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  الجهاد االسالمي يسارع بالرد على اغتيال السعدي .1
خمسة اسرائيليين علـى األقـل      أن  : القدس المحتلة من  سائدة حمد    عن مراسلتها    27/10/2005 الحياة   نشرت

فجير فلسطيني نفسه في السوق المركزية في مدينة الخضيرة، وتبنـت            واصيب نحو عشرين آخرين في ت      ,واقتل
واغلقت الشرطة االسرائيلية المنطقة، وأعلنت عن تعقبها        .الجهاد العملية، واعتبرتها رداً على قتل لؤي السعدي       

عملية ووصف، أحد قادة الجهاد السياسيين ال      .لسيارة او سيارتين غادرتا موقع االنفجار قبل لحظات من وقوعه         
وقال إن حركته ال تزال ملتزمـة التهدئـة شـرط ان            . بأنها رد على االغتياالت اليومية التي يرتكبها االحتالل       

 .نحن ال نقف ضد السلطة ومفاوضاتها، لكن يجب تسجيل الرد على جرائم االحـتالل             : مؤكدا. تلتزمها اسرائيل 
للقاء الذي ارجئ عقده غير مرة بـين عبـاس      سارعت مصادر اسرائيلية الى التشكيك في إمكان عقد ا        في حين   
 بالتحديد تحدياً وخطراً    هودعا مسؤولون اسرائيليون عباس والسلطة أمس الى محاربة الجهاد، معتبرين         . شارون

  .على حكم عباس
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السلطة كانت إلى أن : غزة والقدس المحتلةمن  27/10/2005الخليج اإلماراتية   مراسلة آمال شحادةوأشارت
  ورجح خبراء اسرائيليون أن تكون كمية.د بالعملية واعتبرتها ال تخدم مصالح الفلسطينيينأول من ند
 .انهيار مبانأدت إلى  التي استخدمت كبيرة ومن المواد شديدة االنفجار إذ اوقعت اضراراً بالغة، والمتفجرات

يف الهجمات على طالب اليمين بعدوان قاس وتكث حيث . خطيرة اسرائيليون العمليةاعتبر مسؤولونو
التنظيمات الفلسطينية للقضاء على بنيتها التحتية، فيما اتهم وزير األمن الداخلي، السلطة بعدم قيامها 

  .بالمسؤوليات الملقاة عليها
د شرطي في موقع االنفجار ان شابا نفذ يأك ت:القدس المحتلة والوكاالتمن  27/10/2005البيان  وذكرت

وقال نائب وزير االمن الداخلي ان حملة مطاردة . بقة قالت ان المنفذة كانت امرأةالعملية، نافيا معلومات سا
   .منطقة بحثا عن مساعدين آخرين محتملينالاطلقت في 

الرد سيكون عينيا،    نأ مصادر في جيش االحتالل      ول ق :القدس المحتلة من   27/10/2005 الغد األردنية    ونقلت
كما حذر وزيـر االمـن الـداخلي        .  صفوف الجهاد في الضفة الغربية     مثل تكثيف االعتقاالت واالغتياالت في    

فعل سيكون عبر تنفيذ عمليات محددة االهداف النه من غير الـوارد معاقبـة كـل                الالفلسطينيين قائال ان رد     
طالب حاييم رامون باغتيال قادة وعناصر الجهاد االسالمي اينما تواجدوا، وممارسـة            ومن ناحيته   . الفلسطينيين

  . ط كبيرعلى السلطة، الجبارها على نزع اسلحة الفصائلضغ
 مصادر أمنية هقالتإلى ما : الخضيرة والوكاالتمن امال شحادة  27/10/2005 الرأي األردنية  مراسلةولفتت

 ,فى اول رد فعل عسكرى اسرائيلى,  ان زوارق حربية قصفت مساء امس قوارب صيد,وطبية فلسطينية
  . على االقل  مواطنةباصإمشيرة إلى 
 مصدر سياسي اسرائيلي ان هقالما :  وكاالتنقال عنرام اهللا من  27/10/2005 القدس العربي وتناولت

 وانما هي مسألة ,السعديواضاف أن العملية لم تأت انتقاما لمقتل  .االوامر بتنفيذ العملية صدرت من دمشق
ات االرهابية بنقل مركز عملياتها الي الضفة  لقرار المنظما استمرارهاواعتبر .سياسة واستراتيجية واضحة

  .الغربية بعد تنفيذ فك االرتباط 
ـ إلى ما   : وكاالتو القدس المحتلة     من 26/10/2005 اسالم اون الين      مراسل  ياسر البنا  ونوه  مـصادر   هذكرت

عد اغتيال  أمنية إسرائيلية أنها كانت تتوقع مثل هذه العملية لكن دون وجود إنذارات ساخنة واضحة، وخاصة ب               
  .السعدي
، أن العملية تأتي فـي سـياق الـرد          حماسد  يأك ت :غزةمن   27/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم     وأورد

  .الطبيعي على العدوان الصهيوني والرد بالمثل لزجر االحتالل ليتراجع عن ارتكاب جرائمه
 االشارة الـى ان واشـنطن        تجدر :ألفت حداد نقال عن مراسلته     27/10/2005-26 48 عرب   وجاء في موقع  
  شـنت  مـن ناحيـة أخـرى      . على حماس بينما اعلنت الجهاد مسؤوليتها      , تعقيبا على العملية   ركزت هجومها 

وأفـادت   .بعد ساعات قليلة من غارتين فجر اليوم      , الطائرات اإلسرائيلية هجمات جديدة على جنوب قطاع غزة       
  .وحاصرت بيته, عمليةال بلدة قباطيا مسقط رأس منفذ  آلية إسرائيلية توغلت فجرا في30مصادر أن أكثر من 

بأنه هجوم وصف الالمتحدث باسم البيت االبيض إلى أن : نقال عن وكاالت 27/10/2005السفير  والمحت
أدانت و. وتابع إن العمليات الفلسطينية ليس من شأنها إال أن تقوض قيادة عباس .شائن على مدنيين أبرياء

  .مليةكذلك فرنسا وانان الع
  

  حررت القدس حتى نلقي السالح؟تهل : الزهار .2
 حـديث محمـود     ان :القدس المحتلـة   من   آمال شحادة عن مراسلتها    27/10/2005الخليج اإلماراتية    نشرت
رأى فيه السياسيون والعـسكريون ذريعـة لعمليـاتهم         حيث   اثار ضجة واسعة، في اسرائيل،        لهآرتس الزهار
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ارات على غزة ومالحقة التنظيمات والقضاء على بنيتها التحتيـة فـضال عـن    العسكرية والمطالبة بتكثيف الغ   
  .التحريض المباشر على حماس ونقاش مسألة خوضها االنتخابات

ان تمديد فترة الهدنة الى   محمود الزهارقول: الناصرة من 27/10/2005 الحيـاة     مراسل  أسعد تلحمي  وتناول
, وأضـاف  .االنتخابات وبافراج اسرائيل عن عدد كبير من األسرى       ما بعد نهاية العام الجاري مشروط باجراء        

 على عدم االفراج عن األسـرى، وقـال ان عمليـة            واان الحركة ستوسع دائرة اختطاف اسرائيليين اذا أصر       
 حظيت، على رغم انها لم تتم بقرار رسمي، بتأييد واسع في أوساط الـسجناء والمعتقلـين                 األخيرةختطاف  الا

وقال ان حماس لن توافق على التجرد من أسـلحتها           .ت المختلفة وفي الشارع الفلسطيني عموماً     ولدى التنظيما 
من يقـدر   : وتساءل متحدياً . إال في حال أخضعت هذه المسألة لالختبار في االنتخابات وحظيت باجماع وطني           

ال أحـد   . على جمعها اليوم على مصادرة سالح الفصائل؟ حتى األسلحة التي في حوزة العشائر ليسوا قادرين              
فقط من خالل موقف وطني شامل وموافقة كـل الفـصائل           ... يستطيع القيام بذلك وبالتأكيد ليس السلطة وحدها      

حررت القدس، وهل هنـاك ضـمانات   تلماذا علينا ان نلقي السالح، هل : وأضاف. يمكن ان يحصل هذا األمر   
واتهم السلطة   .ت اصالحات حقيقية في السلطة؟    بأن ال تجتاح اسرائيل مرة أخرى القطاع والضفة؟ وهل حصل         

  .بتعمد إرجاء االنتخابات للبلديات الكبرى مستغرباً حصر إجرائها في البلدات التي ما زالت خاضعة لالحتالل
 اوسلو سقطت قول الزهار أن : الناصرة من امال شحادة 27/10/2005 البلد اللبنانية واضافت مراسلة

 اذا نجحنا في االنتخابات، نحن وأضاف. لضفة وغزة ومع ظهور خريطة الطريقمع اعادة احتالل ا وانتهت
ليس هذا اتجاها جديدا لحماس، بل ميدان لعب جديد نشارك فيه نحن . ايضا سنصفي اوسلو وعقلية الحكم الذاتي

  . ايضا
أن توافق علـى    كفيلة ب الحركة   أن    اليه الزهار من   أشار ما   :القدس المحتلة من   27/10/2005البيان   واوردت

ترتيبات سياسية مؤقتة، ولكنها لن تغير موقفها األساسي في أن كل فلسطين، بين النهر والبحر، هي مثابة وقف                  
. وحرص على االيضاح بأن حماس تحترم بثبات مبادئها وال تقبل أي عنصر للمفاوضات مع اسرائيل              . إسالمي

ميثاق، ولكن  الال أحد يفكر االن بتغيير      و. راتوقال ان ميثاق حماس هو موضوع يمكن أن يكون موضع تفسي          
إذا ما كانت وفاة عرفات والتفتت الداخلي في فتح هو الـذي            حول  و. على المستوى المبدئي هذا ليس مستحيال     

  بـابو  مـشيدا , دفع حماس إلى السياسة والى االنتخابات، قال ان عرفات كان يخشى نتائج االنتخابات المحليـة              
، تعزز جدا بسبب الوضـع      ته قائال يوجد عامل ديمقراطي مهم في شخصي       , بالمشاركة مازن الذي سمح لحماس   

  . الجديد في السلطة بعد وفاة عرفات
 مطالبةوصف الزهار االصوات التي تتعالى في اسرائيل إلى : نقال عن وكاالت 27/10/2005 السفير ولفتت

اذا لم تشارك حماس في االنتخابات، فإنها : فاضاو. بمنع حماس من المشاركة في االنتخابات، باللعبة القذرة
  . لن تجري ابدا والسلطة لن تخرج من ازمتها الحالية

  
   لبناني-توتر فلسطيني  .3

ان احمد جبريل اجرى اتصاالً مطوالً        :رندة تقي الدين   عن ملراسلتها    بيروت من   27/10/2005ذكرت الحياة   
 تأكيده أن الجيش يقوم بدوريات روتينيـة وأن  اجددم ،حواربالسنيورة، الذي كرر موقف الحكومة الداعي الى ال     

  . ال نية لدى قيادته بالتصعيد
قال للـرئيس الـسنيورة اذا      أن جبريل   :  دمشق من شعبان عبود    من    27/10/2005النهار اللبنانية   وأضافت  

 على رفح، وهـو     اعتقدتم انكم تستقوون بمحمود عباس  فانكم على خطأ النه مسكين وال يستطيع معالجة معبر              
لكن جبريل أكـد    . ال يمون على جماعته في لبنان، والكل يعرف ان حركة فتح في لبنان تقف بجانبنا قلبا وقالبا                

أعـصابنا قويـة    : وختم. انه في المستقبل وعندما تهدأ االمور سيكون هناك وفد واحد يحاور السلطات اللبنانية            
  .عرف ذلك رغم كل المحاوالت لشن حرب نفسية عليناونحن واثقون من انفسنا ولسنا ضعفاء، والجيش ي
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الجيش اللبناني وجه امس انذارا الى مراكز الجبهة        أن  : شاديا عواد  من مراسلتها   27/10/2005 عكاظ   وأفادت
  .بتسليم مطلقي النار الثالثاء على مساح اراض ما ادى الى مقتله, القيادة العامة في البقاع الغربي-الشعبية
مسؤول الجبهة الشعبية في لبنان أنور رجا تحدث أن  :من سعد الياس  27/10/2005س العربي  القدوأشارت

 كيلومترات وليس لنا 10قائالً إن حادث مقتل احد المساحين وقع في مكان يبعد عن مواقعنا ما ال يقل عن 
. مصدر اطالق النارعالقة اطالقاً بما جري، ونعتبره حادثاً مريباً يجب التوقف عنده والبحث بالضبط عن 

 فقال فوجئنا بهذا االمر خصوصاً أننا قد رأينا في رفع ،وتطرق الي االجراءات االمنية حول مراكز الجبهة
االشتباه الذي تحدث به ميليس، قد يؤدي الي انفراج في اسلوب التعامل معنا، لكنه اضاف يبدو أن هناك من 

علينا ان نبادر فوراً الي رفع أنه ه السياسي واالمني، وختم يصر علي وضع الجبهة الشعبية في دائرة االشتبا
 .هذه االجراءات التي يمكن أن تستغل من قبل طرف ثالث 

أبو خالد العملة، أمين سر حركة فتح االنتفاضة في سـوريا مـن             أن   27/10/2005الخليج اإلماراتية    وقالت
وقال إن فتح االنتفاضة لـيس لهـا         .لجيش اللبناني جانبه، نفى  أي دور للحركة في مقتل المساح المتعاقد مع ا           

عالقة ال من قريب وال من بعيد في هذا الحادث، الفتاً الى وجود احتكاك واستفزاز غير مـسؤول مـن قبـل                      
ناني، مشدداً على أن الحركـة والجـيش        بونفى وجود أية إشكاالت سابقة مع الجيش الل        .الجيش اللبناني للحركة  
يبدو أن هناك أشخاصاً يدفعون باتجاه هذا الحـادث مـن           : وقال. د ضد العدو االسرائيلي   اللبناني في خندق واح   

  . حول السالح الفلسطيني1559أجل القرار 
  

   يتقاذفون المسؤولية عن الفوضى واالنفالت االمنيأركان السلطة .4
 جلـس عباس طلـب مـن الم     أن   : وليد عوض من رام اهللا     عن مراسلها  27/10/2005 القدس العربي    نشرت

وكشف عن تركيز الجانب االمريكـي علـي    . بقاء الحكومة الحالية لحين االنتخابات التشريعية ,التشريعي أمس 
ومن جهته طالب قريـع      .موضوع التنظيمات الفلسطينية التي لديها ميليشيات وتريد أن تشارك في االنتخابات          

، والبد من اذابتها    ى تشكل مراكز قو   هاكد ان احيث   ,باحداث تغييرات جذرية وفعلية في قيادات االجهرة االمنية       
وقال ان الحكومة وحدها ال تتحمل مسؤولية الفلتان االمني، مـشيرا            .هااتصراعمع   فيه   ىفي اطار امني تتالش   

  . مسؤولية الرئاسة والتشريعي وفصائل المقاومة ازاء هذا الوضعىال
ن أولويات السلطة في المرحلة الراهنـة  عباس تحدث عأن  :نقال عن وكاالت 27/10/2005 السفير واضافت
  .التهدئة وانهاء المظاهر المسلحة واستيعاب المطاردين في االجهزةب التي تتمثل
عباس شدد على ضرورة التزام جميع الفصائل بما تـم           أن   :غزة والوكاالت من   27/10/2005البيان   وذكرت

  . إلى إجماع وطني وقال إذا أردنا أن نخرقها نحتاج.االتفاق عليه في القاهرة
: بعد تقاذف الفت بين الالعبين الثالثـة إلى أنه : رام اهللا  من   27/10/2005 الحياة    مراسلة سائدة حمد وأشارت  
الحكومة والرئاسة، للمسؤولية عن االنفالت االمني والفوضى التي يعيشها المجتمع الفلسطيني، بـدا             , التشريعي

فتـوح  وتجلى هذا في مداخالت النواب واعـالن        . حكومةال عن   المجلس اكثر اصراراً على قراره حجب الثقة      
 خطابي   ان ما ورد في    ,واوضح عدد من النواب   . السبت المقبل موعداً لتحديد تاريخ جلسة التصويت على الثقة        

ووصـف   . لم يكن مقنعاً بل وزادهم اصراراً على ضرورة حجب الثقة رغم قصر الفترة المتبقية            ,عباس وقريع 
 ورد على لسان قريع بأنه تبريرات سخيفة لوضع خطير في اشارة الى ما قاله االخير عن شـح                   نبيل عمرو ما  

واعتبر مصطفى البرغوثي ان ما جرى يؤكد ان السلطة بكافة اركانهـا             .االمكانات المتوفرة لدى اجهزة االمن    
 قرر استباق تقدم قريع     ,ورأى مراقبون ان المجلس   . تغيير من خالل االنتخابات   التجديد و العاجزة وان الحل هو     

   . بإقالة الحكومةباستقالته ليتسنى له خوض االنتخابات التشريعية
انا ال اريد ان ادافع عن اسرائيل فهـي         :  وقال .موقف حماس في قضية انفجار جباليا       هاجم مطوال  كان عباس و

 ستجري في موعدها اال     ها ان ,لقا وعن االنتخابات    .تقوم بكل الجرائم ولكنها على غير عادتها لم تعتد في جباليا          
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 واضحاً بين عباس وقريع في اللحظة التي بدأ فيها االخير كلمته التـي               بدا  التوتر  يشار إلى أن   .بقضاء من اهللا  
تختـزل  التي   ,ضرورة معالجة ما اسماه ظاهرة كتائب االقصى      وتناول قريع في حديثه     . اتسمت بالشدة والحدة  

  .اضية وصراعاتهاكل تراكمات وتداعيات المرحلة الم
ثمنت تأكيد عباس خالل خطابه على        حماس  إلى أن  :غزةمن   27/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم     ولفت

 على  ه وإصرار ,نحن معنيون بإجراء االنتخابات في موعدها     : وقال سعيد صيام   .إجراء االنتخابات في موعدها   
  .إجراءها فيه مصلحة له بالدرجة األولى

حماس، رفضت علـى    أن  : رام اهللا  من   احمد رمضان عن مراسلها    27/10/2005 اللبنانية    المستقبل وأشارت
، معتبـرا انـه      حول مسؤولية الفصائل عن الفوضى االمنيـة       لسان سامي أبو زهري ما تضمنه خطاب عباس       

  .مجانب للحقيقة، وأن المسؤول هو أفراد من األجهزة األمنية
  

  االنتخابات التشريعية لجنة االنتخابات تدعو إلى الرقابة على .5
أعلنت لجنة االنتخابات المركزية، أنها وجهت، دعوات إلى حكومات وهئيات رقابة دولية، للمشاركة : رام اهللا

 .في مراقبة االنتخابات التشريعية القادمة
  26/10/2005وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  مجهولون يحرقون سيارة هاني الحسن .6

رق مجهولون بعد منتصف الليلة الماضية سيارة هاني الحسن، حيث أكدت مصادر             أح :منتصر حمدان -رام اهللا   
، مشيرة الى ان عملية تحقيق فتحت للكشف عن مالبـسات الحادثـة ومالحقـة               ذلكرسمية في جهاز المباحث     

  .الفاعلين
  27/10/2005الحياة الجديدة 

  
  نريد حواراً شامالً: وفد الديموقراطية عند العريضي .7

 اإلعالم غازي العريضي وفداً من الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين برئاسة علي فيصل الذي              استقبل وزير 
قال إن اللقاء تناول الشؤون الفلسطينية وقضايا الالجئين في لبنان، وقدرنا له وللحكومة اللبنانيـة قـرار فـتح                   

وقال، كان اتفاق علـى   .ة ـ اللبنانية الحوار مع الشعب الفلسطيني وممثليه في لبنان لتنظيم العالقات الفلسطيني
رؤية موحدة تلبي المصلحة المشتركة القائمة على دعم نضال الالجئين من أجل حق العودة وإسقاط مـشاريع                  

  . التوطين
  27/10/2005المستقبل اللبنانية 

  
  مكاتب الجهاد في دمشق مغلقة وشلح غادرها بشكل نهائياً : قيادي فلسطيني .8

في دمشق أغلقت منذ أكثر من عامين، وأن عبد         « الجهاد اإلسالمي »رفيع أن مكاتب حركة     أكد قيادي فلسطيني    
ومنذ ذلك التاريخ لم يـشارك بـأي         . اهللا شلح غادر دمشق بشكل نهائي قبل ثالثة أشهر إلى جهة غير معلومة            

قيادي إن الـدكتور    وقال ال . لقاء فلسطيني بما في ذلك لقاءات الفصائل العشرة مع بشار األسد أو محمود عباس             
  .شلح غادر دمشق طوعاً تحسباً ألي ضغوط قد تتعرض لها دمشق جراء وجوده فيها

 27/10/2005البيان 
  

  تشرين الثاني/  نوفمبر9  فيانتخابات فتح الداخلية .9
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جددت لجنة اإلشراف على االنتخابات التمهيدية لحركة فتح يوم التاسع من نوفمبر المقبـل، موعـدا إلجـراء                  
جاء ذلك في ختام االجتماع الذي عقدته لجنـة اإلشـراف علـى              . ابات الداخلية في محافظات فلسطين    االنتخ

  . في محافظة رام اهللا والبيرةفتحاالنتخابات التمهيدية للحركة مع مرشحي 
 27/10/2005البيان 

  
   بين فتح وحماس  تفاهماتمشروع  .10

عداده مع حركة فتح وفي حـال إنـضاجها         كشف قيادي في حركة حماس عن مشروع ورقة تفاهمات يجري إ          
سيتم عرضها على باقي الفصائل الفلسطينية، وقال القيادي الشيخ سعيد صيام إن الورقة تتضمن العديـد مـن                  

وأشار إلى   .النقاط والعناوين منها غزة بعد خروج االحتالل، المقاومة وسالحها ومبادئ تحكم العالقات الوطنية            
ءات األخيرة مع قيادة حركة فتح إال انه ما زالت هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى                انه تم قطع شوط خالل اللقا     

إيضاح، وبشأن وجود وساطات البرام هذه التفاهمات كشف صيام في تصريحات عن أن اللقاءات مع حركـة                 
 فتح تجري في مقر الوفد األمني المصري في غزة لكن دون تدخل مباشر وقال لكننا بحكـم العالقـات نـضع      

  دبا. المصريين في صورة التطورات
  27/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
  أبومازن لم يطلب من الفصائل مقاطعة القدومي  .11
نفت مصادر الفصائل في دمشق أن يكون محمود عباس، أو اللجنة المركزية لفتح طلبت منها                : الشرق   -عمان

لم تبلغ الفصائل بعدم التزامها بأي اتفاق يمكـن   وقالت أن اللجنة المركزية     . وقف اتصاالتها مع فاروق القدومي    
وفيما يتعلق بعدم انعقاد اجتمـاع      . وأكدت تواصل االتصاالت الهاتفية مع القدومي     . أن تتوصل إليه مع القدومي    

اللجنة المركزية، قالت إن محمود عباس طلب تأجيل انعقاده، نظرا لوجود اولويات أكثر أهمية علـى جـدول                  
  .اعماله

  27/10/2005طرية الشرق الق
  

  مخطط إسرائيلي لهدم العشرات من منازل المقدسيين .12
ذكرت  تقارير فلسطينية وإسرائيلية أمس أن هناك نيات من قبل بلدية القدس لتنفيذ مخطط عمليات هدم واسعة                  
لمنازل مواطنين فلسطينيين في المدينة بعد عيد الفطر، وأوضحت المصادر أن المخطـط يرمـي إلـى هـدم                   

المنازل التي كان أصحابها سلموا مطلع هذا العام اخطارات بهدم منازلهم وصدر بحق بعضها مؤخراً               عشرات  
  دبا. قرارات من محاكم إسرائيلية بهدمها إال أنه تم تأجيل تنفيذ الهدم إلى ما بعد عيد الفطر

  27/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

   الغربيةالمستوطنون يقيمون ست بؤر استيطانية جديدة في الضفة .13
بدأ المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، اليوم االربعاء، باقامة ست بؤر استيطانية جديـدة علـى الـتالل                  
المحاذية لمستوطنات افرات، الون موريه، كدوميم، كريات اربع ومعون، حسب ما افاد الموقـع األلكترونـي                

ات الى هذه الحملة االستيطانية الجديـدة التـي         لصحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية، نقال عن احدى المبادر       
تأتي، حسب المتحدثة، ردا على تنفيذ خطة فك االرتباط واخراج المستوطنين من قطاع غزة وشـمال الـضفة                  

  .الغربية
  26/10/2005 48عرب 
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   وحملة االعتقاالت مستمرةالضفة مواجهات في :قوات االحتالل .14
اعتداءاتها على قطاع غزة، وصعدت من الغارات الوهمية وخرق         واصلت اسرائيل   :  احمد رمضان والوكاالت  

 فلسطينيات فضال عما تتركه هذه الغارات من اثر نفسي علـى اطفـال              5جدار الصوت الذي تسبب بإجهاض      
 فتيـة فلـسطينيين     7 طفال الى المستشفيات، فيما اصابت قوات االحتالل بنيارانها          80القطاع الذين ادخل منهم     

كمـا واصـلت   . رة في بلدة يطا في محافظة الخليل في الضفة الغربية ليل الثالثاء ـ االربعاء رشقوها بالحجا
  .عمليات الدهم واالعتقال في انحاء عدة من الضفة

  27/10/2005المستقبل اللبنانية 
  

   باشتباك مع الجيش اللبنانيفلسطينيجريح  .15
 صيادين فلسطينيين شمال لبنان أصيب على أثره        وقع اشتباك أمس بين قوى بحرية تابعة للجيش اللبناني وثالثة         

   . احد الصيادين بجروح خطرة
 27/10/2005البيان 

  
  من الفلسطينيين يعانون من اعراض نفسية ناجمة عن العدوان االسرائيلي% 30 .16

من أبناء الشعب الفلسطيني يعانون من اعراض       % 30  اكد برنامج غزة للصحة النفسية ان حوالي          :الفت حداد 
واوضح مدير برنامج غزة للصحة      .ية ناجمة عن التصعيد اإلسرائيلي الخطير في مناطق السلطة الفلسطينية         نفس

النفسية ان السبب الرئيسي وراء هذه األعراض هو ممارسات االحتالل اإلسرائيلي المستمرة فى المدن والقرى               
  . هي من األطفالالفلسطينية مشيرا الي ان الشريحة األكبر التي تعاني من هذه األعراض

  26/10/2005 48عرب 
  

   إنهاء فوضى السالح و الفلتان األمنييؤيدون%) 81.4: (استطالع رأي .17
من المواطنين المستطلعة آراؤهم أيدوا بدرجات متفاوتة إنهاء %) 81.4(أظهر استطالع للرأي اليوم، أن 

%) 17.3(ون باليد، في حين عارض مظاهر فوضى السالح والفلتان األمني وتعدد السلطات وظاهرة أخذ القان
من الجمهور يؤيدون تشكيل %) 61.5(وجاء فيه أن  .عن إجابة هذا السؤال%) 1.3(بدرجات متفاوتة، وتحفظ 

إن أهم ما جاء في االستطالع أن نسبة عالية من الفلسطينيين قلقون على : وقال مدير المركز .حكومة جديدة
، مشيراً إلى أن هناك تأييداً إلنهاء المظاهر المسلحة %)64.8(ى أمنهم الشخصي، إذ وصلت هذه النسبة إل

 .وسحب السالح من الشارع
  26/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
   منذ اندالع انتفاضة األقصىفلسطيني ألف 40االحتالل اعتقل  .18

لت خـالل انتفاضـة    كشف تقرير إحصائي أصدرته وزارة شؤون األسرى والمحررين أن قوات االحتالل اعتق           
  . ألف فلسطيني40األقصى  نحو 

 27/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   درعا بشريا خالل عمليات االعتقالالمطلوبيح استخدام أم تبإسرائيل  .19
استنكرت وزارة شؤون األسرى، وجمعيات حقوقية تعنى بشؤون األسرى، مصادقة الكنسيت           :  يوسف الشايب 

ويشمل هذا القانون الذي سمي قانون اإلرهـاب         .ة اعتقال متشددة وقمعية بحق األسرى     قانون يتيح اتخاذ أنظم   
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السماح للمخابرات اإلسرائيلية باستخدام أساليب قاسية خالل استجواب المعتقلين، إضافة إلى إجراءات تعـسفية              
 يوم  50لمحامي مدة    ساعة وكذلك منع ا    48 ساعة بدل    96تسمح بتمديد فترة اعتقال األسير، خالل التحقيق إلى         

ويعتمـد القـانون     . من زيارة موكله أثناء خضوعه للتحقيق واالستجواب، التي يتخللها تعذيب نفسي وجسدي           
الجديد نظاماً يسمى نظام األم، أي استخدام والدة المطلوب درعا بشريا خالل عمليات االعتقال، كما قدم الجيش                 

  .ن خالل إذن خاص من المستشار القضائيمطالبة باستخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية م
  27/10/2005الغد األردنية 

  
  ال حوار مع الفلسطينيين قبل استئصال البنية التحتية للفصائل المسلحة: موفاز .20
ل موفاز عقب لقائه حسني مبارك في القاهرة أمس إن إسرائيل لن تستأنف وق :27/10/2005 الحياة نشرت

وأضاف أنه اتفق . صال الجانب الفلسطيني البنية التحتية للفصائل المسلحةالحوار مع الفلسطينيين قبل استئ
مبدئياً مع مبارك على تشغيل معبر رفح لعبور األفراد بين مصر وقطاع غزة، على أن تنتهي إسرائيل من 

وأكد أن المناقشات ال تزال جارية بشأن مشاركة طرف ثالث في  .إنشاء معبر كرم شالوم للبضائع خالل شهر
  .  إدارة المعابر وتحديد مهام هذا الطرف

موفاز إلى مخاوف اسرائيل من فوز حماس في االنتخابات ة شارإ 27/10/2005الشرق األوسط وذكرت 
كممثل للشعب الفلسطيني أو اقامة حوار، ها البرلمانية المقبلة، قائالً إنه ال يمكن أن تتعامل اسرائيل مع

  . في حالة نزع سالحها وتحولها من منظمة مسلحة إلى حزب سياسيهاعواستدرك قائال إنه يمكن التعامل م
  

  حتالل يتهم مصر بتقوية حماساال .21
اتهم رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست اإلسرائيلي مصر بخرق تعهداتها  :ـ والوكاالت القدس المحتلة

  . في تقوية حماس في قطاع غزة زاعما ان مصر تلعب دورا رئيسيا,فيما يتعلق بمحور صالح الدين الحدودى
27/10/2005البيان   

 
 زيارة سيناء صارت أكثر خطورة من السابق: لإلسرائيليينتحذيرات  .22

ألحت السلطات األمنية اإلسرائيلية ، بشكل أكثر من السابق، في طلبها من اإلسرائيليين عدم التوجـه                : الناصرة
سياح اليهود فيها لهجمات أو لعمليات أسر، مـن قبـل           إلى سيناء، في أعقاب ورود إنذارات باحتمال تعرض ال        

ونقلت اإلذاعة عن نائب رئيس هيئة مكافحة اإلرهاب، قوله إن اإلنذارات الـصادرة             . جهات وصفتها بالمعادية  
وأضاف أن تهديدات التنظيمـات الفلـسطينية   . بل أصبحت أكثر خطورة .. منذ أسابيع ال تزال سارية المفعول       

 . حزب اهللا اللبناني وتنظيم القاعدة باختطاف إسرائيليين هي تهديدات حقيقيةوغيرها بما في ذلك
 26/10/2005قدس برس 

 
   اآلن من دخول الخليلسالمقوات االحتالل تمنع نشطاء  .23

منعت قوات االحتالل اليوم نشطاء حركة سالم اآلن من الوصول الى مدينة الخليل والتظاهر ضد االستيطان 
ا بنشطاء الحركة الى اغالق الشارع المؤدي الى مستوطنة كريات أربع ومنع وصول اليهودي فيها، ما حد

 طلبا الى شرطة االحتالل، قبل اكثر من شهر، للحصول واقدمهم ان وقال امين عام الحركة، .السيارات اليها
  . طلب رفضالعلى ترخيص بالتظاهرة، اال ان 

  26/10/2005 48عرب 
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 حيات بعد فك االرتباط مع غزة موفاز وبيرس يتقاسمان الصال .24
أعلنت مصادر صحفية إسرائيلية، أن موفاز، اتفق مع بيريس، على توزيع الصالحيات بينهما، بعد : تل أبيب

ونقلت صحيفة هآرتس أن موفاز سيكون مسؤوالً عن المعابر بين غزة ومصر،  .قيام إسرائيل بفك االرتباط
 االستثمارات الدولية وخطط تطوير إلى بأالضافة .رائيل والقطاعبينما يتسلم بيرس مسؤولية المعابر بين إس
  .قطاع والضفة، والميناءالقطاع غزة، وموضوع بناء سكة حديد بين 

  26/10/2005وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  إسرائيل تطلق مشروعا جديدا لتطبيع العالقات .25
ا جديدا لتطبيع العالقات بينها وبين دول أطلقت الحكومة االسرائيلية، أمس، مشروع  :نظير مجلي: تل أبيب

عربية واسالمية يرمي الى اقامة شكل من أشكال العالقات مع تلك الدول وكشف بعض العالقات السرية القائمة 
 الجديد في األمر ان اسرائيل تحاول هذه المرة، و. ويتولى مسؤولية هذا المشروع سلفان شالوم. حتى اآلن

شد تأييد الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي من اجل الضغط على تلك الدول حتى وبشكل علني، السعي الى ح
وعلم ان شالوم بدأ مشروعه،  .تقيم عالقات مع اسرائيل، كما انها تهدد بكشف العالقات السرية القائمة حاليا

ني أمرا واحدا وال  ان الحظر على العالقات مع اسرائيل يعقائالأمس، خالل استقبال وزير الخارجية الروسي، 
  .  والتشكيك في شرعيتهاهاشيء غيره، أال وهو عدم االعتراف ب

  27/10/2005الشرق األوسط 
  

  ! ايران من األمم المتحدةعضويةاسرائيل تطالب بسحب  .26
سيلفان شالوم، الى تقديم شكوى الى األمم المتحدة ضد ايران اثر ودعا شمعون بيرس، اريئيل شارون 

لقها الرئيس االيراني، والتي قال فيها إن اسرائيل يجب تمحى عن الخريطة، فيما قال التصريحات التي اط
  . تصريحاتالشالوم، انه سيطالب االمم المتحدة بسحب عضوية ايران منها احتجاجا على 

  26/10/2005 48عرب 
  

   تك اسرائيلية–غيتس يوقع على اتفاق تعاون مع شركات هاي  .27
وشركة )  تك-ايه(اون بين شركات الصناعات التكنولوجية الرفيعة وقعت اسرائيل على اتفاق للتع

وافادت تقارير صحفية اسرائيلية ان غيتس واولمرت . مايكروسوفت وذلك خالل زيارة بيل غيتس السرائيل
اتفقا خالل لقائهما على ان تقوم مايكروسوفت بتقديم مساعدات لشركات اسرائيلية بدءا من التخطيط للمنتوج 

 تك –ق ايضا بتسويق منتوجات شركات هاي ويقضي االتفا .وحتى تطويره والدخول الى السوق العالمية
ونقلت وسائل االعالم االسرائيلية عن غيتس قوله ان في اسرائيل  .اسرائيلية سوية مع منوجات مايكروسوفت

  .تجمع كبير للغاية من المبادرات التكنولوجية بمستوى عال للغاية
  26/10/2005 48عرب 

  
 ومة اللبنانية تتحدى سلطة الحكمسلّحةمجموعات : تقرير الرسن .28

اشار الرسن في التقرير الذي قدمه امس الى االمين العام لالمم المتحدة كوفي انان الذي سـلمه بـدوره الـى                     
، الى تقارير تحدثت عن تدفق السالح واالشخاص من سـورية  1559اعضاء مجلس االمن حول تطبيق القرار   

رية أكدت له أن عمليـات تهريـب لالشـخاص          الى المخيمات الفلسطينية في لبنان، موضحا ان الحكومة السو        
واكد الرسن ان مسألة نزع سـالح       . والسالح حصلت بالفعل عبر الحدود السورية اللبنانية، لكن في االتجاهين         

كل الميليشيات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية هي موضع بحث بين اللبنانيين من جهـة والـسلطات اللبنانيـة                  
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ى، واشاد بآلية الحوار التي وضعتها الحكومة اللبنانية مع الفصائل الفلسطينية بشأن            والفلسطينيين من جهة اخر   
محمود عباس بخصوص اوضاع الفلسطينيين فـي  واسلحة المخيمات وباالجتماع الذي جرى بين فؤاد السنيورة    

 .ية بين الطـرفين   لبنان، واكد دعم االمم المتحدة لهذا الحوار الذي يفترض ان يؤدي الى اقامة عالقات دبلوماس              
ان الحكومة اللبنانية ابلغت االمم المتحدة بان القوات المسلحة اللبنانية اعتقلت عددا من الفلسطينيين               وقال التقرير 

  .يحملون اوراق هوية سورية
  27/10/2005البلد اللبنانية 

  
   قصف إسرائيلالذيالعراقي اغتيال الضابط  .29
ر عراقية أن عناصر مسلحة مجهولة أقدمت أمس علـى اغتيـال             كشفت مصاد  :  عبد الجبار أبو غربية    ،عمان

العميد أحمد الموصلي وزوجته وابنته في منزلهم بمدينة الموصل بتهمة ضلوعه في تجهيز منـصات إطـالق                 
يذكر أن العميد هو المسؤول عن إطالق الصواريخ التي قصف بها العراق دولـة االحـتالل                . صواريخ الغراد 
  .م1991اإلسرائيلي عام 

  27/10/2005عكاظ 
  

  خط الترامواي لن يؤثر على القدس: باريس .30
 اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية امس ان مشاركة الشركتين الفرنسيتين الستوم وكـونكس  : ب‚ف‚باريس ـ ا 

في مشروع بناء خط ترامواي يصل حيين استيطانيين في القدس لن يكون له اي تأثير علـى وضـع القـدس                     
تحدث باسم الخارجية الفرنسية للصحفيين ان مشاركة الشركتين الفرنسيتين في بناء الترامواي            وقال الم ‚ الشرقية

مضيفا ان الموقف الفرنسي لم يتبـدل بـشأن         ،    في القدس يندرج في اطار سوق دولية تخضع لمنطق تجاري         
  .االستيطان في الضفة الغربية وحول القدس الشرقية الذي يعتبر مخالفا للقانون الدولي
  27/10/2005لوطن القطرية ا

  
  بيض حول حماسكية والبيت األيمرألخالف بين الخارجية ا .31

 ظهر خالف امس بين البيت االبيض ووزارة الخارجية االميركية حول دور سياسي -)اف ب (-واشنطن 
 وقال.لحركة حماس المسلحة في اعقاب الهجوم الذي اسفر عن خمسة قتلى وحوالى ثالثين جريحا في اسرائيل

المتحدث باسم البيت االبيض سكوت ماكليالن في تصريح صحافي على السلطة الفلسطينية ان تفهم حماس انها 
من جانبه، اعلن المتحدث .طالما استمرت في نشاطاتها المسلحة، لن يكون هناك دور لها في العملية السياسية

يواجهه الفلسطينيون هي مشكلة عليهم باسم الخارجية االميركية شون ماكورماك ان كيفية حل التناقض الذي 
واضاف ان الفلسطينيين هم الذين يتخذون القرارات حول العملية السياسية الفلسطينية وحول .حلها بأنفسهم

 .طريقة تطور هذه العملية
 27/10/2005القدس الفلسطينية 

 
   الضفة والقدس علىإسرائيل واستراتيجية اإلجهاز  .32

  خليل العناني  
ي كان فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستمع لكلمات الرئيس بـوش حـول التنـصل مـن     في الوقت الذ  

االلتزام بموعد محدد لقيام الدولة الفلسطينية في اللقاء الذي جمع بينهمـا األسـبوع الماضـي، كـان القـادة                    
رييـل شـارون    حيث تعهد رئيس الوزراء اإلسـرائيلي، ا      . اإلسرائيليون يترجمون هذه الكلمات إلى واقع فعلي      

بتثبيت االحتالل في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والقيام بكل اإلجراءات التي تحول دون وجود جسد موحد                
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للدولة الفلسطينية المنتظَرة، في الوقت الذي أعلن فيه القائد العسكري اإلسرائيلي اللمنطقة الوسـطى الجنـرال                
بداية لم يكـن    . بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في الضفة الغربية     يئير نافيه البدء في تنفيذ خطة الفصل الشاملة         

االنسحاب اإلسرائيلي من غزة سوى مقدمة حقيقية لتطبيق استراتيجية جديدة تتماشى مع األهـداف النهائيـة ل                 
إسرائيل عنوانها العريض هو اإلجهاز على الضفة الغربية والقدس، ذلك أنه لم يكن أمام شارون مـن خيـار،                   

ناع المستوطنين الذي تركوا ديارهم في غزة إال بالتوطين في الضفة الغربية، كهدف نهائي باتجـاه إحكـام                  إلق
  . الخناق على منافذ الدولة الفلسطينية والحيلولة دون أي اتصال بأجزائها المترامية بين الضفة وغزة

 تعداه كي يـصل إلـى حـد         لم يتوقف عند الحد العسكري، ولكن      الرد اإلسرائيلي على عمليةغوش عتصيون    
الكشف عن الوجه الحقيقي لالنسحاب من غزة الذي تم قبل أقل من شهرين، ذلك أنه أوضح بما ال يدع مجـاالً                     
للشك أن هذا االنسحاب لم يكن بغية استئناف المحادثات بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي على ما تروج له                 

ة أهداف إسرائيل الكبرى ممثلة في االستقالل بالكيـان عـن بقيـة             إسرائيل دائماً، ولكنه باألساس موجه لخدم     
األراضي الفلسطينية وبالشكل الذي يرضي طموحات وأحالم المستوطنين الذي قبلوا التخلي عن مـستوطناتهم              

  . في غزة مقابل تحقيق هذا الحلم
ر مشروع تهويد في الجليـل      وقد دخل نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي على الخط حين أعلن البدء في تنفيذ أكب             

 تحت مسمى تطوير الجليل حيث يقوم المشروع على جذب أكبر عدد من اليهود للـسكن فـي                  22/10الخليج  
 شقة سكنية جديدة، فضالً عن توسيع مناطق نفـوذ          10200حيث تخطط الحكومة اإلسرائيلية إلى بناء       . الجليل
 مشاريع استثمارية واقتصادية تضمن توفير ألفـين        وتشمل الخطة .  بلدات يهودية لضمان بناء شقق أخرى      104

ويهدف المشروع أساساً إلى تهويد مـا تبقـى مـن           . وخمسمائة وظيفة جديدة ليهود ينتقلون للسكن في الجليل       
من الفلسطينيين داخل األراضـي المحتلـة فـي         % 60األرض العربية في هذه المنطقة التي يسكنها أكثر من          

  . هذا المخطط اكبر عملية تهويد تتعرض لها األراضي العربية 48واعتبر فلسطينيو . 1948
  محاور استراتيجية اإلجهاز

تتحدد مالمح هذه االستراتيجية في عدة محاور أولها يأتي في إطار الفصل التام بين الفلسطينيين واإلسرائيليين                
 الغربية، والثالث فـي اسـتكمال       في الضفة الغربية، والثاني في االحتفاظ بالكتل االستيطانية الكبرى في الضفة          

  . مخططات تهويد القدس
بالنسبة للمحور األول فقد تم اإلعالن عنه قبل أيام، حين كشفت إسرائيل عـن خطـة شـاملة للعـزل بـين                      
المستوطنين والفلسطينيين في الضفة أطلق عليها خطة دع كل شيء يتدفق وتقوم هذه الخطـة التـي سـيجري      

القادمين على تحقيق فصل شامل بـين الفلـسطينيين والمـستوطنين فـي الـضفة               تنفيذها على مدار العامين     
وبين ) الفلسطينيين في الضفة  (والفلسطينيين في الضفة الغربية للوصول إلى القطيعة الكاملة بين عرب المناطق            

مـع  وهي الخطة التي أعدها الجيش اإلسرائيلي قبل عدة أشهر كي تتماشى            ،  2008 نطاق إسرائيل بحلول عام   
خطط الجدار العازل الذي يشيد في عمق األراضي الفلسطينية ويدخل فـي إطـاره باتجـاه إسـرائيل الكتـل                    

. االستيطانية اليهودية ويعزل األراضي الفلسطينية وراءه ويفصلها عن بعضها بعضاً في كانتونـات منفـصلة              
عليها خطة الفصل في المناطق     وتأتي هذه الخطة في إطار خطة أخرى أوسع تم الترويج لها قبل عامين أطلق               

تقوم على تقسيم الشوارع والطرق التاريخية والرئيسة أو االستيالء عليها حصرا الستخدام المـستوطنين مـن                
خالل قيام جهات أجنبية بتمويل مشاريع شق الشوارع داخل القرى، بحيث تقوم إسرائيل بتحويلها الحقـاً إلـى                  

  . د أن تخصصها لمستوطنيهاطرق بديلة عن الطرق األساسية التي تري
أما المحور الثاني الستراتيجية اإلجهاز فيتمثل في االحتفاظ بالكتل االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية والتي               

 ألـف مـستوطن     28تقضم أكثر من نصف الضفة الغربية، وأهمها مستوطنة معاليه أدوميم التي تضم وحدها              
ها من المستوطنات القريبة من القـدس الـشرقية، تـضم التجمعـات             وإلى جانب معاليه أدوميم وغير    . يهودي

االستيطانية الرئيسية مجموعة غوش عتصيون جنوب القدس، وتجمع مستوطنات ارييل جنوب مدينة نـابلس،              
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وقد حرصت إسرائيل في بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية علـى  . التي تتوغل في أراضي الضفة الغربية     
  . ت االستيطانية الكبرى في الجانب اإلسرائيلي من الجدارأن تكون التجمعا

فضالً عن التجمعات االستيطانية التي أقيمت بمحاذاة الخط األخضر مثل كريات هـسيفير شـرق تـل أبيـب                   
وقد تجاوز سكان مستوطنات الـضفة      . ومستوطنة كريات أربع بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية         

 ألـف شـخص نهايـة       228 مقابل   2004 ألف شخص في نهاية عام       242 مستوطنة،   160الغربية، وعددها   
  . 1967 وال يشمل ذلك سكان األحياء االستيطانية في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها سنة ،2003

 فـي   إلى مخاطر ضم هذه الكتل االسـتيطانية      ) بتسليم(وقد أشار مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان        
ذلـك أن الفـصل     . إطار الخطة الجديدة إلى خطورة هذه الخطوة على حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربيـة             

القسري الذي سيجري تدشينه من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك صارخ لحقوق الفلسطينيين فيما يخص تحركـاتهم                 
  . قيةونشاطهم االقتصادي ويزيد من فرص عزل الضفة الغربية عن محيط القدس الشر

أما المحور الثالث المتعلق باستكمال تهويد مدينة القدس، فيعد هو الهدف الحقيقي الستراتيجية اإلجهـاز علـى                 
الضفة الغربية، حيث يمثل هذا المحور محدداً فاعالً في كافة تحركات إسرائيل في الضفة الغربية، وقد بـدأت                  

مستمرة حتى اآلن وهي تهدف باألساس إلـى عـزل    وال تزال    1967محاوالت تهويد القدس منذ احتاللها عام       
القدس تماماً عن محيطها الفلسطيني، فالمستوطنات الشمالية فصلت القدس عن شمال الضفة الغربيـة، حيـث                
محافظات رام اهللا ونابلس وباقي المحافظات، والمستوطنات الجنوبية عزلت القدس عن محافظات بيـت لحـم                

ذا الحد، بل دعمتها بممارسات، مثل منع سكان الضفة الغربية مـن الـدخول      والخليل، ولم تقف إسرائيل عند ه     
إلى مدينة القدس، وفرضت عليهم إجراءات قاسية لمن يريد الدخول إليها أو حتى الذهاب إلى المسجد األقصى                 

  . للصالة فيه، وذلك عبر العديد من الحواجز العسكرية المنتشرة على الطرق المؤدية إلى القدس
 إلى أن الجدار األسمنتي الـشاهق فـي القـدس، يقطـع             20/10ار تقرير لجريدة الجارديان البريطانية      وقد أش 

.  ألف فلسطيني عن بقية األراضي المحتلـة       200الجيوب العربية ويعيق النمو في المناطق الفلسطينية، ويعزل         
 في المائة   83فة قد ارتفع إلى     ولعل أخطر ما ورد في التقرير أنه يشير إلى أن نسبة البناء في مستوطنات الض              

 4000 عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وأن هناك             ،2005خالل الربع األول من العام الحالي       
شقة سكنية قيد اإلنشاء اآلن في هذه المستوطنات، مع آالف الموافقات األخرى في مستوطنات أريئيل ومعاليـه                 

 ألـف   14لمحتلة، وأن عدد المستوطنين الذين توجهوا إلى الضفة يقدر ب         أدوميم، التي تخترق عمق األراضي ا     
وأكد التقرير على أن إسرائيل استولت في شـهر يوليـو           .  مستوطن أزيلوا من غزة    8500مستوطن مقارنة ب  

 23الماضي وحده على أراٍض في الضفة الغربية، أكبر من تلك التي سلمتها للفلسطينيين في غزة، حيث أغلقت               
  .  كيلومترا مربعا في غزة19ترا مربعا حول مستوطنة معاليه أدوميم وانسحبت من كيلوم

وهنا يشير تقرير الجادريان نقالً عن ديفيد شيرير رئيس مكتب األمم المتحدة لتنسيق الـشؤون اإلنـسانية، أن                  
اقـات ممغنطـة    الحاجز الذي يبنى حول القدس سيعزلها عن بقية الضفة الغربية، وستتم الحركة في القدس ببط              

ونظام بوابات متطور، وسيحد ذلك من وصول الفلسطينيين إلى أماكن العبادة التي كانوا يتمتّعون بها وكـذلك                 
  . إلى بعض أفضل المدارس، وسيتم الحد من الوصول إلى المستشفيات بشدة

ى استكمال عـزل    وكان قرار شارون باستكمال الجدار العازل الذي اتخذ في يوليو الماضي يهدف باألساس إل             
ولم يكن غريباً أن تتوقع الوكالة اليهودية وهي        . مدينة القدس عن بقية أراضي الضفة الغربية استكماالً لتهويدها        

المؤسسة اإلسرائيلية المسؤولة عن استجالب يهود العالم إلى الدولة العبرية أن يصل عدد اليهود المهاجرين إلى                
 يهودي من الواليات المتحدة وكندا وهو أعلى رقم مـن منـذ عـشرين         3200إسرائيل خالل العام الحالي إلى      

  . عاما
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األكثر من ذلك ما ذكر قبل أيام حول قيام ما يقرب من خمسة آالف متطوع يهودي يحملون جنسيات مختلفـة                    
  . بجمع أموال لدعم مخططات تهويد مدينة القدس المحتلة وأراضي الضفة الغربية

لصعب الحديث عن وجود نية إسرائيلية حقيقية الستئناف التفاوض مع الجانب           في ظل وضع كهذا، يصبح من ا      
على أي شيء سيتم التفاوض في ظل اإلصرار اإلسـرائيلي علـى قـضم              : الفلسطيني، فالسؤال األقرب للذهن   

الحقوق الفلسطينية المشروعة والموجودة ضمن مختلف مرجعيات التفاوض القانونية والسياسية وأهمها خارطة            
  . طريقال

  27/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  نصائح الى الفلسطينيين  .33
 بشارة شربل 

وألن . 1559وآخر عن حقيقة تطبيق القرار . واحد عن حقيقة الجريمة. ال ننتظر تقريراً واحداً بل تقريرين
عشر نصائح الوضع الفلسطيني في لبنان يفرض نفسه شريكاً في التداعيات أو البنود فإنه حان الوقت لتوجيه 

 . الى الفلسطينيين سواء أخذوا ببعضها أم ضربوا بها كلها عرض الحائط
 بما انها المرة األولى التي تواجهون فيها موقفاً جدياً لبنانياً يتعاطى مع وجودكم في لبنان بمنطق الحرص -1

والتفهم وبشفافية والشفافية وبخلفية التضامن المبدئي، احرصوا على مقابلة هذا المنطق بمنطق التصديق 
 . موازية

 آذار وتقرير ميليس هو لبنان جديد، لم يتبلور 14 صدقوا أن لبنان ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري و-2
بعد، لكنه لن يعود الى الوراء وانه يتجه الى أن ينتهي من نظرية الساحة المفتوحة ليصير دولة ذات ضوابط، 

ر المعرقل، وصدقوا ان هناك نمطاً آخر من الحكم في ظروف دولية واقليمية فاستخلصوا النتائج وال تلعبوا دو
 . مختلفة وضاغطة وال تقبل االلتباس

 ولَّى الزمن الذي تضيع فيه مرجعية السالح، ويستعاض فيه عن الخضوع للقوانين بالكلمات الرنانة -3
طراف عابرة للسلطة وللحدود من دون أن مثلما ولَّى الزمن الذي تقام فيه تحالفات عسكرية مع أ. والشعارات

فانضبطوا واجعلوا من قراركم الوطني الداخلي . تكون تحت العين الدولية الساهرة وتحت المطالبة بالحساب
 . أولوية لن تتعارض حتماً مع أولويات لبنان وتجنبوا أن تستخدموا في ما ال مصلحة لكم به على اإلطالق

عظم اللبنانيين لن يقبلوا باستمرار معاناة أهل المخيمات ولن يقبلوا بأي لغة  اعلموا أن أركان السلطة وم-4
عنصرية تساق ضد الفلسطينيين، وان حقوق المدنيين يجب أن تكون كاملة في مقابل كل الواجبات، وان الدفاع 

ب على أي فال تقابلوا هذا الموقف شبه االجماعي بمحاولة اللع. عن المخيمات مسؤولية الدولة اللبنانية
 . وال تجربوا االنسياب داخل ثغرات لبنانية لن تجلب إال مزيداً من المعاناة وتأخير نيل الحقوق. تناقضات

وتعلمون كم ان المجتمع الدولي مندفع لتطبيق هذا .  وصنفكم تحت بند الميليشيات1559 شملكم القرار -5
 ان اللبنانيين يحاولون التوافق على سالح المقاومة ولعلكم تدركون. القرار وكيف انه ال يوفر مقاومة حزب اهللا

وتقتضي الواقعية والصراحة . عبر الدخول في حوار وانهم يسعون الى لبننة القرار في ما يتعلق بهذا السالح
فال توافق فلسطينياً عليه وال قوة لبنانية أساسية أو طائفة تريد بقاءه . القول ان سالحكم بات خارج الموضوع

. لذا ال تعولوا كثيراً على حوار بال آفاق وال على كسب وقت في انتظار تبدل األوضاع. الذي هو فيهبالشكل 
وادركوا ان سالحكم بات مفصوالً عن سالح حزب اهللا تصنيفاً لدى المجتمع الدولي ولدى السلطة ولدى الشعب 

 . في لبنان
طة التي تحاول التخلي عن السالح في فلسطين  زاركم الرئيس محمود عباس قبل أشهر وقال علناً ان السل-6

فخذوا ما قاله في . ال تستسيغ بقاءه في لبنان فتجاهلتم األمر وظننتم الرجل يهذي أو انه على غير اطالع
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باريس على محمل الجد وانضووا تحت عباءة السلطة اللبنانية، فال أنتم أعرف من رئيس السلطة الفلسطينية 
 . ي ولستم أكثر وطنية من رفيق ياسر عرفاتبالوضع الدولي واالقليم

.  ال أحد في لبنان يتحدث عن نزع سالح المخيمات وال عن حرمان الفلسطينيين فيها حق الدفاع عن النفس-7
. فال مبرر إذاً للحديث عن االستهداف وال النتقاد رئيس الحكومة الذي يدعو الى ضبط السالح داخل المخيمات

فاألفضل . لموا أن ال أمل في بقائه وال قدرة ألي طرف لبناني أو خارجي على حمايتهأما خارجها فيجب أن تع
 . التحلي بالواقعية وأخذ المبادرة الى إنهاء االنفالش

 عاماً واستخدمتها 15 رجاء خاص أن تنتهوا من أكذوبة التوطين التي اخترعتها السلطة اللبنانية على مدى -8
م داخل المخيمات، ورأت فيكم ورقة يمكن استغاللها ألهداف داخلية أو ذريعة لزيادة سالحكم ومحاصرتك

 فهو حق ومطلب شرعي، لكن العالم يتغير ويتعاطى 194أما القرار . لتحريك ما للحدود في إطار عملية السالم
عض مع الوقائع واالمكانات، ومن يتغنى بهذا القرار في لبنان كان أحرى به إدخال بعض االسمنت أو تحسين ب

 . الشوارع في مخيمات البؤس والشتات
فال الصدام مع طوائف أتى بالخير الى القضية وال .  أتى الوقت الذي يجب أن تسوى فيه عالقتكم بلبنان-9

لذا ال بد من احترام شرعيتين، األولى شرعيتكم المنتخبة في . التحالف مع بعضها جعلها بمنأى عن الكوارث
ولن يضيركم أبداً لو فتحت سفارة في بيروت وصرتم رعايا دولة ذات . نانفلسطين والثانية هي دولة لب

 . جوازات سفر وضيوفاً أصحاب حقوق يحكمها القانون
 إعلموا بأن هناك جيالً من اللبنانيين سئم الحرب والسالح ويريد أن يعيش ويتعلم وينمو في دولة طبيعية -10

وانطالقاً من ذلك فكروا . ا تريدونه لنفسكم في فلسطينآمنة محكومة بسلطة وطنية كاملة الشروط، وهو م
بإيجابية وحاولوا الوصول الى معادلة صعبة تحترم إرادة لبنان وتحافظ على جذوة الثورة في نفوسكم وعلى 

واعلموا أن ال أحد . فحكّموا العقل وال تضعوا أنفسكم وشعبكم في عين العاصفة إذا اقتربت. حقكم في العودة
 .  كل شيء، وان كل واحٍد يستطيع الحفاظ على شيءيستطيع كسب

  27/10/2005البلد اللبنانية 
 

 تقرير ميليس يطرح التساؤالت حول مصير المشرق العربي  .34
 بشير موسي نافع. د

منذ بداية النصف الثاني للقرن التاسع عشر، وقد اختل توازن القوي نهائياً لصالح اإلمبرياليات الغربية، توالت                
لجان أجنبية تشرف وتدير . قيق واإلشراف والتوجيه األجنبية علي بلدان المجال العربي ـ اإلسالمي لجان التح

الشؤون المالية التونسية والمصرية والعثمانية، سلسلة من اللجان التي تحقق في الصراع علي فلسطين أو تبحث                
ف علي تطبيق هذا القـرار أو ذاك        ، لجان تشر  )وهو الصراع الذي أسسته القوي األجنبية نفسها      (إيجاد حل له    

من قرارات عصبة االمم أو األمم المتحدة، لجان تنفذ قرارات دولية لنزع سالح العراق، واخيراً لجان للتحقيق                 
المدهش، كما ذكرني طالب عربي شاب مؤخراً، ان هذه اللجان جميعـاً،            . في مقتل المرحوم الرئيس الحريري    

بالرغم من  . مان، ترأسها موظفون أو حقوقيون أوروبيون أو أمريكيون       وعلي طوال قرن ونصف القرن من الز      
األغلبية العظمي من هذه    . الصفة الدولية لهذه اللجان، فإن أياً منها لم يقده هندي أو ماليزي أو عربي أو إفريقي               

 .اللجان، انتهت بكارثة ما علي المنطقة وشعوبها، والنادر منها من أنصف
ال . ة وغير دولية، تعكس ثقافة ومصالح رؤسائها ومن عمل علي تشكيلها، ورؤيتهم للعالم            اللجان االجنبية، دولي  

الحقيقـة ان أغلـب   . تحتاج اللجان األجنبية اتخاذ قرار واع باالنصياع لضغوط الدول الغربية الكبري وإرادتها          
 بعـد ذلـك، شـكلت مـن         اللجان الدولية التي جاءت إلي المنطقة، قبل تكوين عصبة األمم واألمم المتحدة أو            

وقلة مـن هـؤالء حـركتهم       . شخصيات نزيهة، كانت تعتقد انها تخدم الحقيقة والصالح العام للمجتمع البشري          
ولكن مفاهيم العدل، والصالح الدولي، والحق، هي مفاهيم نسبية،         . روابط خفية فعلية بسياسات هذه القوة أو تلك       
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ا تري من برلين ولندن وواشنطن، ال بمقاييس الشعوب وال          ال تري بالضرورة من بيروت والقاهرة ودمشق كم       
 .بمقاييس األنظمة

فربما كانت األجهزة األمنية السورية     . هذا، بالطبع، ليس حكماً مسبقاً علي تقرير القاضي األلماني ديتلف ميليس          
 مادية دامغة علي    صحيح ان تقرير ميليس لم يأت بأدلة      . واللبنانية متورطة بالفعل في اغتيال الرئيس الحريري      

مسؤولية هذه األجهزة، لم يسم بالدليل الجنائي الحاسم من نفذ أو أصدر أمر االغتيال، بل وبدا في تعديله األخير             
ولكن التقرير جاء، علي أية حال، بـالكثير        . أنه ال يثق كثيراً في شهوده القليلين، الذين لم يذكر هويتهم جميعاً           

اقاً سياسياً منطقياً لحادثة االغتيال، سياق كانت مفرداته متداولة علـي نطـاق             من األدلة الظرفية، كما رسم سي     
األخطر من ذلك كله، ان تقرير ميليس فتح الباب ألزمة سياسية طويلة            . واسع في لبنان والمنطقة قبل االغتيال     

المشروع الـديمقراطي   في المشرق العربي، ليس من السهل التنبؤ بالنتائج التي ستنتهي إليها، تماماً كما انقلب               
األزمة هذه المرة تتعلق بسورية ومـستقبلها، وألن  . المتفائل في العراق إلي مشرورع للدمار والموت واالنقسام    

غزو العراق فشل في حسم الصراع علي مستقبل المشرق العربي ـ اإلسالمي، فإن إدخال سورية فـي نفـق    
 .السعودية ومصر من جديداألزمة يتعلق أيضاً بالعراق، بفلسطين، بإيران، وب

كان من الواضح منذ أخذت اإلدارة األمريكية في اإلعداد لغزو العراق ان معركة العراق هي أكبر من العراق                  
وقد أدركت سورية، التي ارتبطت حلقات كبري في تاريخها بأوضاع العراق، انهـا باتـت فـي موقـع                   . ذاته

حلقة اتصال  ) بمعناها الكبير ( العهد اإلسالمي، كانت سورية      عبر تاريخها الطويل، وعلي األقل منذ بدء      . الخطر
وليس هناك من شك ان وجـود الدولـة         . قلقة بين العراق ومصر، مرة تميل إلي هذا الجانب ومرة إلي اآلخر           

العبرية قد أضعف االرتباط االستراتيجي بين مصر وسورية، وهو ما حاولت مصر عبد الناصـر فـي دولـة                
ولكن التحالف المصري ـ الـسوري ظـل فـي أغلـب      . ات في حرب اكتوبر، ترميمهالوحدة، ومصر الساد

وقد تراجـع   . االحوال تحالفاً سياسياً، يشكل مع السعودية مثلثاً عربياً محورياً يحاول بناء تضامن عربي أوسع             
ـ                  ن دور مصر العربي في شكل ملموس مؤخراً، وسرعان ما جاء الهجوم األمريكي بعد أحداث الحادي عشر م

وليس أدل علي تلك    .  ليصنع حالة ارتباك عربية واسعة، شملت كل الدول العربية الرئيسية          2001أيلول سبتمبر   
 . الحالة من الموقف العربي الضعيف، والمتواطئ غالباً، من غزو العراق

ان إطاحة  فقد قامت الحسابات األمريكية علي أساس       . كان للمخاوف السورية من غزو العراق مبرراتها بالتأكيد       
ثمـة دول، كـسورية ومـصر       . النظام العراقي واحتالل البالد سيخلق مناخاً استراتيجياً جديداً فـي المنطقـة           

وكيانـات  . والسعودية، ستنهار أو تغير من سلوكها في شكل جذري، وتصبح أكثر استجابة للمطالب األمريكية             
أما إيران، فقد كان الحسبان انها ستقع فريـسة         . لسياسية اخري، مثل السلطة الفلسطينية، سيتم استيعابها بالكام       

 . التناقضات الداخلية، وجاذبية النموذج الشيعي الديمقراطي في العراق، والضغط األمريكي والدولي
انفجر العراق بالمقاومة، وأدي الصراع علـي النفـوذ         . بيد ان رياح العراق جاءت بما ال تهوي سفن االحتالل         

 السياسية المتحالفة مع االحتالل إلي تفاقم العنف الداخلي وتحول النموذج العراقـي             والثروة في صفوف النخبة   
وبـرزت  . في المناخ االستراتيجي الجديد، خرجت مصر والسعودية بأقل الخسائر الممكنة         . إلي مجزرة دموية  

للنفوذ اإليرانـي   إيران باعتبارها المنتصر المبكر، بعد ان أصبح الوجود العسكري األمريكي في العراق رهينة              
بل ان القوي الشيعية العراقية التي أريد لها ان تكون أداة تهديد إليران، دفعهـا التنـافس                 . المتزايد في العراق  

تركيا، التي كانت قلقة هي األخـري مـن         . الداخلي المرير إلي ان تزداد كل منها علي انفراد قرباً من طهران           
 سريعاً من ساحة التدافع، بال مكاسب وال خسائر منظـورة، علـي             نتائج االحتالل األمريكي للعراق، انسحبت    

وألن خوف سورية االستراتيجي مـن العـراق        . وكانت سورية هي الحلقة األضعف بال شك      . األقل حتي اآلن  
جعل أجهزتها أكثر استعداداً للتساهل مع حركة قوي المقاومة العراقية، علي األقل في المرحلـة األولـي مـن            

 . همت سورية في شكل مباشر بتغذية العنف في العراق والعمل علي إفساد المشروع األمريكي فيهاالحتالل، ات
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في مواجهة الضغوط األمريكية، سرعان ما ارتكبت دمشق خطأ جوهرياً عندما حاولت تحصين وضـعها فـي             
لتحليل السوري علـي    قام ا . لبنان، وأصرت في مواجهة العديد من حلفائها اللبنانيين علي التجديد للرئيس لحود           

فرضية تبلور تفاهم أمريكي ـ فرنسي لتقويض النفوذ السوري في لبنان قبل شهور من التجديد للحود وصدور  
وهذا تحليل صحيح بالتأكيد، ولكن المخرج كان       . قرار مجلس األمن المطالب بانسحاب سوري فوري من لبنان        

ء إلي خصوم، والتجديد للحود بالرغم مـن أنـف الحلفـاء            بتعزيز التحالفات السورية في لبنان ال تحويل الحلفا       
وربما كانت لحظة االرتباك السورية هذه، وتراجـع الحـساسية الـسورية            . وأنصاف الحلفاء والخصوم جميعاً   

 .الرسمية لتعقيدات الوضع اللبناني، هي اللحظة التي أدت إلي جريمة اغتيال الحريري
تها هدف االهتمام األمريكي ـ الفرنسي، الذي تطور إلي اهتمام دولـي   بيد ان حادثة االغتيال ليست هي بحد ذا

ولكن القـضية تتجـاوز     . االغتيال كوسيلة للعمل السياسي البد ان يوضع له حد، في لبنان وغير لبنان            . بلبنان
شنطن، جاء تقرير ميليس حرفياً تقريباً كما أرادت وا       . االغتيال إلي سورية نفسها، كدولة وكيان والعب إقليمي       

ومن التقرير ستولد سلـسلة     . سواء لوجود جرم سوري فعالً أو للسياق السياسي الذي جرت فيه حادثة االغتيال            
وليس من الممكـــن تقدير حجم رد الفعـل        . من الضغوط السياسية واألخالقية، وقرارات من مجلس األمن       

قعة من مجلس األمن، كما ليس مـن        الدولي، السيما الروســــي والصيني، علي المطالب األمريكية المتو       
بل ان الموقف الروسي ـ الصيني مشروط إلي حد كبير بـالموقف   . الممكن تقدير ردود الفعل الرسمية العربية

المرجح، في ظل التفاهم األمريكي ـ الفرنسي، ان مسلسل العقوبات الدولية، وليس األمريكية فحسب،  . العربي
وهو ما يشار إليـه بتغييـر       (خضوع سوري إقليمي فعلي     :  اللعبة المعهودة  ومع العقوبات ستسير  . سيبدأ قريباً 

قد ينتهي المسلسل سـريعاً بانـصياع دمـشق، أو    . أو مزيد من القرارات الدولية والعقوبات   ) السلوك ال النظام  
 .يتطور في النهاية إلي محاولة إسقاط النظام

ولكن القيادة السورية لسبب ما لم تدرك       . ، منذ شهور  كان هذا السيناريو واضحاً، علي األقل في خطوطه العامة        
ان حصن البالد، أي بالد، هو أوالً وقبل أي شيء آخر شعبها، ولم تتقدم بخطوات فعلية علي طريق المصالحة                   

فرضت علي العراق حالة حـصار وعقوبـات        . مع الشعب وقواه السياسية المختلفة، قوي الداخل وقوي المنفي        
وكلما مر عام علي الحصار كلما ازدادت الدولة        . من بداية التسعينات إلي الغزو واالحتالل     دولية طويلة امتدت    

وكان يمكن تدارك الكثير بتحقيق مصالحة جادة مع الشعب والقـوي العراقيـة             . العراقية ونظامها الحاكم ضعفاً   
د ومتـردد، إال فـي      ولكن نظام صدام حسين لم يتحرك في هذا االتجاه، وفي شكل محدو           . الوطنية المعارضة 

الدقائق الخمس األخيرة، بينما كانت سياسة النظام في تعامله مع الحصار والعقوبات سياسة تراجع وتنـازالت                
فمؤتمر حـزب البعـث     . وهناك الكثير من المؤشرات علي ان الحكم السوري يسير في الطريق ذاته           . مستمرة

وليس ثمة ما يشير إلي ان خطوات ملموسة        .  ال شيء  األخير، الذي علقت عليه آمال إصالح كبيرة، انتهي إلي        
النظام المهدد من الخارج يبدو أكثر انكفاء علي الذات، وأكثر ارتباكـاً فـي   . في هذا المجال علي وشك التحقق     

 .ترتيب األولويات الوطنية
الت االنتقـال   في ظل التهديد الخارجي، تبدو احتما     . الخطر الذي تحمله األزمة الجديدة هو خطر هائل بال شك         

ليس الن المعارضة السورية ضـعيفة أو غيـر مؤهلـة، ولـيس ألن              . الديمقراطي السلمي في سورية ضئيلة    
اإلخوان المسلمين السوريين يشكلون خطراً علي الحياة السوية المدنية، وال ألن قوي السياسية السورية قـوي                

رات، الرائجة في هذه الـدوائر أو تلـك، غيـر           مثل هذه التقدي  . متورطة مع القوي الدولية المستهدفة لسورية     
أو الفوضي البناءة، كما تقـول وزيـرة        (المشكلة هي في مناخ الهجوم األمريكي األهوج        . صحيحة أو مضللة  
، في ضعف الممانعة العربية الرسمية، وفي عجز دمشق عن انجاز تحوالت جذرية فـي               )الخارجية األمريكية 

لـم يـشهد العـراق      . في مناخ التجزئة العرقية والطائفية الذي يسود المنطقة       والمشكلة األكبر هي    . بنية الحكم 
ويجد مشروع إضـعاف المركـز      . الحديث مطلقاً دعوات وثقافة وخطط انقسام فئوي وطائفي كما يشهد اليوم          

جـزة،  وسيحتاج العراق إلي مع   . العراقي، بل وتقويضه نهائياً، هوي في العديد من الدوائر اإلقليمية واألمريكية          
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وفي سورية الصغري، عوامل وقـوي وتنوعـات مـشابهة          . أو إلي زمن طويل، إلعادة بناء وحدته من جديد        
للوضع العراقي، بل أكثر عرضة لالنقسام علي الذات، بغض النظر عن حسن أو سوء نية قـوي المعارضـة                   

 .السورية
 وماذا لو برزت مطالب كردية بالحكم .ماذا، مثالً، لو انتقلت األزمة السورية إلي تدافع وصراع سني ـ علوي 

وماذا لو امتدت األزمة السورية لتطال الوضع اللبناني الطـائفي،          . الذاتي، أو االلتحاق بالكيان الكردي العراقي     
هل يمكن ألحد تصور الجحيم الممكـن  . الذي مازال بالرغم من كل مظاهر الوحدة اللبنانية الوطنية وضعاً هشاً    

وهل يمكن حتي حساب اآلثار اإلقليمية لهكذا انقسام وتـشظ؟ قـد يقـول              . لدولة السورية اندالعه من انفراط ا   
البعض ان هذه المخاوف يجب ان ال تمنع محاولة تغيير الوضع السوري السياسي، فالفرصـة الحاليـة قـد ال               

، ورهـن   هذا كله رهن إرادة السوريين، حكماً وشعباً ومعارضة، رهن حكمـة اللبنـانيين            . تتكرر لزمن طويل  
 . الموقفين العربي والدولي
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