟ لمناطق الضفة؟ واألهم ما هو المشروع السياسي الذي 
غير أن الجديد في األمر هو أن المصريين الذين تعمدوا بتجربة الصدامات الداخلية الفلسطينية في غزة 
وشاهدوا ليس فقط عواقب الفلتان األمني داخل القطاع وإنما كذلك على حدودهم معه باتوا يصرون على 

الكثيرين منهم يؤكدون أنهم كانوا في الماضي شركاء أيضا لكنهم اليوم شركاء صحيح أن . التعامل كشريك
ولذلك فإن ما يميز تحركهم هذه المرة هو إصرارهم على إبداء رأيهم وعدم االكتفاء بسماع رأي . بشكل أعمق

وما ينوون وربما أن هذا ما حاولوا قوله تفصيليا للسلطة وحركة حماس أثناء االشتباكات األخيرة . اآلخرين
 . قوله للجميع بعد عطلة عيد الفطر

والحقيقة أن المصريين في موقف كهذا يدخلون على المفصل السياسي األشد حساسية اآلن في الساحة 
إذ من المعروف أن الكثير من سياسات الفصائل الفلسطينية بنيت في الشهور التسعة األخيرة على . الفلسطينية

وقد شكلت االنتخابات الغالف السكري لحبة الدواء المرة التي سميت . التشريعيةقاعدة االنتخابات المحلية و
ومن الجائز أن موضوع االنتخابات صار القضية األساس في العمل السياسي اليومي لجميع الفصائل . بالتهدئة

 . الفلسطينية العاملة في الضفة والقطاع عدا حركة الجهاد اإلسالمي
وترى أغلب الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها . حمل في ثناياه فرص التغيير أو التفجيرواالهتمام باالنتخابات ي

كما أن عدم إجراء . حركة حماس أن إجراء االنتخابات في موعدها يوفر متنفسا لمنع االنفجار الداخلي
على كل أمل االنتخابات في الموعد المتفق عليه مطلع العام المقبل يعني تخليد الفساد والتسيب والقضاء 

ولعل هذة الحماسة من حركة . لذلك ترى حماس في إجراء االنتخابات مهمة أساسية تقود للتغيير. بالتغيير
حماس لالنتخابات دفعت إسرائيل إلى التلويح بمنع إجراء االنتخابات إذا لم تقم السلطة الفلسطينية بتفكيك البنى 

 إقليمية ودولية باتت ترى شرا في االنتخابات إن كانت كما أن قوى. التحتية لإلرهاب، أي نزع سالح حماس
 . تقود إلى فوز حماس فيها

ورغم أن نتائج االنتخابات المحلية دفعت . أما على صعيد حركة فتح فإن الموقف من االنتخابات أكثر تعقيدا
 وباتت تفكر في حركة فتح إلى تغيير موقفها من قانون االنتخابات فأيدت بعد رفض أسلوب االنتخاب المختلط
ويرى متابعون . انتهاج األسلوب النسبي بشكل كلي إال أنه ليس هناك موقف موحد للحركة من هذا الموضوع

الموقف األول يمثله الرئيس محمود : للمزاج والموقف الفتحاوي أن في حركة فتح والسلطة ثالثة مواقف متباينة
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والموقف الثاني تقوده جهات تنظيمية نافذة في . في موعدهاعباس ويعلن التزامه بإجراء االنتخابات التشريعية 
فتح يطالب بتأجيل االنتخابات إلى موعد آخر قريب يسمح لفتح باالستفادة من التراجع الذي يطرأ على مكانة 

أما الموقف الثالث فيطالب بإلغاء االنتخابات التشريعية . حماس في الشارع الفلسطيني جراء أخطاء وقعت فيها
ورغم أن . عالن أنها لن تجري في ظل االحتالل وبالتالي تكريس المجلس التشريعي الراهن لفترة طويلةواإل

التيار الثالث ليس بالغ القوة في فتح إال أنه يراهن على إشاعة عصبية داخلية ويدعو إلى إقامة حكومة فتحاوية 
ائل فلسطينية ومنظمات حقوقية إلى أنه من ويشير مسؤولون في فص. استنادا إلى األغلبية البرلمانية المتوفرة

الواضح أن االنتخابات لن تجري في موعدها المقرر وأنه من دون اتفاق حول ذلك ثمة احتماالت متزايدة 
  .النفجار الصراع الداخلي من جديد

  20/10/2005السفير 
 

  ... نقرأ وال نعي... فلسطينيا .49
  أحمد سليمان عصفور

معاصر ضد اسرائيل طيلة هذه السنوات فإنه كان لزاما علينا ان نعرف الطريقة التي              بالنسبة لواقعنا النضالي ال   
من حيث معرفة الهدف    , يفكر بها عدونا من خالل خبرتنا التي اكتسبناها من خالل تعاملنا معه طيلة هذه الفترة              

 بعدم اعطائـه الفرصـة      ونقوم من جانبنا  , الذي يرمي اليه من خالل العمليات االستفزازية التي يقوم بها ضدنا          
  .لتحقيق هذا الهدف من خالل تصرفنا الحكيم

ولم ترد حماس على ذلك     , وفي هذا السياق حسنا فعلت حركة حماس عندما تم اغتيال الشهيد الشيخ احمد ياسين             
ثم قـاموا باغتيـال الـشهيد       , او باالحرى اجلت الرد لتفويت الفرصة التي كانت تخطط لها الدوائر االسرائيلية           

عبدالعزيز الرنتيسي ليكون رد حماس قويا يتفق ومكانة هذين القائدين وبالتالي تقوم اسرائيل بـاحتالل الـضفة           
الغربية بالكامل وطرد السلطة بالكامل لقطاع غزة وبالتالي يخرج شارون نفسه من المأزق الذي كان يعاني منه                 

قيادة حماس في ذلك الوقت تفادوا الـرد        ولكن بحكمة   , ويصبح بطال في نظر شعبه وخصوصا المتطرفين منه       
حيث هدفت اسرائيل الستدراج حركة حماس للقيام به وبهذا االسلوب المسؤول فوتت الحركة الفرصـة علـى                 

  .الكيان االسرائيلي
وفي هذا السياق اود ان اشير ايضا الى السياسة الحكيمة التي اتبعتها االنتفاضة االولى المباركة بعدم انطـالق                  

ة من بعض المناطق الزراعية في القطاع وذلك لالبقاء على توفير الغذاء بشكل مستمر للمقاومة وبقيـة                 المقاوم
  .الشعب الفلسطيني الصامد

وهناك امور سلبية قد حدثت من خالل ردود فعل انفعالية غير مدروسة ومنها عنـدما قـام شـارون بزيـارة                     
ت المتكررة من اكثر من جهة للحكومة االسـرائيلية         االقصى عندما كان حزب العمل في السلطة رغم التحذيرا        

لخطورة هذه الزيارة التي اصرت عليها الحكومة االسرائيلية ووفرت لشارون حراسة من ثالثة آالف جندي فقد                
كان االجدر بنا ان نفكر بروية في الهدف الذي تريد اسرائيل تحقيقه من هذه الزيارة وبالتالي نقـوم بـاالجراء                    

 يجنبنا بعض المتاعب ولكننا قمنا بانتفاضة شعبية جارفة بالحجارة على غرار االنتفاضة المباركة              المناسب الذي 
االولى والتي ال غبار عليها ولكن الخطأ الذي وقعنا فيه هو عسكرة االنتفاضة بحيث اعطينا مبررا السـرائيل                  

 وقتل اآلالف من الشهداء واسـتعمال       الن تحتل مدن الضفة التي انسحبت منها مرة ثانية وتدمير البنية التحتية           
  .قوتها المفرطة وللتنكيل بالشعب الفلسطيني مقابل بنادق بسيطة لدينا

ومما يؤسف له ان الفصائل الفلسطينية على اختالفها بعد ذلك كل ركب رأسه كما يقولـون واصـبحت هـذه                    
التفكير في النتيجة التـي تترتـب       الفصائل تستدرج من قبل اسرائيل بالرد على استفزازها من دون التنسيق او             

وانعكس ذلك سلبا على القضية بحيث اصبحنا كالتي نكثت غزلها اي ان كل انجـاز يحقـق                 , عليها عملية الرد  
  .نعود ونفاوض عليه مرة اخرى



 

 19

وفيما يتعلق بتحرير قطاع غزة فقد كشفت هذه العملية المستور فأصبحت الفصائل تتناحر وتتصارع للحـصول                
وكل فـصيل  , ر من الكعكة وتحاول ان تنسب عملية الفضل في االنسحاب لها هي من دون غيرها        على اكبر قد  

وان الخطوط  , كان يشحن عناصره ضد عناصر الفصيل اآلخر واصبحت لغة الرصاص هي لغة الحوار بينهم             
  .الحمر الستخدام السالح من فلسطيني ضد فلسطيني آخر مجرد كالم فقط

رف كلية الى معركتنا الرئيسية الفاصلة في الضفة الغربية والقـدس والجـدار وان              مما تقدم فإنه يجب ان ننص     
نفسح المجال البقاء قطاع غزة الرئة التي يتنفس منها سكان القطاع وكذلك الضفة الغربية وان نفسح المجـال                   

 التي مررنا بها    للدول المانحة ان تقوم بتنفيذ المشروعات التي تكفلت بها وان نتعظ من كل التجارب سواء تلك               
او حدثت لغيرنا وال ينطبق علينا قول موسى ديان عندما استخدم خطة لمرتين وسئل اال تخـشى ان ينكـشف                    

  .امرك فأجاب انهم شعب ال يقرأون
 20/10/2005السياسة الكويتية 

 
 نقاش في الجدوى : السالح الفلسطيني في لبنان .50

 توفيق شومان  
لسطيني شفيق الحوت وفيه إن المقاومة الفلسطينية ارادت ان تملك قرار ثمة قول سياسي مأثور للقيادي الف

 ). 7/7/2004النهار (الحرب والسلم في لبنان واالردن، وهذا قرار سيادي ال يمكن ان تقبله اي دولة 
 1970مثل هذا القول يميط اللثام عن جذور اساسية لالنخراط الفلسطيني في لبنان واالردن بين االعوام 

، فالشرعية الثورية، التي تظللت بشعارها فصائل المقاومة الفلسطينية في عقدي السبعينيات والستينيات 1975و
من القرن الماضي، انتجت بحكم ارتطامها مع الدولة القطرية الناشئة مرتكزات صدامية متنافرة االبعاد، احدها 

ة ادت الى االشتباك الدامي بينهما، فيما توسيع شق السجال حول الوطني والقومي وأيهما يسبق اآلخر، وبطريق
الثاني قام على مصادرة المقاومة الفلسطينية لقرار الحرب والسلم، مما اوقعها في مفهوم نقيض مع الدولة بما 

 . هي تجسيد افتراضي لمصلحة شعب عربي في قطر عربي معين، والقطر هنا، نموذجه اثنان، االردن ولبنان
ة الصراع المفترضة ايضا بين المقاومة الفلسطينية والعدو االسرائيلي الى وجهة ووفقاً لذلك، انتقلت وجه

صراعية محمومة بين شرعية البنادق، التي سعت المقاومة الفلسطينية الى اشاعتها وقيادتها، وبين شرعية 
المتعلق بالحق التي كانت تعمل على امتالك زمام امرها، والكالم هذا يخرج عن الحكم القيمي ) النظام(الدولة 

والباطل، ويستمد حصريته من تنازع شرعيتين، وربما مشروعين، ولكن النتائج التي تكرست بعد ذلك، تظهر 
ان شرعية البنادق كادت تزيح شرعية الدولة في االردن، وعملت على بعثرتها في لبنان، وفي الحالتين لم 

 . يتحرر شبر واحد من األراضي الفلسطينية المحتلة
ن استخالصه هنا، مفاده ان الفكر الفلسطيني المقاوم الذي انطلق في النصف الثاني من ستينيات القرن ما يمك

المنصرم، إنما قام على مرتكز طارد لما حوله من بيئة منظمة او مقوننة، اذ اظهر نفسه كما تدل سلوكياته، 
 ركونه لمنطق تخوين من حوله ومن ، فضال عن)الحكم هنا ليس اخالقيا بالتأكيد(خارجا عن كل نظام وقانون 

القائمة، ) الدول االنظمة(ال يجاريه بتوتر خطابه وانفعاله، وبصورة بدا انه يسعى الى الحلول مكان السلطات 
ولعل مراجعة لجعبة الماضي الفلسطيني وسلوكياته في االردن ولبنان من خالل بيانات ونداءات صادرة عن 

 : مر اكثر وضوحا، والبداية ممن يمكن تسميتها بالمسألة االردنيةفصائل فلسطينية مختلفة، تجعل اال
، اصدرت منظمة التحرير الفلسطينية بيانا اعتبرت فيه ان االراضي االردنية التي 18/9/1970 في �

سيطرت عليها هي أراض محررة، وجاء في البيان تعتبر منطقة اللواء الشمالي من البقعة حتى الحدود الشمالية 
 : جرش عجلون الرمثا اربد مناطق محررة وخاضعة للثورة الفلسطينية وتم تعيين كل من: ا الحبيبألردنن

 . أ أحمد الهنداوي حاكما اداريا لمحافظة اربد يساعده حسن خريس
 . ب صالح الناظر للواء جرش يساعده حسين الكايد
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 . ج حسن صماوي حاكما اداريا لمنطقة عجلون
، طلبت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية من العاملين في )18/9/1970( وفي اليوم نفسه �

 . المناطق المحررة، في المرافق العامة، مزاولة اعمالهم اليومية
إن المعركة : ، وجهت منظمة التحرير الفلسطينية نداًء الى القوات العراقية قالت فيه17/9/1970 بتاريخ �

لسطينية ضد السلطة العميلة في االردن، هي معركة االمة العربية كلها، اننا الحاسمة التي تخوضها الثورة الف
 . نطالبكم بالمشاركة ومساندة قوات الثورة من اجل اسقاط حكم الخيانة والتآمر

، إن الجماهير الشعبية في االردن، 2/11/1970 وفي بيان صادر عن القيادة الموحدة للعمل الفدائي بتاريخ �
 .  على العمل الفدائي تطالب بقيام حكم وطني يشق فيه الشعباذ تشجب التآمر

وانتقاال الى المسألة اللبنانية، فقد جاء في برقية وجهها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 
، الى الملوك والرؤساء العرب ان الثورة الفلسطينية تود ان تؤكد على تمسكها بحقها في حرية 21/10/1969

 . مل من االراضي العربيةالتحرك والع
، صدر عن منظمة التحرير الفلسطينية بيان ورد فيه ان بعض الدول العربية ومنها هذا 18/12/1970 في �

، لقوى الثورة الفلسطينية، وهناك على ما يبدو سياسة مشبوهة ترتبط 1965تصدت منذ العام ) لبنان(البلد 
 . السياسة االسرائيلية الى حد بعيدبشكل او بآخر بمخططات استعمارية تتداخل فيها 

، 26/10/1969 وليس بعيداً عن انزال الشبهة بالسلطات اللبنانية فقد قال بيان صادر عن حركة فتح في �
تعليقا على حوادث امنية وقعت بين الجيش اللبناني ومجموعة فدائية في بلدة مجدل سلم كنا نحسب ان رئاسة 

االمور التي نفذتها الفئة العسكرية المشبوهة، اال اننا فوجئنا، مرة اخرى، الجمهورية ستحرص على تفهم حقيقة 
 . بأن رئاسة الجمهورية كان همها تغطية تحركات الفئة المشبوهة

ان الفكر الفلسطيني المقاوم في تلك اآلونة كان يرتكز ) وغيرها العشرات(ان الواضح من خالل هذه البيانات 
 : على

 . تخوينيأ فيضان خطاب الغضب ال
 . ب قابلية االصطدام مع البيئة الحاضنة

ج تأليب قسم من اللبنانيين واالردنيين على سلطاتهم، وهذا ما يظهر من خالل النداءات الموجهة مرة الى 
 . الشعب االردني، ومرة اخرى الى الشعب اللبناني

 . د عدم اعترافه باالنظمة السياسية القائمة
ا هي شأن يعلو على اي شأن قطري او سياسي او اقتصادي، او اجتماعي او ه توثين شرعية البنادق، بم

 . وطني
إن العناصر السابقة الذكر، محورها رمي الشبهة والتخوين على كل من هو خارج دائرة االجتهاد العسكري 

لسطيني الفلسطيني الصرف والمحض، والمفارقة في هذا االجتهاد، ان سخونته التخوينية، التي انطلقت من الف
باتجاه اآلخر، سرعان ما ارتدت على الدائرة الفلسطينية ذاتها، وهذا ما يتبدى في تخوين اليسار الفلسطيني 
لليمين الفلسطيني في السبعينيات وارتفاع هذه الوتيرة بعد ظهور برنامج النقاط العشر، ومن ثم اتساع شبهة 

، واستطراداً ليست االشتباكات المدبرة حينا والمقبلة 1993التخوين بين الفلسطينيين بعد اتفاقية اوسلو في العام 
احيانا بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية سوى احد تعبيرات التخوين الممتدة منذ السبعينيات، بل الستينيات 

 . حتى هذه اللحظة
) المتطلب(خالصته محتوى القول في هذا االتجاه ان متطلبا هاما، يجب ان يستدركه العقل السياسي الفلسطيني، 

تقوم على اهمية التفريق بين ثقافة المقاومة وثقافة السالح، فاالخيرة هي نفي لكامل البيئة المحيطة بها، فيما 
نموذج المقاومة عند السيد موسى (، هي فعل استيعابي لهذه البيئة بغرض تحصينها )ثقافة المقاومة(االولى 
 مع البيئة المحيطة به وابتعاده الحكيم عن االصطدام بمشروع حيث يالحظ في هذا النموذج تكامله) الصدر
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الدولة القطرية، ال بل اعتبار مشروع بناء الدولة غير منفصل عن آليات الصراع مع العدو االسرائيلي، بينما 
أفضت ثقافة السالح الى اصطدام المقاومة الفلسطينية مع مشاريع الدولة القطرية وحتى مع مجتمعها 

، وهذا ما ينبئ باستحالة او صعوبة تقديم نموذج دولتي فلسطيني في اراض فلسطينية قد تنسحب )يالفلسطين(
منها اسرائيل، على ان االصطدام بمشاريع الدولة القطرية وبالبيئات المحيطة بالعمل الفدائي الفلسطيني، وفقا 

مة العربية طريق لتحرير لنظريات التحرك على ارض اي دولة عربية او استناداً لنظرية تحرير االنظ
فلسطين، ادت الى ان تدفع الثورة الفلسطينية اثمانا غاليا في نزاعاتها العربية، والى درجة يمكن فيها القول، ان 
هذه االثمان فاقت االثمان المدفوعة مع العدو االسرائيلي اذا ما تمت مقارنة حصاد القتلى والخسائر في 

في النزاعات الفلسطينية اللبنانية، مع حصاد الشهداء والخسائر الناجم عن النزاعات الفلسطينية االردنية، و
 . 1987 وحتى االنتفاضة االولى في العام 1965الصراع مع اسرائيل منذ انطالق الثورة الفلسطينية في العام 

عربية وعلى العموم، يفترض بفشل ثقافة السالح ومؤدياتها نظريات الحروب من الخارج وإسقاط االنظمة ال
بلور نقدا فلسطينيا ذاتيا خاصة بعد صوابية االنتقال النضالي ) الفشل(والرهاب من الدولة القطرية، ان يكون 

الفلسطيني الى داخل االراضي المحتلة، ولكن من خالل وقائع السجال الفلسطيني مع الدولة اللبنانية في هذه 
ئ يمنهج بعض جوانب العمل الفلسطيني خصوصا لناحية اآلونة، يظهر ان بقايا التحصن بالماضي الفاشل ما فت

 . رهابه من قيام الدولة في لبنان
إن هذا المنهج من التفكير الذي بنى سلوكه على اعتبار الدولة اللبنانية نقيضة للقضية الفلسطينية، ونقيضة 

نتج سوى الزحف االسرائيلي ، لم ي1975التضامن معها على االقل، ودفع باتجاه انهيار الدولة ابتداًء من العام 
، فضال عن تبلور مشروع اسرائيلي داخلي كاد يطيح بهوية لبنان العربية 1982الى لبنان واجتياحه في العام 

، فيما االتجاه نحو اعادة بناء الدولة اللبنانية بعد اتفاقية الطائف، تسنى 1983 ايار في العام 17من خالل اتفاقية 
يلي في لبنان، الذي بلغ ذروته باندحار الجيش الصهيوني عن معظم االراضي له اسقاط المشروع االسرائ

، والمعادلة هنا على ما هو ظاهر، ان اعادة بناء الدولة اللبنانية ببعدها العربي عنت 2000 ايار 25اللبنانية في 
 . م هذا المشروعابعاد المشروع االسرائيلي، فيما ضعف الدولة والدفع باتجاه انهيارها لم يعن سوى استقدا

االمر اآلخر، الذي يفترض بالعقل الفلسطيني ان يدركه، ان المقاومة الفلسطينية وسالحها وعلى مدى سنوات 
عدة من حراكها اللبناني، لم تفلح في حماية نفسها، وال في حماية الفلسطينيي وال في إغالق المنافذ امام 

يض من ذلك، فإن المقاومة اللبنانية أفلحت في إنجاز فعل التحرير وعلى النق. اسرائيل للتمدد الى الداخل اللبناني
 . وفي حماية مواطنيها وحماية الفلسطينيين في لبنان ايضا

وأما المعادلة الثالثة، فمحصورة بمراجعة العقل الفلسطيني لخطابه وأدبياته في لبنان، ومنها ان السالح 
له القدرة على االطالق في يوم من االيام في حماية الفلسطيني في المخيمات وفي خارجها، لم تتوافر 

 1982 االجتياح االسرائيلي في العام 1973 مع الجيش اللبناني حوادث العام 1969حوادث (الفلسطينيين 
، وفوق ذلك، ان على هذا العقل ان ال يستقر )1987 و1985مجازر صبرا وشاتيال حرب المخيمات بين عامي 

ة الدولة اللبنانية تأتي على حساب القضية الفلسطينية، فاالخيرة هي من االلتزامات على قناعة مؤداها ان قو
وأخيرا لعله آن االوان، ألن يقال للعقل السياسي الفلسطيني ليس كل . الوطنية والقومية واالخالقية لدى اللبنانيين

الفصائل الفلسطينية على ما يفكر به على صواب، وليس كل سلوك فلسطيني على سوية، وليس كل ما تقوم به 
حق، فالقضية الفلسطينية شيء واالداء والخطاب الفلسطينيان شيء آخر، وإذا كان من حق الفلسطينيين ان 

وان يتلقوا الدعم والمساندة من شرفاء العالم وأحراره ومجاهديه الستعادة، بالدهم ) فوق أراضيهم(يناضلوا 
  . ان يكون لهم دولة، لها انظمتها وقوانينها ومؤسساتها أيضاوبناء دولتهم المستقلة، فمن حق اللبنانيين

  20/10/2005السفير  
  

  ..حسناً، ماذا لدينا هنا؟ .51
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  عزمي بشارة   
مع أنه عام كوارث طبيعية، من التسونامي حتى الزلزال، ومع أننا ال ندري بعد َمن سيتهم َمن فـي منطقتنـا                     

لونزا الطيور، ومع أن سلوك الناس في بالدنـا يبـدو كحالـة             بالمسؤولية عند سماع الخبر عن أول إصابة بانف       
  .انتظار لكارثة أخرى ال علم للناس بطبيعتها، إال أن السياسة ليست كارثة طبيعية

، وأن يـسيروا علـى      !لقد عمم شارون على وزرائه أن يصمتوا في كل ما يتعلق بلبنان وسورية، وال نفَـس               
ورغم مقابلة زئيف فركش، رئـيس شـعبة المخـابرات          .  إسرائيل رؤوس األصابع لئال يلتفت أحد إلى وجود      

معـاريف  (العسكرية اإلسرائيلية، الصريحة كعهد العسكريين عادة في مقابالت مالحق األعياد التي تحتفي بهم              
، ورغم تعبيره الصريح عن رغبة إسرائيل بنتيجة معينـة تمـس الـرئيس              )2005اكتوبر  /  تشرين االول  17

 عن الحقيقة التي ال يستطيع أن يجزم بشأنها على حد تعبيره، يبقى الصمت هـو الخبـر                  السوري بغض النظر  
فحتى لو تكلمت إسرائيل يلتزم المستمعون، عفواً المـشاهدون،         . بغض النظر عما إذا ساد الصمت حقيقة ام ال        

فعل خال فعـل    بالخبر حول الصمت في منطقة تنتظر، أو تتأكد لهم نظرية مؤامرة جديدة تؤكد عدم جدوى أي                 
  .المشاهدة

والصمت المعلن هو نمط سلوك إسرائيلي متجاوب مع األجندة األميركية معروف منذ حرب الكويت، إذ تبلـغ                 
وينم ! أميركا إسرائيل رجاءها أن تصمت وأال ترد، وتلتزم إسرائيل بعد أن تتفلت قليالً صائحة امسكوني عنهم               

 لتحقيق الغايات التي تسعى إليها إسرائيل مـن دون أن تجهـد             هذا النمط من السلوك عن تفاؤل بعمل اآلخرين       
نفسها، وهم في هذه الحال الواليات المتحدة وحلفاؤها، كما يعبر عن إدراك بأن أي شيء يبدر عن إسرائيل قد                   

وهو وعي ذاتي تحسد عليه إسرائيل، بمعنى أنها تعرف كم هي محبوبة في المنطقة، بحيـث       . يؤدي إلى إرباكه  
كما يدلل على مستوى ما من التنسيق فـي         . الم صادر عنها قد يخرب اللعبة بتهمة أنها لعبة إسرائيلية         أن أي ك  

فالصمت والترفع عن رد الفعل ليس من صفاتها        . األجندات، إذ أن إسرائيل تطلب عادة ثمناً لصمتها ولتحييدها        
  .ثم أنها ال تحب حقيقة أن شركاءها يخجلون بها. الحميدة

ار هذه الدزينة من الحقائق مجاملة للشعوب، أو للرأي العام، أو لقوى الممانعـة ضـد المخطـط                  ال يمكن اعتب  
فأي رأي عام هو ذاك الذي ال يستثيره إال موقف إسرائيلي معبر عنه علنـاً؟ والوجـه                 . األميركي، كما تسمى  

ال يرى الشر في الظـاهرة      أي رأي عام هو ذاك الذي يستثيره أي كالم إسرائيلي؟ ولماذا            : اآلخر لهذا التساؤل  
ربما لم يعد الموقف اإلسرائيلي بذاتـه دون مركبـات وعـي            : إال بنسبة مشاركة إسرائيل فيها؟ والوجه الثالث      

وربما يتم تكرار معادلة الصمت اإلسرائيلي هذه كنوع من احترام مشاعر العرب            . ومواقف أخرى يستثير أحداً   
ويبرز احترام المـشاعر    . دات الشكلية، وهي مقولة عنصرية منتشرة     والمسلمين كما في الشكليات الدينية والعا     

والصمت اإلسرائيلي غير صـامت     . مقابل استثارة المشاعر التي يستغلها المتطرفون بحجة الموقف اإلسرائيلي        
  .فعالً، ففي إسرائيل صحافة متنافسة تستنطق الحجر لتمأل مئات صفحاتها اليومية بأي كالم وأية ثرثرة

األجندات حتى من خالل تأجيل حسم معركة من دون أن تغيب عن األذهان ضرورة إحراز فوز بالنقاط                 وتتقدم  
فال غرابة وال سر في أن إسرائيل تعتبـر التـسلح   . في الجوالت الجارية الستنزاف الخصم أو خداعه باألوهام     

خصوص سورية الفرصة التاريخية    وتعتبر مع تطور األجندة األميركية ب     . النووي اإليراني الممكن خطراً حقيقياً    
ورايـس ال   . مؤاتية لتركيع سورية في قضايا إستراتيجية ولـتفهم وتستوعب ما يفهمه اآلخرون في المنطقـة             

ويجهـد  . فلديها ما يكفـي مـن الـنفط       (!) ترى حتى حاجة لتطوير الطاقة النووية ألغراض مدنية في إيران           
أن قيام الجنراالت واألدميراالت بــ  ) اكتوبر/  تشرين االول 4(مسؤولون في البنتاغون ذاتهم إلقناع نيوزويك       

والجميع يعرف أن ضرب إيـران     . حتلنة أي تحديث الخطط العسكرية لمهاجمة سورية وإيران هو أمر روتيني          
  .وهكذا... وسورية يتطلب ضرب حزب اهللا في الطريق، وهذا بحد ذاته يريح إسرائيل أيضا

ندات مع أميركا تريد بعض األنظمة العربية أن يصدق رأيها العام ما تقوله عـن               وربما لتسهيل أمر تنسيق األج    
وال بد أنها تستعين لكي تصدق بمن يعومـون         . خطة شارون في فك االرتباط وكأنه جزء من خارطة الطريق         
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ء فليس لدى هؤال  . على شبر ماء من كتبة اليسار الصهيوني العاجز، الباحث عن الدبس حتى في مؤخرة النمس              
كما أعانتهم أوروبا على االعتقاد أن شارون قد تغيـر ألنهـا            . بعد فشل كامب ديفيد من مشروع سوى شارون       

أيضاً عاجزة، واألصح متعاجزة، عن تقديم بديل ما للسياسة األميركية، وألنها غير قادرة وال راغبة، من موقع                 
جميل صورته، والـضغط علـى نفـسها        الخانة التي موضعت نفسها فيها، بالضغط على شارون فإنها تفضل ت          

ولكي تشاركوه  ! وإذا لم يكن انجازاً تصوروه انجازاً     . لتتقبله، وتدعو العرب لقبول ما يعرضه شارون صاغرين       
  !الفراش أغمضوا عيونكم وفكروا بأميركا

ألردني في  قلنا ان شارون لم يغير جوهر طروحاته منذ نهاية الثمانينات، أي منذ بروز الخيار الفلسطيني بدل ا                
االنتفاضة األولى، وفك االرتباط األردني مع الضفة، وحللنا بما فيه الكفاية استراتيجية شارون التي أدت إلـى                 
فك االرتباط، وقد تبين من رد الفعل الدولي ومن تكثيف النشاط االستيطاني في الضفة الغربية علناً وصراحة،                 

لم ندع ان شارون لـم يتغيـر        . طف ثمار هذه االستراتيجية   ومن ازدياد الضغط على الفلسطينيين أن شارون يق       
تشاؤماً أو جموداً، بل ألن األمر يتطلب قراءة مواقفه والتمييز بين الدعايـة االنتخابيـة والمواقـف الحقيقيـة                   

  .والتغيرات التي طرأت على الموقف العربي من ناحية أخرى
قد بانت بشائرها من رفضه مقابلة الرئيس الفلـسطيني،         ولكن ماذا بشأن استراتيجيته هو في المرحلة المقبلة؟ ل        

  فهل أصبح حتى لقاء شارون مطلباً؟
إذا كانت استراتيجية العرب هي الديبلوماسية األميركية فقط، فال غرابة أن يفضل شارون التفاوض مع أميركا                

اللقاء مع العرب مجـرد     عند ذلك يصبح    . مباشرة من دون العرب، وهذا ما فعله في خطة فك االرتباط متباهياً           
كما يغدو اللقـاء  . تطبيع تريده إسرائيل من ناحية، لكنها غير مستعدة للتضحية من أجله بشيء من ناحية أخرى          

وشارون يستغل حاجتهم إلثبات ذلك لتقـديم طلبـات ابتزازيـة           . تتميم معاملة للقادة أمام شعوبهم بأن لهم دور       
  .وللتعامل بغرور وتبجح

أوالً، توسيع وتثبيت التيار المركـزي فـي الـشارع          :  شارون في المرحلة المقبلة بما يأتي      تتلخص استراتيجية 
اإلسرائيلي الذي يتجاوز حدود األحزاب ويؤيد فكرة االنفصال الديموغرافي مع الفلسطينيين بموجـب القاعـدة               

 الفلسطينيون حتـى    وإذا احتفل . االنفصال عن أكبر عدد من الفلسطينيين على أصغر رقعة من األرض          : اآلتية
بأقل من ذلك أو انصاعوا إلمالءات شارون فال بأس، ألن هذه قوى ال تبحث عن عدالة وال إنصاف بل عـن                     

ثانياً، توسيع التعاون مع الواليـات المتحـدة آخـذاً فـي            . انفصال عن الفلسطينيين بالظروف الواقعية المعطاة     
وهذا يعني اضطرار إسرائيل ألن تساير أكثر، ولكنها        . لعراقاالعتبار مهماتها الجديدة في المنطقة منذ احتالل ا       

تساير أميركا أخرى، أميركا أكثر اتفاقاً معها في المسائل الجوهرية، ولذلك فهي تساير تكتيكياً من أجل مكاسب                 
ا ثالثاً، إشغال الفلسطينيين في المفاوضات حول قضاي      . استراتيجية من نوع رسالة الضمانات األميركية لشارون      

حتى ما  . من نوع المعابر والحدود في غزة ومرور البشر والبضائع من غزة واليها، ومن نوع الميناء والمطار               
من أجل مثل هذه القضايا سـيزور المنطقـة الوفـود           . كان مفروغاً منه قبل فك االرتباط لم يعد مفروغاً منه         

 ننته من أمر غزة بعـد إذاً، وال حتـى           لم. والموفدون، وسيطالب شارون باالجتماع وعلى هذا سيتم التفاوض       
وتـصبح مـشروطة بتنفيـذ      . رابعاً، في هذه األثناء تبتعد المفاوضات السياسية حول الحـل الـدائم           . تفاوضياً

الفلسطينيين اللتزاماتهم من خارطة الطريق أي االنقضاض على ما يسمى فـي نـصها بــ البنيـة التحتيـة                    
ويعرف شارون أن المنتصر في حرب أهلية فلـسطينية         .  المسلح والمقصود هو ضرب خيار الكفاح    . لإلرهاب

هي إسرائيل، وذلك ليس فقط نتيجة للفوضى وإضعاف الحركة الوطنية الفلسطينية، بل ألن أي طرف ينتـصر                 
خامساً، يتم استثمار فـك     . سيصبح في اليوم التالي حتى أكثر ارتباطاً بإسرائيل وأقل قدرة على فرض شروطه            

سادساً، في هذه األثناء تشارك إسرائيل بشكل       .  دولي وعربي على الفلسطينيين في هذا االتجاه       االرتباط لضغط 
فاعل سراً وصامت علناً في محاولة الجمع بين فرض الحصار السياسي الدولي على سورية مع فرضه علـى                  

  .المقاومة في لبنان
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كثيف االستيطان علـى االرض، وزيـادة       تستحق هذه الخطة أن تسمى استراتيجية طبعاً، خصوصاً اذا رافقها ت          
لكنها ليس مضمونة النجاح لو قابلتها      . استخدام القوة العسكرية، وسعي عربي إلرضاء شارون إرضاًء ألميركا        

  .إستراتيجية فلسطينية متفق عليها
وتتم مسايرة قدرات الحلفاء وظروفهم، لكن األجندات مفروضة ومحددة ولم تتغير بخـصوص نـزع سـالح                 

وإذا أمكن اآلن تجميع أكبر عدد من القوى على نزع السالح الفلسطيني، والظرف في              . مة في لبنان مثالً   المقاو
ومنها ربما تقود الطريق الى إقامة سفارات للبنان وفلسطين، ومن الـسفارات            . السلطة الفلسطينية مؤات، فلم ال    

وبغـض النظـر عـن      .  رعايا سـفارة   الى جوازات سفر للفلسطينيين ليتحولوا من الجئين الى مغتربين، أي         
التبريرات وصحتها والموقف منها، المهم أن هذا يدفع بتنفيذ األجندة خطوة إلى األمام، ويعمق المزاج المطلوب                

ولذلك يتم التأكيد عليه، فهو ينسجم على كل حال مع مخطط آخـر فـي فلـسطين                 . واألجواء التي يراد خلقها   
ويجد الرسن عالقة بين مهمته في لبنان ومهمة        . ا تنفيذ فعلي للمشروع   وهذ. لمقايضة مشروع الدولة بكل شيء    

. أخرى غير منتهية له هناك وحسرات قديمة من أيام تعثر اتفاقيات أوسلو وتحميل المسؤولية لياسـر عرفـات                 
بنان أما هدف الرسن اللبناني من مهمته في ل       . هنالك إذا هدف للمهمة له عالقة بإنهاء تدريحي لمسألة الالجئين         

وهو يتحدث فجأة بلغة إنهاء مشكلة حزب اهللا بالحوار، مع أنها ليست لغته، ألنه يـتم تنـسيق                  . فهو حزب اهللا  
  .ولكن المهمة الكبرى لم تتغير. األجندات

وليس المقصود ضد ماذا ومع ماذا، بل ضد من ومع من؟ وال تتم             . ضد أو مع  : أما الشعوب فتتم استثارتها بلغة    
اي إلى اين يذهب البلد، أي بلد، وماذا سيحصل له إذا خضع أو أخضع ألجنـدات                . وراء ذلك مناقشة مسألة ما    

الدول العظمى؟ يتم تغييب الرأي العام لتصبح عالقته بما سيجري عالقة بكارثة طبيعية يتم انتظارها أو منحـة                  
  .ربانية من السماء طال انتظارها، حسب زاوية النظر

ترح فلن تبقى لألميركيين محطة ديموقراطية يشيرون إليها ويؤملون الناس بهـا            وإذا مر الدستور العراقي المق    
وبعدها سيضطرون إلى   . المقبل، وهو موعد االنتخابات البرلمانية    ) ديسمبر( كانون االول    15في المنطقة، إلى    

 الوقود، ولماذا تستمر    شرح لماذا ال ينتظم تزويد الكهرباء في العراق، ولماذا ال ينتج البلد ما يكفي سياراته من               
المقاومة لوجودهم، ولماذا لم تحل الديموقراطية مسألة اإلرهاب؟ ومنذ ان كتبنا مؤخراً في هذا الموقع عن بداية                 
طرح هذا الموضوع في الصحافة األميركية المركزية انتشر بشكل واسع جداً النقاش في الواليات المتحدة حول                

) 2005 تـشرين األول     17حليل ديفيد سنجر االخباري في نيويورك تايمز        ت(مسألة تصدير الديموقراطية هذه،     
وتغيرت لهجة بوش تجاه اإلرهاب إلى درجة انه بات يتعامل مع اإلرهاب في خطاباته كقوة بحجـم المعـسكر               

ومع أن هذا التشبيه ينم عن اعتراف بفشل الجهود المبذولة ضـد            . الذي وازى قوة أميركا إبان الحرب الباردة      
 ، فمن الواضح ان هذا      2001) سبتمبر( أيلول   11ا الخصم وبازدياد قوته منذ شنت عليه الحرب في أعقاب           هذ

كما أنه ال يدل على توازن      . التوجه ال يبشر بالخير من ناحية البدائل التي تطرحها أميركا أمام شعوب المنطقة            
يهيئ رأيه العام لقبول التحدي الذي طرحه       لكن الرئيس األميركي    . أو عقالنية في تقويم حجم هذا الخصم وقوته       

الظواهري الذي اقتبسه الرئيس األميركي باالسم أن أميركا لن تهرب وأنها لن تفعل ما فعلته في فيتنام ولبنـان                   
جميل ان نتكهن ماذا كانت ستفعل في فيتنام لو بقيت حتى اآلن، او هل كان لبنان سيبدو في حينـه                    . والصومال

الياً لو بقي األميركيون؟ مضاربات سخيفة جداً، لكنها قد تكون مفيدة للتعرف علـى العقـل                كما تبدو العراق ح   
فقد وجد رئيس أميركا نفسه مضطراً الستخدام تعبير للظواهري لكي يحـرض رأيـه              . األميركي الحاكم حاليا  

  .العام ويستثيره
  

سها إذا لم تدرك القوى الحيـة فـي         وهي لن تزول مع كابو    . هذه هي الصورة التي تتجلي دون ان ينجلي الليل        
المجتمعات والدول العربية ان الكارثة الطبيعية الحقيقية هي تحييدها لذاتها وإلرادتها، فهي ليس أقلية بين قوتين                

وسيكون على من لديهم مشاريع أن يحولوا األغلبيـة         . عظميين كما يدعي بوش، بل هي قوى األكثرية المحيدة        
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احة العمل السياسي بتصور ومشروع، وان تتقاطع تصوراتها وتجمع أجنـداتها كمـا             المحيدة إلى قوى تقتحم س    
لم تشاور الشعوب العربية وال قواها الحية قبل        . تجتمع أجندات اآلخرين التي تنتظر تطبيقها كأنها كارثة طبيعية        

 صـحافيين وكتـاب      ايلول وغيرها في اسبانيا وأندونيسيا، أو قبل اغتيال الحريري وغيره من           11تنفيذ جريمة   
  .لبنانيين، وهي لم تشاور قبل احتالل العراق وال فيما يعد حاليا من مخططات أميركية لسورية ولبنان وفلسطين

  20/10/2005الحياة 
  

  )واسألوا المصريين(عيون واذان  .52
  جهاد الخازن    

وطنية وحماس، ويقـاطع    فصيل الجهاد االسالمي في فلسطين مع التهدئة ومع المقاومة، وضد مواقف السلطة ال            
  .االنتخابات النيابية المقبلة

كان هذا الموقف الذي نقله إلي الدكتور رمضان شلّح، رئيس الجهاد، في اتصالين هاتفيين طـويلين، االسـبوع    
  .الماضي وأمس، وسألته كيف يمكن ان يوفق الجهاد بين التهدئة والمقاومة معاً

الماضي، ) مارس( اساسياً في الوصول الى اتفاق القاهرة في آذار          الدكتور رمضان قال ان الجهاد كان عنصراً      
وهو اضاف انه يفترض ان تكون التهدئة من الجانبين اال ان اسرائيل تعاملت مع الجهـاد                . واسألوا المصريين 

كأنه خارج التهدئة، وتعرض نشطاؤه الغتياالت ومطاردات واعتقاالت، ويبدو ان شـارون يـشتغل لحـسابه،         
ي بأي اتفاق، وقناعته ان الجهاد ال يملك برنامجاً سياسياً لذلك فهو يحاول أال يترك لنا شـيئاً علـى                    وغير معن 
  .االرض

واضـاف ان   . رئيس الجهاد اصر على ان كل اعمال الفصيل خالل التهدئة كانت رداً على اعتداءات اسرائيلية              
واالعتقال وتوسيع المستوطنات وبناء الجدار     كل مبررات المقاومة ال تزال موجودة مع استمرار القتل والتدمير           

وتهويد القدس، واذا كان االحتالل بكل ممارساته موجوداً، فما المبرر لعدم المقاومة؟ االسرائيليون يفرضـون               
المقاومة، وطبعاً نحن سنقاوم طالما ان االحتالل يعطينا كل يوم مشروعية ممارسة هذا الخيار، فهو حـق كـل     

  .شعب تحت االحتالل
يفترض ان تكون حماس والجهاد في خندق واحد، وقد صمدت عالقتهما دائماً لتقلبات االوضـاع الفلـسطينية                 
واالقليمية، اال ان الدكتور رمضان شلح يقول ان موضوع المشاركة في االنتخابات ادى الى افتراق في الـنهج                  

  .بيننا وبين حماس
ندما كانت السلطة مدانة ومتهمة بـالتفريط لتنظيمهـا          ع 1996هو ذكرني بأن حماس والجهاد قاطعتا انتخابات        

اريد من حماس والجبهة    .. انتخابات تحت االحتالل، واليوم اصبحت السلطة مدانة ومتهمة اذا اجلت االنتخابات          
 درجـة، وحتـى اصـبحت       180الشعبية تنويري ألن شيئاً لم يتغير بعد عشر سنوات حتى يتغيـر الموقـف               

  . بعد ان كانت ادانة وتفريطاًاالنتخابات مطلباً وطنياً
هو يصر على ان الشعب الفلسطيني ال يستطيع ممارسة حقوقه االساسية في ظل االحتالل والسلطة ال تستطيع                 
توفيرها له، ويضيف معترضاً على موقف الدكتورة كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية االميركية، التي تريـد               

ان هذا الكالم ال ينطبق على الفلسطينيين الن الحاكم         : لحكومات، ويقول استنفار قوى المجتمع المدني في وجه ا      
  .عندنا ليس ابو مازن، او السلطة الغاشمة وانما اسرائيل بكل بشاعة االحتالل

الدكتور رمضان شلح يسأل أي ديموقراطية يمكن ان تقوم في اراضي الفلسطينيين واالحـتالل يقتـل ويـدمر                  
والتهدئة كمـا   . وقف المقاومة في هذا الوضع هو بمثابة اعطاء شرعية لالحتالل         وهو يرى ان    . ويهود كل يوم  

، واالفـراج عـن االسـرى       )العنف المتبادل (يذكرني قامت على أسس اهمها اثنان، وقف كل اشكال العدوان           
لزمهـا  والمعتقلين، اال ان ارييل شارون يتصرف من منطلق ان اتفاق الفصائل الفلسطينية ال يعني اسرائيل او ي 

  .بشيء، ولو قبلت المقاومة هذا المنطق لكان معناه ان ترفع الراية البيضاء وتسلم باالحتالل
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وقال . وضمن هذا النطاق انتقد رئيس الجهاد ادانة ابو مازن قتل جنود اسرائيليين في مستوطنة غوش عتصيون            
يون، مع ان موقفه مختلـف، ولكـن ال    انه كان يفهم ان يدين ابو مازن عملية انتحارية في القدس يقتل فيها مدن             

يفهم ان يصل االمر الى ادانة قتل جنود اسرائيليين في موقع عسكري مع ان الـشرائع الـسماوية واالرضـية               
وانا ال استوعب موقف ابو مازن فعليه ان يرسم لنفسه سـقفاً النـه اذا               . والقانون الدولي تبيح مقاومة االحتالل    

وض، والمقاومة ال يحق لها مهاجمة موقع عسكري يهدد النـاس كـل يـوم               اعطاهم كل شيء فعلى ماذا سيفا     
  ).اخبار الوكاالت لم تذكر ان القتلى كانوا عسكريين على حاجز. (ويعتدي على الحرمات

والحل؟ الدكتور رمضان شلح ال يرى حالً قريباً، ويقول انهم في الجهاد االسالمي يرون ان الحل في المقاومة                  
الواليات المتحدة والسلطة الوطنية ومصر تقـول       : ويضيف ان هناك ثالث وجهات نظر     . ارنافقط، المقاومة خي  

  .نحن نقول المقاومة فقط. حماس تريد ان تجمع بين المقاومة والسياسة. السياسة فقط
الدكتور رمضان شلح يرى ان حماس تشعر بأن لديها شعبية كبيرة وتريد استعمالها في االنتخابات، وفي حـين                  

د اسرائيل ان حماس تريد االستيالء على السلطة وتحاول ضربها بكل وسيلة، فان واشنطن ال تمـانع فـي                   تعتق
تسلم حماس الحكم، وهذا يقلق السلطة التي تعتقد ان حماس جاهزة للعب دور البديل، فهي تخبئ البندقيـة اآلن                   

  .وتركز على السياسة وتشتغل مع االخوان المسلمين في االردن
د يقول ان فتح تحولت الف فتح، والسلطة سلطات، وحماس تبدي شيئاً من التذاكي اكثر من الالزم،                 رئيس الجها 

فاخطاؤها في الساحة الفلسطينية ستدفع ثمنها، وانفجار جباليا كان داخلياً بأربعة صواريخ، والزعم ان اسرائيل               
انعقاد مؤتمر ليكود، فكان ان رد      وراءه استخفاف بعقول الناس، وما كان شارون ليتحمل سقوط الصواريخ مع            

رداً رهيباً بكل سالح متوافر السرائيل، وقد حاولت حماس ان تجعل فتح والسلطة والشعب الفلـسطيني تـدفع                  
اما ابو مازن فهـو ال يثـق بأحـد حولـه،            . واآلن تواجه حماس خالفاً بين الداخل والخارج      . فاتورة اخطائها 

االجهـزة االمنيـة عاملـة      . فاروق القدومي عامل مشكلة   . ت الداخلية والسلطة فاسدة ومرتبكة تشلها الصراعا    
  .وهناك شك متبادل بين الجميع. مشكلة

  .ربنا يستر: نا هوأوما اقول . الدكتور رمضان شلح يقول اكثر مما سبق واعنف
  20/10/2005الحياة 
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