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  لبنان  سورية الحتالل مخيمات-خطة إيرانية  .1
وضعت ايران وسورية األسبوع الماضي اتفاقا كان         :من حميد غريافي   4/10/2005 السياسة الكويتية    ذكرت

رئيساهما احمدي نجاد وبشار األسد توصال اليه خالل زيارة األخير الى طهران في أواخر الـشهر الماضـي                  
صول رئيس مجلس الشورى االيراني غالم علي حداد االسبوع الفائت الى بيـروت وانتقالـه    بو, موضع التنفيذ 

 حسب تقرير ديبلوماسي أوروبي من الشرق االوسط إحياء وتفعيـل           -يقضي  , منها الى دمشق السبت الماضي    
مخيمـات  عبر السيطرتين العسكرية والـسياسية علـى ال       , التيار الفلسطيني الرافض ألي اتفاقات مع اسرائيل      

الفلسطينية في لبنان وتصفية قادة فتح ومنظمة التحرير الذين يديرونها بأوامر السلطة في الضفة الغربية وقطاع                
وخصوصا في العاصمة بيروت وفي مخيم نهر البارد في شـمال لبنـان حيـث               , وتحويل هذه المخيمات  , غزة

ديل عن قوة حركتي حماس والجهاد االسـالمي        الى رأس الحربة الب   , التجمع االكبر لفصائل هذا التيار الرافض     
التي يبدو انها ضعفت كثيرا منذ اخالء االسرائيليين قطاع غزة وتقدم فصائل سلطة محمـود عبـاس لفـرض                   

  .هيمنتها عليه بالقوة المسلحة
ئل وقال التقرير ان اللقاءات السرية والعلنية التي قام بها رئيس مجلس الشورى االيراني مع قادة هـذه الفـصا                  

الرافضة في كل من بيروت ودمشق من أمثال خالد مشعل واحمد جبريل ورمضان عبداهللا شلح ونايف حواتمة                 
بحثت تفاصيل خطة السيطرة على مخيمات لبنان انطالقـا         , وخالد عبدالمجيد وابو موسى وعلي عزيز وغيرهم      

وذلك في خضم   ,  ومية في الجنوب   من الشمال نهر البارد مرورا ببيروت شاتيال وصوال الى عين الحلوة والمية           
  .الفوضى األمنية في االراضي اللبنانية وضعف سيطرة الدولة على مرافقها وحدودها
 السورية وناقش بعـض     -وكشف التقرير النقاب عن ان الضيف االيراني اطلع على تفاصيل الخطة الفلسطينية           

 المناطق التي يهيمن عليهـا حـزب   جوانبها وعدل في بعض خطوطها اللوجستية منعا لحدوث أي تضارب مع        
وقال التقرير ان االيراني قدم لقادة الفصائل الذين التقاهم في بيروت ودمشق جدوال واسـعا مـن الـدعم                    .اهللا

 يتضمن تزويـده بخمـسين      1975االيراني لهذا التجمع الجديد األول من نوعه منذ اندالع الحرب اللبنانية عام             
وبدعم , ات متطورة ال تمتلكها فصائل المخيمات المؤيدة لسلطة محمود عباس         مليون دوالر فورا وبأسلحة ومعد    

آخر لتدريب المقاتلين على االسلحة الجديدة في معسكرات الفصائل في سورية قبل نقلهم الى لبنان على دفعات                 
  .بدأت بالفعل

 فتح جبهة فلـسطينية     ونقل التقرير عن معلومات استخبارية من بيروت ودمشق اقتراح المسؤول االيراني عدم           
من حدود لبنان ضد اسرائيل تكون البديل عن اقفال جبهة غزة قبل ان تبسط فصائل الرفض هـذه سـيطرتها                    

مع تقديم وعود لقاءاتها باضطالع قيادتي حزب اهللا الـسياسية والعـسكرية بمـسؤولية              , التامة على المخيمات  
مع المسؤولين اللبنانيين عبر ممارسة ضـغوط       , انمحاوالت تطويق اي اشتباكات أو معارك داخل مخيمات لبن        

,  فلسطينية ال تتعدى حـدود تلـك المخيمـات         -على اعتبارها اشتباكات فلسطينية     , عليهم في شتى االتجاهات   
وهـي باقيـة    , وخصوصا مع قيادة الجيش اللبناني التي مازالت خارج سلطة حكومة السنيورة ونظامها الجديد            

التـي قـال رئـيس مجلـس       , رية االقوى في لبنان رئيس الجمهورية اميل لحود       حتى اآلن بين يدي حليف سو     
لن تتدخل بأي شكل من األشكال في المخيمات على األقل حتـى تكـون              ) قيادة الجيش (الشورى االيراني انها    
  .االمور حسمت لصالحنا

 -طـت بالجبهـة الـشعبية       وذكر التقرير ان عمليات نقل المقاتلين واالسلحة من سورية الى مخيمات لبنان اني            
  . االنتفاضة االكثر قوة ونفوذا داخل مخيمات الشمال وبيروت-القيادة العامة وبفتح
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ادخلت الى لبنـان    )  االنتفاضة -فتح  (وكانت اجهزة األمن اللبنانية أكدت االحد الفائت ان جماعات ابو موسى            
شاحنتين محملتين باالسلحة والذخائر عبـر      ,  اللبنانية -من احد طرقات التهريب الواقعة على الحدود السورية         

وان عناصر مسلحة من هذا الفصيل الفلسطيني اتخذت مواقع عسكرية فـي المرتفعـات              , قرية حلوة في البقاع   
لتـأمين مـرور هـاتين      , المحيطة ببلدات الحلوى وعيتا الفخار ونيطا جنوب دير العشائر في البقاع الغربـي            

  . اخريان من االسلحة سبقتاها الى دخول مخيم نهر البارد في الشمالالشاحنتين اللتين كانت شحانتان
وفي سياق المعلومات المتزايدة نفسها خالل االسابيع الثالثة الفائتة عن تدفق المقاتلين الفلـسطينيين وشـاحنات                
 السالح الى االراضي اللبنانية من سورية كشفت مصادر استخبارية اميركية في واشـنطن الجمعـة الماضـي                

 االنتفاضـة   -فـتح   ¯  القيادة العامة ول   -النقاب عن ان عشرات القواعد والمعسكرات التابعة للجبهة الشعبية          
وحركة حماس وحركة الجهاد االسالمي منتشرة في المرتفعات الجبلية اللبنانية المحاذية للحدود الـسورية مـن           

  .الشمالية بين البلدينجنوب البقاع االوسط حتى آخر البقاع الشمالي وصوال الى الحدود 
وقالت المصادر ان كل تلك المواقع والمعسكرات والمسارب البرية على الحدود موجودة تحت غطاء حزب اهللا                

  .المسيطر اصال على تلك المناطق التي يقيم فيها مواقع ومخازن اسلحة ومعسكرات تدريب موازية لها
المصادر االستخبارية االميركية قولهـا ان الجبهـة        السياسة عن تلك    ¯ ونقل ديبلوماسي خليجي في واشنطن ل     

الشعبية اياها تقيم ايضا الى جانب قاعدتيها العسكريتين في منطقة الناعمة جنوب العاصمة بيروت وفي منطقـة      
قواعد صغيرة في منطقة دير العشائر الجبلية المتنازع على بعضها مـع سـورية              , قوصايا في البقاع االوسط   

حيث تـشرف   ,  تهريب سابقة للبضائع من لبنان الى سورية وللسالح والمقاتلين بالعكس          للسيطرة على طرقات  
كان من بينهـا العمليـة التـي        , على عمليات ادخال سالح الى االراضي اللبنانية منذ اشهر عدة بشكل مكثف           

فلسطيني االرهابي  اكتشفتها االجهزة اللبنانية االسبوع الفائت واعتقلت خاللها عشرين عنصرا من هذا التنظيم ال            
  .ثم ابعدتهم الى داخل سورية من حيث اتوا بعدما صادرت كمية من السالح معهم

القيادة العامة وحزبـان    ¯ وقالت المصادر االستخبارية انه لوحظ ان بعض القواعد التي انشأتها الجبهة الشعبية             
ش اللبناني مثل قاعـدة مطـار ريـاق         تشرف على قواعد عسكرية للجي    , لبنانيان حليفان للنظام اللبناني السابق    

اللذين يقعان ضمن دائرة اي     , العسكري وثكنته االضخم في منطقة البقاع قاطبة في بلدة أبلح القريبة من المطار            
كما ان قواعد وثكنات عسكرية     , قصف صاروخي او بقذائف الهاون يطلق من قاعدة الجبهة الشعبية في قوسايا           

  . مرمى قذائف الجبهة في البقاعين الغربي والشمالي بشكل مباشرن فيˆللجيش اللبناني باتت اال
وذكرت ان تنسيقا عسكريا وميليشياويا حميما يقوم بين حزب اهللا والجبهة الشعبية التي تمارس نـشاطاتها فـي               

ة من شأنه ان يميط اللثام عن االسباب الحقيقية وراء انشاء القواعد الفلـسطيني , مختلف مناطقه حتى في الجنوب 
حيث سيكون بامكان مقاتلي الحزب استخدام هذه القواعد ضـد القـوات            , العسكرية الجديدة قرب مواقع الجيش    

 القاضي بنـزع    1559المسلحة اللبنانية في حال وقوع نزاع مستقبلي بين الطرفين حول تطبيق القرار الدولي              
  .سالح كل تلك الميليشيات

اب عن امكانية توقيع اتفاق قريب بين الواليات المتحدة والحكومة          السياسة النق ¯ وكشف الديبلوماسي الخليجي ل   
وقيادة الجيش اللبنانيتين لتزويدهما باستمرار بصور اقمار التجسس الصناعية االميركية العاملـة فـي منطقـة                

في محاولة جادة من الطـرفين االميركـي        , وما يتعلق منها بالتحركات على االراضي اللبنانية      , الشرق االوسط 
منعا لنشر فوضى   ) من اسرائيل (والجنوبية  ) من سورية (واللبناني لوقف اي تسلل عبر الحدود اللبنانية الشرقية         

  .الميليشيات الداخلية والخارجية في البالد في هذه الظروف المحلية الدقيقة
ـ       دات متطـورة  وفي لندن التي دخل مسؤولوها على الخط المتوجه لدعم الحكومة اللبنانية بخبراء امنيـين ومع

حذرت اوساط امنية بريطانية تعمل في بيروت سرا من خطـورة           , بطلب رسمي من السنيورة االسبوع الفائت     
عدم وجود رقابتين لبنانيتين امنية وعسكرية صارمتين على حدود لبنان مع سورية في وجـه نـزوح واسـع                   

  .لفصائل فلسطينية متطرفة الى االراضي اللبنانية



 

 5

طانية السلطات اللبنانية على أخذ زمام المبادرة الفورية لنشر وحدات من قواتها المسلحة             وحضت االوساط البري  
مؤكدة ان ما فعلته تلك السلطات مـن اقفـال          , في نقاط معروفة بمعابر التسلل والتهريب من سورية الى لبنان         

غيـر  , سبوع الماضـي  بعض هذه المعابر المقدر عددها بأكثر من مئة معبر غير شرعي بالسواتر الترابية اال             
  .كاف وعليها نشر فرق عسكرية مسلحة لمنع إعادة فتحها او شق معابر اخرى موازية لها

ونقلت االوساط عن المسؤولين البريطانيين قولهم انه لم يعد هناك اي مبرر للبنانيين لعدم التقدم لحماية حدودهم                 
نان من اسلحتهم الى داخل لبنـان وخـصوصا الـى           الف المقاتلين الفلسطينيين واالط   ˆمع سورية منعا النتقال ا    

مخيمات بيروت والجنوب والشمال التي تسيطر عليها منظمة التحرير الفلسطينية التابعة للـسلطة فـي غـزة                 
والضفة الغربية في محاولة على ما يبدو الشعال االوضاع فيها كنتيجة لوقف نشاطات حركة حماس العسكرية                

  .غزة والضفة الغربيةضد اسرائيل انطالقا من قطاع 
ن بـصدد نقـل     ˆوقالت االوساط ان الدول الغربية تخشى ان تفتح الفصائل الفلسطينية المتطرفة التي هـي اال              

جبهة بديلة ضد اسرائيل من االراضي اللبنانية بعدما تكـون سـيطرت            , مقاتليها وعتادها من سورية الى لبنان     
وسط هذه الفوضى العارمة التي تلف الدولة اللبنانية        , انيينعلى مخيمات في بيروت وفي الشمال والجنوب اللبن       

  .سياسيا وامنيا وعسكريا
السياسة عن مسؤولين عسكريين في حلف شمال االطلسي في بروكسل قولهم ان الحلـف              ¯ ونقلت االوساط ل  

ية ودوال غربية اخرى تمتلك صورا القمار التجسس الصناعية حول تسلل مستمر شبه يومي لعناصر فلـسطين               
وقـد حـذرنا    , مسلحة وباعداد كبيرة مع معداتها من داخل سورية الى البقاعين الغربي واالوسط فـي لبنـان               

  .مسؤولين لبنانيين ودوليين من ذلك
ن من تطبيق القـرارات  ˆاذا كانت التعقيدات الداخلية اللبنانية تمنع الحكومة اللبنانية حتى اال       : وتساءلت االوساط 

فماذا يمنعها على االقل من السيطرة علـى حـدودها الـشرقية    ,  الجيش الى الجنوب  )1614 و   1559(الدولية  
  .?والشمالية مع سورية

ونسب الديبلوماسي الى احد الوزراء الفلسطينيين في حكومة محمود عباس يزور العاصمة البريطانيـة حاليـا                
من اجل التوسط مع سورية     , وخصوصا مع مصر  , تأكيده ان الرئيس الفلسطيني يجري اتصاالت عربية مكثفة       

لوقف تدفق عناصر احمد جبريل و ابو موسى وفصائل اخرى على المخيمات الفلسطينية خوفا مـن الـسيطرة                  
  .عليها ضد السلطة في الضفة وغزة ووقوع معارك مع المنظمات االخرى الموالية لهذه السلطة فيها

 الحريري أعرب عن ثقته التامـة       أن سعد : رندة تقي الدين  ،عن مراسلتها   باريس 4/10/2005الحياة   ونشرت
لدي ثقة تامة أن الفلسطينيين      : وأضاف قوله .بأن الفلسطينيين في لبنان لن يدخلوا في محاولة تفجير الوضع فيه          

هناك فرقاء يحاولون ضخ جو مفاده      . في لبنان غير راغبين في الدخول في أي محاولة لتفجير الوضع في لبنان            
ولكن، عندما داهمت القوى األمنية مخزنا كبيرا للسالح        . لسطينيين في لبنان لهذا الهدف    أن سالحا يصل إلى الف    

غير الشرعي في بيروت، تبين أن من يقف وراءه هم لبنانيون وقد تم التعرف إلى هوياتهم وتوقيف معظمهـم،                   
ربما تـسمح   . لياما عدا قائدهم ماجد حمدان، شقيق مصطفى حمدان، وهو فار من وجه العدالة خارج لبنان حا               

مجموعات صغيرة من الفلسطينيين باستغاللها ممن يتربص بنا شرا، ولكنني أجزم بأن هـذه المجموعـات ال                 
  . عالقة لها ال بالسلطة الفلسطينية وال بحركة فتح وال بأي شرعية فلسطينية

ية لسورية، أو بعضها    ان يكون في مقدور الفصائل الفلسطينية الموال       استبعدت اوساط سياسية  ومن ناحية أخرى    
على االقل، اللجوء الى استخدام السالح لتهديد االستقرار العام في لبنان أو الى افتعال حـاالت محـدودة مـن                    
التوتر االمني، مؤكدة حصول عمليات تهريب للسالح من داخل االراضي السورية الى بيروت، لكنها اعتبرت               

الح وعدد المقاتلين الفلسطينيين الذين تسللوا أخيرا الى داخل         ان هناك مبالغة في تسليط االضواء على حجم الس        
ولفتت هذه االوساط لـ الحياة الى ان هناك من يحاول التهويل باستخدام السالح لكنه سيبقى                .االراضي اللبنانية 

 . لبناني للفصائل الفلسطينية التـي تـستقدم الـسالح         –عاجزا عن استعماله في ظل غياب أي غطاء فلسطيني          
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كشفت النقاب عن اتصاالت قامت بها بعيدا من االضواء حركة أمل وحزب اهللا مع فصائل فلسطينية محـددة                  و
ُأبلغت بضرورة ضبط النفس وعدم االقدام على مغامرة عسكرية ستلقى مقاومة سياسية من قوى اساسية علـى                 

لى بعض الفصائل الفلسطينية    وأكدت االوساط ان هناك عوامل اخرى تفرض ع        .الساحتين اللبنانية والفلسطينية  
ان تأخذها في االعتبار لما سيكون لها من رد فعل سلبي عليها في حال انها قررت االنخراط في مخطط لتوتير                    

  .االجواء في لبنان
  :ومن هذه العوامل

 مـا   ان القوى الفلسطينية، الحليفة لسورية غير قادرة على التحرك بحرية في داخل المخيمات الفلسطينية، اذا            -
ارادت اتباع خط التصعيد العسكري وخصوصا ان حركتي حماس والجهاد االسالمي ليستا في وارد االنحيـاز                

  .الى مشروع للتوتير سيلقى اعتراضا شعبيا وسياسيا من قبل الفصائل االخرى
 ان مجرد اللجوء الى استخدام السالح كورقة ضاغطة على لبنان، يعني من وجهة نظـر المجتمـع الـدولي            -

  .والغالبية العظمى من اللبنانيين ان لسورية دورا في تحريض هذه الفصائل على تهديد االستقرار في البلد
 ان القيادة السورية التي كانت التزمت امام االمم المتحدة بدعم ابو مازن وأبدت استعدادها لترحيل عدد مـن                   -

مناوئة للسلطة ، لن تكون قادرة علـى العـودة   قادة الفصائل المتواجدين في سورية والقفال مكاتب المنظمات ال   
عن التزاماتها على رغم ان الرئيس بشار األسد حرص أخيرا على استقبال هؤالء القادة، مؤكدا لهم ان دمـشق   

  .لن ترمي الراية ولن تستسلم
لـى  لذلك فإن التلويح السوري بالعودة الى احتضان الفصائل الحليفة لها يبقى في اطـار الـرد االعالمـي ع                  

المحاوالت الجارية لتطويق دمشق ولن يتجاوزه الى االطاحة بالمعادلة التي ترعـى العالقـات الـسائدة بـين                  
  .القيادتين السورية والفلسطينية

كما ان هناك اعتبارات اخرى ال تشجع الجبهة الشعبية القيادة العامة بزعامة احمد جبريل وال فتح االنتفاضـة                  
 فلسطينية لما يترتب عليها مـن       - فلسطينية، او لبنانية     –ر الى معركة فلسطينية     بقيادة ابو موسى على االنجرا    

نتائج سلبية على هاتين المنظمتين اللتين ال تتمتعان بحضور كثيف بين ابناء الشعب الفلسطيني في المخيمـات،                 
  .اضافة الى انهما تجدان صعوبة في تسويق االسباب الموجبة لخوض معركة خاسرة سلفا

عن ان التدابير التي اتخذتها اخيرا قيادة الجيش اللبناني سواء في المنطقة المحيطة بتواجد عناصر للقيادة                ناهيك  
العامة في الناعمة القريبة من بيروت أو في بلدة قوسايا في البقاع، باتت كفيلة بـشل قـدرتها علـى التحـرك      

  .بحرية
 من مصادر في عين الحلوة ان الفلسطينيين        :خالد الغربي  عن مراسلها    4/10/2005 الشرق األوسط    وأضافت

الذين يراقبون التطورات سيقومون بمبادرات وتحركات باتجاه السلطة واألحزاب والقوى الـسياسية اللبنانيـة              
وقد ركز المصدر الفلسطيني في هذا المجال على الثوابت الفلـسطينية            .ورجال الدين لشرح الموقف الفلسطيني    

والتمـسك  . رام القوانين اللبنانية والعمل من اجل عالقات واضحة وأخوية مع اللبنانيين          احت: التي حددها كاآلتي  
واعطاء الحقـوق المدنيـة     . وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية     . بحق العودة ورفض مشروع التوطين    

إن الملـف   : لمصدر نفسه وأفاد ا  .لالجئين الفلسطينيين للمساهمة في تخفيف المعاناة االجتماعية والحياتية عنهم        
واللبنـانيون والفلـسطينيون الـذين      . الفلسطيني الذي فتح في ادق مرحلة شرع االبواب امام كل االحتمـاالت           

يواكبون هذه التطورات ال يخفون قلقهم وحذرهم حيال خطورة الوضـع ألن أي خطـوة ناقـصة مـن قبـل                     
لوضع اللبناني بعد اصدار مجلس األمن سلـسلة        الفلسطينيين لن تكون في مصلحتهم في ظل االهتمام الدولي با         

 الذي نص في احد بنوده على نـزع الـسالح غيـر             1559قرارات تتعلق بالساحة اللبنانية وخصوصا القرار       
  .الشرعي

 سلطان أبـوالعينين أن البندقيـة الفلـسطينية ليـست لإليجـار وأن              هأكدالى ما    4/10/2005البيان  وأشارت  
وشدد في حديث تلفزيوني أمـس علـى أن المخيمـات            .ئا على السلم األهلي اللبناني    الفلسطينيين لن يكونوا عب   
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الفلسطينية ليست في حاجة إلى إدخال أسلحة وذخائر، معتبرا أن إثارة هذا الموضوع هو لزج المخيمات فـي                  
وليس امنيا،  وأوضح أن للبندقية الفلسطينية في لبنان ظروفا خاصة وذات بعد سياسي             . الشأن اللبناني الداخلي  

ودعا إلى إعطاء الدليل عما يروج عن نقل         .مبديا استعداد القيادة الفلسطينية للتفاهم مع اللبنانيين حول هذا األمر         
المنظمات المقيمة في دمشق أسلحة وذخائر إلى المخيمات اللبنانية مؤكدا أن الملف الفلسطيني جاهز للفتح بعـد                 

  .ر االنتهاء من التحقيق في جريمة اغتيال الحريريترتيب األوضاع السياسية في لبنان واث
حصول لقاء قبل أيام بين مدير المخابرات في الجيش           :عماد مرمل عن مراسلها    4/10/2005 السفير   وأفادت

وعلمت السفير ان الوفد شرح لخـوري وجهـة         ،  اللبناني جورج خوري ووفد من الجبهة الشعبية القيادة العامة        
ع القائم على االرض نافيا استقدام أي تعزيزات من خارج الحدود، ومنبها الى المخاطر              نظره حيال حقيقة الوض   

وتوجه مسؤول إقليم لبنان في الجبهة وعضو مكتبها السياسي أنـور            . المترتبة على التدابير العسكرية المتخذة    
ـ           : رجا الى مدير المخابرات بالقول     سين أوضـاعهم   ربما تصلك تقارير غير دقيقة من مخبـرين يريـدون تح

ونحن سنشرح لك الحقائق كما هي ونتمنى عليـك ان          .. ومواقعهم طمعا بترقية في الرتبة أو زيادة في الراتب        
 علـى مواقعنـا فـي       1987بعد محاولة االنزال االسرائيلية الفاشلة عام       : وأضاف . تقوم بتظهيرها للسياسيين  

ن تسبب تحركاتكم على االرض التباسا قد يتطـور         الناعمة، بات لدينا هاجس عسكري مشروع، واننا ال نريد ا         
نحو االسوأ، ثم ان رفع السواتر الترابية يشكل استفزازا لمشاعر الناس، النها توحي بان هناك حصارا يفرض                 

وشدد خوري في المقابل على الطابع االحترازي والوقائي الجراءات الجيش، مؤكدا ان ال نية بإحداث                . عليهم
يقول مسؤول القيادة العامة أنور رجا للسفير ان االسلحة الموجودة لدينا كافية في االصل              و . أي صدام عسكري  

وال نحتاج الى استقدام المزيد منها، ثم حتى لو كنا فرضا بحاجة الى المزيد فاننا لن نأتي به فـي مثـل هـذا                        
 . الظرف، تجنبا للحرج سياسي ولالساءة المحتملة الينا والى حلفائنا

  
  يعقد جلسة الثقة تحت بنادق االحتجاجالتشريعي  .2

 من بين االمور االكثر خطـورة، التـي         أن: رام اهللا  من   سائدة حمد  عن مراسلتها    4/10/2005 الحياة   نشرت
، وجود خلل واضح وتناقض في العالقة الدسـتورية   خالل جلسة حجب الثقةكشف عنها تقرير اللجنة البرلمانية   
اون بين الرئيس ورئيس الوزراء االمر الذي أدى الى ازدواجية فـي القيـادة              والقانونية والعملية وعالقات التع   

قال زياد ابو زياد ان الحديث يدور عن سـلطة متعـددة الـرؤوس               و .وغياب وحدة التوجيه والتخطيط واالداء    
وبـدل   .مشيراً الى غياب االرادة والقرار على كافة المستويات وال نستطيع تحميل المسؤولية لشخص محـدد              

لتصويت على توصيات اللجنة، أقر اقتراحاً تقدم به روحي فتوح يطالب عباس بتشكيل حكومة طوارئ خـالل          ا
ورجحت غالبية من النـواب      .اسبوعين، وفقاً للقانون، وذلك ألن الخلل االمني ال تتحمله حكومة ابو عالء فقط            

تقرير في شـان    الل ما كشف عنه     ان تشكل الحكومة برئاسة عباس نفسه للخروج من مشكلة تبادل اللوم في ظ            
  .عدم ممارسة الحكومة صالحيات كانت انتزعت خالل عملية تعديل القانون االساسي الفلسطيني

ن ما جرى   أل حسن خريشة    وق: القدس المحتلة  من   آمال شحادة  4/10/2005 الخليج اإلماراتية    ونقلت مراسلة 
وتبنى المجلس توصية    . في انتظار الحكومة الجديدة    جراءاتالهو بمثابة حجب ثقة، لكن المجلس ارتأى تعليق ا        

كذلك تبنى توصية تدعو إلى فصل وزارة الداخليـة         . اللجنة القاضية باقالة كافة رؤساء األجهزة األمنية ونوابهم       
  .واألمن الوطني إلى وزارتين

لفصائل المختلفـة   فريح ابو مدين حمل ا    أن  : وكاالت نقال عن    رام اهللا من   4/10/2005 الغد األردنية    وذكرت
 17 وقـال  .همامسؤولية التدهور االمني الى جانب السلطة، ودعا الفلسطينيين الى الخروج الى الشارع ضـد             

  . الف شرطي ال يستطيع احد تحريكهم40فصيال يغتصبون القضية و
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 أبـو   أنمن   مسؤول رفيع    هكشف إلى ما    :رام اهللا وغزة،  من   4/10/2005البيان    مراسل  محمد إبراهيم  وأشار
 ,وقال إن وزارة الداخلية واألمن الوطني ستنقسم إلى وزارتين        . مازن سيعيد تكليف قريع بإعادة تشكيل الحكومة      

  .متقسيالوأوضح أن الوفد األمني المصري وقف وراء اقتراح . بغرض توظيف موارد وجهود أكبر لألمن
عـشرات مـن عناصـر الـشرطة        ال أن   : وكاالت نقال عن غزة  من   4/10/2005الخليج اإلماراتية    وأوردت

.  مقر التشريعي أثناء الجلسة، احتجاجا على مقتل احد زمالئهم في المواجهات مـع حمـاس               واالمسلحين اقتحم 
وهتفوا اما السلطة واما    . وهتف الشرطيون، شعارات تندد بعدم تحرك السلطة بشكل فعال ازاء الفوضى االمنية           

  .هاع سالحقدرة على نزالحماس معبرين عن سخطهم لعدم 
 ان افراد الشرطة اعتلوا سطح      , مصادر هوضحتما أ : 3/10/2005 48 عرب    مراسلة موقع   الفت حداد  وتناولت

واضافت ان فتوح اضطر     .المجلس مطالبين بوقف التحدث مع حماس التي قالوا انها تعتبر نفسها فوق القانون            
  .جلسة مدة نصف ساعةالالى تعليق 
أعلنت رفضها   وزارة الداِخلية،إلى أن: غزةمن  3/10/2005 وفا –نية وكالة األنباء الفلسطي ونوهت

وأكدت بأن كافة اإلجراءات الالزمة ستتخذ  .من أفراد الشُرطة، لحرمة المجلس واستنكارها إلنتهاك مجموعة
 .لمعالجة األمر، بالرغِم من تقدير مشاعر االستياء والغضب

  
  عودة التوتر بين حماس والسلطة .3

االشتباكات المسلحة تجددت امس في شكل      أن  : غزة من   فتحي صباح  عن مراسلها    4/10/2005ياة   الح نشرت
 بسحب المـسلحين  ,الحركة رغم صدور توجيهات عن قيادة السلطة و     ,حماس محدود بين الشرطة وعناصر من    

الـى القـاء    وسط ميل غالبية الفصائل والعاملين في مؤسسات السلطة وعدد كبير من المواطنين             , من الشوارع 
  .اللوم على حماس وتحميل آخرين السلطة المسؤولية

االشـتباكات التـي     اعتبر عباس   ان : وكاالت األنباء  نقال عن غزة   من   4/10/2005 الشرق األوسط    وأضافت
وقال الشرطة نزلت الى الـشوارع لتحمـي األمـن           .جرت كارثة، وأكد ان السلطة ترفض المظاهر المسلحة       

تدية ولن تعتدي على احد، وال يمكن ان نقبل ان تعتدي، وانما تضع القانون في موضعه        والقانون، هي ليست مع   
  .الصحيح
 محمود عباس حمل امس حمـاس       إلى أن  : د ب أ ، أ ف ب       نقال عن غزة  من   4/10/2005 الدستور وأشارت

 تحـد كبيـر      أمام هاوأكد أن , شدد على أن السلطة عازمة على وقف هذه الفوضى        و .المسؤولية عن االشتباكات  
  .إلثبات وجودها

حداث أدخلت  اال حركة الجهاد اعتبرت أن      أن: وكاالت نقال عن    رام اهللا من   4/10/2005 الغد األردنية    وذكرت
  .البهجة في قلوب األجهزة األمنية اإلسرائيلية

اع ر ياسر عبد ربه من ان االوض      يحذ إلى ت  :وليد عوض من رام اهللا     4/10/2005 القدس العربي    ونوه مراسل 
 بما كان يجري في لبنان قبل انـدالع         ىوشبه ما يجري من اشتباكات وفوض     . في قطاع غزة تنذر بحرب اهلية     

  .الحرب االهلية فيها
ن األحـداث   أ  مـن   أحمد عبـد الـرحمن     هلاق حول ما    :4/10/2005 األيام الفلسطينية     في كتبت حنان قرط  و

وأكـد أن    .ا ومواقفها تجاه السلطة وأجهزتها األمنية     األخيرة، تفرض على حماس القيام بمراجعة شاملة لسياسته       
.  أن تكون دعامة لبناء السلطة والدولة المستقلة، ال أن تقوم بهذا التحدي الصارخ             هاالشعب الفلسطيني ينتظر من   

  .لن نسمح ألية جهة إقليمية أو دولية أو محلية أن تحدد مصلحتنا الوطنية: وأضاف
 حمـاس الـسلطة بـالتحقيق فـي         ةطالبم  إلى   :رام اهللا والوكاالت  من   4/10/2005 االتحاد االماراتية    ولفتت

  .حادث إطالق النار باتجاه منزل الزهارل هاراواستنك االحداث،
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 إدارة الشرطة وعناصرها الموتورين مـسؤولية مـا         حملتحماس   أن   :غزةمن   4/10/2005البيان   وأوردت
  .ن حرب أهلية إلى أتوها ما حدث يأتي في سياق جرتعتبراو. جرى

ان هناك جهـات    :  مشير المصري  قول: جدةمن    فهيم الحامد    نقال عن مراسلها     4/10/2005عكاظ   وجاء في 
, تهامعتبرا ان هناك اجندة خفية يحملها البعض بهـدف تـشويه صـور            . في الداخلية تحاول استئصال حماس    
ولكن لن نقـف ايـضا مكتـوفي        . نحن ال نرغب في حرب اهلية     : وقال. وإحداث فجوة في الشارع الفلسطيني    

هـو   , يوسف ان ما تحاول حماس تسويقه      نصر قال   من جهته . االيدي امام من يحاولون خنقنا والكيل بمكيالين      
وقبلـه فـي    , وقال ان الجميع يعلم ما فعلته في جباليـا        . محض افتراء ومحاولة سقيمة الظهار وجهها البريء      

لسنا امام حرب اهلية ولن نسمح اطالقا بحدوثها ولكننا لن          : وقال. ومحاوالتها ذر الرماد في العيون    . الشعاعية
. المطلـوب اآلن  : اما نافذ عزام فقال   . نتردد في فرض القانون وايقاف اي مظهر من مظاهر االعمال المسلحة          

يجب الحفاظ على الدم الفلسطيني وعدم      : واضاف, ضبط النفس واغالق الطرق امام العدو المستفيد مما يجري        
  .قتهارا

حرص على حض السلطة على مواصلة مـا         دان حالوتس أن  : الناصرةمن   03/10/2005قدس برس    وبينت
وقال ، لإلذاعة العبرية إن االشتباكات ليست سوى مقدمة لما يتعـين             .بدأته من مواجهة مع مقاتلين من حماس      

 أن الخطـوات    اسـرائيلية  درمـصا  رأتمن ناحية أخرى     .على السلطة القيام به لمواجهة ظاهرة فلتان السالح       
  .المحدودة التي اتخذها عباس ضد حماس مردها اجتماعه المرتقب في واشنطن مع بوش

  
  انفجار جباليا داخلي : النائب العام الفلسطيني .4

ن أحمـد المغنـي أمـس أن جميـع          عالإ :رويترز، و ص ف   نقال عن    4/10/2005 النهار اللبنانية    نشرت
داخلي وليس من أيـة     ه   تدل على أن    جباليا  عليها النيابة العامة بخصوص انفجار     التحقيقات واألدلة التي حصلت   

  .وقال ان االخوة في حماس لم يتعاونوا معنا في التحقيق. جهة أخرى
ن إجراء الكشف والمعاينـة علـى       أ وكيل النيابة،    ه قال ما: غزة 4/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   وذكر

ر عن التصريحات السياسية، وزعم أنه اتصل بمحمد أبو عسكر، مـضيفاً أن             السيارة أمر ضروري بغض النظ    
نفى سامي أبـو  من ناحية أخرى  .عباس حول االنفجارأبو عسكر اشترط للتعاون سحب التصريح الصادر عن  

 عرض أدلـة باهتـة وغيـر        همشيراً إلى أن  . حادثالزهري، ما أعلنه المغني عن طلبه السيارة التي وقع فيها           
  .المواد التي عرضت في المؤتمر لم تجمع أصالً من المكان: ومضى يقول. حركةالية إلدانة موضوع
 أبو زهري اعتبـر     أن سامي : عماد االفرنجي من غزة   عن مراسلها    4/10/2005القدس الفلسطينية    واضافت

ـ  اوزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها غير أمينة إلجراء تحقيق في هذا الموضوع؛ ألنه             درت تقريرهـا    أص
  .الذي أدان الحركة بعد ثالث دقائق من وقوع الحادث

  
  عباس يرفض اقرار قانون حقوق اسر الشهداء  .5

سطيني                   :  سائدة حمد  ،رام اهللا  اح والنضال الفل ة لوصم الكف هل تقف ضغوط الدول المانحة ومحاوالت اطراف دولي
سؤال   . شهداء الذي اقره المجلس التشريعي؟ باالرهاب وراء قرارعباس عدم اقرار وتنفيذ قانون حقوق اسر ال          ذا ال ه

ر المجلس    الطرحه التجمع الوطني ألسر   ام مق شهداء وحسن خريشة في مظاهرة احتجاجية شارك فيها العشرات ام
وطني                              ر والمجلس ال ة التحري ى منظم انون ال ذا الق اس ه ة عب ذ احال وى من في رام اهللا في خطوة احتجاجية هي االق

ره ّت ام ذا وآشف  .لب ّر ه ة من أجل ان ال يق رة مارست ضغوطًا هائل ة آثي اب عن ان جهات خارجي شة النق خري
د واالحتياجات                     . القانون واضاف ان الهدف من اقرار هذا القانون من جانب مؤسسة رسمية هو ان ال تنقطع الرواف

واعرب التجمع    .لنظر في قراره الى اعادة ا عباسالسر آالف الشهداء وفقًا ألهواء االوروبيين واالميرآيين، داعيًا         
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تغرابه إل ن اس ر  ع ة التحري ى منظم انون ال ة الق ساءل. حال ون    : وت راد يتحكم صالح اف ة بم ة عالق ذه االحال ل له ه
  .؟بالمؤسسات الوطنية ويعتبرون صدور قانون مسًا بدورهم وممالكهم، ام لالمر عالقة بضغط الدول المانحة

  4/10/2005الحياة 
  
   أوروبياً لفتح معبر رفح عريقات يطلب تدخالً .6

االتحاد األوروبي إلى التدخل لـدى إسـرائيل       دعا صائب عريقات أن  :  د ب ا    نقال 4/10/2005البيان   نشرت
وقال بيـان    .لفتح معبر رفح ، وتسهيل حركة مرور األفراد والبضائع والمركبات بين الضفة الغربية والقطاع             

  . قد صباح أمس في أريحا مع ممثلي عدد من الدول األوروبيةدعوة جاءت خالل لقاء عالن أ هصادر عن مكتب
ح  من    نادر القصير عن مراسلها    4/10/2005الحياة الجديدة    وذكرت صغير        أن   :رف سطيني ال ان الفل ال البرلم أطف
ة للضغط             . مبارك بالضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح      و عباس   واطالب ة الفاعل وى الدولي البوهم بالتوجه للق آما ط
ة                    ,كآذل ة الحرآ ذين يحلمون بحري واطنين ال ة آلالف الم ين الرحم ك خالل       . ودعوا األمم المتحدة للنظر بع جاء ذل

معبر يمثل رمزا   الوأآد المشارآون أن    . معبرالمسيرة تضامنية نظمها البرلمان تضامنا مع المواطنين العالقين على          
  .للسيادة الفلسطينية التي ال يمكن التنازل عنها

  
  من تضع يدها على أراٍض محّررة شمال رفح الأجهزة أ .7

تسود حالة من التوتر المنطقة المحررة والتي كانت عليها تقام مغتصبة موراج، بين أفراد من عائلة أبـو                  : غزة
  .ضهير، واألجهزة األمنية، على خلفية قيام السلطة بشق طريق في أراضي المواطنين

  4/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  
   تستعد لالنتخابات التشريعية فتح .8

فرزت اللجنة الحركية المركزية لإلشراف على االنتخابات التشريعية في حركة فتح، أسـماء مرشـحي                :غزة
وقررت اللجنة وضع جميع الترتيبات وتحديد اآلليات التنظيمية فـي كـل الـدوائر               .الحركة لالنتخابات المقبلة  

ظات الجنوبية إلنجاز االنتخابات التمهيدية داخل الحركة لفرز مرشحيها         االنتخابية على مستوى األقاليم والمحاف    
وتم اختيـار الشخـصيات      .لالنتخابات التشريعية التي من المقرر أن تُستكمل حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري           

 شـمال   في: التالية كرؤساء اللجان المشرفة على االنتخابات التمهيدية في كل الدوائر في محافظات القطاع وهم             
عبد الـرحمن حمـد،     . خانيونس د  ، محافظة الوسطى أحمد حلس    ، غزة إبراهيم أبو النجا    ،القطاع صخر بسيسو  

وشكلت اللجنة فرق عمل حركية على مستوى الشعب التنظيمية إلجراء           .وفي رفح اللواء عبد الرزاق المجايدة     
  . الطريقة المناسبة إلنجاز مهمتهاحصر الناخبين من خالل االستمارة المعدة لذلك وكل لجنة إشراف تختار

 4/10/2005البيان 
  
  النائب األسير خضر يدعو الى تعميق الحوار الداخلي .9

دعا النائب األسير حسام خضر الليلة الماضية، إلى تعميق الحوار الداخلي بين الفصائل الوطنيـة واإلسـالمية                 
حرم إراقة الدم الفلـسطيني علـى أيـدي        والسلطة الوطنية وصياغة ميثاق شرف وطني يحول دون االقتتال وي         

وطالب جميع فصائل العمل الوطني واإلسالمي بوقف مظاهر االستعراض بالـسالح، واالسـتعداد              .فلسطينية
ودعا حماس إلى المشاركة في الحياة السياسية الفلسطينية،         .للمرحلة المقبلة بكل ما تحمل من خطورة وتحديات       

ية فهذا حقها كباقي فصائل العمل الوطني، وال أحد يستطيع أن يـسلبها هـذا               والمشاركة في االنتخابات التشريع   
إن على السلطة الوطنية أن توقف كل المحاوالت التي تقوم بها اإلدارة األمريكية بالتـدخل فـي                 : وقال .الحق



 

 11

ال يجوز ألحـد    شؤوننا الداخلية، فاالنتخابات ومشاركة كافة القوى الفلسطينية الحية هي مسألة فلسطينية داخلية             
  .التدخل فيها

  4/10/2005 48عرب 
  

  استشهاد فلسطينية قرب حاجز حوارة .10
استشهدت شابة فلسطيينية صباح اليوم، متأثرة بجراح بالغة اصيبت بها صباح اليوم، اثر تعرضها الى نيـران                 

ل ان  وادعـى جنـود االحـتال      .جنود االحتالل االسرائيلي بالقرب من حاجز حوارة ، جنوب مدينـة نـابلس            
الفلسطينية وصلت الى الحاجز وهي ترتدي معطفا، ثم استلت سكينا وطعنت جندية اسرائيلية في وجهها، فقـام                 

واحتجزت قـوات    . المتاواجدين في المكان بفتح النيران عليها وصابتها بجراح بالغة         101جنود وحدة المظليين    
 االسرائيلية تحت حراسة عسكرية، اال انـه اعلـن   االحتالل الفلسطينية الجريحة وقامت بنقلها الى احد المشافي    

  .  الحقا عن استشهادها
  4/10/2005 48عرب 

  
  الفعاليات اإلسالمية تحذر من اقتحام لنداو األقصى .11

ل الشيخ رائد صالح في تصريحات صحافية أمس إن لنداو بحاجة إلـى دورة              وق  4/10/2005البيان   نشرت
تعلم درسا من خصمه السياسي شارون ولذلك ليعلم المـدعو لنـداو أن             حيث إنه لم ي    مستعجلة في فهم المقروء   

األقصى ليس رخيصا حتى يكون منصة انتخابية ألحالمه القبيحة وسيجد الرد المناسب من قبل أهـل المـسجد                  
كما اعتبرت مؤسسة األقصى ان وقوع مثل هذا         .األقصى إذا ما حاول اقتحامه، والعاقل من اتعظ بأخطاء غيره         

ام يعد استفزازا ويحمل في طياته رسائل تهديد ومسا بمشاعر المسلمين خاصة وأنه يتزامن مـع بدايـة                  االقتح
شهر رمضان ، وحملت المؤسسة اإلسرائيلية وأذرعها المختلفة ما قد يحمله مثل هذا االقتحام للحرم القدسي في                 

  .مثل هذا التوقيت بالذات
ان مسلسل المحاوالت     مصدر فلسطيني  هاكد ما   : د الشوا   مازن محمو  عن    4/10/2005 أخبار اليوم    وأضافت

االسرائيلية لتدمير وهدم المسجد األقصي المبارك لم يتوقف، وناشد المصدر حراس االقصي وشـباب مدينـة                
القدس الشريف باليقظة والحذر، واتخاذ االحتياطات الالزمة حتي ال يؤخذوا علي غرة ويفاجـأوا بمحـاوالت                

  .اسرائيلية جديدة
  

  االحتالل يصيب طفال فلسطينيا .12
قالت مصادر طبية فلسطينية أمس إن قوات االحتالل أصابت بنيرانها الطفل محمد خالد بني عـودة بجـروح                  

وكانت تلك القوات قد اقتحمت البلدة وحاصرتها باآلليات        . خطرة في الرأس في بلدة طمون في محافظة طوباس        
  .الء للسكان من منازلهم تحت قوة السالحالعسكرية وشرعت في تنفيذ عمليات دهم وإخ

  4/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  قوات االحتالل تقتحم مخيم الجلزون .13
تستمر الحملة الصهيونية على مدن وقرى الضفة الغربية العتقال أكبر عدد من الفلسطينيين، حيـث اقتحمـت                 

حيـث   .بمداهمة عدد من المنازل فيـه      مخيم الجلزون شمال مدينة رام اهللا، وقامت         أمسقوات االحتالل فجر    
أجبروا العائالت في هذه المنازل على مغادرة بيوتها إلى العراء وأجروا حملة تفتيش شاملة بعد تفحص بطاقات                 

   .النساء والرجال فيها
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  4/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  ر رفح للحاالت الستثنائيةباعادة فتح مع .14
مصدر امني ومسافرون فلسطينيون انه تم مساء امس اعادة تشغيل           عن   :اف ب  4/10/2005 الدستور ذكرت

معبر رفح الحدودي مع مصر استثنائيا للحاالت االنسانية خصوصا المرضى والطلبة الدارسين في جامعات في               
لكنـه عبـر   . دون ان يذكر موعدا الغالقه'' الخارج اضافة الى الحاصلين على اقامة في دول عربية او اجنبية        

  .شكه في امكانية ابقاء المعبر مفتوحاعن 
بناء علـى وسـاطة مـصرية بـين          أنه     :ماهر اسماعيل  عن مراسلها   4/10/2005القبس الكويتية    وأفادت

الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي، تم التوصل الى اتفاق يقضي بتشغيل منفذ رفح البري الحدودي بين الجـانبين                
بدأت في الثانية من ظهر امس وحتى الثامنة مـساء بمناسـبة شـهر              المصري والفلسطيني لمدة ست ساعات      

وهي المرة الثانية التي يتم فيها تشغيل المنفذ بصفة استثنائية خالل اسبوعين، فيما توافدت اعداد كبيرة                .رمضان
 .من الفلسطينيين للعبور

  
  سالح المقاومة درع حامية: احتفال لـالجماعة في صيدا .15

ية في صيدا احتفاال لمناسبة حلول شهر رمضان واندحار العدو الصهيوني عـن غـزة               اقامت الجماعة االسالم  
حضره محمود البزري، ممثال النائب اسامة سعد،الشيخ محمد الشيخ عمار، اسامة حمدان وممثلون لالحـزاب               

تي تشن على   بداية، القى حمدان كلمة واشار الى الحملة ال        . اللبنانية والفصائل الفلسطينية وعدد من الشخصيات     
حماس،وكان آخرها تصريح غوندوليز رايس معتبرا ان الحركة تعتبر المقاومة باقية ما بقـي االحـتالل وان                 

وتـاله عمـار باسـم       . المشاركة السياسية في االنتخابات وغيرها شأن فلسطيني يتعلق بترتيب البيت الداخلي          
بكل قواهم في وجه الفتنة التي يسعى اليها بعضهم،         الجماعة فقال ان المسلمين السنة في صيدا وكل لبنان يقفون           

  .مشددا على ضرورة المحافظة على سالح المقاومة لكونها الدرع الحامية
  4/10/2005النهار اللبنانية 

  
  حق العمل للفلسطينيين في لبنان .16

ان متابعة طالب المحامي عمر زين األمين العام المساعد التحاد المحامين العرب بعد اجتماعه بوفد من لج
حملة حق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان بالسماح للعامل الفلسطيني باالستفادة من الخدمات التي يقدمها 

 كما ،صندوق الضمان االجتماعي طالما ان رسوم االشتراك عنه تدفع للصندوق ما عدا تعويض نهاية الخدمة
جانب في لبنان ومبدأ المعاملة بالمثل حيث ان دولته طالب ايضا باستثناء الفلسطيني من قانون تنظيم عمل األ

  .الفلسطينية المستقلة لم تبصر النور بعد
 4/10/2005السفير 

  
  مشاريع للمخيمات معوض تعرض وسفيري النروج وسويسرا .17

استقبلت نائلة معوض سفيرالنروج المقيم في دمشق والذي يتولى مهمات سفير في لبنان سفين سفيج، ثم سـفير                  
ن البحث تركز مع السفيرين على األوضاع اإلنسانية داخل المخيمـات           إوقالت  .ا في لبنان توماس ليتشر    سويسر

الفلسطينية، ال سيما وأن حكومتي سويسرا والنروج تنفذان مشاريع داخل هذه المخيمات وتهتمان بأوضاعها منذ               
 محايدين، وقدما دعمـا سياسـيا       وقت طويل، فضال عن أنهما تتمتعان بصدقية كبيرة لدى العرب كون البلدين           

كبيرا للقضية الفلسطينية، باإلضافة الى مساعدة المخيمات الفلسطينية في لبنان التي تعاني من أوضاع صـعبة                
  .اجتماعية وإنسانية
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  4/10/2005المستقبل اللبنانية 
  

   للقتال في العراق عين الحلوةمن عصبة األنصار يغادرونأفراد  .18
خيم عين الحلوة مغادرة العشرات من عناصر عصبة االنصار الى العـراق عبـر               سجلت اخيرا في م    : صيدا

وشملت هذه العملية اعضاء اساسيين ومسؤولين بارزين في العصبة، معظمهم مطلوب من            . االراضي السورية 
من وفي ما امتنعت المصادر الفلسطينية عن اعطاء تفاصيل حول عملية المغادرة             .القضاء اللبناني بتهم متنوعة   

المخيمات، التي تخضع مداخلها الجراءات مشددة من قبل الجيش اللبناني، رجحت ان تكون اطـراف لبنانيـة                 
واكدت ان مغادرة هؤالء تمت بعد تلقيهم اتصاالت من ناشطين فـي            . سهلت خروج االصوليين من المخيمات    

  .ع الجهادي هناكتنظيم القاعدة في بالد الرافدين بضرورة االنتقال الى العراق لتعزيز الوض
  4/10/2005الشرق األوسط 

  
  كتلة الصحافي تنظم اعتصاما تضامنيامع الصحافيين المعتقلين .19

نظمت كتلة الصحافي الفلسطيني اعتصاما تضامنيا مع الصحافيين المعتقلين من الضفة الغربية،             :أيمن أبو ليلة  
اللجنة الدولية للصليب األحمر في محافظة      واحتجاجا على الحكم الجائر بحق الصحافي تيسير علوني، أمام مقر           

وشارك في االعتصام العشرات من الصحافيين، العاملين فـي وكـاالت األنبـاء العالميـة                .خان يونس، أمس  
والقنوات العربية ووسائل اإلعالم المحلية، وعدد من ممثلي القوى الوطنية واإلسالمية والشخصيات والفعاليات             

  . في المحافظة
  4/10/2005لسطينية األيام الف

  
  وضاع صحية صعبةأإذالل وأسرى قدوميم  .20

أضحى قدوم الضابط ذي الشعر األشقر في مركز توقيف قدوميم المالصق لمستعمرة قـدوميم              : أمين أبو وردة  
وتحول الليل إلى كابوس على األسرى الذين اعتقلوا األسبوع          .نذير شر لألسرى بسبب سياسته االذاللية تجاههم      

حدث األسرى عن اإلجراءات التعسفية واالذاللية التي يتعرضون لها، مشيرين إلى أن إدارة المعسكر              وت.الفائت
سير أوعن االوضاع داخل المعسكر، افاد       .  بحجة قراءة القرآن واألذان لقربها من اإلدارة       4عاقبت غرفة رقم    

  .أن نوعية الطعام المقدم لهم سيئة للغاية وقليلة جدا
  4/10/2005ة الخليج اإلماراتي

  
  أسير إلى االعتقال اإلداري200محكمة عوفر تحول  .21

 أسير 200 أن سلطات االحتالل قررت خالل الساعات األخيرة الماضية، تحويلأمسأكدت مصادر حقوقية، 
وأكد محامي نادي األسير، في بيان  .إلى االعتقال اإلداري، في أكبر حملة اعتقاالت إدارية غير مسبوقة

 500 أسير إلى االعتقال اإلداري، من بين 200أصدرت قرارات بتحويل  مة عوفر العسكرية،صحفي، أن محك
وكشف أن المدعي العام العسكري اإلسرائيلي ال  .معتقل طالتهم حملة االعتقاالت الواسعة في األسابيع األخيرة

ير قادر على اإلجابة يعرف عن ملفات المعتقلين أي شيء، حسب أقواله في المحكمة، وأنه بناء عليه كان غ
 .على أي استفسار من المحامي، حول السبب في تحويل أي أسير إلى االعتقال اإلداري

  3/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  األسرى يحتجون على المعاملة السيئة .22
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اد تدهورا فـي    أكد محامو نادي األسير الفلسطيني خالل زيارتهم لسجني هداريم وبئر السبع  أن األوضاع تزد              
واشتكى  . هذه السجون، واألسرى يشكون من تصعيد في إجراءات إدارة السجون بحقهم على كافة المستويات             

أسرى بئر السبع من سياسة تعامل إدارة السجن مع األهالي خالل الزيارات بشكل مذل بحجة التفتيش، مما أدى                  
عام احتجاجا على المعاملة المذلة ألهـاليهم خاصـة         إلى اتخاذ موقف بمقاطعة إدارة السجن، وإعادة وجبات الط        

  .النساء
  4/10/2005  المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  االستيطان في الضفة يشكل جانبا من الحدود المستقبلية السرائيل : موفاز .23

قال موفاز، صباح اليوم الثالثاء، انه يتحفظ من اخالء مستوطنات اسرائيلية في الضفة الغربية من جانب واحد،                 
  !مضيفا ان االستيطان في الضفة يشكل جانبا من الحدود المستقبلية السرائيل

ب من غزة اتفـق     وقال موفاز في لقاء منحه الذاعة الجيش االسرائيلي، بمناسبة رأس السنة العبرية ان االنسحا             
مع مصالح دولة اسرائيل، فالحدود الدائمة السرائيل في هذه المنطقة الجنوبية تم تحديدها في اطار االتفاقيـات                 

 هلكن .مع مصر واتفاق غزة أريحا، وبقاء المستوطنات في غزة، ما كان سيقدم اي فائدة لمصالحنا في المستقبل                
ال يمكننـا  : وقـال . يطان هناك مصلحة اسرائيلية امنية وقوميةيرى االمر معكوسا في الضفة حيث يعتبر االست 

القيام هناك بخطوات احادية الجانب، يمكننا الوصول في وقت ما خالل السنوات القريبة الى مفاوضات حـول                 
 فانه يمكن السرائيل التوصل الى اتفـاق دائـم مـع            هوحسب رأي  .ايجاد التعايش واتفاق سالم مع الفلسطينيين     

ين خالل عدة سنوات، اذا التزم الفلسطينيون بتنفيذ التزاماتهم الواردة في خارطـة الطريـق، واولهـا       الفلسطيني
تفكيك قواعد االرهاب، يلي ذلك التفاوض مع الفلسطينيين حول دولة ذات حدود مؤقتة ومن ثم تأتي المرحلـة                  

حلة األقوال الى مرحلـة االفعـال،       واعتبر ان عباس لم ينتقل بعد من مر       . الثالثة للتفاوض حول االتفاق الدائم    
وبرأيه حان الوقت كي يقوم ابو مازن بالخطوات التي يتوقعها          . خاصة في مجال تفكيك التنظيمات من اسلحتها      

وادعى ان اسرائيل ال تتدخل في االنتخابات الفلسطينية، حين تطالب بتفكيـك اسـلحة التنظيمـات                . العالم منه 
يه تملك اسرائيل شرعية المطالبة بتفكيك اسلحة التنظيمات التـي تريـد ان             الراغبة بالمشاركة فيها، وحسب رأ    

وحسب رأيه ال يوجد في السلطة الفلسطينية من يمكنـه          . تصبح جزءا من السلطة الفلسطينية، والعالم يدعم ذلك       
ال يمكـن   ، تكون القدس عاصمتها، لكنه يقول انه        67استبدال ابو مازن، انه، مثل سابقه يريد دولة داخل حدود           

. تحقيق ذلك بطرق االرهاب والعنف وانما بطرق التفاوض، اضف الى ذلك انه يلتزم بخارطة الطرق بعمـق                
وقال ان اسرائيل لـن تفـاوض مـن         . وهدد بوقف المفاوضات مع الفلسطينيين اذا انضمت حماس الى السلطة         

ول العالم عن تقديم دعم للفلـسطينيين،       يسميها تنظيمات ارهابية، ومن شأن ذلك ابعاد االفاق السياسية وامتناع د          
وتطرق الى العدوان العسكري الذي شنته اسـرائيل علـى غـزة والـضفة               !هذا ببساطة سيعيدهم الى الوراء    

االسبوع الماضي، وادعى ان الخطوات التي قامت بها اسرائيل نجمت عن حقيقة انه عندما ال تتواجد اسرائيل                 
واتهم . اي تنظيم الى اطالق صواريخ القسام على األراضي االسرائيلية        داخل القطاع، ال يوجد اي سبب يدعو        

وهدد بأن اسرائيل لن توافق بتاتا علـى        .  فلسطينيا في حادث االنفجار في جباليا      19حماس بالمسؤولية عن قتل     
ـ      واقع تتعرض فيه الى صواريخ القسام، ولن تسمح بذلك، ولذلك قمنا بعمليات            ة احباط مركز كما خرجنا بحمل

اعالمية اوضحت للجمهور الفلسطيني ان حماس هو المسؤول عن واقع االيام االخيرة التي تعيد الفلـسطينيين                
  . الى الوراء

  4/10/2005 48عرب 
  

  شارون يأمل بان تحقق عملية السالم تقدما هائالً .24
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نطالقـة هائلـة فـي       أبدى شارون تفاؤال لجهة احتمال أن تشهد السنة العبرية الجديدة ا           :الناصرة أسعد تلحمي  
واعرب عن قناعتـه    . المسيرة السياسية بين الفلسطينيين واسرائيل وفقاً لخريطة الطريق وللشروط االسرائيلية         

بأن اسرائيل لن تتعرض ألي ضغوط في هذه المسألة بعد أن أفلح في حشد دعم دولي لخطواته السياسية وفـي                    
ـ       .ن الدولة العبرية  عرقلة المساعي الهادفة الى نزع الشرعية الدولية ع        يـديعوت  ـ  وقال في حديث أدلى به ل

أحرونوت نشرته أمس أنه سيلتقي عباس بعد انتهاء رأس السنة العبرية من دون تحديد موعد، مضيفاً أنه كـان             
واعتبر شارون المحادثة الهاتفية    . معنياً بزيارة رام اهللا لكن مثل هذه الزيارة لن ترى النور قريبا ألسباب أمنية             

ونقلت الصحيفة عن مصدر كبير قريب من شارون قناعته بأن           .ي جرت قبل يومين بينه وبين عباس لطيفة       الت
لن تُمارس على اسرائيل أية ضغوط أميركية في السنة المقبلة لتغيير المبادئ األساسية التي حددتها تـل أبيـب     

بط التقدم نحو كل مرحلـة بتطبيـق   لمواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين والتي تشترط التقدم على مراحل، ور      
  .سابقتها وأن الضغوط ستكون على السلطة الفلسطينية لتقوم بتجريد السالح عن حركتي حماس والجهاد

وكرر شارون القول إنه لن يقدم على تنفيذ أي انسحاب آخر من جانب واحد لكن محاوره شيفر أضـاف نقـالً                     
في اتخاذ مثل هذه الخطوات اذا اقتنع بأنهـا تـصب فـي             مصادر قريبة من شارون أن األخير لن يتردد          عن

وتابع شارون سارداً الثمار التي تجنيها اسرائيل من االنسحاب وفي مقدمها توجيه الـضغوط               .مصلحة اسرائيل 
وأضـاف   .السياسية الى الطرف الفلسطيني واستعداد أميركي أكبر للقبول بالمواقف االسرائيلية من الحل الدائم            

شارون ال يستبعد إمكان إخالء بعض المستوطنات النائية في الضفة المقامة فـي قلـب البلـدات                 المحاور أن   
الفلسطينية في إطار المفاوضات مع الفلسطينيين أن تتيح تواصال إقليميا بين البلدات الممتدة من جنـين شـماال                  

 السير ببطء في العملية السلمية      ووفقا لتقديرات الصحافي وبناء على سياسة شارون القائمة على        . وحتى رام اهللا  
   .فان شارون لن يكون المسؤول االسرائيلي الذي سيوقع االتفاق الدائم مع الفلسطينيين

  4/10/2005الحياة 
  

  تهنئة إسرائيلية برمضان  .25
فوجئ عدد من المصريين والعرب برسالة تصلهم عبر البريد اإللكتروني تحمـل            :  محمد جمال عرفة   ،القاهرة

ذ جامعي إسرائيلي لهم بقدوم شهر رمضان وتدعو للتعايش السلمي واالحترام المتبادل بـين أتبـاع                تهنئة أستا 
األديان السماوية، والتعامل بروح من التسامح والتعددية، وهو ما وصفه قراء بأنه محاولة للتطبيع اإللكترونـي                

  .الشعبي بين إسرائيليين وعرب
-فسه بأنه من قسم الدراسات العربية في جامعـة بـار إيـالن            مردخاي كيدار الذي عرف ن    . وبعث الرسالة د  

  .وتوجه في رسالته إلى جميع المؤمنين من مسلمين ومسيحيين ويهود. إسرائيل
  3/10/2005اسالم اون الين 

  
 نظام ضعيف في سوريا  تل أبيب تفّضل بقاء: هآرتس .26

ميركية وفق هآرتس الترقب لنتائج التحقيق يتعاظم في إسرائيل وفي اإلدارة األ: كتب محرر الشؤون اإلسرائيلية
وتقوم الحكومتان بالتشاور في هذه النتائج التي سوف تترك آثاراً كبيرة . الدولي في جريمة اغتيال الحريري

وبحسب هآرتس فإن المصادر السياسية اإلسرائيلية تعتقد أن نتائج التحقيق الدولي سوف . على المنطقة بأسرها
 وسوف تضع نظام الرئيس بشار األسد في وضع حرج، وأن األميركيين اهتموا في تُحرج سوريا كثيراً،

. المحادثات التي أجروها مؤخراً مع مسؤولين إسرائيليين، بالتقديرات اإلسرائيلية للورثة المحتملين لنظام األسد
فسه ضمان وسأل المسؤولون األميركيون، عمن يمكن أن يحّل محّل األسد في قيادة سوريا وفي الوقت ن

وأشارت هآرتس إلى أن االنطباع الذي تولّد لدى اإلسرائيليين من هذه المحادثات، هو أن . االستقرار في الدولة
الهم األميركي األساسي يتركّز حول دخول عناصر إرهابية عبر سوريا إلى العراق وليس خطر حزب اهللا في 
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دى المسؤولين األميركيين يتلخص في أن إسرائيل وعلى العكس من ذلك، فإن االنطباع الذي تولّد ل. لبنان
تفضل بقاء قيادة سورية ضعيفة بقيادة األسد، تخضع للضغط الدولي، وهي غير متحمسة لتغيير محتمل في 

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتخذ في واشنطن حتى اآلن قرار بشأن كيفية التصرف، كما أن . النظام السوري
ونقلت هآرتس عن المصادر . ج التحقيق قبل أن يبلوروا خطواتهم بالنسبة لسوريااألميركيين ينتظرون نتائ

السياسية قولها إنه لم يجر حتى اليوم في إسرائيل أي نقاش منظم حول اآلثار المحتملة للتحقيق في اغتيال 
 من الصعب وقالت المصادر إنه في الظروف القائمة. الحريري، أو في التغييرات المحتملة في الحكم السوري

رؤية من يمكن أن يحّل محّل األسد من خارج الدائرة القريبة للنظام الحالي، ومثل هذا التغيير سيدفع سوريا 
وأوضحت الصحيفة أن فرضية العمل لدى األوساط المهنية في القدس . فقط إلى انتهاج سياسة أكثر تطرفاً

.  المتحدة ستطالبها بتسليم الضالعين في الجريمةالمحتلة، هي أن التحقيق سوف يزيد عزلة سوريا وأن األمم
 . وبدأت سوريا مؤخراً باالستعداد لمواجهة قرائن إدانة، فشرعت بحملة دبلوماسية للتخفيف من آثارها

يجب . من جانبه، شدد شارون في حديث مع هآرتس، على أن موضوع الحدود الشمالية يشغل بالي بالتأكيد
 في لبنان يوجد جزء من الحرس الثوري :واضاف شارون.  يطبق بكامله الذي لم1559تطبيق القرار 

وينشغل . اإليراني، كما أن السوريين لم ييأسوا بعد من السيطرة في لبنان ويفعلون ذلك عبر حزب اهللا
وكرر شارون موقف رفض الدخول في . السوريون في تدريب مخربين يشقون طريقهم للعمل في العراق

ع سوريا، معتبراً أنه ال ينبغي إلسرائيل اتخاذ خطوات ترمي للمساس بالجهود األميركية مفاوضات سياسية م
ورداً على سؤال حول احتمال استئناف المفاوضات حول هضبة . الرامية إلى ممارسة الضغط على سوريا

  موقفي في موضوع الجوالن معروف، وأوضحته:الجوالن في حالة تغيير النظام في دمشق، قال شارون
 . مرات عديدة

 4/10/2005السفير 
  

  اعترافات إسرائيلية تكشف تفاصيل جرائم اغتيال مسؤولين فلسطينيين وعرب   .27
بعد أكثر من ثالثة عقود أفرجت إسرائيل        :القدس المحتلة وديع عواودة    4/10/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  

خرى بحق قادة ومثقفين فلسطينيين وعـرب       عن أسرار بعض جرائم االغتيال التي ارتكبتها في أوروبا ودول أ          
 ومقتل رياضيين إسرائيليين، كشفت المعلومـات الجديـدة أنهـم قتلـوا             1972في أعقاب عملية ميونيخ العام      

وأفردت يديعوت احرونوت أمس، تقريراً مـسهباً        .برصاص   الشرطة األلمانية وب تشجيع من حكومة الكيان         
بر، اعترف فيه للمرة األولى بأن عمالء جهاز الموساد اغتالوا في العـام             للمسؤول اإلسرائيلي السابق ايتان ها    

وأوضحت الصحيفة ان االغتياالت تمت ضمن حملـة نفـذها          .  الكاتب الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني     1973
 .عمالء الموساد في عدد من الدول ضد فلسطينيين في أعقاب مقتل الرياضيين اإلسرائيليين في مدينة ميـونيخ                

شار هابر إلى ان األلمان، بتشجيع من حكومة إسرائيل، لم يكونوا عازمين على تحرير المخطوفين، واضاف                وأ
فقد انتظرهم شرطيون ألمان في المطار وفتحوا عليهم النيران ما أدى الى مقتل الرياضيين وبعض خـاطفيهم،                 

اصة األلمان، رغم ان االعتقاد الـسائد       وأكد انه بعد سنتين من العملية اتضح أن جميع القتلى قضوا بنيران القن            
رغم ذلك أصدرت غولدا مائير أمرا بتنفيـذ عمليـات          : أضاف .كان ان الرياضيين قتلوا على ايدي الخاطفين      

اغتيال واسعة، وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض بعضوية مائير وديان ووزير الخارجية الـون والـوزير غليلـي                  
وبحسب هابر  . ي رئيسة الوزراء للشؤون االستخباراتية يريف وزئيفي      ورئيس الموساد تسفيكا زامير ومستشار    

فإنه عندما تقرر تنفيذ جرائم االغتيال بحق فلسطينيين في عواصم أوروبية تبين ان قاعدة الموساد في أوروبـا                  
ـ                 سكرية كانت ضعيفة، ما دفعه إلى تجنيد دعم من جميع األذرع األمنية اإلسرائيلية، بينها الشاباك والوحدة الع

ولفت الكاتب إلى انه على الرغم من مرور سنوات طويلة منذ الحملة اإلسـرائيلية، اال ان                 .النخبوية المعروفة 
 .وأضاف هناك عمليات تم التخطيط لها، لكنها لم تخرج إلى حيز التنفيـذ            . العديد من المعلومات ال تزال سرية     
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وتابع هابر أنه فـي إطـار    .جزائري محمد بوضياءتقرير عن أن عمالء الموساد اغتالوا المسرحي الالوكشف  
الحملة قتل عمالء الموساد مجموعة من نشطاء المنظمة في العواصم االوروبية من دون الكشف عن هـويتهم،                 

وتعتـرف إسـرائيل،   . إضافة إلى اختطاف فلسطينيين وأجانب وسجنهم لسنوات طويلة بحجة التخطيط لعمليات 
كما يعتـرف التقريـر     . وأشار هابر إلى اغتيال كنفاني مع ابنة أخته       . سن سالمة بقيام عمالئها باغتيال علي ح    

  . الهمشري، واستاذ الحقوق الفلسطيني البروفيسور فاضل الكبيسي.باغتيال د
انه في اطار حملة تنفيذ احكام االعدام قتل عمالء الموساد          قال   هاِبر   أن 3/10/2005 48عرب  وأضاف موقع   

ولم يذكر الكاتب اسـم     . رة قبرص ادعت اسرائيل انه كان ينتمي لمنظمة ايلول االسود         شخصا في نيقوسيا بجزي   
كـذلك  . هذا الشخص لكنه قال انه تم قتله من خالل زرع عبوة ناسفة صغيرة الحجم في السرير الذي ينام عليه                 

ينوون اطالق صاروخ   اختطف عمالء الموساد افراد خلية بينهم المانيان في العاصمة الكينية بادعاء انهم كانوا              
ارض جو من طراو ستريال نحو طائرة ركاب اسرائيلية وانهما تلقيا تدريبات في معسكر تابع للجبهة الـشعبية                  

ونقل الموساد افراد المجموعة الى اسرائيل حيث قضى االلمانيان في السجون خمس سـنوات              . لتحرير فلسطين 
ين من اعضاء المجموعة التي لم يذكر التقرير هويـة بقيـة            دون ان يعلم احد بقيام اسرائيل باعتقالهما واالخر       

واسفرت حملة تنفيذ احكام االعدام االسرائيلية عن مقتل عميل الموساد كوهين على ايدي             . اعضائها ومصيرهم 
وافاد الكاتب ان عميل الموساد الذي استبدل كوهين كان غدعون عيـزرا وزيـر االمـن                 .فلسطيني في مدريد  

ديسمبر القادم بعـرض فـيلم جديـد    / والمح الى ان توقيت النشر قد يكون البدء في كانون اول     .الداخلي الحالي 
وقال ان اسرائيل تتحسب مـن       .للمخرج االمريكي ستيفن سبيلبرغ حول مطاردة اسرائيل لمنفذي عملية ميونيخ         

عقبت عملية ميونيخ كـان     ان يدحض الفيلم االدعاء القائل بان كل من تم قتله من الفلسطينيين في االشهر التي ا               
ضالعا في تنفيذ العملية وان يثبت الفيلم االتهام بانه في هذه المالحقات لقي مصرعهم فلسطينيون قرأوا القـصة                  
حول عملية ميونيخ في الصحيفة وان يثبت الفيلم ايضا انه تم قتل عددا من القادة الفلسطينيين ليكونـوا عبـرة                    

  . لغيرهم
  

  !اليونان والكيان الصهيونيمعاهدة استراتيجية بين  .28
 .قالت مصادر عسكرية صهيونية أن اتفاقاً عسكرياً استراتيجياً سيوقّع بين اليونـان وإسـرائيل             : القدس المحتلة 

وذكرت مصادر لمجلّة ديبكا فايل العسكرية الصهيونية أن معاهدة استراتيجية بين أثينا والكيان سـوف تُوقّـع                 
وتتضمن االتفاقية صفقة أسلحٍة تصل قيمتها إلى مئات ماليين الـدوالرات وتمهـد             . قادمةخالل األيام القليلة ال   

وأضافت  .لتدريبات عسكرية مشتركة وتعزز التعاون الثنائي بينهما في مجال الحرب على ما يسمى اإلرهـاب             
  . أن االتفاقية مشابهة التفاقيات الكيان مع كلٍّ من تركيـا وبولندا

  4/10/2005 لسطيني لإلعالمالمركز الف
  

  تقديم موعد تلقي مخصصات التأمين الوطني في الشهر الجاري  .29
قالت مصادر إسرائيلية أن مؤسسة التأمين الوطني ستقوم بدفع مخصصات البطالة ومخصصات ضمان الدخل              

 فـي   في حين سيتم دفع المخصـصات     . في الحادي عشر من الشهر الجاري، بدالً من السابع عشر من الشهر           
السادس عشر من الشهر الجاري، مثل مخصصات الشيخوخة واإلعاقة والنفقة وغيرهـا، بينمـا سـيتم دفـع                  

  .مخصصات األوالد في الرابع عشر من الشهر الجاري بدالً من اليوم العشرين من الشهر
  3/10/2005 48عرب 

  
  شركة إسرائيلية ستتعاون لو ثبتت مسؤوليتها عن حادث قبالة اليابان .30
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أكدت شركة النقل البحري اإلسرائيلية زيم أمس، أنها مستعدة لتحمل مسؤولياتها، فـي حـال               : ب.ف. أ ،القدس
إذا تبين أن إحدى سفننا زيم آسيا       : وقال المتحدث باسم الشركة    .ثبت أن إحدى سفنها صدمت قارب صيد يابانيا       

 فتحت تحقيقـا فـي الحـادث،    وأضاف أن الشركة   .متورطة في هذا الحادث، فإن الشركة ستتحمل مسؤولياتها       
وأرسلت المسؤول عن نشاطات زيم في آسيا الى السفينة، الستجواب طاقمها، بينما ارسل مسؤولون آخرون من              

وجاء موقف الشركة بعد أن طلبت اليابان من اسرائيل،          .الشركة االسرائيلية الى اليابان، للمشاركة في التحقيق      
. ث باسم الحكومة اليابانية هيرويوكي هوسودا انه أمر مؤسف جـدا          وقال المتحد . توضيحات حول هذه القضية   

  .سنطلب من إسرائيل التعاون في التحقيق في هذا الحادث
  4/10/2005الشرق األوسط 

  
  عرب واشكناز وسفارديم: التمييز العنصري في اسرائيل .31

 العربية في اسرائيل فإن ثمة      على الرغم من التمييز العنصري الكبير الحاصل بحق االقلية        : نبيل محمود السهلي  
ومن خالل قـراءة     .تمييز عنصري موجود ضد اليهود الشرقيين لكنه ال يرقى إلى مستوى التمييز بحق العرب             

المعطيات االحصائية يمكن معرفة مدى التمييز الحاصل بحق اليهود الشرقيين في اسرائيل، ومرد ذلك يكمـن                
لمؤسسة العسكرية أو النظام السياسي، تمت السيطرة عليها من قبل          في أن مراكز القوى في اسرائيل سواء في ا        

تبلغ نسبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامـة عنـد           .االشكناز، على اعتبار انهم بناة الدولة اليهودية األوائل       
ـ    %. 51الطالب اليهود من أصول شرقية       من نسبة الطالب اليهود مـن أصـول        % 22وتعد هذه النسبة أقل ب

وتستدل هذه المعطيات من بحث تناول الفجوات في التحصيالت الدراسية، أجراه قسم العدل االجتماعي              . غربية
ويذكر البحث ان الوضع االقتـصادي يـشكل عـامالً    . والديموقراطية في معهد البحوث فان ـ لير في القدس 

شابه للموجود عند الطالب مـن      إضافياً، يمنع الطالب اليهود من اصول شرقية من الوصول لتحصيل تعليمي م           
  . اصول غربية

ورداً على ذلك، قالت مديرة وزارة التربية والتعليم، تيروش، بأنها ال تعرف شيئاً عن البحث وأنه يـسعدها ان                   
لكن بأي حال من األحوال ال تصل درجة التمييز الحاصل في التعليم بين يهود شـرقيين                . تحصل على نتائجه  

مييز العنصري التي تعاني منها االقلية العربية في اسرائيل، فالضمان االجتماعي ادنى            وغربيين الى درجات الت   
بكثير للعامل العربي، مقارنة بالعامل اليهودي في نفس المهن، هذا فضال عن الموازنات المقتطعـة للبلـديات                 

  .العربية، التي تعتبر بائسة مقارنة بالموازنات للبلديات االسرائيلية اليهودية
  4/10/2005ستقبل اللبنانية الم

  
  ارتفاع ملحوظ لمؤشر القدس في تداوالت بداية األسبوع .32

سجل مؤشر سوق فلسطين لألوراق المالية خالل جلسة بداية األسبوع الحالي ارتفاعا ملحوظا فـي معـامالت                 
فاع قدره   نقطة بارت  919.31حيث أغلق المؤشر العام للسوق القدس على        .  مليون دينار  12.5مرتفعة تجاوزت   

 شـركة جـرى     19 شركة من بـين      15وتأثر مؤشر القدس بارتفاع أسعار      %. 3.83 نقطة بما نسبته     33.89
  . التداول على اسهم لها

  4/10/2005الشرق القطرية 
  

  موجودات البنوك ارتفعت ويتوقع أن تتضاعف:العبد.د .33
لسطين تجاوزت المرحلة الصعبة جورج العبد، محافظ سلطة النقد، أن البنوك في ف.أكد د: عز الدين صالح

 مليار دوالر، وتوقع أن يتضاعف هذا الرقم 5,6وعادت موجوداتها للنمو لتصل في هذا العام إلى ما يعادل 



 

 19

وقال  . مليار دوالر لقروض التنمية7 مليارات دوالر، بعد خمسة أعوام، مما يعني تخصيص 12ليصل إلى 
، كانت مرحلة صعبة على البنوك 2004 وإلى نهاية عام 2000العبد إن المرحلة الممتدة من نهاية عام .د

الوطنية والوافدة العاملة في فلسطين، ولكنها اجتازت هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة، منوها إلى أن هذه 
 .المرحلة تميزت باالجتياحات اإلسرائيلية المتواصلة للضفة الغربية وقطاع غزة

  3/10/2005ا  وف–وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  شق جديد ضمن برنامج مساعدات البطالة والتشغيل .34
أعلنت وزارة العمل، أمس، عن نيتها الشروع بتنفيذ شق جديد ضـمن برنـامج مـساعدات                 : سائد أبو فرحة  

وذكر مدير عـام     .البطالة والتشغيل المؤقت، بدءا من اليوم، باالستناد إلى التعديالت التي أقرت على البرنامج            
 ألـف   40 في الوزارة، أنه من المقرر أن يستفيد من البرنامج في دفعته الجديدة وهي التاسعة، قرابـة                  التشغيل

  .عاطل عن العمل في األراضي الفلسطينية
  4/10/2005األيام الفلسطينية 

  
  الفلسطيني رائد وحش شاعر ينظر إلى نفسه باستصغار .35

الواعدة في سورية فمنذ ظهـوره المميـز علـى          يعتبر رائد وحش من األصوات الشعرية        :عامر حمد ،  دمشق
الصفحات الثقافية خالل السنوات األخيرة إلى أن تمكَن من إصدار ديوانه األول دم أبيض كانت الحيوية محركه                 

الشعراء الفلسطينيون في الشتات ال يزالون أسرى المنبريـة إذ يكتبـون أشـياء     ويقول أن   .في الكتابة والعيش  
  .الزمن الجديد أفرز أصواتا جديدة لكنها لم تصل ألسباب تتعلق بالظرف الفلسطيني المعقد وأنتجاوزها الزمن 

 4/10/2005السياسة الكويتية 
  

  جنوب إفريقيا تحقق مع رجل أعمال متهم في قضية فساد شارون .36
 ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن رجل األعمال الجنوب إفريقي سيريل كيرن، الذي يعتقد انه الوسيط فـي                

مسألة الرشاوى، التي يشتبه في حصول شارون عليها تم استجوابه حديثا من قبل محققين في مكتـب المـدعي       
وحدة التحقيق الخاصة قولهم انهـم اسـتجوبوا كيـرن حـديثا            عن  ونقلت الصحيفة   .الوطني في جنوب إفريقيا   

لعائلة شـارون فـي عـام        مليون دوالر الذي قدمه      1 ,51وحصلوا منه على أدلة جديدة تخص القرض البالغ         
  .وأشار المحققون إلى أنهم يخططون لتحويل النتائج إلى إسرائيل خالل األسابيع المقبلة. 2002

 4/10/2005البيان  
  

  المعارضة تدعو الحكومات العربية للتراجع عن التطبيع .37
ومـات العربيـة    دعت أحزاب المعارضة االردنية في ذكرى انطالقة انتفاضة االقصى الحك         :  ماجد توبة  ،عمان

واالسالمية الى التراجع عن تطبيعها للعالقات الدبلوماسية واالقتصادية مع الكيان الـصهيوني، مـشددة علـى                
في حين، استهجن ممثل لجنة حـق        .ضرورة التمسك بحق العودة لالجئين الفلسطينيين وتحقيق أهدافهم الوطنية        

سلطة الفلسطينية بضرورة التخلي عن حـق العـودة،         العودة الدكتور محمود البستنجي ان تنادي أطراف في ال        
وحذر من محاوالت التوطين، داعيا للتصدي لها واالنتباه إلى مؤامرة سحب سالح            . بدعوى ان العودة مستحيلة   

كمـا حـذر ممـا اسـماه         .المخيمات في لبنان والى بعض االطر المشبوهة التي تعمل تحت عناوين الالجئين           
  .ول المانحة تقليص خدمات الوكالة أو انهائها وانهاء وضع المخيمات الخاصمحاوالت وكالة الغوث والد

  4/10/2005الغد األردنية 
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  األردن يعلن تأجيل زيارة الملك للسلطة وإسرائيل .38

اعلن األردن أمس ان الظروف األمنية الحالية في األراضي الفلسطينية ال تساعد في : عمان ـ القدس العربي  
وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة مروان المعـشر        . للملك عبداهللا الثاني للسلطة وإسرائيل    إتمام زيارة مقررة    

  .ان الزيارة لم تلغ لكنها أجلت لبعض الشيء
  4/10/2005القدس العربي 

  
  الجامعة تدعو الفلسطينيين للتقيد بقرارات مجالسهم الوطنية .39

ربية عن رفضها الشديد لالقتتـال الفلـسطيني الـداخلي          أعربت األمانة العامة لجامعة الدول الع     :  بترا ،القاهرة
ان الجامعة ال تقبل بهذا االقتتال      : وقال السفير محمد صبيح    .وتدهور االوضاع األمنية في االراضي الفلسطينية     

 .تحت أي ظرف من الظروف ألنه ال يسيء فقط للشعب الفلسطيني، ولكنه يسيء ايضا الى الصورة العربيـة                 
ح جميع االطراف الفلسطينية الى التقيد بقرارات المجالس الوطنية الفلسطينية التـي حرمـت              ودعا السفير صبي  
  .االقتتال الفلسطيني

  4/10/2005الرأي األردنية 
  

  !! عين على االنتخابات وأخرى على المفاوضات..السلطة واألمن .40
   ياسر الزعاترة  

 رايس بعدما جرى مساء األحد، تماماً مثل تلـك          من المتوقع أن تحصل السلطة الفلسطينية على إشادة حارة من         
التي حصلت عليها قبل أسابيع عندما أطلقت قوات األمن الوقائي الرصاص على مجموعة من حمـاس كانـت                  

  .عائدة من إطالق مجموعة صواريخ رداً على الخروقات اإلسرائيلية
توفرة في الساحة الفلـسطينية، األمـر       من المفيد ابتداء القول، أن الظروف الموضوعية للحرب األهلية غير م          

الذي ينسحب على االقتتال الداخلي واسع النطاق، والسبب هنا ال يتعلق فقط بالتوجه الواضح من حماس، وإنما                 
أيضاً بميزان القوى، إذ أن العالم كله مع السلطة، فيما لن تجد حماس سوى عناصرها والشارع المغلوب علـى                  

ف من رجال األمن الفلسطيني، أما األهم من ذلك فهو أن قيادة حماس ال يمكـن                أمره في مواجهة عشرات اآلال    
أن تفكر في أمر كهذا من حيث المبدأ، ليس فقط حرصاً على الدم الفلسطيني، وإنما أيضاً النتفاء الهدف الـذي                    

حماس اليوم  شعار  . يمكن أن يتحقق من ورائه، كأن تفكر في االستيالء على السلطة كما يشيع بعض الموتورين              
في فلسطين هو شعار معظم زميالتها في العالم العربي لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يـدي إليـك                     
ألقتلك إني أخاف اهللا رب العالمين، السيما وهي تعلم أنها واقع احتالل ما يزال قائماً، وكذلك إزاء سـلطة لـن     

بل فقط على هيبتها، لكن     !! تها فتلك تستحق أكثر بكثير    تتورع عن قتل اآلالف من أجل الحفاظ؛ ليس على سلط         
الفارق بين وضع حماس واألخريات هو أن لديها عناصر من الشبان المسلحين الـذين لـم يغـادروا روحيـة              
المقاومة التي تسري في عروقهم، فيما يحمل كل واحد منهم في روحه الكثير من الذكريات؛ من أخ شـهيد أو                    

أكثر من ذلك، وليس من اليسير على أمثال هؤالء أن يتحولوا بين عشية وضحاها إلـى                أسير أو جريح، وربما     
 .ملطشة لعناصر من األمن كان أكثرهم يجلسون بجوار زوجاتهم عندما كانت غزة تطارد القتلة ويطاردونهـا               

 حماس كما   تلك معادلة يبدو أن هناك في السلطة من يتجاهلونها، حيث يعتقدون أن بوسعهم الشروع في مطاردة               
لو كانت حركة معارضة سلمية عادية يمكن لعناصرها أن ينتظروا العساكر القادمين العتقالهم بكـل أريحيـة                 
واستسالم، فيما ال يبدو ذلك صحيحاً حتى لو وجهت قيادة الحركة أوامـر صـريحة بعـدم الـصدام مـع أي                  

نفسه، أن الحركـة لـن    عباس   رأسها   حين تقول قيادة حماس في الداخل والخارج لقيادة السلطة، وعلى         .شرطي
تصطدم بالسلطة، وأنها ليست في وارد التفكير بالحلول مكانها، فإنها تعني ذلك بالفعل، فضالً عـن أن عـاقالً                   
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يدرك السياسة وتعقيداتها ال يمكنه أن يتصور العكس، لكن السلطة ستواصل تحرشاتها بعناصر حماس لسببين؛               
 على شهادة التأهل للشروع في المفاوضات على أساس خريطـة الطريـق،             يتعلق األول باستعجالها الحصول   

األمر الذي لن يحدث من دون القضاء على البنية التحتية لإلرهاب كما تنص بنود الخريطة، وهـو موقـف ال                    
يبدو صائباً بسبب ما سيتركه من آثار على الشارع الفلسطيني من جهة، وبسبب اسـتمرار اسـتهتار شـارون                   

   .وتواصل االغتياالت واالعتقاالت في صفوف الفلسطينيين من جهة أخرىبالتهدئة 
أما السبب الثاني فيتعلق باالنتخابات، ذلك أن حرص السلطة على تشويه صورة حماس سيدفعها إلـى افتعـال                  
 صراعات جانبية يدرك المعنيون أن الشارع يمقتها، مع محاولة إبرازها إعالمياً بوصفها عدواناً على الـسلطة               

من طرف حماس إلى جانب إظهار الموقف بوصفه تهديدا لمساعي إعادة األمن للشارع الفلـسطيني، مـع أن                  
الفلتان األمني كان وما يزال سلطوي الطابع، وهو يتكرر يومياً لكن التركيز ال يكون إال على حركـة حمـاس                   

نتذكر أن جيش العمـالء وبعـضهم       التي ينبغي تبعاً لذلك أن تمحص أكثر في ردود أفعالها على االستفزاز، ول            
  .يعملون في أجهزة أألمن لن يقف مكتوف األيدي إزاء ما يجري

من هنا سنظل نؤكد على أن الحوار الصادق بين قيادة حماس والقيادة السياسية للسلطة هو الحل، حتى من دون                   
زئية التي تسيء إلـى     تدخل طرف ثالث، فما يجري يستحق التكاتف وليس االقتتال، لكن تجنب الصدامات الج            

صورة الشعب الفلسطيني وتثير اإلحباط في آن لن يتم إذا ما تصرفت السلطة بنزق وتسرع ولـم تـضع فـي                     
اعتباراتها طبيعة المرحلة التي يمر بها الفلسطينيون، السيما أولئك الذين كان لهم دورهم في صـياغة ملحمـة                  

لقسام أم شهداء األقصى أم سـرايا القـدس أم سـواهم مـن              التحرير، ودفعوا أثماناً باهظة، أكانوا من كتائب ا       
  .المجاهدين والمناضلين

  4/10/2005 الدستور
  

  أين الخط األحمر؟ .41
     افتتاحية الخليج

أي سر يكمن خلف هذا التزامن بين إعالن مجرم الحرب شارون عن تعليق عدوانه على الفلسطينيين واالقتتال                 
  هم، أو هكذا يفترض، في السلطة الفلسطينية؟الذي حصل بين مسلحين من حماس وأشقائ

هل محكوم على الشعب الفلسطيني أن تستمر معاناته وأن يمنع حتى من مجرد التقاط االنفـاس، ولـو لفتـرة                    
  وجيزة، وهو الذي أنهكه القتلة في الكيان ودمروا كل مقومات الحياة لديه؟

 قبل أي طرف فلسطيني، كائناً من كان، خط أحمـر  ثم أين الحديث المتكرر عن أن استباحة الدم الفلسطيني من     
  ال يمكن تجاوزه، بل ال يسمح بتجاوزه ألي سبب وتحت أي اعتبار؟

هل ابتلع من أدلى بتصريحات بهذا الشأن ألسنتهم؟ وهل سيبقى الشعب الفلسطيني أسير أن ما يقال فـي الليـل                    
آلمنين ألتفه األسباب؟ وهل بات إطالق النـار        يمحوه النهار أو العكس؟ ومن ذا الذي يسمح لنفسه بأن يروع ا           

  والعبث بأمن الناس واستقرارهم هواية وغواية؟
حرام هذا الذي تشهده بعض األراضي الفلسطينية المحررة بين فترة وأخرى، مـع أن الواجـب والمـصلحة                  

 فوضـى   وظروف الناس الذين كابدوا ما كابدوا من شرور الصهاينة تقتضي بل تفرض التحرير أيـضاً مـن                
المظاهر المسلحة، وثمة فارق كبير بين السالح المقاوم والسالح الفوضوي المزعج والمؤذي في آن، كائنا من                

  .كان حامله، وإلى أية جماعة انتمى
ولماذا ال يتم في األساس االحتكام الى لغة الحوار لفض أي خالف مهما كان حجمه؟ وهـل افتقـد األفرقـاء                     

جلوس مع بعضهم بعضا وحل ما يطرأ من مشكالت في ما بينهم؟ وهل يـسعدهم أن                الفلسطينيون القدرة على ال   
  يروا شارون يجلس مثل نيرون يتفرج على حرائق الفوضى تلتهم ما أنجز بالصمود والصبر والمقاومة؟
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ما يحصل في غزة أو الضفة من حين الى آخر موجع جداً، وال بد من عالج جذري من خالل الحوار الهادف،                     
 تحت سقف حماية الشعب الفلسطيني ومساعدته على الصمود، وقطع الطريق على أي مظهر فوضوي،               ودائماً

  .وعلى كل ما يمنع ممارسة حقه الطبيعي في الحياة  اآلمنة المستقرة
يقول المسؤولون الفلسطينيون وقادة القوى المقاومة إن إشهار السالح الفلسطيني في وجه الفلـسطيني محـرم،                

  التساهل في القفز فوق المحرم، ومعه كل ما يقال عن خطوط حمر؟فلماذا هذا 
  4/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
  الوليمة التالية.. فلسطينيو لبنان .42

  سعد محيو  
  . ما لم تحدث معجزة ما، سيكون فلسطينيو لبنان هم الوليمة الجديدة إلى مائدة اللعبة الكبرى الشرق أوسطية

  :الدالئل؟ هاكم بعضها
ز تقاطع مصالح بين سوريا وبين أمريكا وفرنسا، على تحريك الورقة الفلسطينية فـي لبنـان، كـل لهـا                    برو

مبرراتها الخاصة وأهدافها المحددة، فدمشق تريد ان تقف المخيمات الفلسطينية في بالد األرز معهـا لتخفيـف                 
ن إلى معركة، تنفيذاً للبند الثاني      الحصار الخانق على بالد الشام، وواشنطن وباريس تسعيان الى جر الفلسطينيي          

  . من جهة، ولتسهيل مسألة التوطين الحقاً، من جهة أخرى1559من قرار مجلس األمن الرقم ،
فتح بقيادة عباس وجدت في الملف الفلسطيني الذي يعاد فتحه فـي            ـبروز تضارب مصالح بين الفلسطينيين، ف     

اشنطن، ولذا أبلغ عباس تيري رود الرسـون، اسـتعداده          لبنان، فرصة لتعزيز مواقعها الدولية وخاصة لدى و       
هـذا فـي حـين تـشعر        . للمساهمة في نزع سالح مخيمات لبنان في مقابل شروط سياسية واقتصادية محددة           

منظمات المعارضة الفلسطينية بإغراء شديد اآلن لمقاومة ما تعتبره استسالماً فتحاوياً في فلسطين، عبـر دور                
  .بنانجديد تقوم به هي في ل

ثم أخيراً هناك ما يتردد عن صفقة كبرى تشارك فيها بعض األطراف اللبنانية، قوامها مقايضة توطين بعـض                  
 ألف مسيحي هجروا من العـراق خـالل الـسنتين الماضـيتين             250الفلسطينيين بمنح الجنسية اللبنانية لنحو      

افية المختلة لغيـر صـالح المـسيحيين        تعديل الموازين الديموغر  : الهدف. ويعيشون اآلن كالجئين في سوريا    
  .اللبنانيين، وقبض مليارات الدوالرات كثمن لتوطين الفلسطينيين

وبالطبع، مثل هذه الصفقة ال يمكن أن تحدث إال إذا تم تجريد المخيمات الفلسطينية من السالح، وإذا ما طرحت                   
ير فوراً قـضية التـوازن الـديموغرافي        مسألة الوجود الفلسطيني في لبنان على بساط البحث، األمر الذي سيث          

  .اللبناني
وهذا، على أي حال،    . المعطيات، إذاً، ال تفتأ تتراكم وتتقاطع حول اقتراب موعد العبث بمصير فلسطينيي لبنان            

كان واضحاً من خالل الطوق العسكري الواسع الذي فرضته وحدات الجيش اللبناني علـى الفلـسطينيين مـن          
كما هو واضح أيـضاً مـن عمليـات         . وصوالً إلى الجبال المحاذية للحدود السورية     سواحل الشوف والجنوب    

التعبئة االعالمية الكثيفة التي بدأت تشنها جهات عدة، والتي لن يكون آخرها تنظيم حـراس األرز العنـصري                  
  .الذي أحيا فجأة شعاره حول إبادة الفلسطينيين

  ماذا في وسع فلسطييني لبنان أن يفعلوا؟
كثير في الواقع، فاللعبة أكبر منهم بكثير، وهي تشمل دوالً عظمى وكبرى ووسطى غرباً وشرقاً، لكـن                 ليس ال 

رفض التحول إلى كرة ملتهبة تتقاذفها أرجل القـوى         : بإمكانهم على األقل الحد من الخسائر عبر توجهين اثنين        
 المجتمع المـدني والـسياسي اللبنـاني        االقليمية والدولية المتصارعة، والتحرك لبناء اوسع العالقات مع قوى        

إلحباط الجهود الراهنة الهادفة الى خلق شرخ بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، شبيه بذلك الذي تم خلقه بـين                  
  .الشعبين السوري واللبناني
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 لكنهما  قد ال يحقق هذان التوجهان معجزة إنقاذ الفلسطينيين من التحول إلى وليمة على المائدة شرق األوسطية،               
لن يكونوا لقمة سائغة أو وجبة مجانية علـى هـذه           ) الفلسطينيين(على األقل قادران على إقناع اآلخرين بأنهم        

  .المائدة
  4/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
  

  !سالح المقاومة يضرب في الشاطئ .43
  خليل شاهين

 فقط، والثالثة نابتة كما يقول      فقد كذبت على رؤوس األشهاد ثالث مرات في ثالثة أسابيع         . لم نعد نصدق حماس   
  .المثل الشعبي

الكذبة األولى في روايتها حول انفجار جباليا، والثانية في روايتها حول ما حققته فـي المرحلـة الثالثـة مـن                     
االنتخابات المحلية، والثالثة حول وظائف سالح المقاومة، الذي ضرب مجددا في مخيم الشاطئ وحي الـشيخ                

  .رضوان في غزة
لحالتين األولى والثالثة تشابه كبير، ألنهما تنتميان إلى ذات الرواية التي يتبناها خطاب حماس في ادعـاء                 وفي ا 

وظيفة واحدة لسالحها تنحصر في مقاومة االحتالل، فيما رأى الفلسطينيون وظائف أخرى لـه، لـيس أولهـا                  
عد المسؤولون عن التسبب بوقوعها،     االستعراضات العسكرية وما ترتب عليها من كارثة في جباليا لم يحاسب ب           

وربما ليس آخرها مهاجمة مركز الشرطة في مخيم الشاطئ بالقذائف، وكأنه تراءى لرجال المقاومة من حماس                
  .مستوطنة نفيه ديكاليم مثال

وفي خطابها حول وظيفة سالحها، لم تقل حماس للجمهور الفلسطيني، كحال فصائل فلسطينية أخرى، ما هـي                 
س السالح في طرقات وأزقة مخيم الشاطئ؟ كما لم تقل من قبل ما هي وظيفة استخدام الـصواريخ                  وظيفة تكدي 

والقذائف في عروض عسكرية وسط مناطق ذات كثافة سكانية عالية في مخيم جباليا، وما مبرر اإلصرار على                 
  .ى المحطات الفضائيةرواية المجسمات البالستيكية وقد مزق انفجارها أجساد الكثيرين إلى أشالء عرضتها شت

كما لم تقل حماس للجمهور ما هي العالقة بين محاولة اعتقال أحد كوادرها، مساء األحد الماضي، فـي حالـة                    
وماذا وراء اإلفراط فـي اسـتخدام       ! التسليم بصحة روايتها، ومهاجمة مركز الشرطة في مخيم الشاطئ، مثال؟         

فار جمهور حماس لرشق أفراد الشرطة وقوات األمن الـوطني          ولماذا يتم استن  ! القوة ردا على محاولة اعتقال؟    
  !بالحجارة؟

ثمة ما ال تقوله حماس في خطابها السياسي حول رؤيتها لـ وظائف سالحها، خصوصا بعد االنـسحاب مـن                   
غزة، وفي مقدمة ذلك السعي لترسيخ واقع يتسم بما يشبه ازدواجية السلطة، الذي يمكن أن تكون فيه الـسلطة                   

ة مرجعية للجميع، إال حماس، التي توظف سالحها لحماية تعدد مرجعية اتخـاذ القـرار فـي غـزة،                   المركزي
وتكريس التعامل مع حماس وعناصرها بوصفهم فوق القانون، أو يتمتعون بحصانة تقيهم من سلطته وسـيادته                

ر جبالبا، بتواطؤ من    على الجميع، تماما كما حدث في التعامل مع المسؤولين عن التسبب في وقوع كارثة انفجا              
لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واإلسالمية، التي اجتمعت لبحث األمر فانتهت إلى توفير ما كانت تحتاجـه                 

  .للتغطية على مسؤوليتها عن هذه الكارثة الدموية" حماس
تأديب السلطة  ما حدث في مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان من استخدام مفرط لقوة سالح المقاومة لمعاقبة و               

ليس سوى محاولة أخرى لترسيخ حالة ازدواجية السلطة وتعدد مرجعيات اتخاذ القرار، تغذيها مخاوف متزايدة               
في أوساط حماس من إمكانية استهداف دورها ومكانتها السياسية من قبل السلطة الفلـسطينية، تحـت وطـأة                  

فع السلطة نحو صدام داخلي دموي تحـت شـعار          الضغوط اإلسرائيلية واألميركية واألوروبية، التي ترمي لد      
  .تفكيك منظمات اإلرهاب
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وإذا كانت هذه المخاوف مشروعة، رغم تأكيد السلطة رفضها الخضوع لهذه الـضغوط وتمـسكها بـالحوار                 
الداخلي، فإن انزالق حماس نحو التعجيل باالقتتال الداخلي في ظل حملة التحريض والتعبئة ضد الـسلطة، أو                 

ضد ما سماه أحد قادة الحركة التيار االستئصالي داخل السلطة، يعتبر أمرا غير مشروع، بل تجاوز                على األقل   
لما اصطلح الفلسطينيون على تسميته الخط األحمر، ويستدعي من حماس مراجعة فورية لسياستها تفضي إلـى                

مراجعة يجب أن تركز علـى      ومثل هذه ال  . إعادة االعتبار لسالحها باعتباره موجها نحو مقاومة االحتالل فقط        
اعتماد الحوار سبيال للتوافق الوطني وحل المشكالت، على قاعدة االلتزام بوحدانية السلطة وسيادة القانون على               
الجميع، واالحتكام إلى صناديق االقتراع في تعزيز التعددية السياسية، وعدم الحاجة النتشار سالح المقاومة في               

  .ما ال تكون مهددة باعتداءات االحتاللالشوارع وأزقة المخيمات، عند
وعلى الجهة المقابلة، ينبغي أن تعتمد السلطة سياسة تبدد المخاوف مرة وإلى األبد حيال المخاطر التـي تهـدد               
سالح المقاومة، من خالل خطاب يتسم بالرد الحازم على الضغوط التي تدفع باتجاه تجريد الفلـسطينيين مـن                  

 المسلحة ألبشع احتالل عرفه التاريخ الحديث، وكذلك الـرفض الحـازم للموقـف              حقهم المشروع في المقاومة   
األميركي الذي ينكر على حماس أو غيرها الحق في الجمع بين المشاركة في الحيـاة الـسياسية واالنتخابـات                   

ح فـي   وإبقاء السالح مشهرا في وجه المحتل، بينما يبارك لمليشيات القبائل وأمراء الحرب المدججين بالـسال              
أفغانستان المشاركة في االنتخابات والحكم، كما يبارك لمليشيات األكراد والقوى الطائفية في العراق المـشاركة   
في االنتخابات والحكم، بل ويدعم وصول جالل طالباني إلى منصب الرئاسة، فيما تـصول وتجـول ميليـشيا                  

  . ى وسطهاالتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه، من شمال العراق إل
أكثر من ذلك، فإن السلطة الفلسطينية مطالبة أوال بتقديم نموذج يقنع الشعب الفلسطيني بتحليها بـإرادة حقيقيـة        
لتعزيز سيادة القانون، بفرضه أوال على السالح المنتشر في أيدي التشكيالت المسلحة التابعة لحزب الـسلطة،                

 له غير المقاومة، تصل حد احتالل مقـار المحافظـات           والذي يرى الجمهور الفلسطيني، كذلك، وظائف أخرى      
واألجهزة األمنية، بل واغتيال موسى عرفات، وغير ذلك من انتهاكات لسيادة القانون وإشاعة لمظاهر الفلتـان                
األمني، دون أن يشهد الجمهور الفلسطيني أية محاولة جدية لمحاسبة أصحاب الحصانة من مستخدمي سـالح                

  .فتح في غير محله
سنصدق السلطة إن بدأت بمحاسبة ووضع حد لمنتهكي سيادة القانون من حزبهـا، ولـن نـصدق                 .. اختصارب

حماس ما لم تقدم ما يقنع الفلسطيني أنها تلتزم بوحدانية السلطة وسيادة القانون، وأن سـالحها لـن يظهـر إال      
  .لمقاومة االحتالل، وأنه لن يضرب مرة أخرى في مخيم الشاطئ

  3/10/2005 - أمين-الم العربي اإلنترنت لالع
  

  أحداث غزة تطرح معادلة التوفيق بين وحدانية السلطة وسالح المقاومة .44
  هاني المصري 
حتى لو صدقت رواية الشرطة الفلسطينية او رواية حماس حول اسباب االشتباكات التي شهدتها بعض المناطق                

ة اعتقال نجل الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، وتقوم        فلماذا تريد الشرط  . في غزة يوم االحد فهي ال تفسر ما حدث        
بضربه واستخدام السالح بشكل واسع وسريع؟ ولماذا يقوم افراد حماس باستخدام القنابل واآلربي جـي ضـد                 
دوريات ومقرات الشرطة؟ لماذا يستخدم السالح في حل الخالفات والمشاكل الداخلية؟ ولمـاذا يـدنس سـالح                 

ماذا لم يتم تطبيق ما تم االتفاق حوله من قبيل الجميع؟ ويقضي بانهاء كافـة المظـاهر      المقاومة بهذا الشكل؟ ول   
المسلحة وحمل السالح في الشوارع والساحات العامة وفي كل مكان، واستخدامه بمناسـبة وبـدون مناسـبة،                 

  .بصورة روعت المواطنين واوجدت حالة عامة ترفض هذا العبث بأمن المواطن والوطن
 .بين الشرطة وافراد حماس، تكشف مجدداً عن االزمة التي تشهدها العالقات الفلـسطينية الداخليـة  االشتباكات  

هذه االزمة تعود في جذرها االساسي الى استمرار حالة التعددية في الـسلطات واالسـتراتيجيات ومـصادر                 
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ـ                ستوجب المعالجـة   القرار، والتي أدت الى تعزيز ظاهرة الفوضى والفلتان األمني، وهي االخطـر والتـي ت
  .السريعة

كان من المتوقع ان تفاقم االزمة الفلسطينية الداخلية، بعد االنسحاب من غزة، الن االنسحاب، سيحدث فراغـاً                 
كبيراً ستسعى قوى الواقع لملئه، ولكن االتفاق الفلسطيني عشية االنسحاب حول االشراف على االنسحاب بمـا                

معرفة والتنسيق والتشاور، بعض األمـل بامكانيـة ان نعبـر هـذا             يضمن وحدانية السلطة وحق الفصائل بال     
  .االستحقاق بهدوء وسالم

وبالفعل لقد تم تطبيق االنسحاب بهدوء، واخليت المستوطنات بدون ان نشهد تسابقا محمومـاً علـى الـسيطرة               
  .عليها وعلى االراضي التي انسحبت منها القوات المحتلة

طدم بالتعارض الموضوعي القائم، ما بين حرص السلطة علـى وحـدانيتها            ولكن مثل هذا االتفاق الوطني يص     
وعلى وجود سالح شرعي واحد، حتى تستطيع القيام بمسؤولياتها، وخصوصاً ان تحقيق ذلـك هـو مـصلحة                  
فلسطينية يترافق مع مطالب اسرائيلية اميركية وحتى اوروبية دولية وعربية تركز على ضرورة جمع الـسالح        

  .العسكرية للفصائل الوطنية واالسالمية، وتصفية البنية التحتية للمقاومةوحل االجنحة 
وبين حرص المقاومة على االحتفاظ بسالحها الشرعي، ما دام االحتالل قائماً، وفي ظل عدم وجود افق سياسي                 

مـي الـى    قادر على انهاء االحتالل، بل ما نجده امامنا مشروع اسرائيلي متكامل متعدد المراحل والحلقات ير              
  .فرض الحل االسرائيلي المنفرد بالقوة وبصورة احادية الجانب

والملفت في االشتباكات االخيرة، انها حدثت بعد االعالن الفلسطيني الجماعي عن االلتزام بتثبيت التهدئة، التي               
 تشير الى   تعرضت لما يشبه االنهيار في الفترة االخيرة، وفي نفس اليوم الذي صدرت فيه تصريحات اسرائيلية              

استعداد اسرائيلي الى االلتزام بالتهدئة، ما يشير الى انها تتعلق بالمشاركة بالقرار الفلسطيني اكثر مما تتعلـق                 
  .بالمقاومة والخالف حولها

ال بديل اآلن، عن البحث عن معادلة مؤقتة نوفق فيها ما بين ضرورة الحفاظ على وحدانية السلطة وسـالحها                   
مقاومة استجابة للواقع الحالي الذي ال تشارك فيه فصائل اساسـية خـصوصاً حركتـي               الشرعي وبين سالح ال   

حماس والجهاد في المنظمة والسلطة، وذلك لحين اجراء االنتخابات التشريعية التي ستشكل مـدخالً النـضواء                
احـدة، سـالح   الجميع تحت مظلة الشرعية الفلسطينية، االمر الذي يفتح الباب واسعاً امام تحقيق شعار سلطة و    

وهـو  . شرعي واحد، النه بعد المشاركة في السلطة، ستكون السلطة سلطة للجميع، وسالحها يخـدم الجميـع               
  .سيكون سالحاً للمقاومة اذا رأت االغلبية الفلسطينية ذلك

اما قبل ذلك، فان اي محاولة لسحب سالح المقاومة، خصوصاً في الوقت الذي تغض فيه النظر عـن سـالح                    
لفلتان االمني الذي هو مثل السوس ينخر بالبيت الفلسطيني ويهدد بهدمه على من فيه، ستؤدي الـى                 الفوضى وا 

. اقتتال داخلي، وحرب اهلية، وقد يكون من نتائجها ليس تحقيق هيبة الـسلطة ووحـدانيتها وانمـا انهيارهـا                  
اء في حماية أمـن الـوطن او        فاالحتالل وليس المقاومة هو العائق االساسي امام قيام السلطة بمسؤولياتها سو          

  .المواطن او بتوفير الخدمات االساسية التي تلبي احتياجات المواطنين الفلسطينيين المختلفة
ويكفي للتأكد من ذلك رؤية كيف تحولت غزة الى سجن كبير ومرمى للنيران االسرائيلية، وكيف يجري تكثيف                 

 وتهويدها، واالستمرار في العدوان العسكري بما في        االستيطان في الضفة ومواصلة بناء الجدار، وفصل القدس       
ذلك االغتياالت وحمالت االعتقال والحصار واالغالق وجعل حياة الفلـسطينيين جحيمـاً ال يطـاق بـصورة                 

  .مستمرة
ولكن الحفاظ على سالح المقاومة ال يتعارض مع ضرورة تنظيمه وضبطه بالقرار الوطني وال مع اهمية انهاء                 

حة وعسكرة المجتمع الفلسطيني والسير وراء اوهام بان لدى الفلسطينيين خياراً عسكرياً مستقالً،             المظاهر المسل 
بدون عمق عربي او اقليمي او دولي، وان بمقدورهم ان يحققوا توازن الردع مـن خـالل الحـصول علـى                     
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تحقيـق االهـداف    نحن بحاجة للمقاومة، ولكن المقاومة ذات الجدوى القادرة علـى           . صواريخ وقذائف مختلفة  
  .الوطنية

ان المقاومة لالحتالل، حق وواجب، وال يجب باي حال من االحوال، التخلي عن هذا الحق وامكانية استخدامه،                 
فالمقاومـة شـأن    . ولكن هذا ال يعني ان تصبح المقاومة غزة، او ملكية فردية الي فرد او مجموعة او فصيل                

فاذا حققت المقاومة النصر يكـون      . ن نتائجها يتأثر بها الجميع    وطني، يجب ان يقرر بشأنها بصورة جماعية ال       
  .نصراً للشعب الفلسطيني، واذا هزمت تكون هزيمة للشعب الفلسطيني

وما دامت السلطة تعتمد لغة الحوار لتطبيق شعارها بتحقيق وحدانية السلطة والسالح الشرعي الواحد، فال يجب                
تي تزين فكرة االستيالء على السلطة خصوصاً في غزة وال تلك التـي             تركيز االنظار على االقلية سواء تلك ال      

السالح الشرعي بمقدوره ان يبدأ العمل فوراً ضد سالح الفوضى          . تزين استخدام السالح لحل الخالفات الداخلية     
ن بدو. والفلتان األمني، وهذا السالح هو االولى بجمعه ومحاربته، وهناك شبه اجماع على ضرورة التصدي له              

التمييز بين سالح المقاومة وسالح الفوضى، وبدون وجود أفق سياسي قادر على انهاء االحتالل، ستفسر ايـة                 
محاولة من السلطة لجمع سالح المقاومة باعتبارها خضوعاً المالءات اسرائيل، وهذه نقطة لم نصل لها حتـى                 

  .اآلن، واتمنى ان ال نصل اليها ابداً
  4/10/2005األيام الفلسطينية 
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