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   الالجئين بلبنانتقرير ميليس يمهد لـتوطين .1
 اعتبر محللون سياسيون تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري يخدم التوجهـات               : أحمد فتحي 

 القيادة  -الرامية لنزع سالح المخيمات الفلسطينية بلبنان، وذلك على خلفية إشارة التقرير لتورط الجبهة الشعبية               
بينما أقر هؤالء بصعوبة خيار القوة لنزع سالح المخيمات خشية حدوث           و. العامة في لبنان في عملية االغتيال     

تداعيات أمنية خطيرة، اعتبر البعض اإلشارة إلى تورط فلسطيني جزءا من مشروع أمريكي يـسعى لتغييـر                 
  . المعادلة السياسية بلبنان بشكل يقضي بتوطين الالجئين الفلسطينيين به

هناك عـدم توافـق     : ون سياسي ونع سالح المخيمات بلبنان قال محلل     وبشأن األسباب التي تصعب من مهمة نز      
 كما أن الجيش اللبناني من ناحية ثانية        . لبناني حول قضية نزع السالح الفلسطيني وحول جعلها أولوية         –لبناني  

ظـة لـو    الجيش اللبناني سيدفع أثمانا باه    : وحذر قائال . ليست لديه القدرة أو اإلمكانات على نزع السالح بالقوة        
  . أجبر الفلسطينيين على ترك سالحهم، وسيعقب ذلك حال حدوثه تداعيات أمنية وسياسية خطيرة

واتفق قاسم قصير المحلل السياسي اللبناني مع عتريسي في أن اإلشارة إلى تورط فلـسطينيين سـتعجل مـن                   
  . معالجة ملف السالح الفلسطيني بلبنان

حسن نافعة بجامعة القاهرة أنها تتجاوز مسألة نـزع         .ينيين، رأى د  وفي قراءته إلشارة ميليس إلى تورط فلسط      
اإلشارة بمثابة الفرصة التي واتت الواليات المتحدة لتحقيق أهدافها في لبنـان            : وأوضح قائال . سالح المخيمات 

تين سيتحقق الهدف األمريكي عبر وسـيل     :  وحول آلية تحقيق ذلك قال نافعة      .ومنها توطين الالجئين الفلسطينيين   
: نزع سالح المخيمات الفلسطينية للتعامل مع الوجود الفلسطيني بشكل قابل للتوطين في لبنان، والثانية             : األولى

الذي يـورط   -تقرير ميليس   : وأوضح . نزع سالح حزب اهللا واحتواؤه داخل المعادلة السياسية اللبنانية الجديدة         
رداته إلى تغيير المعادلة السياسية بلبنـان عبـر          مخطط أمريكي يسعى في إحدى مف      -في جزء منه فلسطينيين   

إيجاد حكومة لبنانية مناهضة لسوريا وللفلسطينيين ترفع شعار لبنان أوال، وتتعاون مع النظام الدولي والواليات               
ووفقا لهذا السيناريو فلـن      . وهذا يخدم مشروع توطين فلسطينيين بالبالد     .. المتحدة في نزع السالح الفلسطيني    

وشدد نافعة على أن السالح الفلسطيني داخل المخيمات ال         . الواليات المتحدة إلى اللجوء للخيار العسكري     تحتاج  
وتوافق أنور رجا المسئول السياسي لمكتب الجبهة الشعبية مـع سـابقيه، مـضيفا أن زج                . يجوز التخلي عنه  

  . ن لتصفية السالح الفلسطينيالفلسطينيين في اغتيال الحريري هدفه المباشر تسهيل مهمة تيري رود الرس
  22/10/2005اسالم اون الين 

  
  قيام دولة فلسطينية خالل رئاسة بوش ممكن   : عباس .2

وقـال لـم    . أكد محمود عباس أن قيام دولة فلسطينية ممكن قبل نهاية والية بوش           :  وكاالت االنباء  -واشنطن  
ما شعرت به هو ان بوش لم يكـن مخططـاً           أن  و ,يحصل اي حوار بيننا حول موضوع قيام الدولة الفلسطينية        

وأضاف انه اذا بدأنا العمل بجدية لن نحتاج ألكثر من أشهر           . لهذا الحديث او مخططاً ألن يقول مثل هذا الكالم        
قناة مفاوضات بعيدة عن األضواء وعن التأثيرات       فتح  وأوضح انه اقترح على األميركيين لهذا الهدف        . او سنة 

  .الخارجية
  23/10/2005ماراتية االتحاد اال

  
   شارون -لم يحدد بعد موعد للقاء عباس: عريقات .3

وأضاف أنـه تـم     . وشارون  أكد صائب عريقات أنه لم يحدد بعد موعد نهائي للقاء محمود عباس            :ألفت حداد 
 وواحـدة االتفاق مع الجانب اإلسرائيلي على تفعيل ثالث لجان تتعلق باألسرى والمعتقلين مع تغيير المعـايير،                
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 الن  ,وعبر عن أمله ان تلتئم هذه اللجان       .النسحاب من المدن الفلسطينية   أخرى ل تتعلق بالمطاردين والمبعدين و   
كد ان الجانب الفلسطيني لم يبلغ رسميا بتجميـد او       وأ. االتحضير الجيد لهذه القمة يعتمد الى حد بعيد على عمله         

  .  وقف االتصاالت معه
  22/10/2005 48عرب

  
   التشريعيةة وعربية لتأجيل االنتخاباتضغوطات داخلي .4

ـ  واشنطن,رام اهللا ـ  يوسف الشايب  أكد رفيق الحسيني أن محمود عبـاس يتعـرض لـضغوطات    : وكاالت 
واشار أن  لكل من هذه الجهـات الـضاغطة مـصالحها             .داخلية وعربية كبيرة لتأجيل االنتخابات التشريعية     

 مـن   ,وأكد ان هنـاك    . في موعدها مهما كان األمر     تهالى إقام  يصر ع  ه، مشيراً إلى أن   ذلكالخاصة من وراء    
واكـد   .حماس وفتح وجميع الفصائل من ال يريد االنتخابات، كون أن تأجيلها قد يصب في مصلحته الشخصية               

فيما قال حاتم عبد    .  يعني نهايتها  ء االنتخابات تأجيل لعلمها أن إجرا   الحسن خريشة ان فئة من الفلسطينيين تريد        
من جهته لم يستبعد جمال الـشوبكي        و .ر أن الشارع الفلسطيني ال يحتمل تأجيالً رابعاً بحجة الفلتان األمني          القاد

 في موعدها، قد يسقط أمام حالة الفلتـان األمنـي،           ئهاتأجيل، مشيراً إلى أن تصميم عباس على إجرا       الاحتمالية  
اس غير قادرة على كسر هيمنة فتح في        عباس اكد ان حم   ذكر أن محمود    , ومن ناحية أخرى   .وفوضى السالح 
  .موضحا ان فتح مع بعض التنظيم والضبط ستنجح في االنتخابات. المجلس التشريعي

  23/10/2005الغد االردنية 
  

  دعم سياسي لفرض األمن : السلطة .5
د سمير حليلة دعم الحكومة الفلـسطينية الـسياسي الكامـل           يأكت :أ.ش.أ نقال عن    23/10/2005البيان   نشرت

وبالنسبة لقضية المطاردين وانضمامهم إلى األجهزة األمنية فإنـه سـيتم إنـشاء              .لتطبيق القانون والنظام العام   
مراكز تدريب الستيعابهم، الفتا إلى أنه خالل فترة قريبة سيتم سحب السالح غيـر الـشرعي مـن الـشارع                    

  . الفلسطيني
ل حليلـة ان اإلجـراءات تتـضمن مالحقـة          وق :وكاالتنقال عن    23/10/2005 الخليج اإلماراتية    وأضافت

ان هنـاك  : وقال. المتمردين الذين ال يريدون أن ينضبطوا في األجهزة األمنية بناء على قرارات سابقة بضمهم     
شعورا سائدا لدى عدد من قادة األجهزة االمنية، انهم ال يستطعيون مواجهة حالة االنفالت من دون حـصولهم                  

د ان اشتباكات مسلحة اندلعت وسط مدينة طولكرم بين عناصر من           يف أ حق امس وفي وقت ال   .على دعم سياسي  
  .فتح وعناصر الشرطة

  
   إسرائيليين في قلقيلية 3اعتقال  .6

قبض على ثالثة إسرائيليين دخلوا إلى مدينة قلقيليـة وسـلمهم إلـى الجـيش               الأعلنت مصادر أمنية فلسطينية     
 مسلحين أو الجهة التي كانوا يقصدونها داخل المدينـة،          واإذا كان ولم يوضح الجانب الفلسطيني ما       .اإلسرائيلي

غير أن مصادر إسرائيلية ذكرت أن الثالثة ادعوا أنهم دخلوا الستعادة سيارة سرقها أحد األشخاص وفر بهـا                  
  أ.ب.د. هناكإلى 

 23/10/2005البيان 
 

  اسماء يجري اعدادها في مكتب شارونقوائم ب: اإلعتقاالت .7
ذكرت مصادر فلسطينية ان اجهزة االمـن االسـرائيليين         : عمان-عبدالجبار ابوغربية ،غزة  -رس  عبدالقادر فا 

فيما اعتقلت اربعة آخرين ينتمون الـى احـد   , متهمين باالنتماء لحركة حماس) 11( فلسطينيا بينهم   15اعتقلت  
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 يجري اعدادها فـي     وحسب المصادر فان حمالت االعتقال تنفد بموجب قوائم باسماء         . فصائل فتح في نابلس   
مكتب شارون وتأتي ضمن المخطط االسرائيلي بالتأثير على نتائج االنتخابات القادمـة ومنـع حمـاس مـن                  

  . والعمل على تأجيج الصراح الداخلي الفلسطيني, المشاركة فيها
  23/10/2005عكاظ 

  
   في مخيم بالطة إفشال مخططات االحتالل باعتقاالتتتمكن منالمقاومة  .8

ر المقاومة الفلسطينية وللمرة الثانية خالل أسبوع من إفشال مخططات دوريات االحـتالل القيـام               تمكن عناص 
باعتقاالت في مخيم بالطة شرق نابلس من خالل إمطار الدوريات المتوغلة بالرصاص مما حال دون نـزول                 

ي مخيم بالطة الجنوبي    الجنود من الدوريات والمباشرة بعمليات الدهم، وفور توجه دوريات االحتالل الى مدخل           
والشمالي أعلن المقاومون في المخيم االستنفار وتمركزت أعداد منهم قبالة مداخل المخيم وأمطروا الـدوريات               
بالرصاص بكثافة بعد اشتباك استمر نصف ساعة انسحبت القوة اإلسرائيلية دون أن يتمكن الجنود من النـزول                 

  .المقاومين فقد أصيب اثنان من الشباب وتم معالجتهما ميدانياووفقا لمصادر مقربة من . من دورياتهم مشيا
  23/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
  دد بتكرار محاولة استهداف شارونلجان المقاومة ته .9

قال متحدث باسم لجان المقاومة الفلسطينية ان القتال ضد اسرائيل سيستمر، ولجان المقاومة الفلـسطينية هـي                 
ان : وقـال أبـو عبيـر     . انفصلوا عن جماعات اخرى خاصة من حركة فـتح        ائتالف فضفاض يضم نشطاء     

إنه : الصواريخ تحمل رسالة واضحة بأنه ال يوجد اي اسرائيلي ومن ضمنهم شارون في مأمن، نقول لشارون               
  . ليس محصنا من ضربات المقاومة الفلسطينية

  23/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  ر المقبلحوار فلسطيني موسع في القاهرة الشه .10
قال عضو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر مراد إن مساعي تبذل حاليا للترتيـب لعقـد                :  نادية سعد الدين  

حوار موسع للفصائل الفلسطينية في القاهرة الشهر المقبل بحضور محمود عباس، يسبقه اجتماع يعقـد قريبـا                 
ليا لتنظيم حـوار شـامل بـين الفـصائل          وأضاف ان ترتيبا يجري حا     .للجنة المتابعة بحضور حركة حماس    

الفلسطينية في القاهرة خاصة في فترة ما بعد االنسحاب اإلسرائيلي المجزوء من قطـاع غـزة، والتفـسيرات                  
  .المختلفة لموضوع التهدئة التي جرى التوصل إليها في القاهرة مطلع العام الجاري

  23/10/2005الغد االردنية 
  

  حسام خضراليوم محاكمة النائب األسير  .11
تعقد اليوم المحكمة العسكرية اإلسرائيلية في سالم جلسة خاصة، للنظر في قضية النائب األسير حسام خـضر،                 
وقال المحامي رياض األنيس، إنه من المتوقع أن تصدر المحكمة حكما ضد النائب خضر بعد أن إدانتـه فـي                    

ها إليه لتسويغ مواصلة اعتقاله، خاصة تلك المتعلقة        الجلسة السابقة بتهم مخففة، لعدم تمكنها من إثبات تهم نسبت         
  .بعالقته بكتائب شهداء األقصى، وتمويل عمليات عسكرية خاصة بها

  23/10/2005الشرق االوسط 
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  نتخابات المنع حماس من المشاركة في الؤكد أن االعتقاالت ياالحتالل  .12
غت العديد من القيادات بأنه لن يتم اإلفـراج         كشفت مصادر في حماس، إن المخابرات الصهيونية أبل       : بيت لحم 

ومـن جهتـه     .عنها حتى تنتهي االنتخابات التشريعية، وأن الهدف من االعتقال هو منع حماس من المشاركة             
أمريكـي معـارض    -طالب الشيخ حسن صافي، السلطة باتخاذ موقف إزاء ما يجري من موقـف صـهيوني              

  . االنتخاباتالحركة فيلمشاركة 
  23/10/2005لسطيني لإلعالم المركز الف

  
  يةطلق النار علي دورية اسرائيلتكتائب األقصى  .13

 في بلـدة اليـامون      ية دورية اسرائيل  ىأعلنت كتائب األقصى مسئوليتها عن عملية إطالق النار عل        : الفت حداد 
ـ           .بمدينة جنين ادت الى اصابة جندييين اسرائيليين       ى عمليـة   واوضحت ان هذه العملية ما هي إال رد أولي عل

  . شحادةإضافة إلىكتائب وجود شهيد آخر المن جهة اخرى نفى ناطق باسم  .غتيال رائد شحادةإ
  22/10/2005 48عرب

  
  الحوارات مستمرة بين الفصائل الفلسطينية: اآلغازكريا  .14

أكد زكريا االغا، ان الحوارات مستمرة بين كافة الفصائل وخاصة بين حركتي فتح وحمـاس مـن        : الفت حداد 
 .جل التغلب علي كل الصعاب الموجودة وازالة كل اسباب اإلحتقان التي كانت موجودة فى الفتـرة الماضـية                 أ

وعبر عن أمله أن تتوجه هذه الحوارات واالتصاالت المستمرة بين الحركتين باتفاق شامل وكامل لـيس فقـط                  
 صعيد آخر اكد ان أي حديث       ىلع و . ميثاق الشرف  ىدعا حماس الى التوقيع عل     و . ولكن مع كل الفصائل    همابين

 لم يبحث موضحا ان خالل المؤتمر السادس        , لفتح انتخاب أعضاء جدد للجنة المركزية او للمجلس الثوري       عن  
  .ذلكسيتم 

  22/10/2005 48عرب
  

  استشهاد فتى وإصابة شاب بالقرب من رام اهللا .15
في السابعة عشرة من عمره وجرحـت       قتلت قوات االحتالل في ساعة متأخرة من الليلة الماضية فتى فلسطيني            

 همـا وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل قتلت       .شابا آخر بالقرب من مغتصبة  حلميش شمال مدينة رام اهللا          
وأكدت   .بزعم أنهما حاوال زرع عبوة ناسفة  على الطريق االلتفافي قرب قرية دير نظام شمال مدينة رام اهللا                 

 فيما تم اعتقال الشاب المصاب واقتيـاده إلـى          ،يب برصاصة قاتلة في رأسه    مصادر طبية أن الشهيد فراج أص     
واعترفت مصادر في جيش االحتالل أن العبوة التي حاول الشابان زرعهـا             .جهة مجهولة دون أن تحدد حالته     

  .كانت عبارة عن حقيبة وليس فيها أية متفجرات
 23/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   سريا مواقع داخل األقصىمتطرف يهودي يصور .16

اعلنت مؤسسة األقصى امس السبت متطرفا يهوديا قام بتصوير عدة مواقـع داخـل المـسجد                : يوسف الشايب 
وأكدت المؤسسة ان الصور تـضمنت       .األقصى بشكل سري ، وعرضها على أحد مواقع اإلنترنت اإلسرائيلية         

طرفة الحديث عنها، في مضمار العمل على بنـاء         مواقع تعتبر حساسة ، بسبب تركيز الجماعات اليهودية المت        
الهيكل المزعوم، مشيرة الى أن االماكن التي تم تصويرها هي المسجد األقصى القديم، المصلى المرواني، وقبة                

 .ودعت حراس المسجد إلى مزيد من الحذر ورصد كل تحرك مشبوه لكل من يدخل المسجد               .الصخرة المشرفة 
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 .تعقيبا له حول الموضوع قوله ان الوصول لمثل هـذه المواقـع حلـم تحقـق               ف  هذا المتطر ونقل على لسان    
  .عملية تمت تحت حماية عناصر المخابرات اإلسرائيليةالمؤسسة ان الواوضحت 

  23/10/2005الغد االردنية 
  

  المقدسيون يعيشون صحوة دينية للدفاع عن األقصى .17
 على المقدسيين، الذين توافدوا إلى المسجد األقـصى         أثنى الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة اإلسالمية       

واعتبر هذا الوجـود ضـمن       .بأعداد كبيرة وغير مسبوقة، معتبرا أنهم السياج وخط الدفاع األول عن األقصى           
ثمرات الصحوة الدينية، التي وصلت إلى كل األرجاء، كما تشير إلى أن أهل القدس يدركون اليوم أكثـر ممـا             

 المحدقة باألقصى، ووجودهم في هذا العام بأعداد غير عادية، إنما يدل على أن أهلنا في                مضى حقيقة األخطار  
القدس باتوا يدركون عظم المكانة، التي اجتباهم اهللا بها، فكان حضورهم بهذه األيام، وبدون شك غير عـادي،                  

  .على حد تعبيره
 23/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   السماح لهم بالصالة فـي االقصىالغزيون يطالبون إسرائيل .18
عبر العديد من المواطنين في قطاع غزة عن استيائهم الشديد لعدم السماح لهم بالتوجه الـى                :  سمر خالد ،  غزة

القدس للصالة فيها، حيث اإلجراءات اإلسرائيلية التي حالت دون وصولهم للجمعة الثالثة على التوالى، داعـين                
ئيل للسماح لهم بالصالة داخل االقصى وعدم ممارسة إجـراءات بحـق حريـة              العالم اجمع للضغط على إسرا    

  . العبادة
  23/10/2005الرأي األردنية 

  
   يطالب بإنهاء التهدئةالبيتاوي .19

طالب رئيس رابطة علماء فلسطين الشيخ حامد البيتاوي فصائل المقاومة الفلسطينية والـسلطة بإنهـاء حالـة                 
وقال إن ما جرى قبل أيام من أداء للطقوس الدينية          ،   المتكرر للمسجد األقصى   التهدئة ردا على تدنيس الصهاينة    

  اليهودية في األقصى جد خطير، وخطوة خطيرة تهدد باحتالل المسجد األقصى من جديد وتقسيمه، 
 23/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  الطالبات يهاجمون  وجيش اإلحتاللالمستوطنون .20

في مدينة الخليل امس على طالبات مدرسة قرطبة االساسية القريبة من مستوطنة بيت              اعتدى مستوطنون    : قنا
هداسا بينما نفذت قوات االحتالل االسرائيلي عمليات احتجاز العشرات من طالب وطالبات جـامعتي الخليـل                

لبـات  وقالت طالبات من مدرسة قرطبة االساسية للبنـات ان المـستوطنين هـاجموا الطا             ‚ وبوليتكنك فلسطين 
عملـت علـى تـوفير      التي  والمدرسات وعرقلوا وصولهن الى المدرسة وذلك على مرأى من قوات االحتالل            

 وفي سياق متصل جدد المستوطنون الليلة قبل الماضية عمليات العربدة واالعتداء على ممتلكـات       . لهمالحماية  
 وعلـى   . ات أربع شرق المدينـة    المواطنين في منطقتي وادي النصارى والحصين القريبين من مستوطنة كري         

صعيد آخر احتجزت قوات االحتالل ظهر امس العشرات من طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين في منطقة واد أبو                 
  .كتيلة بالمدينة وأخضعتهم لتفتيشات استفزازية بعد أن احتجزتهم لعدة ساعات

  23/10/2005الوطن القطرية 
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  ربيةالون فلسطينيا في الضفة الغمستوطنون يغت .21
وقالت مصادر   . استشهد رجل فلسطيني أمس بعدما قام مستوطنون بالقرب من بلدة رام اهللا بإطالق النار عليه              

أمنية فلسطينية ان الشهيد اصيب برصاص في رأسه أطلقه عليه مجموعة من أربعة مـستوطنين مـن داخـل                   
  .سيارة وسارعوا بالفرار

  23/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  !هدف المعاقين قتال واعتقاال خالل االنتفاضةاالحتالل است .22
أكدت مصادر حقوقية فلسطينية أن المعاقين الفلسطينيين كانوا في بؤرة االستهداف الـصهيوني علـى مـدار                 

وحسبما كشف بسام أبو حشيش، الباحث في وحدة الحقوق االجتماعية في المركـز              .سنوات االنتفاضة الماضية  
 أطفال  10 من المعاقين الفلسطينيين من بينهم       70إن الجيش الصهيوني قتل حوالي      الفلسطيني لحقوق اإلنسان، ف   

ويقول إن األمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن هناك معاقين قُِتلوا بدٍم بارد خالل تصفية جسدية                   . وثالثة نساء 
  .ولم يسلم أهاليهم من تخريب ممتلكاتهم الشخصية وسرقتها

 23/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  قطاع غزة ال زال محتال:  متوسطية-شبكة األورو .23
وفدا لزيارة قطاع غزة هذا الشهر لتوثيق وضع        ) EMHRN(متوسطية لحقوق اإلنسان    -أرسلت الشبكة األورو  

استنتج فريق البعثة أنه بعد إخـالء المـستوطنات أصـبح           . حقوق اإلنسان بما يتصل بخطة الفصل اإلسرائيلية      
  :زة حاليا التحرك داخل قطاع غزة ومع ذلك، استنتج فريق البعثة أيضا ما يليبإمكان سكان غ

إن االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة ما زال مستمرا، وأن حق الفلسطينيين بحرية الحركة يظل تحت السيطرة                 
  . اإلسرائيلية

 كمـا أن نـسبة البطالـة        .القيود على حرية الحركة تعيق إمكانية الفلسطينيين بالعمل على تحسين اقتـصادهم           
  . مرتفعة، ومناخ االستثمار ينطوي على نسبة عالية من المخاطرة

 . أصبح عمل المجتمع المدني أكثر صعوبة إذ ال يتمكن األفراد والمنظمات من التنقـل بحريـة ألداء عملهـم                  
  . غزةال تسمح السلطات اإلسرائيلية بدخول أو خروج الناس أو البضائع إلى قطاع: وأضاف البيان

إن أحد العناصر الرئيسية لخطة فك االرتباط، هو عدم تمكين الفلسطينيين من السيطرة على أرضهم وحرمانهم                
  .  من إمكانية الخروج أو الدخول من وإلى قطاع غزة

  22/10/2005 48عرب
  

  ر رفح مؤقتاإعادة فتح معب .24
نا انه سيتم إعادة فتح معبر رفح الحـدودي         افاد مدير عام اإلدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مه        : سمر خالد 

وأوضح مهنا في اتصال     .المنفذ الوحيد لقطاع غزة مع العالم الخارجي فجر اليوم األحد وحتى ظهر غد االثنين             
هاتفي انه سيسمح بسفر المعتمرين المسافرين والمقبلين من الديار الحجازية والحـاالت المرضـية الطارئـة                

من وزارة الصحة، والمقبلين من الخارج ويحملون جوازات سفر فلسطينية وبطاقـة            الحاملة لتحويالت مرضية    
وفي معرض رده حول آخر التطورات المتعلقة بالمباحثات حول المعبر مع الجانب اإلسرائيلي قال مهنا                .هوية

  .أن المفاوضات مستمرة مع الجانب اإلسرائيلي واألوروبيين من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي: 
  23/10/2005رأي األردنية ال
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  مشاركة فلسطينية في مؤتمر للمدافعين عن حقوق اإلنسان في العالم .25
شارك ياسر عالونة، من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، في المؤتمر الدولي الثالث لمدافعين عـن                

مدافعين عن حقوق اإلنسان في دبلن      حقوق اإلنسان في العالم، والذي عقد تحت رعاية المنظمة الدولية لحماية ال           
ـ       200وتناول المؤتمر الذي حضره أكثر من        .بإيرلندا  دولة مـن    100 ناشط من منظمات حقوق إنسان ممثلة ب

دول العالم السبل واآلليات الدولية المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان في العالم ومـا يتعرضـه لـه                   
قدم عالونة ورقة عمل استعرض فيها ما يتعرض له مدافعي حقوق اإلنسان            و. المدافعين من مضايقات ومالحقة   

لمدافعين عن حقوق اإلنسان في الـوطن       لوتم تشكيل المجموعة العربية     . من مضايقات من الجانب الصهيوني    
العربي وتضم كال من فلسطين، تونس، اليمن، الجزائر، مـصر، سـوريا، الـسعودية، البحـرين، العـراق،                  

  .اإلمارات
23/10/2005لمركز الفلسطيني لإلعالم ا  

 
  تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى مزارع شبعا  .26

تمثلـت بتكثيـف    , أفادت معلومات بوجود تحركات غير عادية لجيش االحتالل في محور مزارع شبعا المحتلة            
جلـة  الدوريات وإدخال آليات عسكرية مدرعة إلى عدد من المواقع العسكرية، فضال عن تـسيير دوريـات را     

.  االزرق  تحليق طائرات التجسس في أجواء القرى المحاذية للخط        إضافة إلى وأخرى مدرعة على طول الجبهة      
  أ.ش.أ

  23/10/2005البيان  
  

  المستوطنون يعدون قائمة سوداء تشمل كل من شارك في اإلخالء   .27
ل كل من كانت له عالقـة       اعد اليمين المتطرف والمستوطنون قائمة سوداء تشم       : آمال شحادة  -القدس المحتلة   

بتنفيذ خطة االخالء بدءا من شارون مرورا برئيس المحكمة العليا، وحتى الجندي الذي عانق المستوطن قبل ان              
حملة منذ فترة يوم الغفران باعداد نصوص صلوات خاصة للسياسيين والعسكريين والعـاملين             أت ال وبد. يخليه

وتحت عنوان لن ننسى ولن نغفر وزعت كميـات كبيـرة مـن             . في القطاع المدني الذين ساهموا في االخالء      
واسـتفزت هـذه الملـصقات      .  بالمحرقة النازية   االخالء  مقارنة وا بذلك  وقصد ,الملصقات في مختلف المناطق   

مختلف الجهات السياسية والعسكرية التي اعتبرتها تحريضاً خطيراً بمالحقة وقتل كل من يعتبره المـستوطنون               
  .في خطة االنسحابخائنا لمشاركته 

 23/10/2005الخليج اإلماراتية 
 

  ل في سوق فلسطين لألوراق الماليةتداول معتد .28
شهدت سوق فلسطين لألوراق المالية تداوال معتدال متأثرة بتوتر االوضاع السياسية التي تمر بهـا العالقـات                 

الذي سبقه، ويعزى ذلك إلى تنفيذ      وشهد االسبوع الماضي حجم تداول اكبر من األسبوع         .الفلسطينية االسرائيلية 
 نقطـة،   26,920ليقفل عند مـستوى     % 56,0وارتفع مؤشر القدس بنسبة      .بعض الصفقات على بعض األسهم    

  . مليون دوالر5,50 مليون سهم بقيمة 59,5بينما تم تداول ما يقارب 
  23/10/2005 الدستور

  
  تهم اسرائيل بتقييد حركة التجارةي سنقرط  .29
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فلسطينية اسرائيل بوضع العراقيل أمام تطور عمل اللجان التنسيقية المشتركة وفرض مزيد من             اتهمت السلطة ال  
 اجتماعا مشتركا   15وقال مازن سنقرط ان      .القيود على حرية حركة االفراد والبضائع في االراضي الفلسطينية        

ي بحثت قضية المعـابر     وأضاف ان االجتماعات الت   . عقدت خالل األشهر األخيرة لم تسفر عن اي نتيجة تذكر         
واتهم اسرائيل بأنها تواصل عرقلة عمل وتطور اللجـان          .خالل األشهر الثالثة الماضية لم تصل الى أي نتيجة        

المشتركة، الفتا في الوقت نفسه الى القيود التي تفرضها على حركة الفلسطينيين والبضائع داخـل األراضـي                 
وفي سـياق متـصل، اعتبـر سـنقرط أن           .الفلسطينية من جهة، وبينها وبين العالم الخارجي من جهة أخرى         

األخيرة القاضية بتخصيص طرق للفلسطينيين وأخرى للمستوطنين في الضفة الغربيـة           االجراءات اإلسرائيلية   
  . تضاعف من حدة الخنق االقتصادي اإلسرائيلي المفروض على األراضي الفلسطينية

  23/10/2005الحياة 
  

  اجمالي ماصرف على المشاريع الممولة: وزارة التخطيط .30
امس ان اجمالي ماصرف على المشاريع الممولة من صندوقي          افادت وزارة التخطيط الفلسطينية      :  واس ،غزة

 669 وحتى نهاية شهر سبتمير الماضي بلـغ         2000االقصى وانتفاضة القدس منذ انشاء الصندوقين في العام         
وخلـص  .  مليون دوالر المتفق عليها لتمويل القطاعات المختلفة للسلطة الفلسطينية740مليون دوالر من اصل  

 2005 حتى عام    2000اجمالي المساعدات العربية من مختلف المصادر خالل الفترة من العام           التقرير الى ان    
  . مليون دوالر588 مليون دوالر بمتوسط سنوي 2352بلغت حوالى 

  23/10/2005عكاظ 
  

  قة في غزة تواجه عجزا في الجبايةسلطة الطا .31
 أن قطاع خدمات التيـار الكهربـائي فـي          أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في السلطة عزام الشوا،         

محافظات قطاع غزة يواجه أزمة حقيقية بسبب تراكم الديون على المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة، الذين                
 مليـون شـيكل، وأن      846لم يسددوا المستحقات المترتبة عليهم، منوها إلى أن قيمة هذه الديون بلغت حوالي              

 بالمائة في جباية الفاتورة اإلجمالية الشهرية المستحقة على المواطنين، جراء           59ة  سلطة الطاقة لديها عجز بنسب    
  .استفادتهم من التيار الكهربائي في محافظات غزة

 23/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  لعالج في الخارجل حالة مرضية 18اإلحتالل يمنع سفر  .32
 حالة مرضـية    18طات االحتالل االسرائيلي منعت حوالي        أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن سل       :ألفت حداد 

 واكدت الوزارة في بيان لها على استمرار معاناة المرضى الفلـسطينيين            . من السفر الى الخارج لتلقي العالج     
 .على معابر قطاع غزة المؤدية الى الخارج، بسبب استمرار إسرائيل اغالقها لهذه المعابر والـسيطرة عليهـا                

رة ان إسرائيل لم تسمح االسبوع الماضي سوى للحاالت الحرجة جدا ممن ينقلون بواسطة حماالت               وقالت الوزا 
وحمل مدير عام االدارة العامة لالسعاف والطوارئ اسرائيل المـسؤولية           .االنعاش واجهزة االوكسجين المتنقل   

خولهم الى المستـشفيات    عن وفاة خمسة مرضى فلسطينين توفوا االسبوع الماضي بسبب التأخير االسرائيلي د           
  .االسرائيلية 

  22/10/2005 48عرب
  

   فلسطينية تصارع مرضا مجهوالطفلة .33
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 عاما من بلدة طوبـاس مرضـا غريبـا          11تعاني الطفلة الفلسطينية فرح أبو حسن         : أمين أبو وردة   -نابلس  
 حتى أصـبحت    اعترف جميع الذين كشفوا عليها بعجزهم عن تشخيصه بشكل دقيق أو تحديد عالج مناسب له              

وتقف العائلة عاجزة عن إنقاذ حياة ابنتها التي يزداد وضعها الصحي سوءا يومـا              . حياة الطفلة مهددة بالخطر   
 ها أن وتبينبدأت معاناة الطفلة عندما ظهرت عليها أعراض الحمى والصداع واإلرهاق           : بعد يوم، تقول والدتها   

ومما يفاقم  . ول او جرثومة الدم وهي غير معروفة      تعاني من مرض غريب قال البعض انه مرض الحمى المجه         
وقد تمكنا . من معاناة العائلة كما تقول االم أن ابنها بشار اصيب قبل عامين بالمرض نفسه وانتهى به الى الوفاة              

ألمنا كبير ألننـا ال     لكن  و. ستكمال تشخيص المرض في مستشفى هداسا عين كارم       إلمن الحصول على موعد     
  .الجنملك مصاريف الع

  23/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  جيش بل أشخاص مسلحون في المخيماتال : حمادة .34
 طراد حمادة أنه ال يوجد جيش مسلح في المخيمات الفلسطينية، إنما يوجـد أشـخاص                 اللبناني أكد وزير العمل  

نيين حوار األشـقاء،  مسلحون ال يشكلون ميليشيا أو قوات أو حركة، مطالبا الحكومة اللبنانية أن تحاور الفلسطي            
ورأى أن الحـديث عـن الـسالح         . وأن تعطيهم حقهم السياسي، لكي يرفعوا صوتهم من اجل حقهم بـالعودة           

 1990وان هذا السالح لم يستخدم وال مرة واحدة منذ العام           ،    الفلسطيني ينطبق على المسدس وعلى الصاروخ     
  . حتى اليوم على الساحة اللبنانيةو

  23/10/2005السفير 
  

  تطبيع العالقات ثمرة السالم العادل: الحص .35
مـشيرا الـى    ‚ اعتبر سليم الحص ان التسوية آتية ال محالة ان عاجال ام آجال فهذا قدر محتم              :  أمين مصطفى 

نحـن  : المسعى اللبناني والفلسطيني والسوري إلقرار التسوية العادلة وفق قرارات قمة بيروت العربية وقـال             
 بالسالم فالتسوية تنهي حال الحرب المسلحة اما اليوم فينطوي على معنى أبعـد اثـرا                نقول بالتسوية وال نقول   

فالسالم يوحي باستقرار العالقة مع الدولة العبرية وهذا لن يكون اال اذا اقترنت التسوية برضا الشعب العربـي                  
  ‚كل مجالواقتناعه واطمئنانه والثمرة في تلك الحال تكون بتطبيع العالقات على كل صعيد وفي 

 23/10/2005الوطن القطرية 
  

  سؤول إسرائيلي لزيارة إسالم آباددعوة م .36
 الباكستانية أمس، أن رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية تشودري أمير حسين دعـا             كشفت صحيفة ديلي تايمز   

ر حسين اجتمع   وأشارت الصحيفة إلى أن أمي     . نائب وزير التعليم اإلسرائيلي مجلي وهبي إلى زيارة إسالم آباد         
إسـرائيل  ونقلت الصحيفة عن مجلي قولـه إن         . مع وهبي، في جنيف أمس األول، ودعاه إلى زيارة باكستان         

 كانت من بين أولى دول العالم التي عرضت تقديم المساعدات إلى باكستان، وأن رئيس البرلمـان الباكـستاني                 
  ا ش ا.يقدر هذه المبادرة اإلسرائيلية

  23/10/2005السفير 
  

  ليس شأناً داخلياً .37
  محمد السعيد ادريس  .   د

ال يمكن ألحد أن يتصور أن اسرائيل يمكن ان تتعامل مع أي تطور سياسي أو حتى اقتصادي فلسطيني، ناهيك                   
عن التطورات األمنية، باعتبارها شأناً داخلياً فلسطينياً ال يحق لها ان تتدخل فيه، ألسباب كثيرة من أهمهـا ان                   
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لصهيوني يتعاملون مع الضفة الغربية وغزة باعتبارهما أرضاً اسرائيلية، وان أقصى ما يمكـن ان               قادة الكيان ا  
يسمحوا به للشعب الفلسطيني هو منحه إدارة ذاتية أو حكماً ذاتياً، أما حلم الدولة المستقلة فهو غير وارد وغير                   

  .متصور بالنسبة لكل من له عالقة بالفكر االستراتيجي االسرائيلي
أي حل للقضية الفلسطينية يتم عبر التفاوض والتراضي مع قادة هذا الكيان ال يمكن لـه ان يتجـاوز هـذه                     إن  

الحقيقة، إذ ال يعقل ان يقبل االسرائيليون بمحض ارادتهم واختيارهم بما يهدد وجودهم، بـل سـيعملون علـى                
ين في الضفة وغزة حق الحكم الـذاتي        إلحاق الكيان الفلسطيني عضوياً بالدولة اليهودية، مثل إعطاء الفلسطيني        

  .مع استثناء أي سيادة على باطن األرض أو على سمائها أو المياه االقليمية
الحالة الوحيدة التي يمكن فيها منع االسرائيليين من التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية هي انتزاع الحقـوق                 

وقف االسرائيليون عن التحسب والمتابعة الدقيقة للتطورات       الفلسطينية انتزاعاً، وحتى في مثل هذه الحالة لن يت        
الداخلية الفلسطينية والحرص على التغلغل داخل المجتمع الفلسطيني وتوظيف أبنائه كعمـالء لتمريـر أفكـار                

  .ومطالب اسرائيلية
زود لذلك فإن مطالبة االسرائيليين للسلطة الفلسطينية بضرب حركة حماس كشرط أساسي للـسماح لهـا بـالت                

بالسالح، والمطالبة كذلك بمنع حركة حماس من المشاركة في االنتخابات التشريعية وقيام سـلطات االحـتالل                
بحمالت اعتقال واسعة في صفوف حركة حماس مركزة على شخصيات لها قدراتها السياسية، تعتبر كلها مـن                 

رك ان هذه اإلجراءات تلقى استحساناً      وجهة النظر االسرائيلية، مطالب مشروعة وطبيعية، وبالذات إذا كانت تد         
متخفياً في أوساط السلطة الفلسطينية، وبالذات بالنسبة لمنع أو إعاقة حركة حماس من المشاركة في االنتخابات                

  .التشريعية المقبلة
 القـدرة علـى أن   -فعالً-األولى ان حركة حماس تملك   : لقد كشفت االنتخابات المحلية الفلسطينية عن حقيقتين      

ون منافساً حقيقياً لحركة فتح في أية انتخابات، والثانية وجود ميول اقصائية لدى السلطة الفلـسطينية لمنـع                  تك
  .حماس من ان تكون نداً سياسياً لحركة فتح ينافسها على الحكم في الكيان الفلسطيني

طة ضد نشطاء حمـاس     لم تكن اسرائيل، ولو للحظة، بعيدة عن إدراك هاتين الحقيقتين، وال عن ممارسات السل             
وال صمتها المريب على ممارسات سلطات االحتالل ضد هؤالء النشطاء، ومن ثم تكون الـسلطة بـذلك قـد                   
سمحت الالسرائيليين بالتدخل في الشؤون الداخلية بمحض اختيارها، ويكون قول صائب عريقـات، مخاطبـاً               

ية باعتبارها شأناً داخلياً، قوالً ال يحمل من الجديـة  االسرائيليين، بعدم التدخل في االنتخابات التشريعية الفلسطين 
  .بقدر ما يحمل من التواطؤ

  23/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  ! العودة والغياب سياسيان: دحالن في غزة .38
  محرر الشؤون الفلسطينية

وصا دحالن إلى القطاع تشكل نوعا من استعداد معسكره للمرحلة المقبلة بعد الفـصل وخـص              محمد  عودة  إن  
 يقود تحالفا فتحاويا في القطـاع       هومعلوم أن . لالنتخابات التشريعية وحسم الخالفات داخل فتح واألجهزة األمنية       

 بإدارة أجهزة أمنية ضد أجهزة      ه أن كثيرين يتهمون   إال. الحركةأفلح في كسب أغلبية كبيرة في هيئات ومجالس         
 الذي كثيرا ما تصادم مـع جهـاز االسـتخبارات           أخرى وبالسيطرة، عبر أنصاره، على جهاز األمن الوقائي       

 الـذي   ورغـم التأييـد   .  بالوقوف خلف عملية اغتياله    ه عرفات اتهمو  موسىبل إن عددا من أنصار      . العسكرية
اتهامـه   هيتردد كثيرا في أوساط معارضـي     و.  يواجه اتهامات سياسية شديدة من جانب خصومه       فهو, بهيحظى  

العديد من  بين   و هوهذا ما خلق إلى حد ما نوعا من الشرخ بين         .  والبريطانيين صالت مبالغ فيها مع األميركيين    ب
 نـاجم أصـال عـن هـذه الـشروخ           هبل إن هناك من يشير إلى أن مرض       . الجهات النافذة فلسطينيا ومصريا   

 نفسي يظهر في أوقـات األزمـات        , الذي يعالج منه   هوأوضح مصدر فلسطيني أن قسما من مرض      . والخالفات
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 الصحية يؤكد أنه عندما يكون في وضع حرج    ته وشدد على أن طبيبا مطلعا عن قرب على حال         ,الحادةالسياسية  
وهذا يخلـق إحـساسا مرضـيا       . من اإلحباط واإلشكال ينقاد إلى حالة يشعر فيها بالخشية من الموت أو الشلل            

فصل والغـضب الـذي      بنتائج خطة ال   هاإلحباط األخير الذي أصاب   ب  ذلك ويبرر المصدر  .يصعب التخلص منه  
  . التفصيلية لالتصاالت لتنفيذهاتهانتاب القيادة المصرية من إدار

  23/10/2005السفير 
  

  أماكن إقامة قسرية أم قواعد محررة في اطار دولة متواطئة؟: مخيماتال .39
  وضاح شرارة

 , كـل أراضـيها     ليس كالم عباس والسنيورة، على مبدأ حصرية السلطة األمنية بالدولة اللبنانية على            :بيروت
فما تشكو منه السلطة اللبنانية، وتعلنـه علـى         . كالماً لبنانياً خالصاً، على رغم التصريح به في معرض لبناني         

  الفلسطينية المأل غداة اعالنها ضبط سالح مهرب ومقاتلين، وغداة المشادة مع القيادة العامة، تشكو منه السلطة              
ازدواج السالح، والسلطة تالياً، على أرض اقليمية متـصلة تعـود           وأصل العلة أو الداء هو      . أضعافاً مضاعفة 

والرئيسان يـشكوان، كـل فـي       . السيادة عليه، وعلى سكانها، الى سلطة واحدة تحتكر السالح والعنف حصراً          
وهي ذريعـة   . وهي تقدم الحق في المقاومة على حق المواطنين في األمن         .  والذريعة في الحالين واحدة    ,دولته

وليس عسيراً على القوى المعارضة، الوطنية البلدية أو العربية، التذرع بعجز الدولة            . دولتين ضعيفتين قوية في   
وطـوال   .عن ردع الضربات االسرائيلية واألعمال العسكرية االنتقامية، الى تسويغ األمن الـذاتي المنفـصل             

ذاتية، الـى مرتبـة المبـدأ األدنـى         األربعين سنة المنصرمة، رفع التذرع بالعجز العربي وتسويغ المقاومة ال         
وهـو الحـق    : وال يستقيم المبدأ هذا، وال يتمتع ببداهته ويقينه، اال اذا أغفل وجهه اآلخر والمضمر             . واألصلي

الفلسطيني في المبادرة الى استدراج العمل العسكري االنتقامي، االسرائيلي غالباً والوطني المحلي في كثير من               
وينسب النـضال الفلـسطيني، أعمـاَل       . ويفضل أن يكون الرد في وسط المدنيين      . رداألحيان، ودعوته الى ال   

الضبط الداخلية والقانونية، اذا هي صدرت عن السلطات األردنية أو اللبنانية أو الكويتية أو الفلسطينية الذاتية،                
ذه فـي صـورة     وصورت أعمال الضبط ه   . الى التواطؤ مع العدوان االسرائيلي وظهيره األميركي المفترض       

وكان لبنان مضماراً خصباً لمثل هذه االنشاءات المحمومة، وال          .الخطوة األولى على طريق إبادة مؤكدة وثابتة      
فالحكم البعثي بسورية استعمل حريـة العمـل        . يزال، وعاد مضماراً لها ومنبتاً بعد انحسار الضمانة السورية        

وعقد اتفاق  . العروبي من اللبنانيين وجماعاتهم على السلطة     الفدائي على األراضي اللبنانية، في تحريض الشطر        
والعروبـة فيـه   . يسير في بلد أهله منقسمون على أنفسهم، وعلى دولـتهم  . القاهرة  تحت وطأة التحريض هذا     

ليست صفة قومية أو تاريخية أو ثقافية، بل هي صفةٌ عصبية وسياسية عنيفة ينفى منها، ابتـداء، شـطر مـن                
يحملون على مواالة االستعمار الغربي، ويسكت عن النفي والحمل شطر آخر أو هم سكتوا الى وقـت         اللبنانيين  

 غداة قصف اسـرائيلي عنيـف أصـاب         1971وكان من أوائل قرارات الرئيس السوري الراحل، في          .قريب
ل المنظمات  ولم تقتصر مهمة الضابطة على تقييد عم      . مخيمات فلسطينية بسورية، انشاء ضابطة فدائية سورية      

تعـداه الـى ترحيـل المـسلحين، ومكـاتبهم ومخـازنهم       بـل   الفلسطينية، المسلحة على األراضي السورية،      
هذه السياسة، غداة اغتيال القوات االسرائيلية ثالثـة         وسمى صالح خلف  . ومعسكراتهم، الى األراضي اللبنانية   

حين والمقاتلين للقصف االسرائيلي ولثـورة      وقصد به تعريض منظمات المسل    . من قادة منظمة التحرير، تخزيناً    
 على أبعد تقدير، بقوات جيش التحرير الفلسطيني،        1973وتسترت السياسة السورية، منذ     . األهالي معاً أو تباعاً   

 الدولة، تـسترت بهـا      –، انشاءه مع انشاء المنظمة      1964 وأوائل   1963وهي أقرت القمة العربية في أواخر       
فدواعي المقاومة أو الثورة أو حـرب التحريـر، وذرائعهـا،            .تسلالً مشروعاً و عربياً   على تسللها الى لبنان     

وسع مقاتلي هذه الدولة وعمالءها انتهـاك       و.  لدواعي األمن داخل الدولة الوطنية     ,سوغت تحصين دولة سرية   
 ضـواحي المـدن     ومكن نزول الفلسطينيين  . حصانة الدولة المضيفة، تجنيداً واغتياالً وتهريباً، من غير رقيب        
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اللبنانية الكبيرة وعلى طرق مواصالتها الى الداخل، مسلحي المخيمات، حين شاؤوا وشـاءت قيـاداتهم، مـن                 
فحالوا بين الدولة المضيفة وبين بسط سلطتها الـسياسية      . تقطيع أوصال لبنان، وتغذية بؤر الخروج على الدولة       
ونسجوا شبكة كثيفة من المصالح والـوالءات       .  ومواطنيها العسكرية والمدنية والجنائية على أراضيها اإلقليمية     

والخوات واالعفاءات واألحالف ألحقت بهم وبمنظماتهم لبنانيين كثراً، أفراداً وجماعات، من أهـل الهـوامش               
واستطاعوا جراء ارتباطهم بـدول مثل سـورية والعـراق          .االجتماعية ومن النخب األهلية والعائلية والثقافية     

ران، وجراء تعويلهم على ثورة أو مقاومة خارجة على الدولة وعلى العالقات الدولية، اقتطاع قواعد               وليبيا واي 
فإذا اضطر حزب اهللا، الى لجم رغبته في قصف مواقـع اسـرائيلية             . محررة من دواعي السياسة وضوابطها    

قـصف الـشارد    بمزارع شبعا أو خارجها، تولت أطراف مجهولة وغير منضبطة، يرجح انهـا فلـسطينية ال              
هو الذي ال تفوته حفلة سمر      ووال يعلم الحزب العتيد شيئاً عن األمر،        . بالكاتيوشا، مقذوفات حزب اهللا المسجلة    

فقوة المخيمات العسكرية، ويربطها المسلحون وأنصارهم      . شاردة وال تعصاه زيارة أهلية وغير مرغوبة واردة       
ين واستقالل البندقية الفلسطينية المقاتلة، جاهزة على الـدوام   ومقاومة التوط194المحليون بحق العودة والقرار     

إلحراج الدولة المضيفة واضعافها، في الداخل وبإزاء الخارج، اذا شاءت قوة اقليميـة، أو قوتـان، االحـراج                  
فعلى خالف زعم أمين الجميل، تكاد تكون العالقة بين سالح حزب اهللا وما بقي من سـالح                  .واالضعاف هذين 

لقومي السوري والبعث وبين سالح المنظمات الفلسطينية السورية واالسالمية بلبنان، عضوية، على مـا              أمل وا 
ويصدر السالحان، مستقلين واحدهما عن اآلخر أو متالحمـين، عـن تعـاٍط             . 1559قرار  اليذهب اليه ضمناً    

 واألحزاب السورية اللبنانية    وحزب اهللا  سياسي واحد يجمع بين حماس والجهاد والقيادة العامة وشهداء األقصى           
فهذه القوى والمنظمات واألجنحـة،     . العراقي وأجنحة من الحرس الثوري والباسيج االيرانيين       و جيش المهدي  

على مقادير متفاوتة وبمواقع تتباعد أو تتقارب بحسب الظرف، تشترك في نصب نفسها وصية وقوامة على أي                 
ي أو القومي الجامع ما يشبه سياسة دولة، ويقر بمعايير حقوقيـة أو             انحراف قد يؤدي الى انتهاج االطار الوطن      

ويذهب الحلف العريض من المنظمات واألجنحة، وهو مذهب الدول التـي يـأتمر             . ديبلوماسية دولية مشتركة  
 الى ان دور سلطات الدول الوطنية، غير القومية وال المؤمنة، يقتصر علـى حمايتهـا الجزئيـة مـن        ,بأمرها

ويقضي الوجه اآلخر في هـذا الـدور بالتـضامن مـع            .  والتنديد به في أي ظرف وتحت أي ذريعة        العدوان،
واذا لم تمتثل جاز، أي وجب توريطها في حرب ال قبل لهـا             . الحصون القومية الصامدة بوجه الغزو والتهديد     

ويلقـى  .  المهـدورة  ويستقوي هذا النهج بآالم الفلسطينيين وبؤسهم وتعاسـتهم وحقـوقهم          .بها وال طاقة عليها   
. فهم كذلك يحملون كرامتهم وهويتهم وتماسـكهم علـى بنـدقيتهم          . االستقواء صدى في أوساط عريضة منهم     

ويحسبون ان اتفاق القاهرة، أيام عزهم، صان الكرامة والهوية، وأن مقتلة صبرا وشاتيال كـان الـسبب فيهـا                   
ة غير المقيدة بدولة وسياسة ومنازعـات سياسـية         وهذه تعليالت تزينها أسطورة المقاوم    . تجريدهم من السالح  

وتنفخ في هذه األسطورة أشباه دول تحاول انكار انفصالها عن أجسام شـعوبها، واسـكات               . واجتماعية وتمثيل 
  .انقسامات الشعوب ومنازعاتها بعصا األمة الغليظة

  23/10/2005الحياة 
  

  شارون والخيار األردني .40
  مهند مصطفى

 ادعاء مركزي أن الخيار األردني والذي كان شارون أحد المنظرين الـسياسيين لـه، ال                ينطلق هذا المقال من   
وان خطة فـك االرتبـاط ال تتنـاقض مـع التـصور             . يزال قائما وركنا أساسيا في االستراتيجية السياسية له       

به الخيار األردنـي    الخيار األردني ال يزال قائما بالنسبة للرجل ولكنه ال يش          .االستراتيجي العام في هذا الصدد    
شارون اليوم ال   . القديم، شارون الكالسيكي أراد أن تسيطر المنظمة على األردن وتقيم الدولة الفلسطينية هناك            

يزال يؤمن في قرارة نفسه بالخيار األردني ولكن من خالل حل فدرالي بين السلطة السياسية الفلسطينية علـى                  
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في مقال نشره شـارون فـي يـديعوت         . ة وبين المملكة األردنية   من األرض ال تتوفر لها مقومات الدول      % 45
أنا شخصياً أؤمن ببرنامج االوتونوميا كجسر سالم بيننا وبين الدولة الفلسطينية القائمة في             : احرونوت يقول فيه  

ـ              . األردن فتي في المستقبل األبعد سوف تقود االوتونوميا إلى فدرالية أو كونفدرالية إسرائيلية فلسطينية على ض
يتضح اكثر واكثر أن الشخص الوحيد الذي يملك إستراتيجية سياسية واضحة في الشرق األوسط هـو                 .األردن

كيف تندرج خطة فك االرتبـاط      .  بل هو رجل استراتيجي من الدرجة األولى       ,شارون، الرجل ليس تكتيكيا فقط    
ن للدولـة ويتميـز هـذا الجيـل         يعتبر شارون من جيل المؤسسي     .أو الفصل في رؤية الرجل للخيار األردني      

 هووصل شارون إلى الليكود بالخطأ، ف      و .باستيعابه الكبير لتطور مشاكل األمن والمجتمع والسياسة في إسرائيل        
ربما وصل إلى الليكود الستيعابه أن هذا الحـزب         . ينتمي بأفكاره وتجربته وتطوره إلى حزب ماباي التاريخي       

 هـي   تـه إن عقلي  .دمة، بعد أن بدأت عالمات الضعف تصيب حزب مباي        سيقود دولة إسرائيل في السنين القا     
عقلية استيطانية، ولهذا فهو لم يتخل عن فكره االستيطاني في الضفة الغربية، ومشروعه األساسي كان هنـاك                 

تقوية الكتل االسـتيطانية    ,باألصل، على الرغم من فك االرتباط وسيكون المشروع االستيطاني القادم له كالتالي           
التزام دولي وأمريكي بضم الكتل االستيطانية إلى إسرائيل في         ومن الضفة،   % 45دولة فلسطينية على    والقائمة،  

علّمته التجربة التي مر فيها التكتيك الجيد، ولكن ما يميز تكتيكه أنه يكـون ضـمن رؤيـة                  . أي تسوية نهائية  
سين مشروع الفدرالية اعتبر شـارون ذلـك   عندما طرح الملك ح .استراتيجية شاملة صيغت بدوافع إيديولوجية   

عندما أعلنت األردن عـن فـك    و.عامال أساسيا في الطريق لحل القضية الفلسطينية ولكن بدون الضفة الغربية   
كانت عملية فك االرتباط األردنـي      و, االرتباط اإلداري عن الضفة، اعتبر ذلك ضربة لمشروع الخيار األردني         

 تبنى بشكل عملي مشروع ألون، وطالب بضم        ذلكبعد  . هولكن ليس في جوهر    شكليا   هبداية تحول في مشروع   
اقترح شارون فـي حينـه بـشكل        , بعد عملية فك االرتباط األردني     .مناطق إلى إسرائيل بشكل أحادى الجانب     

حاول المركـز    .من الضفة الغربية للفلسطينيين   % 42عملي أيضا ضم مناطق إلى إسرائيل وابقاء ما مساحته          
في محاولة إلحراجـه أيـديولوجيا      .  انك تخليت عن الخيار األردني من خالل فك االرتباط         هني أن يقول ل   اليمي

 هي خطوة إلى الخيار األردني ولكن في ظل تفهـم للمتغيـرات الدوليـة               ,في الحقيقة عملية   إال أن ال   .وسياسيا
رون، وهذا األمر نـابع مـن غيـاب         عملية االنفصال حسنت من المكانة الدولية إلسرائيل ولشا       إن  . واإلقليمية

شارون يعلم جيدا أن مقومات الدولة الفلسطينية التي يقترحها، وسيقوم علـى            . الدبلوماسية العربية والفلسطينية  
تنفيذها بخطوات أحادية أو غير أحادية، لن تكون لها قائمة بدون األردن، دولة بال سيادة وال مقومات وجـود                   

 بل يريد شكل من     , دولة فلسطينية في األردن كما اقترحها سابقا        ال يريد  شارونن   إ .ومقطوعة األوصال إقليميا  
شكال الفدرالية او الكونفدرالية على أكبر قدر من المستوى، الخالفات الداخلية الفلسطينية والتي قد تؤدي إلـى                 أ

يين علـى إدارة     للتأكيد على عدم قدرة الفلـسطين      تهشكل صراعات على الحكم وغيره هي جزء من استراتيجي        
  . لوحدهم شؤونهم السياسية

  22/10/2005 48عرب
  

  قصة السير نحو التمييز العنصري: إسرائيل والحلول المنفردة .41
  بالل الحسن

ال تزال إسرائيل من الدول غير المتقدمة في موقفها من الحيوانات، لكن قبل ثالثة أسابيع، قررت الحكومة عدم                  
يلحق معاناة شديدة، ويؤدي إلـى الزيـادة        ذلك   اإلطعام اإلجباري لألوز، ف    تأييد مشروع قانون يسمح باستمرار    

لقد وردت هذه المعلومات السوبر إنسانية أو        .المصطنعة لكبد األوز، وكل ذلك من أجل توفير كبد األوز الفاخر          
وله وفي اليوم نفسه، أوردت يديعوت أحرونوت، نقال عن مصدر عسكري كبير ق            .السوبر حيوانية في هآرتس   

 سيدفعون ثمنا   همإن. سيتعين علينا أن نتخذ خطوة من شأنها أن تؤدي إلى الكثير من المعاناة للسكان الفلسطينيين              
يبرز هذا الحرص اإلسرائيلي على ضرورة حماية الحيوانات، كذلك الحرص الموازي علـى التنكيـل                .باهظا
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، ولعه في إصالح الـساعات       مثال ود باراك ولقد عرف عن أيه   . بالفلسطينيين، انفصاما في شخصية المسؤولين    
وسيقال ردا على هذا الكـالم،       .وفي العزف على البيانو مع استعداده للخروج إلى بيروت لتنفيذ عملية اغتيال           

بأن الموقف اإلسرائيلي صدر بعد عملية فدائية قتل فيها ثالثة شبان إسرائيليين، لوال أن الصحافة اإلسـرائيلية                 
إلعالن رسميا عن وجود خطة إسرائيلية للفصل األحادي في الضفة الغربية تم وضعها قبل              نفسها بادرت إلى ا   

التوجه  و .إيجاد طرق معدة الستخدام اإلسرائيليين، وتخصيص أخرى الستخدام الفلسطينيين         :أهدفه, عدة أشهر 
ـ               .2008ول عـام    نحو قطيعة اقتصادية كاملة بين الفلسطينيين وإسرائيل، بمساعدة المجتمع الدولي، فـي حل

واالتهـام  . ويكشف هذا الواقع الجديد، أن األمر مبيت إسرائيليا وليس مجرد رد فعـل علـى عمليـة فدائيـة                  
 يستخدمون في أحاديثهم تعابير مشابهة لتلك التـي         همبالعنصرية ليس فرية ضد المسؤولين اإلسرائيليين، ذلك أن       
ـ  . عن المواطنين أصحاب البلد   كان يرددها العنصريون في جنوب افريقيا، حين يتحدثون          من وراء  اوالهدف الك

هذه التسميات، اإلشارة إلى أصحاب األرض على أنهم مجموعة من الناس فقط، ليسوا شعبا، وال عالقـة لهـم                   
فـي ظـل هـذه       .باألرض التي سيستولي عليها المستعمر األبيض، ثم ينقلهم منها إلى المعازل والكانتونـات            

إلى واشنطن، وتم لقاؤه مع بوش، حيث السياسة األميركية واضحة وصريحة فـي             األجواء، تمت زيارة عباس     
دعم سياسة إسرائيل، وفي الضغط على الفلسطينيين ليستجيبوا لها، مع حفنة من البهارات التي تتحـدث عـن                  

ـ             . اإلصرار على رؤية بوش لدولتين     ن إن الواليات المتحدة تعلن منذ أكثر من عام أنها تضغط على إسرائيل م
لقـد كـان     .أجل تغيير أسلوبها في التعامل مع عباس، ولو أن هذا الضغط قائم فعال، لكان قد تحقق في حينـه                  

، لكي يبذال كل جهـد      عباس وكتساف الحدث الجديد الوحيد في هذه الصورة القاتمة، مبادرة بوتين إلى مخاطبة            
ة خريطة الطريق، وليس تحريك اللجان      إن جوهر الموقف السوفياتي ليس خط     . ممكن لتحريك العملية السياسية   

المختصة في الرباعية، بل الدعوة الصريحة لعقد مؤتمر دولي يبحث في قضيتي فلسطين والعراق، وهو موقف                
مرفوض كليا من واشنطن ومن إسرائيل، لكنه مؤشر دولي واضح على قناعة الدول الكبرى بفـشل الـسياسة                  

إن مـن    .ياسة أصبحت تحتاج إلى إعادة نظر بمنطلقاتها وبجدواها       األميركية في الشرق األوسط، وأن هذه الس      
يتابع مواقف بوش، يستنتج بسرعة أنه يعيش في عالم بعيد كل البعد عن فكرة المـؤتمر الـدولي لبحـث أي                     
موضوع كان، فهو ال يزال يتابع سياسة االنفراد األميركي، ويواجه مأزقه في العراق بتصعيد الـضغط علـى                  

وفي آخر موقـف أميركـي دعـوة إلـى           .صلة تهديد ايران، بينما تشهد شعبيته تراجعا ملحوظا       سوريا، وبموا 
إنهـا محاولـة    . إسرائيل ولبنان وفلسطين، لكي يعرضوا أمام مجلس األمن وقائع التدخل السوري في شؤونهم            

حاولة تـنم   لجر كل من لبنان وفلسطين إلى أن يصبحا طرفا أساسيا في الضغط األميركي على سوريا، وهي م                
عن جهل مطبق بوقائع التداخالت السياسية العربية التي تمنع موقفا من هذا النوع، لكنها عقليـة إدارة بـوش،                   

وال تزال هذه العقليـة تعتقـد       . اعتذر عنها علنا، كولن باول، بعد أن حاضر دفاعا عنها في مجلس األمن            التي  
وإلى أن تستفيق اإلدارة األميركية على ورطتها        .جديدةبإمكان مواصلة الضغط على سوريا استنادا إلى أكاذيب         

  .في العراق، ستعاني المنطقة العربية من األذى المتواصل، ولن يجد عباس متكأ أميركيا يستند إليه
  23/10/2005الشرق االوسط 

 
 كاريكاتير .42
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