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  بيض يستقبل عباس بحفاوة غير معتادة؟؟البيت األ .1

ل بوش ان الدولة العبرية ستُحاسب      وق: واشنطن من    سالمة نعمات   عن مراسلتها  21/10/2005 الحياة   نشرت
 أقوى تحذير أميركي يوجه علنـاً الـى         مما يعد على أي أعمال تعيق عملية السالم او تزيد معاناة الفلسطينيين،           

لى وقف أي نشاط يتنافى مع التزاماتها تجاه خريطة الطريق وازالـة النقـاط االسـتيطانية                ها ا ادعوإسرائيل،  
. العشوائية ووقف التوسع االستيطاني، مضيفاً ان الجدار الذي يجري بناءه ينبغي ان يكون امنياً وليس سياسـياً                

 ,قـائال سوية السلمية ورفض خالل مؤتمر صحافي عقده مع عباس بعد محادثاتهما امس، تحديد جدول زمني للت    
 كما تجنب التطرق الى مشاركة حمـاس        . انه في طريقه ألن يتحقق     ,ال استطيع ان اقول لكم متى سيحدث ذلك       

. في االنتخابات التشريعية، لكنه دعا السلطة الى محاربة االرهاب حتى يتسنى المضي قدما في عملية الـسالم                
طة الطريق وتفاهمات شرم الشيخ، وقال ان السلطة تعمل على          من جانبه، دعا عباس الى البدء فوراً بتنفيذ خري        

حصلنا على وعود بالسالم واالستقالل والحرية،      : قالو. ضمان الهدنة واالصالح االمني وفرض سيادة القانون      
  . ونأمل في أن نتمكن من تحقيق ذلك، مؤكدا انه يغادر واشنطن اكثر ثقة بامكان احياء واستئناف عملية السالم

، في لهجة مفعمة بالمديح واإلعجاب بعبـاس، أن          بوش ديأكت: واشنطنمن   20/10/2005 سي ان ان     توذكر
  .مستقبل قيام دولة للفلسطينيين، يبدو أفضل من أي وقت سابق

سيكون هناك اوقات أنه  ,بوشل وقإلى  :ا ف ب، اب، رويترز، د ب انقال عن  21/10/2005 السفير ولفتت
وأعلن انه سيرسل . ذلكلمفتاح يكمن في التقدم وفي وجود شركاء للسالم من اجل للتقدم وأخرى للتراجع، ا

  . ردوولمبعوثا امنيا جديدا مكلفا مساعدة السلطة على انهاء الهجمات وتفكيك البني التحتية لإلرهاب خلفاً 
و مازن   اب أن :واشنطنولندن  من  منير الماوري   وعلي الصالح    21/10/2005شرق األوسط   ال  مراسلي وأشار

 في موضع الدفاع في ما يتعلق بموضوع        ه وضعت ها وحسب مصادر في واشنطن فان     ,التقى لدى وصوله رايس   
وقالت ان على السلطة ان تثبت قـدرتها علـى          . االنفالت األمني في االراضي الفلسطينية ال سيما قطاع غزة        

  .القيادة
 تفاهمـات مبدئيـة    إال أن هنـاك :واشنطن من 21/10/2005الخليج اإلماراتية   مراسلة  حنان البدري  ونوهت

 فلسطينية حول وضع حماس أو ما يشار اليه بالفصائل الفلسطينية المسلحة، حيث كانت وجهة النظر                -أمريكية  
الفلسطينية تشير الى إمكان تذويب حماس في المنظومة  السياسية الفلسطينية، وبـسرعة قبيـل االنتخابـات،                 

  .شريطة نزع أسلحتها
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أن  , مصادر إسـرائيلية هعتبرت اام:  واشنطن والوكاالت من 21/10/2005البيان    مراسل مد صادق  مح وتناول
رفض بوش تحديد جدول زمني إلنهاء المفاوضات بمثابة رفض لطلب أبو مازن تسريع العملية السياسية وبدء                

بقدر مهـم مـن     كشفت مصادر أميركية ان حماس استأثرت       , ومن ناحية أخرى  . المفاوضات حول الحل الدائم   
 متورط في أعمال عنـف ان يرشـح         الحركةال يسمح ألي أحد من      أ وان بوش شدد على ضرورة       ,المحادثات

نفسه لالنتخابات، وأكد ان اإلدارة األميركية ال يمكن ان تتحرك قدما في المستقبل إذا كان لمرشحين من حماس                  
  .متورطين في أعمال عنف دور في الحياة السياسية

 ان بوش يريد اشعال حـرب اهليـة بـين           ,ل سامي ابو زهري   وق 21/10/2005 سي العربية     بي بي  ونقلت
 دليـل علـى     هوقال إن تـصريح   . الفلسطينيين لحثه عباس على مواجهة الجماعات الفلسطينية ونزع اسلحتها        

  .االنحياز االمريكي السرائيل ويمثل عداء للشعب الفلسطيني
ترفض قرار بوش ايفـاد مبعـوث أمنـي         حماس  ن  أ زهري   ل ابو وق 20/10/2005 48عرب   وأضاف موقع 

  .وقال ان هذا يمثل تدخال امريكيا سافرا في الشؤون الفلسطينية .جديد
 اسرائيل ردت بأنهـا لـم       أن: القدس المحتلة من  فرح سمير   نقال عن مراسلتها     21/10/2005 عكاظ   واوردت

وقال مسؤول اسرائيلي انه    . ي للواليات المتحدة  واعتبرت انها تعبر عن الموقف التقليد     , تصريحات بوش بتفاجأ  
 .طلب من الفلسطينيين بوضع حد لما يصفه باالرهابالاليمكن وضع هذا الطلب على نفس مستوى 

 , ذوو األسرى الفلسطينيين   ةطالبعن م  :غزة من   حامد جاد عن مراسلها    21/10/2005 الغد االردنية    وجاء في 
وأكد ممثلـو    . وااللتزام بالقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة      بنائهمابوش بالضغط على إسرائيل لإلفراج عن       

ودعـا   .الفصائل خالل اعتصام في غزة الى ضرورة أن يتصدر ملف األسرى سلم أولويات القيادة الفلسطينية              
تقاالت ممثل لجنة األسرى المجتمع الدولي بالتدخل إلنهاء الممارسات الصهيونية الالقانونية ووقف حمالت االع            

  .الجماعية التي تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية وتعمدها محاكمة القيادات السياسية
  
  لبنان إلى دول مسلحة  منظمات دمشق الفلسطينية حولت مخيمات  .2

كشف ديبلوماسي خليجي في واشنطن ان الفلسطينيين في لبنان يمتلكون ترسانة مـن               :لندن من حميد غريافي   
والمتوسطة والخفيفة والصواريخ قصيرة المدى تضاهي في ضخامتها ما يمتلكه عدد كبير مـن              األسلحة الثقيلة   

الماضي بعد االنسحاب السوري مـن لبنـان عبـر          ) مايو(وان ما يجري ادخاله منذ      , الدول العربية الصغيرة  
  .قويةهو عبارة عن انواع أحدث من االسلحة ومعدات المراقبة والمتفجرات ذات الفاعلية ال, حدوده

قـولهم ان بعـض     ) يـه .يˆا.سي(ونسب الديبلوماسي في اتصال اجرته معه السياسة الى مسؤولين في وكالة            
 دبابـة و    100الفصائل الفلسطينية التي تقيم قياداتها خارج لبنان وقواعدها ومعسكرات تدريبها فيه تمتلك نحو              

روسية مختلفة من جيل صواريخ سام       جو من طرازات     -لية وشاحنة لنقل الجند ومئات صواريخ ارض      ˆ ا 300
 ارض من نوع كاتيوشا السوفياتي الصنع ومن انواع اخـرى           – صاروخ ارض  1500ونحو  , المضاد للطائرات 

  .اقصر مدى واقل فاعلية
وقال مسؤولو االستخبارات االميركية ان الفلسطينيين ليسوا فعال بحاجة الى اسلحة جديدة ال في المخيمات وال                

وهذا , شكلون جيشا كامل التسليح ال تنقصه اال معدات مراقبة ليلية وزيادة في كميات الصواريخ             خارجها النهم ي  
  .ما يجري تحديدا تهريبه الى لبنان وقد صادرت االجهزة االمنية اللبنانية بعضا منه على حدودها الشرقية

ـ          ات وصـور أقمـار تجـسس     وقال الديبلوماسي الخليجي ان االستخبارات االميركية واالوروبية تمتلك معلوم
ن عن تدفق االسلحة على المخيمات الفلسطينية بكميات كبيرة من سـهل            ˆصناعية منذ مطلع التسعينات حتى اال     

البقاع ومن البحر عبر سفن تجارية ترسو قرب الشواطئ المتاخمة للمخيمات وتفرغ حموالتها في مراكب صيد                
 حركة ادخال السالح الى تلك المخيمات بـرا تـتم بـشكل             فيما كانت , متوسطة وصغيرة الحجم تنقلها الى البر     

  .طبيعي ودون تدخل السلطات اللبنانية التي ربما كان العدد القليل من افرادها يعلمون باألمر ويساهمون فيه
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 المنتشرة على طـول     12¯ ان المخيمات الفلسطينية ال   : إيه قولهم .يˆا.ونسب الديبلوماسي الى مسؤولي السي    
تمتلك مجموعات من االسلحة تضاهي مـا       ,  الف فلسطيني  400والتي تضم نحو    , نانية وعرضها االراضي اللب 

وقد حول المسؤولون عنها من قادة المنظمات مئات االنفاق تحت          , تمتلكه بعض دول الخليج مثل البحرين وقطر      
  .اراضيها الى مستودعات ضخمة يمكن للدبابات والشاحنات الكبيرة دخولها والخروج منها

قالت معلومات موازية وردت في تقرير لالستخبارات األلمانية من بيروت ان تركيـز الفلـسطينيين خـالل                 و
وصـبرا  , السنوات العشر الماضية كان على تحويل مخيمات العاصمة بيروت الثالثة االهـم بـرج البراجنـة              

ان التجـارب   , الداعمة لهـم  ومار الياس الى قواعد مسلحة اذ يعتبر الفلسطينيون والجهات الخارجية           , وشاتيال
السابقة في المخيمات الفلسطينية في االردن ولبنان التي تعرضت من سلطات البلدين للتدمير وبعد ذلـك فـي                  

اكدت ان اعنف المعارك دارت في عاصمتي البلدين فيما ظلت          , مطلع الثمانينات مع الغزو االسرائيلي لبيروت     
  .الذي حصل مثال لمخيمي صبرا وشاتيال وتل الزعتر اللبنانيينمخيمات االطراف بمنأى عن التدمير الشامل 
خـران القاعـدتين    ˆيـشكالن همـا اال    , عين الحلوة والمية مية   , واكدت المعلومات األلمانية ان مخيمي صيدا     

فيما مخيمـات  , المسلحتين االهم للفلسطينيين في لبنان لوجودهما في الجنوب اللبناني المتاخم للحدود االسرائيلية          
صور الثالثة الرشيدية والبص والبرج الشمالي هي اقل تسلحا لقربها الكبير من حـدود اسـرائيل والمخـاوف                  

  .الدائمة من قصفها واقتحامها في اي معركة من الجيش االسرائيلي
 وهما من المخيمات التي تضم اعدادا هائلة من       , وأماط التقرير اللثام من ان مخيمي الشمال نهر البارد والبداوي         

ويعتبـران  , يبدو دورهما ثانويين بالنسبة للتسلح رغم وجود ترسانتين ضخمتين فيهمـا          , المواطنين الفلسطينيين 
وقد لجأ اليهما في الثمانينات الرئيس الـسابق        , ملجأين حصينين للفلسطينيين واالرهابيين المطلوبين من العدالة      

حيث دارت معارك طاحنة كاد يقتل فيها بـين  , انياسر عرفات لدى عودته سرا اليهما بعد طرد منظمته من لبن 
  .قواته والجيش السوري يومذاك

 هو تحويل مخيم الجليل في بعلبك الذي كان حتـى االنـسحاب             - حسب التقرير  -اال ان من المهم االشارة اليه     
ـ          , السوري العسكري من لبنان في اواخر ابريل الماضي        وط يعتبر مخيما ثانويا وليس مهما لبعده عـن اي خط

ليات وصواريخ بعدما تسلل    ˆالى مخيم مدجج بالسالح خالل الشهور الخمسة الماضية يضم دبابات وا          , مواجهة
  .اليه من وراء الحدود القريبة منه في الشرق مئات العناصر المقاتلة والمدربة تدريبا جيدا على حرب الشوارع

م االوروبية من ان تكون عـودة بـروز         واعرب التقرير االستخباري االلماني عن مخاوف لدى بعض العواص        
, وبهذا الزخم المقصود والمضخم   , العنصر الفلسطيني المسلح على االراضي اللبنانية على ساحة التداول الراهنة         

بضرب االثني عـشر مخيمـا      , وربما بعض القطاعات البرية التي تسانده     , مقدمة لقيام سالح الجو االسرائيلي    
 على ترساناته المسلحة التي تعرف االسـتخبارات العبريـة احجامهـا بدقـة              فلسطينيا في وقت واحد للقضاء    

خصوصا وان ارييل شارون يعتبر هذه المخيمات بمثابة امتداد لمواقع نفوذ وهيمنة حزب اهللا              , وبتفاصيل كاملة 
مخيمات فيما حقيقة االمر ان الحزب قادر في اي وقت على استخدام ال           , اللذين يشمالن ظاهريا الجنوب والبقاع    

  .في الجنوب والشمال وقلب العاصمة والبقاع كمواطئ أقدام لمقاتليه في اي معركة داخلية او مع اسرائيل
 21/10/2005السياسة الكويتية 

  
  سرائيلية في صالح المعسكر المعادي للسالم السياسة اإل: عباس .3

النـشطاء الـذين يرفـضون      اتهم محمود عباس اسرائيل امس بتقوية خصومه مـن          :  رويترز ،القدس المحتلة 
وقال في مقـال     . باستمرارها في عزل قطاع غزة وبتوسيعها المستوطنات في الضفة الغربية          ,برنامجه للسالم 

 انه فعل ما عليه لتمهيد الطريق لتحقيق السالم بالبدء فـي االصـالحات              ,نشرته صحيفة وول ستريت جورنال    
سف ال يستطيع الفلـسطينيون متابعـة خريطـة الطريـق           لأل وقال .االمنية والتزام النشطاء بالهدنة بشكل عام     

وتـابع  .  تستطيع حل صراع الشرق االوسط من جانب واحـد         ها اسرائيل تتصرف وكأن   أن  , وأضاف .وحدهم
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يقول ان عدم احترام اسرائيل لخريطة الطريق له تأثير سلبي قوي على المجتمع الفلسطيني في وقـت حـرج                   
وأشار الى أن استطالعات الرأي توضح بثبـات أن غالبيـة الفلـسطينيين              .قراطيللغاية بالنسبة لتطورنا الديم   

 انه بدون ضغوط متواصلة على الحكومة       ,وكتب يقول  .يريدون العيش في دولة تعيش في سالم بجوار اسرائيل        
ـ          هااالسرائيلية كي تجلس وتتفاوض فان     ا فـي    ستدعم فقط هؤالء الفلسطينيين الذين ال يشاركون الغالبية رغبته

  .تحقيق السالم
  21/10/2005 الدستور

  
  مستعدون الستئناف المفاوضات منذ اليوم : قريع .4

قريع استعداد السلطة الكامل الستئناف المفاوضات مع الجانب االسـرائبلي منـذ اليـوم           أحمد  اكد  :  الفت حداد 
القضايا العالقـة بهـدف     اذا أرادت اسرائيل السالم فنحن مستعدون بقلوب وعقول مفتوحة، للتباحث فى            : وقال

  .التوصل الى اتفاق شامل وعادل والحصول على الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني
  20/10/2005 48عرب 

  
  عرفات قتل بأيد فلسطينية: خريشة .5

أكد حسن خريشة، أن ياسر عرفات، قتل بأيد فلسطينية، وبتخطيط إسرائيلي غربي، مشيرا إلـى أن                : رام اهللا 
 . في البداية  تهكده العديد من الشواهد، وتصريحات األطباء الفلسطينيين والعرب، الذين تابعوا حال          هذا االعتقاد يؤ  

وكشف عن أنه كان من المقـرر أن         .وفاةالواتهم الحكومة الفلسطينية بأنها لم تعمل بشكل جدي لتحديد أسباب           
 وهذا يؤكد أنه لم تكـن هنـاك نيـة           :وقال. جثة، لمعرفة األسباب الحقيقية، إال أن ذلك لم يحصل        اليتم تشريح   

 ما تردد مؤخرا، من     ىنف من ناحية أخرى     .تشريحال، حيث أن ضغوطا دولية مورست لمنع        ذلكحقيقية لمعرفة   
  .أن عرفات قتل على خلفية اختالسات مالية ضخمة، من أموال الشعب الفلسطيني

  20/10/2005 قدس برس
  

  ى الفوضستعد لشن حملة كبيرة لضبط يمن الفلسطينياأل .6
اكدت مصادر فلسطينية امس ان اجهزة االمن تستعد لشن حملة كبيرة ضد الخارجين              :من وليد عوض  ،  رام اهللا 

من الفلـسطينيين عـن عـدم       % 88.5عن القانون في االراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في وقت عبر فيه            
 يطالبون بتشكيل حكومة قادرة     من المواطنين % 60.3وكشف استطالع للرأي ان      .رضاهم عن الوضع االمني   

من أفراد العينة أن المـسؤولية األسـاس فـي حالـة            % 50 حوالي   ى ضبط الوضع الداخلي في حين رأ      ىعل
  . السلطةىاالنفالت األمني تقع عل

  21/10/2005القدس العربي 
  
  الشعب الفلسطيني سيحتضن المقاومة في مشروع االنتخابات التشريعية : هنية .7

على أن الشعب الفلسطيني الذي احتضن المقاومة هو شعب واٍع  وعظيم وسيحتضن        اعيل هنية شدد األستاذ إسم  
وأكد هنية رفض الحركة المطلق لتـدخل أي طـرف           .أيضاً المقاومة في مشروع االنتخابات التشريعية القادمة      

 وغير مسموح ألي  طرف      إنها شأن داخلي تدار بإرادة فلسطينية     : كان في االنتخابات  الفلسطينية القادمة قائالً      
  .مهما كان بما في ذلك الواليات المتحدة األمريكية التدخل في هذا الشأن

 21/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  يزور الحريري في مجدليون أسامة حمدان .8

لفلسطيني انعقدت في دارة آل الحريري في مجدليون اللجنة الرباعية المنبثقة عن اللقاء الرباعي بشأن الملف ا
وذلك الستكمال بحث ورقة اللقاء اللبنانية حول الموضوع الفلسطيني تمهيداً لبحثها على مستوى إطار أوسع 

وفي اإلطار نفسه، قام أسامة حمدان على رأس وفد من  . لبنانياً يتوج بعقد لقاء وطني لبناني فلسطيني حوله
لموضوع الفلسطيني وآلية استكمال الحوار الذي  بزيارة للنائبة الحريري حيث تم البحث في ا حماسحركة

الزيارة محطة في سلسلة لقاءات : وتحدث حمدان إثر اللقاء فقال..أطلقه الرئيس فؤاد السنيورة في هذا الصدد
عبرنا عن القلق الفلسطيني نتيجة بعض التصريحات التي صدرت مؤخراً وخصوصاً في أعقاب لقاء وسابقة 

وعن التحضير لتشكيل الوفد الفلسطيني . التي أغفل فيها ذكر حق العودة والتأكيد عليهالسنيورة مع أبو مازن و
نحن نسير بهذا االتجاه لم ينضج األمر بشكل كامل ونهائي حتى اآلن، لكنه يتقدم بخطوات : الموحد قال حمدان

  .جيدة وهناك لقاءات وحوارات فلسطينية داخلية تذهب في االتجاه االيجابي
 21/10/2005السفير 

  
  حماس تنعى أحد أبرز مؤسسي اإلخوان المسلمين في فلسطين .9

أعلن الليلة قبل الماضية عن وفاة الشيخ سعيد بالل، أحد ابرز مؤسسي ورموز جماعة اإلخوان المسلمين فـي                  
الشيخ بالل، الذي يقضي أربعة من أبنائـه أحكامـا          : ونعت حركة حماس  .  عاماً 75فلسطين، عن عمر يناهز     

وحسب . ة بالسجن في معتقالت االحتالل بعد إدانتهم بتنفيذ عمليات مقاومة ضمن كتائب عز الدين القسام              متفاوت
 عاماً،  25 مرة إضافة الى     26بيان نعي صادر عن حماس فإن النجل الثاني للشيخ بالل، محكوم بالسجن المؤبد              

 اعتقلت قوات   1998وفي عام   . لتفجيرية بالمسؤولية عن تنفيذ العديد من العمليات ا       1995بعد أن أدين في عام      
االحتالل نجله معاذ حيث حكم عليه بالسجن المؤبد خمس مرات بعد إدانته بتشكيل وقيادة مجموعة شهداء مـن                  

اعتقلت سلطات االحتالل، نجله األصغر، عبادة، وهو       وأجل األسرى، كمجموعة عسكرية تابعة لكتائب القسام،        
ا بعد إدانته بالقيام بنقل صواريخ وبعد عامين من اعتقال عبادة اعتقل نجل              عام 11ضرير، وحكم عليه بالسجن     

  . الشيخ بالل األكبر، وحكم عليه بالسجن لثالثة أعوام بعد إدانته بالقيام بفعاليات ضد االحتالل
  21/10/2005شرق األوسط ال 

  
  الديمقراطية تطالب بضغط أوروبي لتسهيل االنتخابات  .10

االتحاد االوروبي بالضغط على إسرائيل لتوفير أجـواء مواتيـة الجـراء االنتخابـات           طالب قيس عبد الكريم     
أن عبد الكريم أكد على أهمية تفعيل دور االتحـاد  ) وفا(وذكرت وكالة .  يناير المقبل25التشريعية المقررة في  

  )د ب أ. (االوروبي وألمانيا خصوصاً بهذا الصدد
 21/10/2005البيان  

  
  رهنت إخالء مواقعها بالحصول على تعويضات القيادة العامة  .11

أشارت أوساط مطلعة في وزارة المهجرين اللبنانية إلى أن القيادة العامة أبدت استعدادها إلخـالء عـدد مـن                   
المراكز التي تشغلها شرط حصولها على تعويضات مالية كبيرة، إال أن الوزارة رفـضت بحـث الموضـوع                  

 القيادة العامة أجرت حركة تشكيالت جديدة في بيروت والبقـاع والـشمال             وكانت .واحتفظت بالطلبات المقدمة  
فعينت أبو أياد زهرا مسؤوالً عن منطقة بيروت العسكرية والعقيد يوسف شديد مسؤوالً في البقاع وسلمت موقع          

  .السلطان يعقوب إلى المقدم خضر، كما نقلت أبو الفدا عمران وأبو النور إلى سوريا
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 21/10/2005البيان  
  

  التنسيق الفصائلي بنابلس تحذر من استخدام السالح في حّل الخالفات .12
حذّر بيان صادر عن لجنة التنسيق الفصائلي، في محافظة نابلس من اسـتفحال ظـاهرة االسـتقواء بالـسالح                   

دام كما استهجن البيان انتشار اسـتخ      .واللجوء إليه لحل اإلشكاليات والمشاكل في الشارع والجامعات والمدارس        
  . المفرقعات واأللعاب

 21/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  طالق سراح الشيخ حسن يوسفإمحكمة تقرر  .13
وفـي   .اعلن مصدر قضائي ان محكمة اسرائيلية وافقت امس على اطالق سراح وبكفالة الشيخ حسن يوسـف               

تقدم مرة كل اسبوع من احد مراكز حال اطلق سراحه، يجب ان يدفع كفالة بقيمة ثالثة االف دوالر تقريبا وان ي           
  .سرائيليةالشرطة اإل

  21/10/2005 الدستور
  

  استشهاد فلسطيني في الضفة الغربية  .14
وذكـر مـصدر    . استشهد شاب فلسطيني بنيران االحتالل، أمس، بالقرب من قرية حوسان في الضفة الغربية            

  .شق الحجارة على السيارات اإلسرائيليةعسكري ان الجنود فتحوا النار على الفلسطيني وقتلوه عندما كان ير
 21/10/2005البيان 

  
 عيد ست حافالت من المعتمرين على معبر الكرامة ياالحتالل  .15

دعا رئيس بلدية أريحا، المواطنين للحفاظ على النظام على معبر الكرامة، مشيراً إلى إعادة سلطات االحتالل 
 .اإلسرائيلي، أمس ست حافالت من المعتمرين

  20/10/2005 وفا – األنباء الفلسطينية وكالة
  

  شاشة الكترونية دعوية في شفاعمرو   .16
 الول مرة في الوسط العربي نصبت شاشة الكترونية كبيرة وسط مدينة شـفاعمرو ينـشر                : حسام ابو الهيجاء  

ركة في   مسؤول الح  . عليها نصائح للصائمين وامور دعوية مختلفة، قامت عليها الحركة االسالمية في المدينة           
  . ان الفكرة استوحيت من الشاشات التجارية االكترونية المنتشرة قالالمدينة

  20/10/2005صوت الحق والحرية 
  

  إلى مواطنين في إسرائيل 48دراسة تؤكد استحالة تحول فلسطينيي الـ  .17
ت تغييب ، نشر اليوم، أن دولة إسرائيل وشعبها يواصلون محاوال48أكد تقرير دراسي جديد في أراضي الـ

 عن الوعي واإلدراك الثقافي بهويتهم، وينظرون إليهم كخطر أمني، ويواصلون السعي 48فلسطينيي الـ 
 منذ نهوضهم من 48وتناولت الدراسة المسيرة السياسية لفلسطينيي الـ .للسيطرة عليهم بواسطة أجهزة رقابة

ى مواطنين داخل إسرائيل استناداً إلى حقيقة  إل48وورد في الدراسة استحالة تحول فلسطينيي الـ  .رماد النكبة
. كون إسرائيل دولة يهودية وبموجب تعريف المواطنة بأنها رباط المساواة بين جميع الرعايا وبين الدولة

، معتبرةً أنها تواجه أزمة 48ووجهت الدراسة، انتقادات لقيادات األحزاب والجمعيات األهلية لدى فلسطينيي الـ
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منها غياب العالقة المباشرة والقوية مع الجمهور، واالنزالق في خالفات ال طائل فيها وفشل نتيجة عدة أسباب 
  .تكوين قيادة جماعية حقيقية

  20/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  خرى لفلسطيني أ سنة سجن 20مؤبدان و .18
 اخـرى علـى مـواطن        سنة سجن  20فرضت محكمة عسكرية اسرائيلية، حكما بالسجن المؤبد المضاعف و        

فلسطيني من سكان منطقة رام اهللا، بزعم تقديمه المساعدة لفدائي فلسطيني نفذ عملية انتحارية فـي مـستوطنة                  
  .اريئيل في الضفة الغربية، قبل عامين

  20/10/2005 48عرب 
 

  بيريز يطلق رسمياً حملة تهويد الجليل .19
يقصد به ما يعتبر أكبر عملية تهويد للجليـل منـذ            أعلن بيريز انطالق مشروع توطين الجليل الذي         :الناصرة

 أول من أمس أثناء قيامه بجولة في الجليل وفي منطقة قريـة الـورود اليهوديـة                 هوجاء إعالن . عشرين عاما 
وناشد أمس المواطنين في وسط البالد أن تعـالوا واسـتوطنوا فـي             . المقامة الى جانب قرية ترشيحا العربية     

 إسرائيل اتخذت قرارا استراتيجيا لتعزيز الجليل وتطويره، وقد قام مكتبي بدفع عدد              وأضاف ان حكومة   .الجليل
من القرارات االقتصادية المهمة ذات العالقة وفي مقدمها االستثمار في شبكة الشوارع والسكك الحديد، وتشجيع               

ف شقة سـكنية    آال10وقال إن الحديث يدور عن عرض      .المبادرين والصناعة وتخفيضات في أسعار األراضي     
  . وظيفة جديدة في مجاالت متعددة2500 بلدات الى جانب توفير نحو 104جديدة وتوسيع البناء في 

  21/10/2005الحياة 
  

  دوميم أسرائيل تشرع بالبناء في معاليه إ .20
 أعلن مسؤولون اسرائيليون امس الخميس، ان       :الناصرة،  برهوم جرايسي ،  21/10/2005الغد االردنية   نشرت  
 ان اسرائيل ستبدأ في مرحلة      واواكد. ل ستبدأ بتنفيذ مخطط توسيع معاليه ادوميم، لربطها بالقدس الشرقية         اسرائي

 وحدة سـكنية    3500ببناء مقر ضخم لشرطة االحتالل في هذه المنطقة، ولكنها ستؤجل لفترة ما بناء اكثر من                
  . استيطانية

عل شيئا حيال مخطط معاليه ادوميم اكثر مـن عـرض    وأعلن الوزير حاييم رامون، ان الواليات المتحدة لن تف        
مشروع اقرته حكومة رابين وان االمر المهـم        الواضاف إن    .موقفها المعارض للبناء في االراضي الفلسطينية     

 من الناحيتين األمنية والسياسية وعدم الدخول في صدام ال حاجة لـه مـع              هااآلن هو استكمال بناء الجدار حول     
  .ا المشروع االستيطانياالميركيين حول هذ

وقلل مـن    .اما وزير الزراعة كاتس فقد دعا الى عدم التخوف من الموقف االسرائيلي بناء على تجارب سابقة               
 . معارضة واشنطن للمخطط 

قال كاتس ان على الواليات المتحدة ان تغير رأيها في هـذا  : تل أبيب 21/10/2005شرق األوسط الوأضافت  
وطالب شارون بأن يتحدث حول هذا      . حي هدية السرائيل، مكافأة لها على خطة الفصل       الموضوع وتقدم هذا ال   

الموضوع مع األميركيين ويقول لهم ان مثل هذه المكافأة من شأنها ان تخفف من الـصراعات الداخليـة فـي                    
  .اسرائيل التي نجمت عن تطبيق خطة الفصل

  
  ليسم المهم اآلن موضوع البناء في محيط القدس: فلنائي .21
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 بـشأن المعارضـة     ،أوضح الوزير متان فلنئي أنه بصرف النظر عن أهمية التصريحات التي أدلت بها رايس             
 فإنه ينبغي تركيز الجهود األمريكية حالياً على موضـوع محاربـة            ،األمريكية ألعمال البناء في محيط القدس     

أعرب عن تأييده لتعزيـز     قد   و .حاليفي الوقت ال  الرئيس  هو   مشيراً إلى أن هذا المطلب       ،الفلسطينيين لإلرهاب 
 والتي من شأنها الحيلولة دون      ،النتائج المترتبة عن ذلك   و ، ولكنه مع ذلك يدرك المعضلة المترتبة      ،مكانة القدس 

مـن  توفيره  على   ينبغي العمل    ، وهناك أكثر من حل في هذا المجال       ، بين يهودا والسامرة   إقليميوجود تواصل   
  .سطينيالحوار مع الطرف الفلخالل 

  21/10/2005 شرق األوسطالمرآز دراسات 
 

  ! تهديد عباس بعزله في المقاطعة: شطاينتس .22
 تعقيبا على المقالة التي نشرها عباس فـي         هجاء تهديد وهدد شطاينتس الرئيس الفلسطيني بعزله في المقاطعة،        

ـ              زل غـزة وتوسـيع     صحيفة وول ستريت جورنال والتي اتهم فيها اسرائيل بتقوية خصومه عبر مواصلتها ع
وزعم ان عباس هو الذي يتيح لحماس ولبقية التنظيمـات التـي نعتهـا باالرهابيـة،                 .المستوطنات في الضفة  

آن االوان كي تقول اسرائيل البو مـازن وللعـالم كلـه      : وهدد. االحتفاظ بسالحها واالعداد لحلقة دامية اخرى     
و تتصرف اسرائيل معه كما فعلـت مـع سـابقه           اما ان يحارب االرهاب ويفكك اسلحة التنظيمات ا       : بوضوح

  ".  وتعزله داخل المقاطعة
  20/10/2005 48عرب 

  
  شارون ينتقد عباس .23

كشفت مصادر صحافية اسرائيلية ان شارون اعطى عالمة راسب الداء الرئيس           : 21/10/2005الحياة  نشرت  
صادر ذاتها الى ان شارون اكد في       واشارت الم . الفلسطيني في الثلث االول من فترة ما بعد االنسحاب من غزة          

الرسالة التي بعثها الى البيت االبيض قبيل وصول عباس اليه ان عالمات تقدير االخير سيئة جدا معتبرا انه لم                   
يكافح االرهاب ولم يفكك المنظمات االرهابية وال يفعل شيئا لتنمية القطاع وال يفرض القانون في المناطق التي                 

  .انسحبت منها اسرائيل
 نتمنى النجاح لعباس وال نود ان يـتم         : اإلسرائيلي  بيريز إلذاعة الجيش   ه قال ما 21/10/2005البيان  وأوردت  
  . نعتقد انه يريد حقا السالم لكن عليه ان يترجم هذه اإلرادة في أعماله. استبداله

  
  إسرائيل تطالب الدول المانحة بتمويل خطة الفصل في الضفة   .24

وتقدر .  خطة الفصل الجديدة   ب جهاز االمن االسرائيلي، الدول المانحة بتمويل تطبيق       طال : آمال شحادة  ،القدس
اسرائيلية فان مجلس االمن رفع الى البنـك الـدولي           وحسب مصادر .  مليون دوالر  200تكاليف الخطة بنحو    

ي  في   الخطة وعرضها كحل للمشاكل التي يتعرض لها الفلسطينيون في اعقاب فرض الحصار واالغالق الداخل             
  )ا.ب.د( .ويحاول االسرائيليون من خالل ضغوطات مختلفة الحصول على تمويل لتنفيذ هذه الخطة .الضفة

  21/10/2005الخليج اإلماراتية 
 

  آالف المستوطنين ينظمون طقوساً استفزازية في القدس   .25
ت وطقوس استفزازية في    احتشد آالف المستوطنين اليهود في شوارع البلدة القديمة من القدس في مسيرا            :نابلس

وانتشرت مجموعات من المستوطنين وهم يرتدون ازياء خاصة في الطرقات والميادين           . إطار احتفاالتهم الدينية  
  .وأغلق أفراد الشرطة محاور جميع الطرق المؤدية إلى البلدة القديمة من القدس. العامة

  21/10/2005الخليج اإلماراتية 
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   لسطينيين لمعارضة عمليات المقاومة  منشورات اسرائيلية تدعو الف .26

وزع الجيش االسرائيلي مئات المنشورات على الفلسطينيين في محافظة بيـت لحـم          :  اف ب، د ب أ     ،بيت لحم 
امس اثناء اجتيازهم الحواجز العسكرية على الطرق، يحضهم فيها على االحتجاج على العمليات التـي تنفـذها                 

 ايهـا الجمهـور     :ادة جيش االحتالل في الضفة ا في تلك المنـشورات         وقالت قي . مجموعات فلسطينية مسلحة  
الفلسطيني ان العمليات المسلحة التي ينفذها فلسطينيون وتؤدي الى مقتل االسرائيليين هي تخريب عليكم ايـضا                

ودعا الفلسطينيين الى رفع صوتهم     . وتضر بمصالحكم وتؤدي الى اتخاذ اجراءات امنية ضرورية صعبة بحقكم         
واضاف ان الجيش ال يريد التضييق على المواطنين لكـن           .هذه العمليات كي ال تتحول حياتهم الى جحيم       ضد  

  . في حال استمرار العمليات فان االجراءات ستتصاعد للحفاظ على امن االسرائيليين
  21/10/2005 الدستور

  
  إسرائيل لم تعد تنظر للعاهل األردني كشخصية فاعلة  .27

قالت مصادر إسرائيلية ان الدولة العبرية لم تعد تنظر للعاهل األردني كشخصية فاعلـة               : غزة ،القدس المحتلة 
ونقلت يديعوت احرونوت عن تلك المصادر قولها ان مـصر هـي            . في الوصول إلى اتفاقات مع الفلسطينيين     

لمخـابرات  الدولة الوحيدة التي تملك تأثيرا على الفلسطينيين وان هناك اتصاالت مستمرة تجري بـين مـدير ا          
   .العامة المصرية وإسرائيل في هذا الصدد

 21/10/2005البيان 
  

  إسرائيل تعارض معاهدة التنوع الثقافي   .28
 صادقت يونيسكو أمس بغالبية ساحقة، وعلى الرغم من معارضة الواليات المتحدة، على معاهدة حول التنـوع           

، بمناسبة انعقاد مؤتمرها العام الثالث والثالثين فـي         الثقافي من شأنها أن تحرر الثقافة من قيود التجارة الدولية         
 علـى المعاهـدة وعارضـتها       148 دولة صادقت    154وأعلن الرئيس في ختام الجلسة أنه من أصل          .باريس

  )ب.ف.ا. (الواليات المتحدة وإسرائيل وامتنعت أربع دول عن التصويت
  21/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
  كاريا لمنفذ مذبحة شفاعمرو المستوطنون يقيمون نصبا تذ .29

كشف النقاب امس في تل ابيب عن ان غالة المستوطنين اقاموا نـصبا تـذكاريا                :الناصرة من زهير اندراوس   
وقالت معاريف ان غالة المستوطنين الذين تم       . لالرهابي اليهودي ناتان عيدان زادا، الذي نفذ مجزرة شفاعمرو        

ي غزة، انتقلوا للعيش في ما يسمي بمدينة االيمان، الي الـشرق مـن              اخالؤهم من المستوطنات الكولونيالية ف    
وتابعت قائلة ان مجموعة من الشبان المتطرفين قاموا ببناء النصب التذكاري فـي المكـان،       .مستوطنة نتيفوت 

  . وقاموا بكتابة الشعارات التي تمجد عمله البطولي الذي نفذه
حيفة اقيم بدون الحصول علي تصاريح من الجهات االسـرائيلية          والنصب التذكاري الجديد، علي حد اقوال الص      
  . ذات الصلة، ولكن هذه السلطات ابقته علي حاله

  21/10/2005القدس العربي 
  

  نفلونزا الطيور ليس إال مسألة وقتإاسرائيل إصابة البشر ب .30
حاالت إصـابة بـين     أفاد بيان من وزارة الصحة االسرائيلية بأن ظهور       :  حسام عطية  ،غادة ابويوسف ،  عمان

وتوقع المدير العام لوزارة الصحة يـسرائيلي أن يـستمر          . البشر بمرض أنفلونزا الطيور ليس إال مسألة وقت       
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وقال المصدر إن الوزارة ستطلب من مجلـس الـوزراء          . تفشي المرض لفترة محدودة ربما لشهرين أو ثالثة       
  .  في البالداالسرائيلي مبالغ إضافية لشراء أمصال في حال تفشي المرض

  21/10/2005 الدستور
  

  المتطرفون اليهود يطمحون الى صهينة العالم عبر اإلنترنت    .31
 إن رغبت في اعتناق اليهودية وتـشعر        .. الرب ال يعترف إال باليهودية     ..كن يهودياً تدخل الجنة    :أحمد إبراهيم 

هناك ستجد األموال واأللعاب وكل ما      بالخوف من عائلتك المسلمة فتعال إلى العنوان المدون أسفل الموضوع، ف          
بهذه الكلمات االستفزازية بدأ موقع التهويد اإلسرائيلي الجديد عبر         ·· يلزمك، فما أشرف أن يكون المرء يهودياً      

  · اإلنترنت حديثه للماليين من مستخدمي اإلنترنت في العالم 
باشرا من مكتب شـارون، وتـشرف وزارة        والمثير أن الموقع الذي بدأ عمله عشية عيد الغفران، ينال دعما م           

االتصاالت رسمياً على عمله األمر الذي جعله يتميز عن العديد من المواقع اإلسرائيلية األخرى التـي تـسعى                  
لتحقيق نفس الهدف حيث يقوم بعرض العديد من األفالم والقصص اليهودية التي يحاول من خاللها المتشددون                

ين الحق وأي دين آخر في أي مكان بالعالم على خطأ خاصة أن الرب اختـار                اليهود إثبات أن اليهودية هي د     
ويحرص الموقع على التواصـل مـع كافـة       · اليهود في البداية لكي يدخلوا إلى التوحيد دون غيرهم من البشر          

ـ              .األعمار السنية  يش  وأقام الموقع وصلة الكترونية لمحاولة تجنيد األشخاص عبر العالم من أجل االنضمام للج
 دوالر شهرياً مع وعود بمنح الجنـسية        2000 و 1500اإلسرائيلي، وذلك مقابل مكافآت شهرية تتراوح ما بين         

وتمنى الموقع أن ينجح في صهينة العـالم عبـر شـبكة    · اإلسرائيلية أو حق اإلقامة بصورة دائمة في إسرائيل  
   .، وهو الهدف الذي وصفه بالنبيل خاصة في ظل التطورات التي تجرى في العالماإلنترنت

  21/10/2005االتحاد االماراتية 
  

  اسرائيل تلغي صفقة عسكرية مع فنزويال بضغط اميركي  .32
وقالت القناة العامـة     .الغت اسرائيل مؤخرا صفقة عسكرية مع فنزويال، بضغط من الواليات المتحدة االميركية           

-Fتلفزيون االسرائيلي، ان الصفقة تنص على قيام صناعاتها الجوية بتطوير طائرات فنزويلية من طراز               في ال 
وحسب تقرير التلفزيون كان من المقرر ان تقوم اسرائيل بتزويد الطائرات الفنزويلية باجهزة جديدة لكن                 .16

دم االستقرار في اميركا الجنوبيـة،      واشنطن عارضت هذه الصفقة كونها تعتبر الرئيس الفنزويلي عامال على ع          
  . وكذلك بسبب عالقته بالرئيس الكوبي

  20/10/2005 48عرب 
  

  2000 مليار دوالر خسائر الفلسطينيين منذ ستة عشر .33
أشار تقرير أصدره حديثاً مركز المعلومات الوطني الى أن حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها 

، نتيجة السياسات العدوانية اإلسرائيلية، 2000نذ اندالع انتفاضة األقصى في أيلول العام االقتصاد الفلسطيني م
وأوضح التقرير أن كل اإلجراءات التعسفية والممارسات القمعية، ساهمت في  .  مليار دوالر16بلغت حوالي 

 في المئة، وارتفاع 40بة تدهور جميع القطاعات االقتصادية المكونة للناتج المحلي اإلجمالي، وانخفاضه بنس
 . 2005 في المئة حتى الربع األول من العام 27 في المئة قبل الحصار واإلغالق إلى 10معدل البطالة من 

 21/10/2005السفير 
  

  مؤشر القدس يواصل انخفاضه لليوم الثانـي على التوالي   .34
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امس جراء قيام بعض المتعاملين بعمليات      واصلت اسعار االسهم الفلسطينية تراجعها لليوم الثانـي على التوالي          
جني ارباح على بعض االسهم القيادية مثل سهم شركة االتصاالت الفلسطينية وشركة سـجاير القـدس اال ان                  

او ما مقداره % 06,0واغلق مؤشر القدس منخفضا بنسبة    . نقطة   900مؤشر االسعار حافظ على مستوى فوق       
وشـمل  .   نقطة لالغالق السابق   78,920 نقطة مقابل    26,920توى   نقطة لينهي تعامالت امس عند مس      52,0

شركات منها ارتفاعا في اسعار اسهمها فيما انخفـضت اسـعار           10شركة حيث أظهرت    17التداول امس اسهم    
  . شركات 3 شركات واستقرت اسعار اسهم 4اسهم 

  21/10/2005 الدستور
  

  زيادة أرباح البنك اإلسالمي العربي الفلسطيني   .35
رت أرقام ميزانية البنك اإلسالمي العربي استمرار تقدمه ونموه معززاً موقعـه فـي القطـاع المـصرفي        أظه

  .الفلسطيني وذلك من خالل نمو أرباحه وموجوداته وودائعه واستثماراته
  21/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
  انطالق اليوم العالمي للقدس على اإلنترنت  .36

على التوالي، دشن نشطاء على شبكة اإلنترنت هجرية اليوم العالمي للقـدس             للعام الثالث    : محمد جمال عرفة  
على الشبكة، ويهدف إلى تذكير ما ال يقل عن مليون زائر لإلنترنت بأهمية وقيمة القدس للمسلمين وضـرورة                  

ويستمر عرض فعاليات هذا اليوم لمدة أسبوع كامل، ويتضمن بشكل خـاص             .نصرة المسجد األقصى األسير   
  .ت الضيوف من كافة دول العالم حول كيفية نصرة القدس والتصدي لتهويدهاكلما

  20/10/2005اسالم اون الين 
  

 اليونيسكو تصادق على التنوع الثقافي بمعارضة الواليات المتحدة وإسرائيل  .37
لعلوم على الرغم من معارضة الواليات المتحدة وإسرائيل، صادقت منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة وا

اليونيسكو بغالبية ساحقة في باريس أمس، على معاهدة حول التنوع الثقافي، من شأنها ان تحرر الثقافة من قيود 
 على المعاهدة، وعارضتها الواليات المتحدة وإسرائيل، 148 دولة، صادقت 154ومن اصل . التجارة الدولية

 . عن التصويتفيما امتنعت كل استراليا ونيكاراغوا وهندوراس وليبيريا 
   21/10/2005السفير 

  
  السنيورة ينفي اوامر بمهاجمة مراكز فلسطينية خارج المخيمات .38

 الرئيس السنيورة في بيان صادر عن مكتبه ما ورد في صحيفة الديار من معلومات أن تعطي                 ىنف :سعد الياس 
لسطينية خارج المخيمات في حال لـم        الجيش اللبناني الزالة ومهاجمة المراكز الف      ىالحكومة اللبنانية االوامر ال   

وأكد مكتب السنيورة ان ما نشر غير صـحيح         . توافق المنظمات الفلسطينية علي انكفائها الي داخل المخيمات         
  .وعار من الصحة تماماً 

  21/10/2005القدس العربي 
  

  نصر اهللا يرفض بشدة نزع سالح المخيمات الفلسطينية .39
 نصراهللا عن معارضته الشديدة لنزع سالح المخيمات الفلسطينية في لبنان           اعرب االمين العام لحزب اهللا حسن     

اعتبر ان اي حديث لنزع سالح المخيمات الفلـسطينية هـو           و. اال في حال التزمت الحكومة بأمن الفلسطينيين      
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 هو كالم مـشبوه  194واكد ان اي كالم عن نزع السالح الفلسطيني خارج القرار  . 1559حديث في اطار ال    
اما بشأن السالح خارج المخيمات قـال ان        . طالبا في الوقت نفسه باعطاء الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين        م

  .المصلحة اللبنانية والفلسطينية تقضي بمعالجة السالح خارج المخيمات بعيدا عن السلبية او اللجوء الى القوة
 21/10/2005السياسة الكويتية 

  
 األميركي لتعزيز االستثمارات في إسرائيل تحرك مضاد لليمين المسيحي  .40

انتقدت منظمة مسيحية إنجيلية أمس جهود بعض الكنائس المسيحية لسحب استثماراتها من شركات تتعامل مع 
وأعلنت . إسرائيل، مشيرة إلى أنها ستطلق حملة مضادة إلنشاء شراكة بين إسرائيل ورجال أعمال في العالم

في مؤتمر صحافي في القدس، أنها ستطلق حملة ضد خطوات سحب االستثمارات، السفارة المسيحية الدولية، 
 . إال أنها لم تتحدث عن خططها لجلب االستثمارات إلى إسرائيل

 21/10/2005السفير 
  

  برلين ترفض التوأمة مع القدس ما دامت محتلة .41
را مبادرة لنواب ألمان في     ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت امس ان بلدية العاصمة االلمانية برلين رفضت مؤخ           

وقالت بلدية برلين    .المدينة إلبرام اتفاق توأمة بين القدس المحتلة وبرلين، من خالل بلدية االحتالل اإلسرائيلي            
في قرارها، إن رفضها يعتمد على الموقف الرسمي اللمانيا الذي ال يعترف بالقدس المحتلة كعاصمة السرائيل،                

  .لمبادرة بعد التوصل الى اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين حول وضعية المدينةوانها على استعداد لدراسة ا
  21/10/2005الغد االردنية 

  
 األمم المتحدة تدعو اسرائيل الى وقف انشطتها االستعمارية  .42

دعت األمم المتحدة الليلة، اسرائيل الى الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة خارطة الطريق والقاضية بوقف 
وقال وكيل األمين العام إن القضية  . االستيطانية وبناء جدار الفصل العنصري في عمق الضفة الغربيةأنشطتها

العالقة حالياً وتعتبر ذات أولوية هي فتح المعابر خصوصاً معبر رفح الذي يربط بين مصر وقطاع غزة، لما 
  .له من أهمية اجتماعية وسياسية قصوى

  21/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  عالقتنا مع إسرائيل تصب في مصلحة المواطن : مشرف .43
دافعت باكستان عن التطورات األخيرة في عالقتها بإسرائيل قائلة انها تنطلق مـن الحـرص علـى مـصلحة                  

وأكد برويز مشرف أن العالقات الباكستانية اإلسرائيلية والباكستانية الهنديـة تـأتي مـن              . المواطن الباكستاني 
  )ا.ش.ا. (حرصه على مصلحة المواطن التي يضعها على رأس أولوياتهمنطلق 

 21/10/2005البيان  
  

  محكمة العدل االردنية ترد طعن البطريرك ارينيوس .44
 ضد قـرار عزلـه مـن         ردت محكمة العدل العليا االردنية امس الدعوى التي اقامها ارينيوس         : نبيل غيشان 

، الى عدم اختصاصها كون قـرار المـصادقة علـى           لقابل للطعن حكمة في قرارها غير ا    واستندت الم . منصبه
  . العزل عمالً من اعمال السيادة التى مارستها الحكومة االردنية وتخرج عن رقابة القضاء

  21/10/2005الحياة 
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  االردن واسرائيل يبحثان استعداداتهما الصحية  .45

يجمع الجانبين األردنـي واإلسـرائيلي،      كشف وزير الصحة عن اجتماع فني       :  حنان الكسواني وهالة الخياط   
األسبوع المقبل على األراضي األردنية لبحث اإلجراءات الوقائية التي اتخذها الجانبان لمواجهة وباء انفلـونزا               

  .ويتوقع أن تشارك السلطة الفلسطينية في االجتماع المتوقع عقده في الغور األردني األحد المقبل، الطيور
  21/10/2005الغد االردنية 

  
 مصر تسدد مليون دوالر أمريكي لصندوقي األقصى والقدس .46

مصر قامت بإيداع مبلغ مليون دوالر أمريكي في حساب  أعلن رئيس البنك اإلسالمي للتنمية اليوم، عن أن
صندوقي األقصى والقدس، لتعزيز الموارد المتاحة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وتخفيف معاناته تحت 

وقال إن هذا المبلغ يندرج في نطاق االستجابة لقرار قمة بيروت العربية، بدعوة الدول  .ئيلياالحتالل اإلسرا
  .األعضاء إلى تقديم دعم إضافي

  20/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  حق العودة وأزمة الخصوصية اللبنانية  .47
  حسام أبو حامد  

لم يكن ذلك فقط بالنسبة لجيل النكبة       . ك بحقهم في العودة   استطاع الفلسطينيون طيلة خمس وسبعون عاماً التمس      
فقد أسهمت ذاكرة جيل النكبة فـي       . الذين عايشوا لحظة خروجهم من قراهم، بل كذلك بالنسبة لألجيال الالحقة          

بلورة الهوية الوطنية الفلسطينية بالرغم من افتقاد الفلسطينيين إلى عوامل األرض والمجتمع واالقتـصاد، ولـم    
وكان . ز معالم واضحة لمنظمات أو مؤسسات اجتماعية وسياسية فلسطينية قبل الستينات من القرن العشرين             تبر

لمحاوالت العزل التي فرضتها معظم الدول العربية على الالجئين الفلسطينيين وعدم رغبتها في دمجهم سياسياً               
 خالل منظمة التحرير الفلـسطينية،      واجتماعياً دوراً ما في تشكيل مجال سوسيولوجي خاص عبر عن نفسه من           

وربما كانت بعض هذه الدول تأمل من وراء اعترافها هذا التخلص من بعض أعباء              . لتعترف بها الدول العربية   
  . القضية الفلسطينية

وكان الكفاح المسلح الذي حظي باإلجماع الوطني الفلسطيني أكثر األسـاليب فعاليـة فـي تحريـك الـشتات                   
لكن التوجه نحو عسكرة النضال الـوطني       . التماسك والوحدة الالزمين لحراكه السوسيولوجي    الفلسطيني ومنحه   

الفلسطيني والتعويل على الكفاح المسلح كخيار وحيد والذي هيمن على مجمل عمـل الفـصائل الفلـسطينية،                 
لمؤسـسات  واختزال مفهوم العضو المناضل في مفهوم العضو المقاتل، وعملية التهميش المتعمـد للفـروع وا              

المدنية والنقابات واالتحادات الشعبية، وعجز الثورة الفلسطينية عن خلق وتطوير أسـاليب مناسـبة للنـضال                
الوطني الفلسطيني تستطيع الجمع بين العمل السياسي الشعبي والتنظيمي من جهة وبين الكفاح المسلح من جهة                

حسن األحوال إلى مجرد خدمات اجتماعية، كل ما        أخرى، وغياب البعد االجتماعي الالزم للنضال واختزله في أ        
  .سبق أدى إلى فقدان فصائل المقاومة الفلسطينية ذلك االلتفاف الجماهيري حولها

يعاني الالجئون من مشاكل عدة لها طابعها اإلنساني واالجتماعي واالقتصادي والسياسي، و يتباين حجم هـذه                
د برز في الخطاب السياسي واإلعالمي الرسمي وغير الرسـمي          وق. المشكالت تبعاً الماكن لجوئهم أو سكناهم     

وعلى ألسنة الكثير من المحللين والمثقفين اللبنانيين محاوالت لتكريس ما بات يعرف بـ خـصوصية وضـع                 
ولكن يبدو أن هذه الخصوصية لم تكن عند البعض من ذلك النوع الذي يحمـل               . الالجئين الفلسطينيين في لبنان   

 حين يشير إلى حجم المأساة التي يعيشها هؤالء الالجئون في حوالي إثني عشر مخيماً في ظـل                  دالالت إنسانية 
أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، بل كانت هذه الخصوصية خصوصية سياسية تنطلق مـن الخـصوصية               
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 المنطلق المـذهبي    اللبنانية الطائفية والمذهبية، وهو ما يراد به تبرير التعامل مع هؤالء الالجئين من خالل هذا              
ولألسف فقد تورطت السلطة الوطنية الفلسطينية في التعامل مع هذه الخصوصية كما هي في الذهنية               . والطائفي

  .السياسية اللبنانية حين اخترقت حق عودة الالجئين بجدول أولويات العودة لالجئين األكثر معاناة
ترافق ذلك مع تحركات مـن قبـل        . مات الفلسطينية ومؤخرا، طالب بعض النواب اللبنانيين بنزع سالح المخي       

الذي اجتمع بممثلي كافة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، مـن أجـل           ) فؤاد السنيورة (رئيس الوزراء اللبناني    
وتأتي هذه التحركات بعد األحداث المتسارعة التي شهدتها الـساحة          . إيجاد حل للسالح الفلسطيني في المخيمات     

غتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري والخروج السوري المـسلح مـن لبنـان               اللبنانية عقب ا  
والحراك الواسع الذي شهده الشارع اللبناني الرافض والمؤيد لهذا الوجود، واستمرار التحقيق في قضية اغتيال               

سيما ما يتعلـق منـه       ال 1559الحريري وضغط بعض األطراف العربية والدولية باتجاه تطبيق القرار الدولي           
اتسم الموقف اللبناني اإلعالمي والرسـمي حيـال        . بقضية نزع سالح حزب اهللا والسالح الفلسطيني في لبنان        

وبانتظار عودتهم إلى ديارهم تحت عنـوان       . الالجئين الفلسطينيين منذ سنوات طويلة برفض الوجود الفلسطيني       
لمخيمـات و إبقـائهم خـارج االنـدماج االجتمـاعي           حق العودة، عمل لبنان على تهميش الالجئين داخـل ا         

مما أدى إلى تردي أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية، السيما بعد تراجع الخدمات التي تقـدمها              . واالقتصادي
االنروا والعجز المتكرر في ميزانيتها وحرمان الفلسطينيين من مزاولة عشرات المهن األساسية الكفيلة بالحفاظ              

.  الذي يحرم األجانب من هـذه المهـن        1995 للعام   621ي جيد وذلك بموجب القرار رقم       على مستوى معيش  
كمـا أن  .  في العام نفسه فيما يتعلق بالسفر من وإلـى لبنـان  487ناهيك عن القيود التي فرضها عليهم القرار   

  . الدولة اللبنانية ال تعترف لهم بأية مرجعية اجتماعية أو سياسية
نان أو غيره هو بال شك موقف وطني وقومي وضروري حفاظاً على حـق العـودة،                إن رفض التوطين في لب    

لكن منح الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان ال يتعارض مع حـق            . وهو ما يشكر المسئولون اللبنانيون عليه     
التهمـيش  وكأن ثمن تمسك الفلسطيني بحق العودة ينبغي أن يكون مزيدا من المعاناة و            . العودة وال ينتقص منه   

  .وكأن حلم الفلسطيني في العودة يتعارض مع حال اليقظة ضمن ظروف أكثر إنسانية. وظروفاً ال إنسانية
  21/10/2005 الدستور

 
 تحطم المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير  .48

 سمير الزبن  
موازية او البديلة في فرض غياب االقليم الجغرافي الفلسطيني على حركة المقاومة الفلسطينية ان تقيم سلطاتها ال

وإذا كانت هذه التجربة في . العديد من الحاالت داخل اقاليم دول عربية اخرى، كما جرى في االردن ولبنان
الكثير من جوانبها ذات طبيعة كارثية على التجربة الفلسطينية، فإنها في جوانب اخرى كانت ممرا إجباريا 

لقد كانت عملية طيفية قائمة بالدرجة . عملية إنشاء الدولة وبترهاهذا ما شوه، وال ريب، . للتجربة الفلسطينية
االولى من حيث الشكل، ولم تكتسب جوهريا إال الى الحد الذي استطاعت فيه منظمة التحرير ان تفرض لها 
ملجأ مأمونا، وألن تنشئ دولة ضمن الدولة في البلد العربي المضيف، كما حدث في فترات مختلفة في االردن 

ورغم طبيعة العالقة المتغيرة بين هذه البلدان ومنظمة التحرير، فإن عالقة . نان، حسب توصيف يزيد صايغولب
االنتماء الى المكان بقيت محكومة بإيجاد صيغة عالقة مع الوطن من خارجه، وكانت هذه االشكالية هي التي 

لسطينية التي أعادت ثقل العملية الوطنية طبعت رحلة التجربة الفلسطينية في الخارج، وصوال الى االنتفاضة الف
الفلسطينية الى الجغرافيا الفلسطينية، ولكنها في الوقت نفسه عملت على تهميش الخارج الفلسطيني الذي أطلق 

 . التجربة الفلسطينية الحديثة والذي أنهكته الحروب على هوامش فلسطين
لسطينية إشكاليات من الدول التي تستضيف في الوقت الذي عانت عالقات التمثيل داخل التجمعات الف

الفلسطينيين بوصفها دوال تحتكر السلطات على االقليم الذي تشغله دولتها، فإنها من جانب آخر عانت من 
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فقد ارتاحت الفصائل المكونة لمنظمة التحرير لصيغة ان . إشكاليات تمثيلية في االطار الفلسطيني ذاته ايضا
لفصائل، ضمن صيغة الكوتا التقاسمية للتمثيل التي اتفقت عليها بعد سيطرتها على المنظمة هي إطار تمثيلي ل

، وبذلك تم استبعاد التمثيل الحقيقي للتجمعات الفلسطينية او إيجاد صيغة تتجاوز 1969المنظمة في العام 
لك تمترست القيادة وبذ. الممانعة العربية عبر إبداع مؤسسات او آليات تمثيلية نعبر عن واقع الحال الفلسطيني

الفلسطينية خلف رفض الدول العربية المضيفة الجراء اي انتخابات فلسطينية، وبالتالي تحميل هذه الدول 
ولكن استمرار اعتماد نظام الكوتا على . المسؤولية عن هذا الخلل، وبذلك تنزع الفصائل المسؤولية عن نفسها

ا منظمة التحرير وفصائلها على تجمعات فلسطينية سيطرة حاله دون تعديل حتى في األوقات التي سيطرت فيه
كاملة، كان مؤشرا على رغبة القيادة الفلسطينية وقيادة الفصائل على إبقاء ذات اآللية، ألنها اآللية التي تمنح 

 . القيادة الفلسطينية وقادة الفصائل احتكارا كليا آللية التمثيل ضمن مؤسسات المنظمة
ثيلية عكست العالقة بين المخيم بوصفه قلب الثورة ومطلقها واإلطارات التمثيلية لم تكن هناك صيغة تم

بل على العكس اعتبرت القيادة الفلسطينية . الفلسطينية، ولم تحاول منظمة التحرير إيجاد صيغة من هذا النوع
 فلم تكن المخيمات ان الوجود الفلسطيني في هذا البلد او ذاك ليس حاسما في العالقة مع التجمع الفلسطيني،

وبالرغم من ان القيادة الفلسطينية رأت في المخيمات . يوما في ظل التجربة الفلسطينية مركزا للعمل الفلسطيني
إذ لم تعمد اي من . مصانع للثوار واعتبرتها الدعم الجماهيري الرئيسي لها، إال أنها لم تر فيها قلبها ومركزها

حتى لم تكن . تها في مخيم مع أن جميعها حافظت على وجود لها فيهاالمجموعات قط الى إقامة مركز قياد
كانت مناطق تركز كادرات حركة . مراكز الثورة في القواعد العسكرية، بل كانت مكاتبها في العواصم

ويمكن . المقاومة الفلسطينية، اي قريبا من مراكز االتصال وسلطة الدولة، حسب تحليل روز ماري صائغ
ة التحرير والفصائل الفلسطينية لم تكن مشغولة بتحويل االطار الجماهيري المتعاطف الملتف القول ان منظم

حول منظمة التحرير الى اطار تكامل تنظيمي وتمثيلي للتجمعات الفلسطينية، وال هي غيرت او حاولت تغيير 
اوز تمثيلها للمكان العالقات االجتماعية داخل المخيمات، بل أبقت العالقات على حالها، مستفيدة من تج

وبذلك لعب الشتات الفلسطيني دورا معوقا في إيجاد صيغ تمثيلية صحيحة، ولعب في ذات . الموجودة فيه
الوقت دور الذريعة للفصائل الفلسطينية بعدم البحث عن صيغ تمثيلية مالئمة في المواقع المتاحة، وفي تجاوزها 

وبذلك تم االعتماد على هذا الشتات وعلى عدم . قضية الرئيسيةلقضايا التمثيل الى القضية الوطنية بوصفها ال
وجود الفلسطينيين في اقليم واحد، لتكريس احتكار التمثيل من قبل القيادة الفلسطينية، واستقالل هذه القيادة عن 

 . التجمعات الفلسطينية استقالال كامال في المحاسبة والمراقبة
كار الفصائل الفلسطينية للتمثيل السياسي بوصفها األطر التي تتقاسم هذا بحكم الطبيعة االستقاللية، وبحكم احت

التمثيل، فقد تم تقديم الهوية التنظيمية على حساب الهوية الوطنية، مع بقاء االطار الوطني الفلسطيني منظمة 
تنظيمي على حساب أعلت طبيعة العالقات مع التجمعات الفلسطينية قيمة االنتماء ال. التحرير إطارا توحيديا هشا

االنتماء الوطني، ما شكل إرباكا لألوساط التي تُعلي من االنتماء الوطني على حساب التنظيمي، وليس من 
الغريب في مثل هذه االوضاع ان يكون استعالء الهوية التنظيمية على الهوية الوطنية يفسر أسباب عزوف 

هام في الحركة الوطنية ويفسر هذا الفقر في كوادرها الكثيرين من ذوي الكفاءات من مختلف الميادين عن االس
في الوقت الذي تعج به دوائر القطاع الخاص محليا وعربيا بأصحاب القدرات المشهود لهم من الفلسطينيين، 

 . حسب رأي شفيق الحوت القيادي الفلسطيني لفترة طويلة
ات الفلسطينية حمت إطارها التمثيلي ورغم كل العيوب التي شابت آليات التمثيل الفلسطيني، فإن التجمع

 التي 1987وخاضت نضاال مريرا من اجل حمايته، منذ تجربة األردن حتى االنتفاضة الفلسطينية في العام 
عملت، على غير توقع، على إعادة الحيوية الى الحركة الوطنية الفلسطينية وأعادت القضية الفلسطينية الى 

واألهم الذي . 1982رب الخليج االولى واالجتياح االسرائيلي للبنان مركز األحداث، بعد ان عصفت بها ح
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عبرت عنه االنتفاضة االولى، هو مصالحة التجربة الفلسطينية مع الجغرافيا الفلسطينية بعد متاهة في الخارج 
 . دامت اكثر من عقدين

 الفلسطينيين عنها، فقد حافظ فقدت منظمة التحرير بوصفها االطار التمثيلي الكثير من قوتها، ليس بفعل تخلي
الفلسطينيون على االلتفاف حول االطار التمثيلي، ولكنها فقدت هذه القوة بفعل ضعف الفصائل الفلسطينية 
المشكلة لها، وزاد من هذه الضعف البنية البيروقراطية لإلطارات العليا التي نمت في إطار الفصائل والمنظمة 

ولم تمنع العزلة التي أصابت القيادة الفلسطينية . ن من ان تكون أداة تفعيلهاوالتي أرهقت هذه المؤسسات بدال م
بعد الخروج من بيروت من استمرار سيطرتها على القرار السياسي الفلسطيني، وعلى بقائها على رأس 

ع ولم يتغير وض. المنظمة متحكمة بالكادر السياسي العامل داخل أطر منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية
، ولم يشارك الداخل 1987سيطرة القيادة الفلسطينية المطلقة حتى في ظل االنتفاضة الفلسطينية االولى 

 . الفلسطيني في القرار الفلسطيني رغم التضحيات التي قدمها والتي أعادت االعتبار للقضية الفلسطينية
 التمثيلي الفلسطيني منظمة التحرير عالقة لقد بقيت العالقة بين التجمعات الفلسطينية في أماكن تواجدها واإلطار

مع الوطن المتخيل ولم تتحول الى اطار تمثيلي بالمعنى القانوني في اي مكان من أماكن التواجد الفلسطيني في 
واالطار التمثيلي الذي خضع النتخابات جاء من خارج أطر المنظمة وكان وليد اتفاقات أوسلو مع . الشتات

التشريعي، والذي كان إطارا تمثيليا محكوما باتفاقات تقيده بوصفه مجلسا للحكم الذاتي اسرائيل، وهو المجلس 
وكان المفعول القاتل لهذه . أكثر منه إطارا تمثيليا بالمعنى السياسي، رغم والدته في إطار انتخابات عامة

ني فائضا عن الحاجة، االنتخابات أنها كرست واقعا يدير سياسة فلسطينية جزئية، جعلت من الشتات الفلسطي
وعملت على تدمير صورته عن الوطن الواقعي وعن الوطن المتخيل، ما أدى فعليا الى تفكك منظمة التحرير، 

  . وفقدان وظيفتها التمثيلية
 21/10/2005السفير 

 
  أي مردود عملي ألداء عمليات المقاومة؟ .49

  عوني فرسخ  
صهيوني قرب برقين في منطقة جنين الشاب نهـاد ابـو           اغتال جيش االحتالل ال   ) 16/10(يوم األحد الماضي    

وفي اليوم ذاته شنت كتائب شهداء االقصى التابعة لحركة فتح هجوما على            . غنام، القيادي في الجهاد االسالمي    
وقد سـارع الـرئيس     . مستوطنات كفار عتسيون بين بيت لحم والخليل فقتلت ثالثة مستوطنين وجرحت خمسة           

 العملية، باعتبارها في تصوره تهدد مسيرة السالم، مؤكدا انها في غير مصلحة شـعب               محمود عباس الى إدانة   
في حين لم يصدر عن أي مسؤول صهيوني أي إدانة لجريمة االغتيال التي اقترفتها              . فلسطين وقضيته الوطنية  

الحتالل داللـة   فهل التناقض الصارخ بين موقف رئيس السلطة وبين مواقف قادة ا          . القوات النظامية الصهيونية  
على قراءة علمية لحقائق الصراع وادراك واع لمعطيات الواقع، ويخدم بالنتيجة الموقف الفلسطيني؟ أم أنه نتاج                
  االستسالم ألحكام الواقع المأزوم والعجز عن تقديم االستجابة الفاعلة في مواجهة التحدي االمريكي الصهيوني ؟ 

ليس من احتالل أجنبي ألرض شعب من الشعوب، أو اغتصاب لحقوقـه            الثابت انه على مدى التاريخ االنساني       
المشروعة، إال وفجر مقاومة وطنية جوبهت من الغزاة والمعتدين بعنف يستهدف اخـضاعهم ألحكـام األمـر                 

ومنذ عرفت البشرية القانون الدولي وأقرت شرعة حقوق االنسان اعتبر االحتالل عدوانا مدانا، ونظـر               . الواقع
مقاوميه على انه ارهاب غير مشروع، فيما اعتبرت مقاومة المحتلين عمال وطنيا مشروعا بصرف              لعنفه ضد   

وفي حاالت االستعمار االستيطاني العنصري، كمـا       . النظر عن الوسيلة التي تتم بها بما في ذلك الكفاح المسلح          
ني التمييز بين المستوطنين    هي الحال في فلسطين المحتلة من النهر الى البحر، لم تعرف حركات التحرر الوط             

الغزاة، وتصنيف بعضهم على أنهم عسكريون يجوز قتالهم، وبقيـتهم مـدنيون ال يجـوز المـساس بـأمنهم                   
  .واستقرارهم
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وأن يكون القانون التاريخي كذلك كما تؤكده كل التجارب االنسانية يغدو الرئيس محمود عبـاس، واآلخـذون                 
 رؤية للصراع العربي الصهيوني مناقضة تماما للواقع القائم على          بنهجه عربا وغير عرب، إنما يصدرون عن      

رؤية ال تعتبر االرض العربية محتلة وانما هي متنازع عليها، وال ترى في الصهاينة محتلين لالرض                . االرض
وبالتبعية اعتبار  . ومغتصبين لحقوق مواطنيها، وانما هم أصحاب حق بها ويدافعون عن وجودهم المشروع فيها            

مقاومة هي االرهاب غير المشروع الواجبة إدانته، فيما عنف قوات االحتالل، واغتيالها المقاومين، وهـدمها               ال
بيوتهم، وتجريفها مزارعهم، دفاعات مشروعة عن الذات، وهي بالتالي غير قابلة لالدانة إال في حالة االفـراط                 

ازن، وسواه من دعاة التـسوية، يبـررون        وأبو م . في استخدام القوة كما قال البعض حول مجزرة مخيم جنين         
رفضهم المقاومة المسلحة، وسعيهم الحثيث للوصول لتسوية، ولو بالتنازل عن الثوابت الوطنية، بأن ذلـك مـا               

بل ويذهبون في دعاواهم حد     . تمليه حقائق الواقع وضرورة الحد من معاناة الشعب العربي في االرض المحتلة           
والذي يذكر انه في دورة المجلس الـوطني الفلـسطيني          . للتأثير في جبهة العدو   القول إن ذلك السبيل األجدى      

عـصام الـسرطاوي    .  ثار جدل صاخب حول رسـالة د       12/3/1977الثالثة عشرة، التي عقدت بالقاهرة في       
للمستشار النمساوي كرايسكي، التي رأى فيها عدد من األعضاء مؤشرا على النهج التسووي الذي بدأت تأخذه                

ويقول بهجـت ابـو     . ويومها طلب الرئيس عرفات من محمود عباس الرد على المحتجين         . ة فتح التاريخية  قياد
جاء ابو مازن وتكلم طوال اكثر من ساعة خارج الموضوع،           : 482غربية في الجزء الثاني من مذكراته ص        

لتفكيـك الكيـان    حيث انصب حديثه الطويل على ضرورة االتصال بالجهات االسرائيلية غيـر الـصهيونية،              
الصهيوني من داخله، ولم يشر الى رسالة السرطاوي بحرف مع أن حديثه كان يرمي بشكل غير مباشر الـى                   

  . صحة هذا االتجاه
والواضح بجالء أن الحوار والتطبيع مع الصهاينة على مدى السنوات الماضية لم يـؤد الـى تفكيـك الكيـان                    

إنهم اسرائيليون غير صـهاينة، وانمـا تـسبب فـي إشـعار             الصهيوني، وال حتى الى تعزيز موقف من قيل         
الصهاينة، وغير الصهاينة من اليهود، بأن التصلب في مواجهة شعب فلسطين إنما هو سبيل دفع نخبه القائـدة                  

وهذا ما تحقق فعال بخطاب الرئيس عرفات أمام الجمعية العامة لالمم المتحدة فـي              . للتنصل من ثوابته الوطنية   
وبموجبه اعترفت  .  والذي اجيز من قبل وزير الخارجية االمريكي جورج شولتز قبل إلقائه           1988جنيف سنة ،  

مما يعني االقـرار    . 338 و   242منظمة التحرير الفلسطينية بحق اسرائيل في الوجود، وبقراري مجلس االمن           
 فريدا في التاريخ    األمر الذي اعتبر تنازال   . من أرض فلسطين   % 78ضمنا بمشروعية استيالء الصهاينة على      

المعاصر كما يقرر محقا الكاتب الصحافي البريطاني ديفيد هيرست في مقدمة الطبعة الرابعة من كتابه البندقية                
 وفضال عن ذلك كرس خطاب عرفات في جنيف تنازال تاريخيا عن أهـم الثوابـت                82وغصن الزيتون ص    

دم ممارسة العنف مستقبال، يكون قد تبنى وجهة نظر         وبإدانة ابو عمار لالرهاب، وتعهده بع     . الوطنية والقومية 
اسرائيل باعتبار خمسين عاما من النضال الفلسطيني مجرد إرهاب وعنف عشوائي، حسب ما ذكرته نيويورك               

ولم يكن لكل تلك التنازالت من مقابل سـوى إسـقاط االدارة            . 1/4/1988تايمز في تعليقها على الخطاب في       
  . ة منظمة التحرير والرئيس عرفاتاالمريكية شرط عدم مخاطب

وتوالت حلقات مسلسل التنازالت المجانية بحيث كانت الحكومة االسرائيلية هي التي اختارت الوفد الفلـسطيني               
ولقد . وهي التي وضعت بالمشاركة مع االدارة االمريكية، جدول أعماله        ،  1991لمؤتمر مدريد في خريف العام    
العربية االخرى، اشتراط اسرائيل عدم مناقشة ما قد يشير الى أن شعب فلسطين             قبل الوفد الفلسطيني، والوفود     

وحين عجزت آلة الحرب الـصهيونية عـن قمـع          . سينال الحق في تقرير مصيره أسوة ببقية شعوب االرض        
انتفاضة اطفال الحجارة عمد رابين وبيريز الى قناة اوسلو مستغلين في ذلك تنظير محمود عباس وتالمذة نهجه                 

وعقد االتفاق وسط تهليل اعالم التسوية بقرب تحقيق السالم الـشامل والعـادل مـن               . القائلين بحوار الصهاينة  
خالل االتفاق الذي وصفه آفي شاليم المؤرخ االسرائيلي الجديد البارز بأنه أم الفتوحات في الصراع الـذي دام                  

طينية صرفة مقابـل كـسب اسـرائيلي        والذي كان في رأي اكثر من محلل سياسي مرموق خسارة فلس          . قرنا
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 وقبلـت   1967ذلك ان منظمة التحرير الفلسطينية تخلت بموجبه عن حق العودة وما احتل قبل العـام                . مجاني
واألكثر مـدعاة لألسـى ان المجلـس الـوطني          . بتناول ملتبس للحق العربي واالسالمي التاريخي في القدس       

ي، تعديل الميثـاق الـوطني خـضوعا للـضغوط االمريكيـة            الفلسطيني أقر بأغلبية كبرى، وبتصويت تهليل     
  . الصهيونية

وحين يقرر خمسون في المائة من أعضاء حزب العمل االسرائيلي تفضيل شارون، على أي زعـيم عمـالي،                  
كرئيس للوزارة ففي ذلك ما يدل على عمق التحول البنيوي في التجمـع االسـتيطاني الـصهيوني لمـصلحة                   

توراة وخرافات المعبد اليهودي، مما يؤكد الفشل المريع لالدعاء بجدوى التطبيع مع العدو             المسكونين بأساطير ال  
وقد . الصهيوني وتقديم التنازالت المجانية له، وفي مقدمتها إدانة العمل المقاوم المشروع دوليا واعتباره إرهابا             

األمر الذي يؤدي بالمقابل إلى     . مطالبهمثبت بالممارسة العملية أن ذلك ال يزيد الصهاينة إال تشددا ومغاالة في             
تعزيز القناعة عند القطاع األكثر حيوية في الشارع السياسي العربي العام، والفلسطيني منه الخاص، بأن األمة                

  . ليس ممكنا بأي حال تجنبها. العربية إنما تواجه صراعا مصيريا ومعركة وجود وال وجود على تراب فلسطين
ك ففي ذلك الداللة القاطعة على ال واقعية وال تاريخية الظن مجرد الظن بأن إدانة عمليات                وأن يكون الواقع كذل   

المقاومة، بل وتجريد فصائلها من السالح والقاء عناصرها في غياهب سجون السلطة، يمكن ان يتمخض عـن                 
من نهج التسوية   وفي عجز ثالثين عاما     . تسوية تلبي الحد االدنى من حقوق شعب فلسطين وتخفف من معاناته          

  . عن تحقيق أي تقدم برهان ساطع على أن الرئيس محمود عباس ورفاق دربه انما يجدفون ضد تيار التاريخ
  21/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
  صراع قوي داخل حماس : الزهار وهنية .50

كشفت مصادر فلسطينية متخصصة فـي الـشؤون الحزبيـة          :  جمال جمال ،  21/10/2005الدستور  نشرت  
وقالت المصادر التي فضلت عدم     . الحركات اإلسالمية أمس النقاب عن خالفات عميقة تعصف بحركة حماس         و

ذكر اسمها لحساسية الموضوع ان الخالف في الحركة كونها تمر بمرحلة تغير استراتيجي كبير مـن حركـة                  
 الكثيـر منهـا   مقاومة الى حزب سياسي ديني محكوم بقواعد وضوابط شرعية من الصعب على حماس تجاوز     

واكـدت  . والتعامل بصورة براغماتية على غرار حركة فتح أو غيرها من الحركـات الفلـسطينية الـسياسية               
تجاه الخـارج   . المصادر انه منذ تأسيسها شهدت حماس جداالت داخلية عديدة حلت بكتمان وكأنها لم تكن ابدا              

ذات أجندة سياسية واضـحة وبرنـامج عمـل    تمكنت حماس من أن تبرز نفسها كحركة موحدة، ال فساد فيها،   
مدروس ومحكم ولكن حماس أيضا، مثل كل حركة، ليست معفية من الـصراعات الذاتيـة، مـن المـصالح                   

وقالت ان الجدال الحاد الجاري اليوم في قيادة حماس جدال ايديولوجي، ولكن بقدر             . الشخصية ومن المنازعات  
 القشة التي قسمت ظهر البعير كانت االنفجار فـي مهرجـان   ومع ان . ال يقل عن ذلك هو ايضا نزاع شخصي       

حماس في جباليا، وكذا االشتباك مع اسرائيل الذي جاء بعد ذلك فساهمت في الفهم بان قواعد اللعب قد تغيرت،                   
واضافت انه بعد   . اال ان الحادثة في جباليا هي مجرد طرف أزمة العالقات بين محمود الزهار واسماعيل هنية              

د الشيخ ياسين وعبد العزيز الرنتيسي تقرر اقامة قيادة جماعية لحماس، وعدم تنصيب شخصية واحـدة                استشها
في رئاستها، وعمليا سيطر الدكتور محمود الزهار الذي يعد مسؤوال كبيرا في اوساط النشطاء و قيادة الحركة                 

لى ضوء عالقاته والـصلة القويـة       أما هنية، من جانبه، فرأى في نفسه مرشحا مناسبا أكثر للقيادة ع           . في غزة 
واكدت المصادر ان حماس حركة قويـة ومـستقرة،         . التي كانت بينه وبين الشيخ احمد ياسين مؤسس الحركة        

ففي نهاية االمر، كما يبدو     . ومن يأمل بانشقاق او بأزمة هوية، من المتوقع أن يخيب أمله          . حتى وهي في أزمة   
ل وسط وايجاد طريق وسطى ترضي الجميع مـن انـصار الزهـار             الحال، فان هذا الجدال ايضا سينتهي بح      

  .وانصار هنية الذين يسيطرون على معاقل كبيرة في الضفة وهو ما يفتقده الزهار
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وتعتقد المصادر انه من شبه المؤكد ان حماس لن تنزع سالحها، ولكن يمكن االفتراض بانها ستلطف من حدة                  
 معسكر هنية بانه ال يمكن التوجه الى االنتخابات، الـى الطريـق             نشاطها، ففي حماس يفهمون، على االقل في      
وحتى محافل في الذراع العسكري لحماس في غزة يقولون انهـم           . السياسية، ومواصلة التمسك بالسلوك القديم    

ووفق معلومات استخبارية إسرائيلية    . انهوا دورهم في الكفاح واالن حان دور رجال حماس في الضفة الغربية             
 بحوزة أجهزة األمن الفلسطينية تقارير تتحدث عن انشقاق في صفوف الحركة في القطاع وكشفت معلومة                يوجد

وتـشير محافـل    . ان أحد قادة الذراع العسكري في القطاع استقال، بدعوى ان العمليات في غزة انتهى زمنها              
وحسب المعلومـات   . حماساستخبارية في اسرائيل هي االخرى الى ميل مشابه لشرخ آخذ في االتساع داخل              

التي في يد اسرائيل، فان صراعا شديدا يجري بين المجموعات المختلفة في الحركة حول طريقها المـستقبلية،                 
  .والذي يصل حتى كبار مسؤولي كتائب عز الدين القسام

تـرة  وكشف المصدر االستخباري اإلسرائيلي عن أن احد القادة الكبار الذي كان هدفا للتصفية علـى مـدى ف                 
  .فقد أعلن لرفاقه بأن هذه لم تعد الطريق التي يرغب في العمل فيها. طويلة، قرر مؤخرا االستقالة

 التي ذكرت أنه    القدس المحتلة سائدة حمد    هذا الموضوع من خالل مراسلتها في        21/10/2005الحياة  ناولت  تو
رض لمشاركة حماس في االنتخابات     فيما بدا محاولة للنزول عن الشجرة في شأن موقف اسرائيل القطعي المعا           

التشريعية الفلسطينية، وانسجاما مع الموقف الذي تبلور في البيت االبيض االميركي من المسألة ذاتها، سـربت                
احدى الصحف االسرائيلية تقريراً نسب بعض منه الى مصادر استخباراتية اسرائيلية وبعضه اآلخر الى أجهزة               

مة داخل صفوف حماس بين تيارين وصفت احدهما بأنه عدواني واآلخر بأنه            االمن الفلسطينية ادعى وجود أز    
ويأتي ذلك في وقت اكدت فيه مصادر فلسطينية واميركية ان واشنطن لن تعارض مشاركة حماس في                . معتدل

  .االنتخابات التشريعية المقبلة ولكنها تطلب فرض قيود وشروط على مرشحي الحركة بما في ذلك نبذ العنف
ت صحيفة معاريف القريبة من اليمين االسرائيلي تقريراً تناولت فيه ما وصفته بـ االنقسام الحاصل في                وابرز

صفوف حماس في قطاع غزة بين تيار وصفته بـ المتشدد و العدائي ويتزعمه الدكتور محمود الزهار وآخـر                  
زهار ولد ألم مـصرية وأب      واشارت الصحيفة الى ان ال    . معتدل و برغماتي ويتزعمه الدكتور اسماعيل هنية      

فلسطيني ويتمتع بتأييد واسع في أوساط الجيل الشاب في الحركة من سياسيين وعـسكريين، ولكنـه، حـسب                  
وتعرض الزهار لمحاولتي اغتيال وكان مـن بـين         . المصادر ذاتها، ال يتمتع بأي تأييد يذكر خارح قطاع غزة         

  .1992 الزهور في جنوب لبنان عام  الذين أبعدتهم اسرائيل الى مرج417الفلسطينيين الـ
 عاماً، وهو الجئ من عسقالن القريبة فقد وصف بأنه برغماتي معتدل أكثر             42أما هنية الذي ال يتجاوز عمره       

قبوال لدى المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وانه يحظى بعالقات واسعة مع ناشطين في حركة حمـاس فـي                  
 بيرزيت بالقرب من رام اهللا، اضافة الى دعم قادة الحركة الكبـار فـي             الضفة الغربية بحكم دراسته في جامعة     

كما انه شغل منصب مدير مكتب الشيخ احمد ياسين لمدة سنتين قبل اغتياله، وكان احد القريبين منه ونجا                  . غزة
  .بدوره من محاولة اغتيال
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