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***  
  مذكرة التشريعي تفتح باب التكهنات حول الحكومة .1

المجلس التشريعي أتـاح المجـال      ن  أ: القدس المحتلة  من   سائدة حمد  عن مراسلتها    5/10/2005 الحياة   نشرت
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة ان تبني الحل        .امام عباس العادة اختيار احمد قريع رئيساً لحكومة الطوارئ        

 جاء استجابة لموقف عباس، الذي يرى ضرورة االبقاء على قريـع فـي المرحلـة          ،الوسط الذي اقترحه فتوح   
يقضي  والتشريعي في التوصل الى اتفاق       قريع  من عقاب فشل كل  واوضحت ان هذا المخرج جاء في ا       .المقبلة

, اصدر اسرى فتح بياناً طالبوا فيه باجراء تغيير وزاري        من ناحيتهم   و .اقالة وزيرين فقط مقابل عدم طرح الثقة      
واعربت مصادر فلسطينية عن خشيتها من ان تؤثر التطورات االخيرة على االنتخابـات التـشريعية وموعـد                 

  .اجرائها
 مصادر فلسطينية مطلعة انه مـن المتوقـع ادخـال           هكشفتما   :5/10/2005 عكاظ    في جوزيف حرب وتناول  

فيما رجحت خروج عـدد مـن       , وذكرت ان الوزارات السيادية ستبقى كما هي       .حكومةالتعديالت طفيفة على    
تعنى بالشؤون  سلداخلية  واشارت الى ان ا   .  حيث تطالب فتح بتشكيل سياسي تحفيزا للمرحلة المقبلة        ,التكنوقراط

 باعتبـار ان    , وزارة االمـن الـوطني     على رأس  يبقى نصر يوسف  و, دحالن المدنية ومن المتوقع ان يتوالها    
وافادت بعض المعلومات بان ابـو مـازن        . ازاحته ستعطي رسالة لحماس ان ذلك جاء بناء على ضغوط منها          

قالت حنان عشراوي لمجلـة     من جهة أخرى    . ةسوف يكلف سالم فياض او نبيل شعث لرئاسة الوزارة الجديد         
حكومة اهملت الكثير من االمور والنواحي التي كان من الضروري القيام بها خصوصا فـي               الان  , دير شبيغل 

  .مجال فرض القانون والنظام النها تفتقد الى االرادة السياسية والتصحيح
مصادر فلسطينية ان الحكومـة الحاليـة        هأعلنتما  : 5/10/2005 48 عرب    مراسلة موقع  ألفت حداد وذكرت  

 استقالتها من اجل اتاحة الفرصة لعباس التخاذ قرار         تهستعقد اجتماعها األخير األسبوع المقبل، وستعلن في نهاي       
 أزمة جديـدة    يتوقع  ان الراي السائد     وقال سمير حليلة  . بتكليف رئيس الوزراء أو غيره تشكيل حكومة جديدة       

 لكى يقـرر    عباسواشار الى ان المسؤولية اآلن ملقاة على عاتق          .ة تشكيل حكومة  في موضوع تشكيل او إعاد    
واضاف انه كان يفضل تعديل وزاري محدود يفتح الباب لبضع ايام مـن الحـوار                .تكليفالكيف ومتى سيتم    

  .الوطني
ر قـرا أن  عضو فـي التـشريعي،      ما قاله   : لندن من   علي الصالح  5/10/2005 الشرق األوسط     مراسل ونقل

، ويطمح في ه ألبو مازن وسيعمل على تقزيم دور ابو عالء الذي كان يضع نفسه ندا ل         اانتصاريشكل  التشريعي  
  .ان يحل محله

ن المـشكلة ليـست فـي       أ ,مشعلخالد  ل  و ق :وكاالت نقال عن    دمشقمن   5/10/2005 الغد األردنية    وأوردت
عركتين االساسيتين متابعة مقاومـة االحـتالل و        تشكيل حكومة جديدة بل ان المشكلة تكمن في التنسيق بين الم          

  .ترتيب البيت الفلسطيني في الداخل والخارج وخاصة إعادة بناء منظمة التحرير
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 تعـاطي   وا انتقـد   فلـسطينيين  خبراءإلى أن    :غزة من   4/10/2005اسالم اون الين      مراسل  ياسر البنا  ولفت
 هربا من    ذلك واعتبر عدنان أبو عامر   . يل حكومة جديدة  المجلس التشريعي مع األزمة واكتفاءه بالمطالبة بتشك      

  .تحمل مسئولياته وتحميلها للحكومة الفلسطينية
  
  لبنان في القيادة العامة تنتقد حصار مواقعها .2

 جاء في بيان للجبهة ان الجيش اللبنـاني بـدأ بفـرض             :ب‚ف‚أ،  بيروت 5/10/2005 الوطن القطرية    نشرت
وبلغ هذا الحـصار درجـة      ‚ في قلب الوديان والجبال بعيدا عن المدنيين      ‚‚ حصار ضاغط ومركز ضد مواقعنا    

واتهمت الجبهة بعض االطراف فـي      ‚ اغالق كل الممرات التي تؤدي الى قواعدنا في الناعمة والدامور والبقاع          
 ويصرون على التعاطي مع     ،الحكومة اللبنانية بأنهم يريدون زج الجيش في صراع يؤدي الى حرفه عن مهمته            

وأكدت اننا نحمـل    ‚ 1559سالح الفلسطيني من زاوية امنية ضيقة خدمة لالستعجال االميركي لتطبيق القرار            ال
السنيورة المسؤولية المباشرة عن تلك االجراءات المعادية لشعبنا الفلسطيني واضافت الجبهة فـي بيانهـا لـن                 

  .نسمح للمغامرين بأن يستفردوا بأي موقع او مخيم فلسطيني
قالت مصادر أمنية ان رشقين ناريين أطلقا مساء أول من أمـس فـي منطقـة                : 5/10/2005بيان  ال وأضافت

وعلى األثر رفع الجيش من درجة االستنفار في المنطقة وسـير دوريـات              .الناعمة، ما أدى إلى إصابة جندي     
  .راجلة وأقام حواجز ثابتة قامت بتفتيش السيارات العابرة والتدقيق في هويات ركابها

أنـا ال أرى مبـررا الحتفـاظ        :  النائب مصطفى هاشم رداً على سـؤال       ما قاله  5/10/2005 السفير   كرتوذ
المنظمات الفلسطينية الموجودة في لبنان بسالحها خصوصا أنه لم يعد له من دور في معركة تحرير فلسطين،                 

 خالل لجنة مـشتركة لبنانيـة       وتاليا هذا السالح يجب أن يسلم بطريقة او بأخرى إلى قيادة الجيش اللبناني من             
 . فلسطينية
العميد سلطان ابو العينين دعا الى تقديم الدالئل والبـراهين  أن : بيروت 5/10/2005 الشرق األوسط  وجاء في 

واعلن عن رفض اطالق القذائف السياسية باتجـاه سـورية عبـر الجـسد              . على ادخال اسلحة الى المخيمات    
صرار البعض على ادخال وإقحام العنصر الفلـسطيني فـي التجاذبـات            أعرب عن اسفه حيال ا      و  .الفلسطيني

ان الفلـسطينيين ليـسوا     : وأكـد . السياسية اللبنانية الداخلية، معتبراً ان الخطاب السياسي في لبنان غير مستقر          
سـائل  بحاجة الى ادخال المزيد من االفراد او االسلحة والذخائر من مخيمات سورية الى لبنان، الفتاً الى ان و                 

االعالم كافة اجمعت على ان هؤالء المتسللين الى لبنان وبطرق غير مشروعة ليسوا فلسطينيين، بل هم مـن                  
نحن ال نتحمل اوزار دخولهم غير المشروع الى لبنان،         : قائالً،  جنسيات مختلفة ومتعددة تقصد العمل في لبنان      

  .وان كان هناك بعض الفلسطينيين بينهم
ان محمود عباس بادر إلى االتصال بالسنيورة ليالً وأبلغه ان البيان           . 5/10/2005نانية  المستقبل اللب وأوردت  

 نحن ضيوف في لبنـان      :وأضاف. قليل األدب  الصادر عن القيادة العامة ال يعبر عن رأينا، واصفاً البيان بأنه          
  .ة الرئيس نحن معكم يا دول: مؤكدا. ونحترم أمنه وقوانينه وال نريد سالحاً خارج المخيمات

  
  إجماع فلسطيني على وقف التوتر وترتيب البيت الداخلي .3

لجنة المتابعة العليا للقوى تبـذل جهـوداً        أن  : غزة من   فتحي صباح  عن مراسلها    5/10/2005 الحياة   نشرت
وكان من المقرر عقد لقاء      .كبيرة لتطويق االحداث والصدامات الدامية التي وقعت بين الشرطة وانصار حماس          

ـ  لم تلتئم بسبب بعض التباينات وعدم وجود ردود حاسمة من جانب             ها إال ان  ,ة المصغرة الميدانية  للجن بعض، ال
وستعقد اللجنة اجتماعاً للبحـث      .خصوصاً حماس التي ما تزال تدرس الوضع الذي انفجر من دون سابق انذار            

ال يوجـد سـبب لعـدم حـصولها،          مستقبالً، علماً أن كثيرين قالوا انه         االحداث في كيفية ضمان عدم حصول    
 لوقوع خالفات قد تتطور بـسهولة الـى صـدامات           ة، كافي ةخصوصاً وان االنتخابات البلدية والتشريعية المقبل     
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وعزا صالح زيدان السبب وراء الصدامات الى اصرار السلطة وفتح على االستمرار في نهج التفـرد،                 .دامية
ورأى ان الحـل     .النهجين خاطئين، ويجب أن يتوقف الطرفـان      فيما هناك ازدواجية من جانب حماس، معتبراً        

سباب الى  الوعزا ابراهيم ابو النجا ا    . اعادة تشكيل منظمة التحرير   ويكمن في ان يتم تفعيل عمل اللجنة المكلفة         
ضعف السلطة، والتعبئة الخاطئة من جانب جميع االطراف، كذلك ما وصفه بأنه مؤامرة دولية تـشارك فيهـا                  

  .مية وعربية تحاك ضد الشعب الفلسطينيدول اسال
د قادة المنظمات الفلسطينية فـي دمـشق        يأكت :وكاالت نقال عن    دمشقمن   5/10/2005 الغد األردنية    وذكرت

ا إلى تحريم االحتكام إلى السالح في حل الخالفـات الداخليـة            وودع .امس حق الشعب الفلسطيني في المقاومة     
وقال فاروق القدومي إن القادة بحثوا أيضا االسـراع فـي            . واالعالمي ووقف كافة أشكال التحريض السياسي    

وقال خالد مشعل إن المجتمعين اتفقـوا        .وعقد اجتماع لجنة األمناء العامين للفصائل      إعادة بناء منظمة التحرير   
وحول االقتتال االخير اقر بوجـود قـضايا خالفيـة علـى الـساحة               .على رفض االنجرار الى اقتتال داخلي     

  .لفلسطينية إال انه أشار إلى ضغوط و تحريضات خارجية ليست خافية على أحد ينبغي أن نرفضهاا
 احمد سعدات جميع فصائل     وةدع إلى   :نابلس من   أمين أبو وردة   5/10/2005الخليج اإلماراتية   وأشار مراسل   

لجبهـة الداخليـة    الشعب وقواه الحية، وبشكل خاص فتح وحماس الى تحمل مسؤولياتهم في حماية وتعزيـز ا              
 وضع السالح فـي     نحركتيالوأهاب ب  .الفلسطينية، واالحتكام إلى منطق العقل والحوار في حل كل التعارضات         

أغمدته ووقف كل المظاهر العسكرية التي تضفي توتراً على العالقة الوطنية واستكمال الحوار الجـاري فـي                 
  .إطار لجنة المتابعة من أجل التوصل لميثاق شرف وطني

ان مـن   , مجلة دير شبيغل  في   حنان عشراوي    يهاشارت ال  ما   .:5/10/2005 عكاظ    في جوزيف حرب أورد  و
 ولكنها قالت ان االمور لم تصل بعد        .التصرفات االستفزازية من جانب حماس تشكل بوادر مخيفة لحرب اهلية         

  . الى نقطة انتشار الوباء
ل عشراوي بأن الفصائل والقوى يجب ان       وق :غزة  من ماهرابراهيمعن مراسلها    5/10/2005البيان   واضافت

تعمل ضمن القانون وليس فوق القانون، واثنت على مطالبة قدورة فارس التحقيق في مقتل عشرين مواطناً في                 
  .جباليا وضد من استهان بأمن المواطن وحياته

ه مجددا على انهاء    أصدرت بيانا شددت في    حماسأن  : وص ف نقال عن    5/10/2005 النهار اللبنانية    وأوردت
حركـة تؤكـد    الوقالت ان   . المظاهر المسلحة وعلى ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني وتنظيم العالقات الداخلية         

  . مع القانون وليست ضد او فوق القانون العادلهاالقانون، وهو مسؤولية جماعية، وان على تجسيد
ن هناك خلـل فـي أداء       أل سامي أبو زهري     وقإلى  : غزةمن   5/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   ونوه

هناك خلل في أداء األجهزة األمنية، وهذا كله ينعكس على الساحة الفلسطينية، ولذلك المخرج الوحيد               والسلطة،  
  .وأكد على ضرورة عدم التعرض للمقاومين وسالحهم .إلعادة ترتيب البيت الفلسطيني هو إجراء االنتخابات

 أن حالة الفلتان األمني     , خبير فلسطيني  ي رأ :غزة من   4/10/2005اسالم اون الين      مراسل  ياسر البنا  وتناول
في الوقت نفسه طالـب خبـراء        .حماس ترسم مالمح سيناريو يمهد لنزع سالح        ,األخيرةوأبرزها االشتباكات   

آخرون بنزع سالح كل القوى واقتصاره على الشرطة والجيش وحثوا على ضرورة التوصل إلى ميثاق شرف                
   .وطني

  
   اسرائيلي للتحضير للقاء عباس وشارون-اجتماع فلسطيني .4

 االسـرائيلية سـتجتمع غـداً    - اعلن صائب عريقات ان اللجنة التحضيرية الفلـسطينية  :ىرائد موسـ غزة  
وشدد على ان الجانب الفلسطيني سيبذل جهوده النجاح لقاء القمة           .للتحضير للقاء المرتقب بين عباس وشارون     

وصل الى حلول لكل القضايا العالقة بين الطرفين، خصوصاً استئناف عملية السالم وتنفيذ تفاهمات شرم               بغية الت 
 نهائياً، كذلك   هموقال انه سيتم التشديد على اهمية اطالق االسرى والمعتقلين من دون تمييز، واغالق ملف              .الشيخ
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فـؤاد  وع قضية اعتقال احمـد سـعدات        واضاف انه سيتم وض    .انهاء ملف المطلوبين والمطاردين والمبعدين    
  .عمال من أجل انهائها تماماًاالالشوبكي على جدول 

 5/10/2005القدس العربي 
  
  شرطة تختطف شابين من أنصار حماسال منعناصر  .5

أفاد شهود عيان أن عناصر مسلّحة تلبس زي الشرطة اختطفوا اثنين من أنصار حماس لدى مرورهمـا                 : غزة
وأعلنت حماس عبـر مكبـرات       . وحاولت عناصر أخرى اختطاف شاب قرب منزله       .في شارع عمر المختار   

وحملت السلطة مـسؤولية تـداعيات      . الصوت عن قرب نفاذ صبرها إثر فشل المساعي الخيرة لإلفراج عنهما          
  .المشكلة

  5/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   المصري- اتفاقية للتعاون الفلسطيني 20تفعيل  .6
 المصرية المشتركة في القاهرة اليوم برئاسة كل        -تجتمع اللجنة العليا الفلسطينية      :رازق أبو جزر   عبدال -غزة  

وقال القـدوة ان     .من احمد ابو الغيط وناصر القدوة الذي اشار الى االهمية البالغة لهذا االجتماع بعد االنسحاب              
يل العالقات االقتصادية وتعزيـز التنـسيق       الجانبين سيناقشان آفاق التعاون في كل المجاالت، بما في ذلك تفع          

 فإن اللجنة ستعمل    هووفقا ل  .السياسي خالل المرحلة المقبلة التي يواجه خاللها الفلسطينيون الكثير من التحديات          
  .على تفعيل اكثر من عشرين اتفاقية تعاون بين البلدين

 5/10/2005القبس  الكويتية 
  
  عباس بات يتحكم بمستقبل قريع السياسي .7

 ان قريع الذي يسعي لخـوض االنتخابـات التـشريعية        ىاشارت مصادر فلسطينية ال   : رام اهللا من وليد عوض    
واوضح  .للعودة لرئاسة المجلس التشريعي بات علي يقين بانه لن ينجح في ذلك اذا لم يكن مدعوما من عباس                 

لية سيئة جدا كونه حرق جميع      عضو في المجلس التشريعي ان حظوظ قريع اذا ما رشح نفسه لالنتخابات الداخ            
واضاف المصدر بان قريع لن ينجح في االنتخابات الداخلية لفـتح           . اوراقه سواء داخل الحركة او في المجلس      

 بان قريع بات يشعر بانه ال يمكنه الوصـول الـي             موضحا . اذا تبناه عباس شخصيا    ىللوصول لالنتخابات حت  
 البقاء في الحياة السياسية اذا لم يكلف مرة اخري بتشكيل حكومة            التشريعي دون دعم عباس له وبانه ال يستطيع       

 يدرس خيارته االن اما االنخراط في صف عباس وعدم منافسته علي رأس الهـرم، وامـا                 هجديدة، ولذلك فان  
ـ       .الذهاب الي البيت في اي مكان      القدس العربي امس بانه يرغب في       واوضحت مصادر مقربة جدا من قريع ل

 رئاسة المجلس التشريعي، ولذلك فانه يستطلع اراء المقربين منه وامكانية ان يدرج اسمه في المربع                العودة الي 
  .االول علي قائمة فتح لالنتخابات

  5/10/2005القدس العربي 
  
  رمضانحماس تهنّئ الشعب الفلسطينّي بحلول شهر  .8

 واإلسالمية بمناسبة حلول شهر رمضان       وجهت حماس أسمى التبريكات للشعب الفلسطيني واألمة العربية        :غزة
  .المبارك، داعيةً المسلمين إلى اغتنام أيامه بالطاعات والقربات والدعاء لألسرى والمكلومين بالفرج والنصر

  5/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  لبنان- احتفال لحماس في البرج الشمالي .9
االقصى وبقدوم شهر رمضان المبارك، في مخيم البرج احتفلت حركة حماس بالذكرى الخامسة النتفاضة 

وأكد علي بركة، ان المقاومة  .وألقى الشيخ داود مصطفى، كلمة حيا فيها ابطال االنتفاضة . الشمالي امس
وشدد على أهمية . ووحدة الشعب الفلسطيني هما السالح االساس في تحقيق أي انجاز في مواجهة االحتالل

ية وضرورة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، مشيرا الى ان الحملة الصهيونية على التمسك بالوحدة الوطن
كما أكد التمسك بحق عودة الالجئين . حماس هدفت الى تحجيم دور الحركة للتأثير على نتائج االنتخابات

واالسالمية الى وعاهد االسرى بأن تبقى قضيتهم أولوية اساسية في برنامج الحركة ودعا ابناء االمتين العربية 
  .االستمرار في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته

  5/10/2005السفير 
  

  االحتالل يمدد اعتقال الشيخ حسن يوسف .10
وأفـاد المحـامي شـادي    .  أيام على ذمة التحقيق8مددت محكمة سجن عوفر توقيف الشيخ حسن يوسف لمدة   

ت أي الئحة اتهام بحقه، ملبية طلـب النيابـة          يونس أن المحكمة رفضت اإلفراج عنه رغم عدم تقديم المخابرا         
ونقل المحامي يونس عـن الـشيخ        .باستمرار اعتقاله بذريعة استكمال التحقيق في قضايا امنية لم تفصح عنها          

  .يوسف أن إدارة السجون تحتجزه وسط ظروف اعتقالية صعبة وقاسية في سجن عسقالن
  5/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
  وض انتخابات التشريعي في المعتقلمروان البرغوثي يخ .11

وأعلن سـفيان أبـو     . قرر مروان البرغوثي خوض االنتخابات التشريعية المقررة في كانون الثاني         : حامد جاد 
مؤكداً أن قانون االنتخابات الفلسطيني يكفـل     . زايدة أن البرغوثي سيخوض االنتخابات ضمن قائمة حركة فتح          

واوضح أن  السلطة تقدمت مؤخراً بطلـب خطـي للجانـب             .ي دائرته لألسرى حق الترشح واالنتخاب كل ف     
اإلسرائيلي من أجل السماح بمشاركة األسرى في االنتخابات التشريعية إال أن الطرف اإلسرائيلي لم يـستجب                

  .لهذا الطلب
  5/10/2005الغد األردنية 

  
  جنود اسرائيليون قتلوا فلسطينية ومثّلوا بجثتها قبل تسليمها .12

 تلقت االسعافات االولية عند نقطـة التفتـيش لكنهـا            هيفاء  ذكر أطباء ان الفلسطينية    : فتحي صباح  ،دسائدة حم 
وقال شاهد فلسطيني ان الشهيدة هيفاء دخلت في جدال صـاخب مـع             . لفظت انفاسها االخيرة متأثرة بجروحها    

ح في مستشفى رفيديا انه     وقال مدير التشري   .الجندية قبل ان يطغى صوت اطالق الرصاص على المشادة بينهما         
لم ير من قبل جروحاً على جسم اي شهيد كالجرحين العميقين اللذين رآهما في منطقة فرج هيفاء واوضـح ان                    

  .احد الجرحين اللذين بدا ان آلة حادة احدثتهما يصل عمقه الى عظام الحوض
  5/10/2005الحياة 

  
  جدار الفصل في القدس يشطر مدرسة ويعزل ملعبيها .13

 ضواحي القدس لوكالة فرانس برس أمس فوجئنا بأن الجيش باشر في بناء الجـدار               فيير مدرسة عناتا    قال مد 
 لقـد عزلـوا     :مضيفا. وسط المدرسة وقمت باالتصال بالمستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم لتعيين محام          

سـرائيلية بتجريـف    وباشـرت الـسلطات اإل    . حوالي ثالثة دونمات من ساحات المدرسة وخصوصا المالعب       
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وسـيعزل  . األرض لبناء الجدار الفاصل حول مدينة القدس في بلدة عناتا وتعمل الجرافات على حفر األساسات              
  .  ألفا من سكانها20الجدار عناتا ونحو 

  5/10/2005البيان 
  

  غرب نابلسفي  دونماً من اراضي 60امر بمصادرة  .14
ت عسكرية تقضي بوضع اليد على اراض واغـالق اراض          اصدرت سلطات االحتالل االسرائيلي ثالثة قرارا     

وبحسب مدير المكتـب     .ثة في قرى وبلدات سبسطية و الناقورة ودير شرف        اخرى وحظر البناء في اماكن ثال     
 فان القرارات الثالثة موقعة من القائد العـسكري         ،الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان حسن ايوب       

يقضي القرار االول بوضع اليد بذريعة الظروف االمنية السائدة على مساحة تقدر ب              و .لمنطقة الضفة الغربية  
واضاف ايـوب انـه وفـق        . قطعة 60 دونما وهي اراض مسجلة كاملة في الطابو ويبلغ عددها اكثر من             60

الخريطة المرفقة بالقرار فان المقصود هو انشاء منطقة عازلة من جهة غرب وجنوب غرب وشـمال غـرب                  
 مترا بحيث تحصر هذه المنطقة بداخلها اكثر مـن        26نة شافي شمرون بطول ثالثة كيلو مترات وعمق         مستوط

وبحسب ايوب فان الخريطة توضح انه سيتم انشاء اربـع           .مائة دونم من اراضي المواطنين في القرى الثالث       
  . بوابات عبور لهذه المنطقة

  5/10/2005القدس الفلسطينية 
  

  حرم اإلبراهيميجيش االحتالل يغلق ال .15
ذكرت مصادر فلسطينية ان الجيش االسرائيلي أصدر امس أمراً عسكرياً بإغالق الحرم االبراهيمي لمدة سـتة                

وقال رئيس سدنة الحرم، إن أول االغالقات سيبدأ اليـوم االربعـاء بـزعم تـأمين                 .أيام خالل شهر رمضان   
وذكرت مصادر فلسطينية ان القـوات االسـرائيلية         .احتفاالت المستوطنين اليهود بمناسبة رأس السنة العبرية      

واصلت انتشارها في الخليل واحتجزت عشرات الشبان، السيما طلبة الجامعات والمـدارس، علـى الحـواجز           
  .العسكرية لعدة ساعات

 5/10/2005البلد اللبنانية 
  

  جرحى األحداث أصيبوا برصاص شرطة السلطة .16
ن جرحى األحداث التي وقعت في معسكر الـشاطىء وحـي الـشيخ      أكدت مصادر طبية فلسطينية أن العديد م      

وقالت المصادر إن   .رضوان، أصيبوا برصاص الشرطة الفلسطينية من نوع دمدم متفجر محرم استخدامه دولياً           
  .ذلكصور األشعة التي أخذت لعدٍد من الجرحى أثبتت 

  5/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  مصلين في الحرم القدسيالفلسطينيون يحشدون ألوف ال .17
بمبادرة من مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات االسالمية وبمشاركة العديد من التنظيمات والحركات الـسياسية              

 وفلسطين، يحتشد ألوف الفلسطينيين في المسجد األقصى طيلة شهر رمضان            "اسرائيل" والدينية والشعبية في    
ليمين االسرائيلي المتطرف القيام بها خالل الشهر الفضيل لتوكيد         وذلك بهدف التصدي لالستفزازات التي يعلن ا      

  .يهودية المكان
  5/10/2005الشرق األوسط 
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 في فضيحة بيع العقارات بطريرك القدس فتح تحقيقاً .18

بطريرك ثيوفيلوس، امس ان الكنيسة االرثوذكسية فتحت تحقيقا في فضيحة بيع عقارات تابعة لوقف القال 
وأوضح ان التحقيق يستهدف تحديد ما اذا كان ايرينيوس قد اقر صفقات بيع اخرى  .ينة المقدسةالكنيسة في المد

مع مستوطنين يهود، مضيفا اننا بصدد التحقق مما يجري بالتحديد في جميع مسائل العقارات معتبرا انها مسألة 
سيعارض أي صفقة إيجار وشدد على انه ). التحقيق(ال نعرف من أي نبدأ وأين سينتهي ... معقدة للغاية

وأشار ثيوفيلوس الى ان ايرينيوس تم توريطه في هذا النزاع . .للعقارات التي تم بيعها الى المستوطنين اليهود
  ا ب.  ال احد على حد علمي، يريدنا ان نصبح سياسيين:السياسي، ونسعى اآلن الى إخراجه منه موضحا

  5/10/2005السفير 
  

  ة خالل الشهر المنصرمحصيلة االنتهاكات الصهيوني .19
ذكرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان في تقرير لها عن االنتهاكـات الـصهيونية فـي األراضـي                  

 آخرين، واعتقل جيش االحـتالل      160فلسطينيا، وأصيب 19الفلسطينية، أنه استشهد في شهر أيلول المنصرم،        
  . مواطنا650ًأكثر من 

  5/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   يحذرون من نار الفتنة في غزة48فلسطينيو  .20
 قلقهم العميق ألحداث االقتتال التي شهدها قطاع غزة وقدموا قراءاتهم           48أبدى قادة فلسطينيي     : وديع عواودة 

وأكد عزمي بشارة انه ال      .للمشهد الفلسطيني الراهن الفتين كل على طريقته الى درب الخالص من دائرة الفتنة            
من دائرة الصراع هذه بوسائل اتبعت حتى اآلن اعتمدت الحوار االخوي مع تأجيـل المواجهـة                يمكن الخروج   

وشدد بشارة على ان المطلوب هو حسم هذا الـصراع          . مشيرا الى الحاجة التفاق تكون بنيته قادرة على تنفيذه        
ذ ووجاهـات وال    واكد الشيخ ابراهيم صرصور ان الصراع الدائر في القطاع يدور حول مناطق نفـو             . سياسيا

ونوه ان الخالص من دائرة االقتتال ليس صـعبا ويمكـن           . عالقة له بالشأن الفلسطيني وال يخدم اال االحتالل       
واكد ان حقيقة الخالف بين حماس وفـتح        . تحصيله باالتفاق على اجندة سياسية مشتركة حتى لو كانت مرحلية         

التعاطف الدولي مع الفلسطينيين جراء مظاهر االقتتال       كما حذر من خسارة     . يرتبط بالمصالح الحزبية والفئوية   
ووجه محمد بركة نداء الى      . سيما وان اسرائيل تحرض العالم زاعمة انهم عاجزون عن ادارة شؤونهم بأنفسهم           

ابناء شعبنا الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة، لوقف كل اشكال االقتتال مؤكدا ان الدم الفلسطيني المـسفوك                 
  .حتالل، ال يمكن ان يسفك مرة ثانية اليوم بسالح فلسطينيعلى مذبح اال

  5/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  أبو زيد نفت االشاعات عن خطة لتصفية االونروا .21
نفت كارين ابو زيد ما وصفته بـاالشاعات التي تتردد بين حين وآخـر عـن وجـود                  :  عمر عساف  ،عمان

واكدت مجددا ان االونروا  ستواصل تـوفير         . ى الدول المضيفة  مخططات لتصفية الوكالة  وتسليم خدماتها ال      
خدماتها لالجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس االردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غـزة               
 الى حين حل قضيتهم، لكنها نبهت، الى حاجة الوكالة الماسة الى الدعم المالي لنتمكن من الوفاء بمهماتنا  على                  

  . الوجه االمثل
  5/10/2005الرأي األردنية 
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  لصحيفة النهاررد من األونروا  .22
في هذا  . نشرت صحيفتكم مقاالً بعنوان تحركات على خط التوطين في لبنان، وهو يحتوي على مغالطات كثيرة              
وتود ان  الصدد تطلب منكم األونروا التحقق من صحة المعلومات في المستقبل قبل نشر ادعاءات ال اساس لها                 

مهمتها تقـديم خـدمات     . إن وكالة تشغيل وغوث الالجئين تقدم خدمات انسانية واغاثة فحسب         : توضح ما يأتي  
لم تصدر الوكالة أي وثيقة حول أي تحركـات         . تربوية وصحية واجتماعية الى الالجئين الفلسطينيين واخالفهم      

إن نشر معلومـات    . ل الموضوع المذكور  على خط التوطين في لبنان ولم تزود أي صحافي بأي معلومات حو           
  . خاطئة كهذه يعوق عمل وكالة األونروا والخدمات التي تقدمها الى مجتمع الالجئين الفلسطينيين

  5/10/2005النهار اللبنانية 
  

  وفد شؤون األسرى سلم جنبالط رسالة من أبو مازن .23
يين النائب جنبالط، وسلّمه رسـالة مـن        التقى وفد وزارة شؤون االسرى والمحررين الفلسطين      : نادين غنطوس 

وأعرب جنبالط خالل اللقـاء      . محمود عباس أكد فيها حرص القيادة الفلسطينية على وحدة لبنان ووحدة شعبه           
عن خشيته من وجود مشروع تآمر يستهدف الوحدة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وحذّر من المسلسل              

وظهر أمس، عقد الوفد الفلسطيني ولجنة المتابعة مؤتمرا صـحافيا،          . لسطيناالجرامي الذي يستهدف لبنان وف    
 .في دار نقابة الصحافة، بحضور ممثل النقابة فؤاد الحركة وممثلي االحزاب اللبنانية والفـصائل الفلـسطينية               

  . بعدها، انتقل الوفد الى ضريح رفيق الحريري ووضع اكليال من الزهر
  5/10/2005المستقبل اللبنانية 

 
  سجن المسكوبية يزداد سوءاً .24

أكد نادي األسير الفلسطيني، اليوم، على أن الوضع في سجن المسكوبية في القدس المحتلة، إزداد سوءاً خالل 
 .األيام القليلة الماضية، بسبب استفزازات السجانين اإلسرائيليين واعتداءاتهم القمعية المتكررة على األسرى

  4/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  أوضاع األسرى واألسيرات فـي تراجع مستمر .25
 أكد سفيان أبو زايدة، أن وضع األسرى واألسيرات في تراجع مستمر وأنهـم يعيـشون أوضـاعا                  :سمر خالد 

وشـدد   . أسيرات في العزل االنفـرادي 8مأساوية صعبة، مشيرا إلى أن إدارة سجون االحتالل ما زالت تضع     
فصل قضية األسرى عن باقي القضايا السياسية ألنها جزء من الموضوع السياسي وجزء             علي انه من الصعب     

وحذر أبو زايدة في تصريح خاص للرأي        .من حالة الصراع الدائم بين الشعب الفلسطيني واالحتالل اإلسرائيلي        
را أخرى مـن    حكومة االحتالل من موقفها الرافض لإلفراج عن األسرى، مشيرا أن الفلسطينيين سيتخذون أمو            

  .اجل الضغط والعمل على إجبار إسرائيل لإلفراج عن األسرى
  5/10/2005الرأي األردنية 

  
  السلطة لم تغّير عالقتها بحماس : موفاز .26

قال موفاز أمس أن األحداث األخيرة التي وقعت بين السلطة الفلسطينية وحماس ال تكتسب أهميـة كبيـرة وال                   
سلطة تجاه الحركة، نافيا بذلك تقارير إسرائيلية تحـدثت عـن أن هـذه              تؤشر على تغيير جذري في سياسة ال      

وأوضح أن ما حصل من صدامات في غـزة هـو           . األحداث تؤكد تعاون السلطة وجيش االحتالل ضد حماس       
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حدث موضعي تمت معالجته عبر اتصاالت واتفاق ولم يحمل في طياته أي تغيير استراتيجي في موقف السلطة                 
  .  سماه باإلرهابفي عدم محاربة ما

واعترفت محافل في جهاز االستخبارات اإلسرائيلي بأن الحديث يدور عن تطورات كفيلة بأن تكون ذات معنى                
  وكاالت. مصيري في المستقبل ويجب االنتظار لرؤية كم ستكون السلطة حازمة هذه المرة، على حد تعبيرها
 5/10/2005البيان 

  
 خابات التشريعيةرفض مشاركة حماس في االنتحالوتس ي .27

 ملمحة إلى تعطيل    .جددت إسرائيل رفضها مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية المقبلة طالما بقيت مسلحة           
ونقلت إذاعة سوا األميركية عن حالوتس أن إسرائيل لن تساهم فـي            . االنتخابات في حال مشاركة الحركة فيها     

وأضاف في تصريحات   . المقبلة إذا ما خاضتها حركة حماس     أي حال من األحوال بإنجاح االنتخابات التشريعية        
أدلى بها بمناسبة رأس السنة العبرية أن إسرائيل لن تتهاون مع حماس وأنها تعمل على إضعافها، مشيرا إلـى                   

وأكد أن العملية العسكرية    . أن حملة االعتقاالت األخيرة في الضفة الغربية جاءت بهدف اجتثاث جذور الحركة           
  وكاالت  .ية لم تنته في غزة، بل تم توقيفها مؤقتا لمنح فرصة للسلطة الفلسطينيةاإلسرائيل

  5/10/2005البيان 
  

  حالوتس يتوعد بمزيد من الهجمات على الفصائل  .28
 أكد حالوتس أن قواته ستواصل عدوانها على الفصائل الفلسطينية فـي الـضفة              : كامل إبراهيم  ،القدس المحتلة 

االعتقاالت التي طالت العشرات من كوادر المقاومة الفلسطينية لم يكن هـدفها منـع              الغربية، زاعما أن حملة     
وهدد بتوسـيع العـدوان     . حماس من المشاركة في االنتخابات، وإنما استئصال جذور اإلرهاب على حد زعمه           

وتـابع   .على غزة في حال عادت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى إطالق قذائف القسام على أهداف إسـرائيلية               
حركتا حماس والجهاد اإلسالمي لن تنزعا السالح بمحض إرادتهما، وأن ذلـك            : محرضا على فصائل المقاومة   

لن يتحقق إال إذا فرضت السلطة الفلسطينية نفوذها بشكل عملي واستغلت صالحيتها كما فعلـت فـي إشـارة                   
  .لإلشتباكات المسلحة بين الشرطة وعناصر من حماس

  5/10/2005الرأي األردنية 
  

  أميركا سترفع البطاقة الحمراء قريبا في وجه األسد : موفاز .29
أكد موفاز امس ان الضغط الذي تمارسه الواليات المتحدة علـى           : ب.ف. أ -أ.ب. د - واشنطن -القدس المحتلة 

ونسبت هآرتس امس الى موفاز قولـه        .دمشق ربما يفضي الى حدوث تغيير دراماتيكي في الحكومة السورية         
ة مع راديو اسرئيل ان تورط سورية في اغتيال الحريري فضال عن دعمهـا للمتمـردين العـراقيين                  في مقابل 

  .سيدفعان الواليات المتحدة الى اتخاذ اجراءات قد تطيح بنظام بشار االسد
 لن تكون مفاجأة لي اذا حصلت سورية على بطاقة حمراء مـن الواليـات المتحـدة مـضيفا ان                    :وقال موفاز 

اجراءات ضد سورية تبدأ من فرض عقوبات اقتصادية لتتدرج الى القيام بـإجراءات اخـرى               واشنطن ستتخذ   
وهو االمر الذي سيوضح للسوريين ان سياساتهم ال تتوافق وقرارات االمم المتحدة كما ال تنسجم مـع النظـام                   

  .العالمي الجديد الذي ارست قواعده الواليات المتحدة
 5/10/2005السياسة الكويتية 

  
  ان يعقد مؤتمره السنوي للسياحة في مرتفعات الجوالنالكي .30
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 استضافت مغتصبة كتسرين في الجوالن المؤتمر السنوي للسياحة الصهيونية، بمشاركة وزيـر             :القدس المحتلة 
ووزعـت   . من الشخصيات المقررة في تخطيط السياحة الداخلية     350السياحة الصهيوني هيرشزون وأكثر من      

يونية على المؤتمرين نتائج بحٍث كانت قد أجرته، قام به عدٌد من الخبراء، لفحص أفضل               وزارة السياحة الصه  
  .السبل لجذب الصهاينة للسياحة في الجوالن

  5/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  شركة إسرائيلية تعتذر لطوكيو  .31
سفنها قارب صـيد يابانيـا،      التي صدمت احدى    ) زيم(أقرت شركة النقل البحري االسرائيلية      : ب.ف. ا ،القدس

وقال مسؤول بالسفارة بتـل ابيـب، ان مـسؤولين كبيـرين            . بمسؤوليتها عن الحادث واعتذرت لسفير اليابان     
  . وانهما اعتذرا لسفير اليابان، بالشركة أقرا بضلوع شركتهما في الحادث

  5/10/2005الشرق األوسط 
  

  شالوم ينشر مقاال في اكبر صحيفة اندونيسية  .32
قالت مصادر رفيعة المستوي في وزارة الخارجية االسرائيلية ان موافقة صحيفة           : ة من زهير اندراوس   الناصر

وعبـرت  . اندونيسية علي نشر مقال بقلم شالوم، يعتبر انجازا تاريخيا لكسر الجمود مـع العـالم االسـالمي                
از، مشيرة الي انـه خطـوة   المصادر، كما افاد موقع يديعوت احرونوت امس الثالثاء، عن سرورها بهذا االنج 

وكان شالوم قد نشر مقـاال فـي اوسـع الـصحف            . اخري في اتجاه التطبيع مع اكبر دولة اسالمية في العالم         
  . االندونيسية انتشارا جاكارتا نيوز الصادرة باللغة االنكليزية تحت عنوان االسالم ليس عدوا لليهودية واليهود 

  5/10/2005القدس العربي 
  

   القدسانخفاض مؤشر .33
.  نقطة، في أول يوم من شهر رمضان       908.63انخفض مؤشر القدس مجدداً أمس الثالثاء وأغلق عند المستوى          

 سهما نُفذت من خـالل      659495 مليون دوالر، وتم تداول      4.04وكان حجم التداول منخفضاً أيضاً، حيث بلغ        
 6 شـركة، أظهـرت      24 البالغ عددها    وبمقارنة أسعار إغالق األسهم المدرجة في سوق فلسطين،        . عقداً 564

 شركات، واستقرت أسهم الشركات األخرى      10شركات ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم          
  .عند أسعار اإلغالق نفسها للجلسة السابقة

  5/10/2005الغد األردنية 
  

  سلطة الطاقة تستكمل استعداداتها لتنفيذ مشاريع  .34
 الشوا، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، أن سلطة الطاقة ستشرع قريباً بتنفيذ عدة              بين عزام   :حامد جاد 

 مليون دوالر، موضحاً أن هذه المشاريع ستشمل إقامة خطـوط           40مشاريع، ستمولها الحكومة األسبانية بقيمة      
الطاقة سـتطرح قريبـاً     ونوه إلى أن سلطة      .لنقل الكهرباء ومحطات لتحويل الطاقة ومراكز للتحكم الكهربائي       

  .مناقصة لتنفيذ هذه المشاريع، على أن يتم إنجازها قبيل نهاية العام المقبل
  5/10/2005األيام الفلسطينية 

  
  السلطة تحمل اسرائيل مسؤولـيـة الخسائر التي يتكبدها ابناء الضفة .35
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ادية اليومية التـي يتكبـدها      حمل مازن سنقرط إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الخسائر االقتص        : كامل إبراهيم 
واشار سنقرط   .الشعب الفلسطيني نتيجة لسياساتها القمعية عبر اإلغالقات والحواجز خاصة في شهر رمضان             

خالل مؤتمر صحفي أن إسرائيل عملت على اإلعالن عن إغالق كامل على المناطق الفلسطينية أي على أربعة                 
ز الداخلية التي الزالت بالمئات تارة بحجج أمنية وأخرى بـسبب           ماليين فلسطيني باإلضافة لإلغالقات والحواج    

وطالب الوزير الجهات الدولية لعب دور اكبر فعالية للعمل على الغاء االجراءات االسرائيلية القسرية               . األعياد
 التي تعمل على تدمير االقتصاد الفلسطيني وكذلك العمل على مساعدة الشعب الفلسطيني في اعـادة االنعـاش                

  .االقتصادي واالجتماعي
  5/10/2005الرأي األردنية 

  
 الصحة تدعو إلى منع استيراد األلعاب النارية وبيعها  .36

دعت وزارة الصحة، اليوم، إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل منع استيراد األلعاب النارية والمفرقعات، 
رة في بيان لها بمناسبة حلول شهر وطالبت الوزا .وعدم عرضها أو بيعها في المحالت التجارية واألسواق

رمضان المواطنين وخاصة األمهات، بضرورة اتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية، ومنع أطفالهم من اللعب أو 
شراء األلعاب النارية والمفرقعات والمقذوفات واآلالت ذات السرعات العالية مثل بنادق الصيد والدمدم 

 .وغيرها
  4/10/2005وفا  –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  عربسك تنشر األعمال الكاملة لألديب إميل حبيبي  .37

باشرت دار عربسك للنشر ـ حيفا العمل المكثف على إصدار األعمال الكاملة لألديب الراحل إميـل حبيبـي،    
وستشمل هذه األعمال، على وجه الخصوص، إبداعات غير منشورة أنجزها حبيبي في حياته وأودعهـا فـي                 

  . الخاصةعهدة سكرتيرته
 5/10/2005البيان 

  
  ميرفي يزور مخيمي الحسين والبقعة  .38

 أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية وجيه العزايزة أن تنفيذ مـشاريع البنيـة التحتيـة فـي                   :  بترا ،عمان
المخيمات يأتي في اطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين مستوى حياة الالجئين في هذه المخيمـات أسـوة                  

وقال خالل لقائه ريتشارد ميرفي أن االردن ينفق في هذا االطار اكثـر مـن                .باقي مناطق المملكة االقل حظا    ب
 مليون دوالر سنويا على شكل خدمات مباشرة وغير مباشرة لتنفيذ وتطوير المشاريع التنموية والخدماتية               400

طالع المباشر على مستوى الخدمات التـي       ومن جانبه قال ميرفي أن الزيارة تهدف لال       . المختلفة في المخيمات  
تقدمها االونروا لالجئين في المجاالت الصحية والتعليمية واالجتماعية لالجئين في المخيمات مشيرا الـى أنـه                

  .زار لهذه الغاية عددا من المدارس والعيادات الطبية التي تديرها وكالة الغوث في مخيمي الحسين والبقعة
  5/10/2005الرأي األردنية 

  
  للرقابة  النووية الضغط على إسرائيل إلخضاع ترساناتها باإلمارات تطالب  .39

دعت دولة االمارات في األمم المتحدة المجتمع الدولي الى ضرورة تعزيز جهوده الرامية الى إنـشاء منـاطق                  
ألمـم  خالية من األسلحة النووية وخصوصا في الشرق األوسط والخليج العربي، وحثت الدول الفاعلـة فـي ا                

المتحدة على الضغط على اسرائيل لحملها على تفكيك جميع ترساناتها النووية واخـضاعها للرقابـة الكاملـة                 
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ولضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أقرب وقت ممكن ووقف جميع مساعداتها المخصـصة لتطـوير                
  .البرنامج النووي االسرائيلي

  5/10/2005الخليج اإلماراتية 
  
  

  ندعم جمعيات المسجد األقصى :  في اليمنيريةخجمعية  .40
للجمعية اإلسالمية لنصرة األقصى، إن الجمعية تقـوم        محمد حزام العديل، األمين العام      قال   :  وكاالت ،صنعاء

وأوضح أن جمعيته تمكنت من جمع ما يقرب        . بواجب ديني، وهي وسيط خير بين الشعبين اليمني والفلسطيني        
من عشرة ماليين دوالر، خالل األعوام الستة الماضية، أنفقتها في مشاريعها الخيرية في كفالة األيتام واألسـر                 

  .اريع اإلغاثية والتعليمية والتنموية والصحية ومشاريع المسجد األقصىالفقيرة والمش
  5/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   على الفلسطينيين أنسنة خطابهم اإلعالمي في واشنطن:خليل جهشان.د .41

  اكد خليل جهشان في حديث ان العمل االعالمي في الساحة االمريكيـة طالمـا شـكل تحـديا                    :وديع عواودة 
واكد جهشان ان االمور هناك      .لسطينيا بسبب هيمنة امريكا المتزايدة على المسيرة السلمية في الشرق االوسط          ف

 واشار الى ان االميركيين صاروا يخلطون بين المقاومـة المـشروعة            2001ازدادت تعقيدا بعد احداث سبتمبر    
ين مكافحة االرهاب دوليا وبين القضية      خاصة ان اسرائيل بذلت وال تزال جهودا جبارة للربط ب          وبين اإلرهاب، 

واوضح ان هناك ازدواجية معايير داخل المجتمـع         !الفلسطينية، وبالمقارنة بين ياسر عرفات وأسامة بن الدن       
واوضح انـه    ! طفال فلسطينيا  20االمريكي السباب مختلفة، الفتا الى ان قتل شخص في تل ابيب يعادل مقتل              

 بالمائة من االميركيين ال زالوا يؤيدون حق الفلسطينيين         55 الى   50 حديثة فأن    وفقا الستطالعات رأي اكاديمية   
وافاد جهشان ان استطالعات الرأي التي بحوزتـه         .  بالمائة في سنوات التسعين    67باقامة دولة مستقلة مقابل     

جهـشان  كمـا دعـا      .  بالمائة من االميركيين يرون باخالء القطاع خطوة جريئة نحـو الـسالم            71تقول ان   
المسؤولين الفلسطينيين الى تجاوز خطاب التباكي والظهور بصورة اصحاب حق واقوياء يعانون مـن نقـاط                

واقترح جهشان بناء متحف يحمل اسماء كافة       ! ضعف واوجاع مشددا على االبتعاد عن الظهور بصورة البطل        
يم في تل ابيب التي تحفظ اسـماء        الشهداء الفلسطينيين كي يزوره كل من يفد للبالد على غرار مؤسسة  يد فش             

  .ضحايا المحرقة
  5/10/2005 48عرب 

  
  عرب عن اسفه الحداث غزةامجلس التعاون الخليجي  .42

اعربت االمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان لها أمس الثالثـاء عـن   : ا ف ب  ،  الرياض
  .مدينة غزة بين الشرطة وعناصر حماساسفها وقلقلها الشديدين لالحداث التي وقعت االحد في 

  5/10/2005القدس العربي 
  

 ):15( الرواية الفلسطينية الكاملة لمفاوضات اوسلو :قريع .43
غير أن أوري سافير ظل علي موقفه، حتي بعد قراءة نص رسالة األخ أبو عمار، وقال انه لن يتفاوض بشأن 

وثيقة المهمة، األمر الذي أدي إلي تعليق أعمال تلك وظللنا نحن مصرين علي موقفنا من هذه ال. هذه الوثيقة
  .الجولة
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حاول اإلسرائيليون إقناعي بسحب الصيغة، والعودة من ثم إلي الصيغة و 12/7/1993جلسنا صبيحة يوم 
وبعد أخذ ورد قليل، بدا أن كل . ليس هناك من سبب يدعوكم إلي رفض التفاوض حولها: قلت لهمفالسابقة، 

 .لي العودة إلي مرجعيته السياسية مجدداًطرف بات بحاجة إ
وعلي أن أذكر هنا أن وزير الخارجية النرويجي جوهان يورغن هولست قام بزيارة إلي العاصمة التونسية 

وقد حرص السيد هولست في هذا اللقاء الذي كنت فيه إلي جانب األخ أبو . لالجتماع بالقيادة العليا الفلسطينية
وبناء . مني وتيري ذهبا إلي إسرائيل مؤخراً، وقابال شمعون بيريس وعدداً من مساعديهعمار، ذكر أن كالً من 

 :علي هذه المقابلة فإنه يمكن تلخيص الموقف علي النحو التالي
نقل النرويجيون إلي إسرائيل تأكيدات فحواها أن منظمة التحرير الفلسطينية جادة جداً في سعيها للتوصل ) 1

 .Break Throughد إحداث انطالقة في مفاوضات أوسلو إلي اتفاق، وأنها تري
 .إن إسرائيل بدورها تريد اتفاقاً يتم التوصل إليه من خالل قناة أوسلو، باعتبارها القناة المناسبة والمؤهلة) 2
 .إن ما يجري في قناة أوسلو عبارة عن مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية) 3
 .حقيق اتفاق مباشر اآلن، أو ال شيءيمكننا ت) 4
، ولديهم الرغبة واالستعداد للتوصل 26/7/1993 ـ 24لدي اإلسرائيليين استعداد لجولة ُأخري في الفترة ) 5

 .إلي اتفاق، وتوقيعه في الجولة المقبلة
فلسطيني من أكد شمعون بيريس للنرويجيين أنه يتحدث باسمه وباسم إسحق رابين، وهما متفهمان للموقف ال) 6

 .مسألة أريحا، ولذلك فهما علي استعداد للتوصل إلي اتفاق في شأنها مع إبداء قدر من المرونة
لديهما االستعداد للتعاون من أجل قيام منظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل جهازها األمني، من قوات المنظمة ) 7

 .من الداخل والخارج
ة خطوط حمر، لذلك فإن النرويج تقترح معالجة الموضوع من خالل فيما يتعلق بالقدس فإن إلسرائيل عد) 8

 .الغموض البناء
 عرفات ومجريات اوسلو

 Historicalإننا فعالً بحاجة إلي : ولخص األخ أبو عمار الموقف الفلسطيني أمام الوزير النرويجي قائالً
Break Through) عقبات فنحن علي استعداد وإذا كانت هناك. ، وخاصة في غزة وأريحا)اختراق تاريخي 

في المرحلة النهائية هم مجبرون علي أن . لفك اشتباك، وإذا كانت هناك إرادة فهناك حل والعكس صحيح
يقدموا لنا كوريدور بين غزة والضفة الغربية، ونحن منفتحون علي بينيلوكس اقتصادي معهم ومع األردن، في 

. من التوصل إلي اتفاق مع األردن ومع لبنان وسورية فيما بعدواالتفاق معنا يمكّن رابين . المرحلة األخيرة
وقواتنا هي الوحيدة القادرة علي حفظ األمن ونحن نريدها أن تكون قوات لألمن المركزي، تتكون من الداخل 

 .وفيما يتعلق بالقدس علينا أن نجد الطريقة لتضمينها في إعالن المبادئ . نريد إعالن مبادئ بسرعة. والخارج
كان من الواضح لنا عبر هذه اللقاءات مع وزير الخارجية النرويجي أن هولست كان يريد، بين ُأمور ُأخري، و

 دعالتثبت من حقيقة أن األخ ياسر عرفات علي اطالع كامل بمجريات عملية أوسلو، وخصوصاً أن هناك ب
هذه العملية، وأنه يمكن أن يتنصل شكوكاً إسرائيلية عميقة في أن عرفات قد ال يكون علي اطالع كامل علي 

ولهذا فقد أرسل هولست تيري رود الرسن ومني جول إلي إسرائيل لمقابلة . منها في أي وقت من األوقات
كبار المسؤولين هناك، بمن فيهم شمعون بيريس وأوري سافير ويوئيل سينغر، إلطالعهم علي فحوي ونتائج 

لجانب اإلسرائيلي أن األخ أبو عمار مطلع علي مجريات القناة وأنه زيارة الوزير النرويجي لتونس، والتأكيد ل
 .يدعمها، بل يرغب في تحقيق اختراق سريع
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ولعل من المفيد هنا أن أوضح أن التعديالت المقترحة علي صيغة إعالن المبادئ، التي أثارت الجانب 
ومن أهم ما ورد في تلك . بخط يدهاإلسرائيلي المفاوض إلي أبعد الحدود، قد قام بوضعها األخ أبو عمار و

 :التعديالت
 .حق النازحين في المشاركة في االنتخابات، وكذلك سكان القدس) 1
 .المطارات والمعابر ونقاط الدخول والخروج بيد األمن الفلسطيني) 2
 .يتم التعامل مع القضايا الخالفية من خالل لجان التحكيم الدولية) 3
 .ريحا، ويتم االتفاق علي التموضع الجديد للقوات اإلسرائيليةيجري االنسحاب من غزة وأ) 4
 .ال مانع من توقيع اتفاق بين السلطة وإسرائيل) 5
 .ال جواب علي التزام جمع السالح في غزة والضفة الغربية، وال جواب علي الدعوة إلي وقف االنتفاضة) 6
 .وهو أكثر من كافاالعتراف بإسرائيل التزمته المنظمة أمام األمم المتحدة ) 7
 .تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني يتم من خالل وضع دستور الدولة الفلسطينية) 8
يدار األمن في غزة من جانب قوات المنظمة تحت إشراف األمم المتحدة، أو قوات متعددة الجنسيات، أو ) 9

 .من الراعيين
 .ذلك في الوقت المناسبضرورة إبالغ األمريكيين والروس ما يتم االتفاق عليه، و) 10
 .التفاهم علي موضوعات المرحلة االنتقالية سلفاً) 11
 .تنقل السلطات علي أساس جدول زمني متفق عليه وبإشراف دولي) 12

 حرب الوثائق
، عقدنا في 1993يوليو  ففي تموز. كانت هذه هي ثالث مرة نلتقي فيها الوفد اإلسرائيلي خالل شهر واحد

تمرت يومين، عرض خاللها المفاوضون اإلسرائيليون وثيقة اتفاق إعالن مبادئ أصابتنا الرابع منه جولة اس
. بخيبة أمل، وولّدت لدينا شعوراً عميقاً بأن الجانب اآلخر يتشدد في مواقفه، ويحاول ممارسة الضغط واالبتزاز

صوصاً لدي الجانب وفي الحادي عشر منه، عقدنا جولة ثانية استغرقت يومين كانا مشحونين بالتوتر، وخ
اإلسرائيلي الذي تلقي منا وثيقة مضادة أصابته، هذه المرة، بمشاعر المرارة التي كنا ُأصبنا بها في الجولة 

 .وفي الرابع والعشرين من الشهر ذاته عقدنا جولة ثالثة. السابقة
ضور النرويجي في كثافة الح: تسبب عامالن رئيسيان بتسريع وتيرة هذه الجوالت خالل هذه الفترة، وهما

مجري العملية التفاوضية أوالً، واالستعجال الذي أبدته القيادة اإلسرائيلية للتوصل إلي اتفاق، مغبة انكشاف 
  . القناة السرية، ثانياً

وهكذا عدنا إلي فندق هالفورسبوله المتواضع الذي عقدنا فيه الجولة العاشرة، متمسكين بالحدود الدنيا المطلوبة 
فقد تمسكنا في هذه الوثيقة .  تلبية مصالح شعبنا، الذي كان يتابع مفاوضات واشنطن المحبطة لآلماللنا من أجل

منظمة التحرير الفلسطينية شريك في المفاوضات؛ انسحاب إسرائيلي من غزة : بعدد من العناصر المهمة، مثل
سيطرة فلسطينية علي المعابر خالل ثالثة أشهر، وإجراء مفاوضات لتحديد حجم كل انسحاب إسرائيلي الحق؛ 

 .الحدودية؛ إنشاء قوة بوليس فلسطيني مكونة من عشرة آالف شرطي في غزة وأريحا
وكما كان متوقعاً فقد رفض الوفد اإلسرائيلي المفاوض هذه الوثيقة، التي رأي فيها استمراراً لما كان عليه 

ولم يتردد أوري سافير في . يوليو ني عشر من تموزموقفنا في الوثيقة التي قدمناها في الجولة السابقة في الثا
أبو عالء، إنك تتنكر للتفاهم الذي سبق أن أحرزناه، وإذا ما أطلعنا رابين وبيريس علي هذه : مخاطبتي قائالً

يوليو التي أضفنا  فإما أن نعود لمناقشة وثيقة السادس من تموز. الوثيقة فإن ذلك سيعني نهاية هذه المفاوضات
أوري، عليكم أن : فأجبته علي الفور. اعتراضاتكم علي بعض البنود، وإما أن تنتهي هذه المفاوضات عليها 

يوليو،  فنحن ال نتجاهل تلك الوثيقة التي تقدمتم بها في السادس من تموز. تستمعوا جيداً إلي وجهة نظرنا
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يقة التي طرحتموها كذلك مفتوحة والمواقف التي نطرحها في وثيقتنا هذه مفتوحة للنقاش بيننا، كما أن الوث
أما إذا تجاهلتم الوثيقة التي نقدمها لكم، فلن نستطيع العودة إلي تونس بدورنا، ولن يكون بإمكاني . للنقاش

 .عرضها علي األخ أبو عمار كذلك 
 11محادثات الجولة 

 مفاوضات الجولة علي خلفية هذه المواقف المتعارضة إزاء الكثير من بنود صيغة إعالن المبادئ، جرت
الحادية عشرة، لذلك فإنه يمكن تسمية هذه الجولة بحرب الوثائق، التي تعكس كل واحدة منها مواقف ومفاهيم 
ورؤي مختلفة لطبيعة الحل، وعالقات المستقبل بين الطرفين، وتبرز التوقعات والرهانات التي يعقدها كل 

 الرغبة المشتركة البادية علي الجانبين في عدم إهدار طرف علي االتفاق المنشود، من دون أن يسقط ذلك كله
 .فرصة التوصل إلي اتفاق مالئم لكليهما معاً

فمن جانبنا، كنا نشعر بأننا نحن علي عتبة اتفاق كبير ومهم، وأننا نقترب من لحظة الحقيقة، األمر الذي خلق 
عر بثقل المسؤولية الملقاة علينا في هذه إذ، من جهة أولي، كنا نش. لدينا مشاعر مختلطة ومتناقضة إلي حد ما

المرحلة، وبوطأة عبء مواجهة القيادات والجماهير الفلسطينية والمسؤولين العرب والرأي العام إذا ما توصلنا 
إلي اتفاق ال يرضي كل هؤالء، الذين سيتفاجأون بما سيعلن في نهاية هذه المفاوضات القائمة أساساً علي 

تدرج الزمني والمراحل المتعاقبة، وخصوصاً أننا نحن الذين عملنا طوال عقود ماضية مفهوم الحل الوسط وال
علي بناء رأي عام فلسطيني وعربي معارض ألي تسوية تنتقص من حق الشعب الفلسطيني في كامل ترابه 

ة ال سابق إالّ اننا، من جهة ُأخري، كنا علي استعداد تام لمواصلة اإلمساك بلحظة سياسي. الوطني في فلسطين
لها، تَِعد بإمكان التوصل إلي اتفاق انتقالي مرحلي، يفتح صفحة جديدة في مسار الحركة الوطنية الفلسطينية، 

 .التي بدت تواجه خيارات قاسية وصعوبات ال حد لها بعد حرب الخليج الثانية
 الخوف من اشقائنا العرب

كنا نتحسب لردات الفعل الفلسطينية التي نعرف، اآلن، ونحن نشارف التوصل إلي اتفاق، الحق أنه بقدر ما 
سلفاً، منطلقاتها واتجاهاتها ورهاناتها المتعددة، كنا نخشي ردات فعل أشقائنا العرب، وال سيما شركائنا في 
اللعبة التفاوضية الكبري الجارية في واشنطن منذ عدة أشهر، من دون أن يسفر عنها أي نجاح يمكن االعتداد 

إالّ إن تلك الخشية وهذا التحسب لم يحوال دون استمرار خوفنا من إمكان هبوب ريح . عليهبه أو البناء 
زمهريرية قوية تقلب مركبنا الصغير رأساً علي عقب، أو تكسر مجذافنا المتواضع، وتجعلنا متخلفين عن 

واشنطن، وبين أنواء الركب العربي الذي قد ينطلق بعيداً عنا ويتركنا وراءه نتخبط بين أمواج تعثر مفاوضات 
المأساة الفلسطينية السياسية واالجتماعية المتفاقمة بفعل تداعيات حرب الخليج الثانية، األمر الذي كان يدفعنا 
دفعاً نحو مواصلة مثل هذه المجازفة المحسوبة، بأخذ قرارنا المستقل، والتقدم بجسارة نحو نقطة الحسم بكل ما 

ك تلقي سهام االتهامات بالتفرد والخروج علي اإلجماع العربي الذي لم يكن فيها من مخاطر كبيرة، بما في ذل
 .حقيقياً وال وجود له في واقع االنقسام والتشرذم والضياع الذي كانت تعاني جراءه األمة منذ مطلع التسعينيات

 ظلت بشائره تلوح في وبالعودة إلي ما كانت عليه الحال في هذه الجولة الساخنة، فقد كنا نري في االتفاق، الذي
أفق قريب المنال، ما يحقق قبوالً وإقراراً واعترافاً رسمياً بأن الثوابت اإلسرائيلية والالءات السرمدية إزاء 
الشعب الفلسطيني يجري كسرها واحدة بعد اُألخري، وأن إقامة مجلس فلسطيني تشكل بحد ذاتها سيادة واقعية 

دة هي لمن يمارسها علي األرض، وأن هدف المفاوضات هو تنفيذ علي أرض فلسطينية، باعتبار أن السيا
، وأن نهايتها الحتمية ستقود إلي دولة فلسطينية مستقلة مهما تكن الصعوبات 338 و242قراري مجلس األمن 
وهو األمر الذي كان مدركاً في العقل اإلسرائيلي الذي كان يعي أنه يتفاوض، وجهاً . والعراقيل واإلخفاقات

جه، مع حركة وطنية فلسطينية ذات برنامج استقاللي وهدف نهائي يتساوق مع أهداف سائر حركات التحرر لو
 .الوطنية

 ليس في قدرتنا االنتظار
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لذلك فقد قررنا متابعة هدفنا حتي النهاية، والتمسك به حتي النفس األخير، وذلك علي الرغم من أن األجواء في 
 المفاوضات بقيت ترتدي طابع الحدة، ففي إحدي اللحظات خاطبت أوري هذه الجولة الطويلة والمكثفة من

وفي المقابل أنتم ال ترغبون . أنتم تريدون أن تحتفظوا بالسيطرة األمنية الكاملة ألغراض سياسية: سافير قائالً
ت لتشويه في منحنا الصالحيات المدنية الكاملة، وال تعترفون بحقوقنا الوطنية، وتبقون علي جميع المستوطنا

إن ما تعرضونه علينا في حقيقة األمر هو ال شيء، ليس سوي اإلبقاء علي االحتالل بصورة . صورة الحل
 .لذلك فإننا نفضل االنتظار لمدة عشر سنوات ُأخري إلنجاز اتفاق منطقي ومقبول لنا. ُأخري وبوسائل ُأخري

في قدرتنا سوي االنتظار، وأننا معاً سننتظر قدوم رد علي أوري سافير معقباً بنبرة يائسة، وبما معناه أن ليس 
لقد حارب كل طرف اآلخر مئة سنة . لن نتخلي عن األمن: وأضاف. المسيح، بينما ستتواصل آالم الشعبين

إننا نتفاوض حول الحكم الذاتي المرحلي، ومحادثات التسوية الدائمة هي حول الحقوق . وستستمر هذه الحرب
وعليه فقد تواصل التراشق باالتهامات، واستمر الصراخ، . لة الفلسطينية في مرحلة الحقةالوطنية الكاملة والدو

في حين أعرب بعض أعضاء الوفد اإلسرائيلي عن خيبة األمل في نهاية العملية، وقام برثائها علي نحو 
اوضات عند هذا درامي، ووقعت األزمة التي كنا نحاول دفعها إلي الوراء؛ إذ اقترح أوري سافير إنهاء المف

 .الحد، علي أن يقوم كل وفد بإبالغ رؤسائه ما آل إليه حال العملية التفاوضية
وافقت فوراً علي اقتراح رئيس الوفد اإلسرائيلي إنهاء هذه المفاوضات، ورحت أجمع عن الطاولة أوراقي 

وقبل أن ينهض .  والكآبةوسادت لحظة ثقيلة من الوجوم. المتناثرة، بينما راح سافير يجمع أوراقه هو اآلخر
كل منا عن مقعده للمغادرة، طلبت جلوس الجميع علي مقاعدهم لإلدالء بتصريح شخصي، فقلت والتأثر الشديد 

لقد كنا علي استعداد لتقديم . بذلت أنا وزمالئي جهوداً مضنية للتوصل إلي اتفاق سالم معكم: الجاد بادياً علي
بيد أنني أجد نفسي . لتدرج وال تجحف بحق شعبنا وبحق قضيتنا الوطنيةتنازالت تقوم علي أساس المرحلية وا

اآلن غير قادر علي مواصلة هذه العملية من أساسها، لقد وصلنا إلي طريق مسدود، وأنا ال أتهم أي إنسان، 
ني ورغم أن هذه لحظة صعبة بالنسبة لي، فإن. غير أنني ال أستطيع االستمرار أو تقديم أي مساهمة بعد اآلن

واألخ أبو عمار سوف يقرر من هو الشخص الذي . أود أن أعلمكم بأنني سوف أستقيل من هذه المهمة برمتها
 .وآمل أن ينجح البديل في إحراز ما لم أتمكن من إحرازه. سيحل محلي

سوف أظل مؤمناً بوجوب التوصل إلي حل تفاوضي، وسأكون علي استعداد تام لتقديم أي استشارة أو معونة 
لقد كان التعرف عليكم شيئاً ممتعاً . أشكركم علي ما أبديتموه من تعاون.  يحل مكاني إذا رغب في ذلكلمن

 .آمل لكم النجاح وآمل أن نلتقي في المستقبل . ومفيداً بالنسبة لي
علم ولذلك لم أكن أ. كان ما قلته يبدو كأنه مناورة، بينما هو فعالً حالة من اإلحباط واليأس من حدوث أي تقدم

أنها ستنجح أم ال في تليين الموقف اإلسرائيلي إزاء عدد من القضايا الجوهرية الخالفية المطروحة علي طاولة 
التفاوض، ولم يكن ذلك هو ما أريد ألنني لست من السذاجة بحيث أعتقد أن مثل ذلك سيغير الموقف 

يقرر اإلبقاء عليها أو إغالقها، فقد وألن هذه المفاوضات ليست ملك شخص ل. اإلسرائيلي المقرر من تل أبيب
اكتفيت في كلمتي هذه بإعالن عزمي علي تقديم استقالتي إلي القيادة الفلسطينية، وتجنبت بوضوح إعالن إغالق 

ولقد التقط أوري سافير هذا المعني بدقة، فعقب علي موضوع . هذه القناة أو وقف المفاوضات في إطارها
 أعقاب مئات من الساعات التي قضيناها في المفاوضات معاً أنني أقدركم لقد شعرت في: استقالتي بالقول

. وأحترمكم، وأنا أشعر باألسف الشديد للقرار الذي اتخذته، وفي رأيي أنه قرار خاطئ، بيد أنني سأحترمه
 .وباسمي وباسم زمالئي أتمني لك النجاح، وال شك أننا سنواصل العمل مع البديل الذي سيحل محلك

ا التعقيب علي كلمتي من جانب أوري سافير إلي ازدياد األجواء اكفهراراً، وعمق الموقف الدرامي هذا أدي هذ
ولم تنفع كلمات المجاملة التي بادر يائير هيرشفيلد إلي . الشعور المشترك بخيبة األمل والصدمة لدي الجميع

أنا ورون بوندك نعرفك :  فقد قال هيرشفيلد.إبدائها حيالي في تخفيف حالة التجهم والوجوم البادية علي الوجوه
. هذا يوم أسود، والتاريخ لن يغفر لنا. منذ أشهر طويلة، وكنا نعتقد بأننا سنتمكن من التوصل إلي اتفاق بفضلك
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لقد ناضلت طوال حياتي من أجل هذا السالم، وها أنا أراه يفر من أصابعي، وال يوجد من يدري ما إذا كنا 
إن هذا اليوم هو . هذا الطريق أم ال، ربما ينجح غيرنا وربما سننتظر وقتاً طويالً آخرسنواصل السير علي 

 .أسوأ يوم شهدته في حياتي
توجهت أنظار الجميع . لكن هذه الكلمات المجاملة لم تؤد إالّ إلي زيادة الجو احتقاناً، ولم تزدني إالّ تأثراً

مقعدي وطلبت من أعضاء وفدنا، الذي كان انضم إليه بدءاً نحوي، إالّ إنني بقيت صامتاً وغاضباً، فنهضت عن 
من هذه الجولة األخ محمد أبو كوش بديالً من الدكتور ماهر الكرد، أن يحزموا الحقائب، وتوجهت من ثم نحو 
باب القاعة، وخرجنا معاً من دون أن نلقي التحية، أو حتي مجرد نظرة، علي الوفد اإلسرائيلي الذي تبعنا في 

ج من باب القاعة، حيث كان يقف الرسن وزوجته مني، ومعهما رجال األمن الذين قرأوا جميعاً ما علي الخرو
وجوهنا من عالمات تدل علي التوتر والغضب واأللم وخيبة األمل، وما إلي ذلك من مشاعر نجمت عن انفجار 

للذين بدت عليهما عالمات الذهول، ولم أتبادل الحديث مع مضيفينا النرويجيين ا. هذه األزمة التي ال سابق لها
وسرت في ممر طويل أتكئ علي عصاي إلي غرفتي في الفندق، ألجري اتصاالً هاتفياً باألخ أبو مازن في 

 . تونس، وأخبره بأن كل شيء قد تحطم، وأنه ال يمكننا االستمرار، وأن المفاوضات انتهت
أبو عالء، : شل بادية علي وجهه، وقال برقة وتودداقترب الرسن مني بتردد وعالمات االلتياع والشعور بالف

عم ستتحدث معي، لماذا ال تذهب إلي أصدقائك اإلسرائيليين؟ رد : فأجبته بال اكتراث. أود أن أتحدث معك 
 .تحدث مع أوري علي انفراد، إنها الطريقة الوحيدة.. أبو عالء: الرسن بنبرة فيها شيء من التوسل

 وأبديت قدراً من االنزعاج والغضب إزاء الرسن اللطيف، الذي تحملني وتحمل رفضت الفكرة من أساسها،
. أرجوك يا أبا عالء، إذهب إلي أوري، إفعلها من أجلي: وعاد فقال. فورات غضبي أكثر مما يستطيع المرء

ل ذلك ال تفع: فأجبته محذراً، وأنا مدرك أن هذا المضيف الصادق الود قد وضع كرامته الشخصية علي المحك
إالّ إن النرويجي لم ييأس، وبدا لي كأنه غريق يتعلق . أنت ال تستطيع أن تطلب مني أن أفعل شيئاً كهذا. معي

وبعد أن غادر . بقشة، فطلب مني مرة ثالثة أن أقابل أوري سافير، راجياً أن أقوم بذلك هذه المرة فقط من أجله
وزوجته مني التي بكت بشكل الفت للنظر، لم أجد مفراً من للقاء أوري، والتنقل بين الطرفين أكثر من مرة هو 

فذهب من فوره إلي . االستجابة الستغاثة الرسن وزوجته، هذه االستغاثة التي بدت أقرب ما تكون إلي التوسل
سافير، وتحدثا معاً، ثم عاد تيري وقد اكتست قسمات وجهه بعالمات االرتياح والحبور، قائالً إن لدي أوري 

 .معينة يود أن يبحث فيها معي علي انفرادنقاطاً 
 كيف حالك؟:  بعد، فبادرني قائالًتركنا الرسن وحدنا، أنا وأوري سافير، الذي وجدني في طور شديد من التأثر

القيادتان، لديكم ولدينا، متصلبتان في موقفيهما، ويبدو أنهما ال تدركان أهمية هذه . الوضع سيئ للغاية: قلت
 . أستطيع في مثل هذه الظروف مواصلة هذا الحوار الفرصة، وأنا ال

ما رأيك . إذا كنا غير قادرين علي معالجة أعراض المرض، يجب علينا أن نبحث عن جذوره وأسبابه: سافير
 .أن نجري مفاوضات مباشرة حول االعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية؟ 

 ما الذي تقصده؟: سألت
ينبغي أن أستفسر من القدس . ا أقوم بمبادرة شخصية مني، ولم تأت بعد الموافقة رسمياً من القدسأن: سافير

 .حول ما يمكن أن يلي من خطوات
  30/9/2005القدس العربي
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. ”بترتيب البيت الفلـسطيني   “ يعرف فلسطينياً    يعد إحياء منظمة التحرير وإصالحها أحد العناوين المهمة في ما         
ويبدو أن وضع منظمة التحرير على مفترق طرق، يتجه بعضها نحو اإلصالح واإلحياء، ويتجه اآلخر نحـو                 

  . التسويف والتهميش
لقد وقعت قيادة منظمة التحرير اتفاقية أوسلو، فنتجت عن ذلك تحوالت كبيرة فـي الـسياسة الفلـسطينية،وفي                  

لسياسي الفلسطيني، ولعل من أهم هذه التحوالت قيام السلطة الوطنية، وتعزيز دورها على حساب دور               النظام ا 
  .منظمة التحرير التقليدي

في النظام السياسي الفلسطيني المعترف به عربيـاً        ” الفلسطينية األعلى واألشمل  “إن منظمة التحرير هي الهيئة      
لسلطة السياسية واإلدارية، بشكل عام، وفي قضايا الحـل النهـائي           من كونها مرجعية ا   “ العلو  “ودولياً، ويأتي   
  . للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج” مرجعية تمثيلية“ويأتي الشمول من كونها . بشكل خاص

والمتوقع أن يدفع اتفاق القاهرة واالنسحاب من غزة باتجاه االختبار العملي لهذه األحاديث التي مـألت فـضاء     
  .سطيني، وخلقت حالة من التفاؤل في األوساط الفلسطينيةاإلعالم الفل

ليس غريباً وفق تركيبة النظام السياسي الفلسطيني أن يلجأ الفلسطينيون إلى المنظمة كلما حزبهم حازب، فحين                
اشتكوا من فساد السلطة طالبوا بتدخل المنظمة، وحين جددوا رئاسة السلطة عادوا إلى المنظمة، وحين توافقوا                

بمرجعية وطنيـة إلدارة االنتفاضـة   ” حماس“ التهدئة في القاهرة ربطوها بإصالح المنظمة، وحين طالبت    على
  . واالنسحاب قالوا هذه هي منظمة التحرير البيت الفلسطيني فمرحبا بكم فيها

المشاركة في أطر منظمة التحرير بحسب تفاهمات القاهرة، وأخذ الفرقـاء يتحـدثون فـي               ” حماس“لقد قبلت   
  . فاصيل المشاركة وآلياتها والتحفظات المصاحبةت

إن إحياء منظمة التحرير وإصالحها بحسب تفاهمات القاهرة يعدان من القضايا الوطنية ذات الحجـم الكبيـر،                 
غير أن النظرية في هذا الموضوع شيء، والتطبيق شيء آخر، في الوقت الذي ينفد فيه الـزمن الفلـسطيني،                   

  .مختلفة باتجاه شطب منظمة التحرير، والشعب الفلسطيني خارج األراضي المحتلةويتجدد العدوان بأشكال 
إن الخطاب السياسي الفلسطيني يقدم لنا موقفين، بينهما قدر من التباين، األول يطالب بتسريع وتيرة اإلصـالح                 

اطل ويسوف وال   والتوسيع واإلحياء، ويستشعر أصحابه الخطر الذي يهدد كينونة المنظمة ووجودها، واآلخر يم           
  . يرى له مصلحة في إشراك الحركات اإلسالمية، ومنحها جزءاً من شرعية منظمة التحرير اإلقليمية والدولية

                  األجدر بنا جميعاً أن نحسن قراءة فك االرتباط وتوجهات سلفان شالوم نحو مجلس األمن الستصدار قرار يقـر
ي غزة، ويمهد إلعالن قيام دولة فلسطينية في غزة تكون بداية           لألراضي الفلسطينية ف  ” إسرائيل“بانتهاء احتالل   

  . النهاية لمنظمة التحرير
نعم، إن إقامة الدولة هي أحد المطالب الفلسطينية، لكن من دون التفريط بالقـدس وأجـزاء مـن الـضفة، أو                     

: قريع إلى القول    اإلجحاف بدور منظمة التحرير وإحداث فراغ سياسي، ولعل هذا ما دفع رئيس الوزراء أحمد               
أنا ال أنصح باإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينية اآلن، يعني إثر االنسحاب من غزة، ولعل في هذا السياق يأتي                   

  . تصريح فاروق القدومي الداعي إلى تعزيز منظمة التحرير في إدارة المناطق التي يجلو عنها االحتالل
ة في هيئات منظمة التحرير انطالقاً  من قراءة عميقـة للرؤيـة             لقد استجابت الحركة اإلسالمية لدعوة المشارك     

  .الصهيونية الهجومية، والتحوالت الداخلية واإلقليمية والدولية
إن الدعوة إلى إحياء المنظمة وإصالحها انتقلت من مستوى المطالبة الحزبية والشعبية، إلى مستوى االتفاق في                

عقب مرحلة التنفيذ، وكأن تعقيدات القضية الفلسطينية فرضت علينا أن          القاهرة، وقد طالت فترة االنتظار التي ت      
نبقى أسرى التردد الدائم، والتسويف المتجدد، والهروب من مواجهة مشاكلنا وجهاً لوجه، مع أن قواعد النجاح                

  .تدعو إلى مواجهة الذات والقضية واآلخر بحكمة ومرونة وحزم معاً
  5/10/2005الخليج اإلماراتية 
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  توضيح مطلوب من حماسال .45
  عبد الستار قاسم. د

لم تكن األدلة التي قدمتها حماس ضد العدو الصهيوني بأنه قصف بالـصواريخ الجمهـور أثنـاء مهرجانهـا                   
تم تقديم عينة من أجهزة إليكترونية، لكن ذلك ال يشكل جزءا مـن تحقيـق محايـد                 . االحتفالي في جباليا كافية   

  . وشامل
لم يكن من الشجاعة في شيء ترك األمور        . لب حماس بداية تحقيقا محايدا في الحادث      كان من الشجاعة أن تط    

العقل والحكمـة   . لمبارزة في وسائل اإلعالم بين السلطة وحماس، وتحويل األمر إلى اتهامات وأخرى مضادة            
هي األكثر  يتطلبان الهدوء ومواجهة الموقف بكل ما يمكن أن يترتب عليه، والمجتمعات التي تبحث عن حرية                

  .حاجة من غيرها لألسلوب العلمي في حل المشاكل والوصول إلى الحقيقة
السلطة بالتأكيد ليست مؤهلة لتحقيق موضوعي ألنها هي ذاتها متورطة بأعمال كثيرة جـدا ال يمكـن للـنهج                   

 ال عالقة   الموضوعي إن تم اتباعه أن يبرئ قادتها ورموزها، وهي بالتأكيد تنطلق من منطلقات فئوية مصلحية              
  . لها بالمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني

هل فعال حصل قصف من الجو؟ أم هل كانت المتفجرات جزءا من االحتفال؟ أم هل تعرضـت حمـاس إلـى                     
  .اختراق بحيث زرعت أجهزة مخابرات متفجرات في السيارة أو تحتها؟ الحقيقة قد تكون مرة، لكنها مريحة

نحـن فـي مرحلـة      . كل الفصائل الفلسطينية إن دور االستعراض لم يحن بعد        هذا ومن المهم القول لحماس ول     
السالح القوي هو السالح السري، أما سالح االستعراض فيعـرض          . التحرر الوطني مما يتطلب سرية السالح     

الشعب الفلسطيني ال يحترم سالح السلطة أو أسلحة المهرجانات والجنـازات واألفـراح،             . أمن الجميع للخطر  
  .م فقط ذلك السالح الوطني الذي يواجه العدوويحتر

  4/10/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

  خالف بين السلطة وحماس‚‚ غزة بعد االنسحاب .46
   محمد ولد الشيخ

يبدو ان السيناريو االسود الذي كان المخلصون يخشون من حدوثه في فلسطين بعـد االنـسحاب االسـرائيلي                  
يه اخذ في التشكل شيئا فشيئا بعد فترة هدوء نسبي اعقبت االغتياالت التـي نفـذتها                وكانت اسرائيل تراهن عل   

  ‚اسرائيل والغارات التي شنتها ضد االبرياء بحجة اسكات صوت حماس والمقاومة الفلسطينية
ومن الواضح ان عملية االستقطاب التي اعقبت االنسحاب االسرائيلي من غزة ومحاولة كل طرف اظهار نفسه                

ظهر المسيطر على الشارع الفلسطيني وصاحب الكلمة الفصل في شؤونه ستنعكس سلبا على هذا الشعب               في م 
الذي دفع الكثير من دماء ابنائه على يد قوات االحتالل ليختتم نضاله المشرف بتقاتل داخلي على الفتات الـذي                   

ائيلي قامت به اسرائيل من تلقـاء       مة او انه عمل اسر    وتركته اسرائيل وراءها سواء كان هذا الترك بفعل المقا        
نفسها لتظهر للعالم ان بقاءها تحتل االرض الفلسطينية وتهين شعبها افضل من عملية الفوضى والحرب االهلية                

وسيحاول كل طرف من طرفي النزاع على التركة االسرائيلية في غزة اظهار نفـسه علـى انـه الـضحية                    ‚ 
ولكن في حقيقة الواقع ليس هناك ال احد بعيـد عـن المـساءلة              والطرف الثاني هو المتسبب في كل ما جرى         

فحماس بتعجلها قطف ثمار االنسحاب وتجييشها انـصارها فـي تظـاهرات            ‚ والمسؤولية عما يجري في غزة    
واستعراضات الظهار ما تتمتع به من قوة في غزة قد احرجت السلطة الفلسطينية وعرضتها للنقد وجعلت دول                 

ي الخاضعة اصال لالمالءات االسرائيلية تصنع شرطا مسبقا يمنع حماس من المشاركة في             صناعة القرار العالم  
االنتخابات المقبلة ورغم رفض السلطة لمثل هذه الشروط اال ان بعض المناوشات مع عناصر الشرطة والعديد                

قيـام انـصار    كمـا ان    ‚ من االمور الجزئية ساهمت في توتير الوضع بين الفصيلين الفلسطينيين حماس وفتح           
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الحركة بإعدام مستوطن قد ألب اسرائيل عليها وجعلها تقوم بأعمال عسكرية انتقامية راح ضحيتها الكثيـرون                
  ‚من االبرياء

والمالحظ اآلن من طرف المراقبين لقرارات حماس يالحظ تخبطا واضحا وعدم وضوح في الـصورة لـدى                 
وبنفس القدر تفتقـد     ‚دخل في نزاع مع اكثر من طرف      الحركة وهو ما يؤشر لوجود ازمة قيادة تجعل الحركة ت         

السلطة الشخصية الكاريزمية كتلك التي كان يتمتع بها الرئيس الراحل ياسر عرفات كما ان ظهـور حركـات                  
مسلحة داخل فتح وانصار لهذا العضو او ذاك قد جعل الثأرات الشخصية والمحسوبية تؤثر على آليـة اتخـاذ                   

بخروج االمور عن السيطرة اذا لم يتم التعامل بصورة مغايرة جذريا للتحديات التـي              القرار في السلطة وتهدد     
  ‚تواجهها السلطة داخليا وخارجيا

 5/10/2005الوطن القطرية 
  

  تسليح فصائل فلسطينية بوظائف سورية لبنانياً وفلسطينياً .47
  نصير األسعد

ذلـك أن موجـة     . اللبنانية الحالية أي افتعـال    ليس في إثارة مسألتي التسلّح والسالح الفلسطينيين في الظروف          
التسلّح الجديدة بدأت قبل االنسحاب السوري من لبنان واستمرت اثناءه وتصاعدت بعده بحسب معلومات مـن                

  .مصادر فلسطينية بالدرجة األولى
ثير المخاوف  وفي تقدير أوساط سياسية لبنانية متابعة ان التسلّح الفلسطيني من سوريا لفصائل موالية لدمشق، ي              

  :لدى اللبنانيين من زوايا نظر عدة
أوالً ـ ان الفصائل الموالية لسوريا، شكّلت خصوصاً منذ التطورات التي طرأت على الوضع الفلسطيني فـي   

، جـزءاً ال يتجـزأ مـن        1985 ثم بعد حرب المخيمات في العـام         1982لبنان بعد االجتياح اإلسرائيلي عام      
 وأمنياً ومخابراتياً، بمعنى انها شكلت في آن أداة سوريا في الـصراع ضـد القيـادة        المنظومة السورية سياسياً  

  .بيد سوريا في لبنان" ورقة"الفلسطينية و
فليس خافياً ان سوريا انتقلت بفعل تطورات عقد الثمانينات من القرن الماضي من الشراكة عبر فصائل موالية                 

 المباشر مع السلطة الفلسطينية واقتطـاع جـزء مـن الـشتات             لها في منظمة التحرير الفلسطينية إلى النزاع      
  .الفلسطيني في لبنان وسوريا عن مركز القضية الفلسطينية

  معطيات ومعلومات عن اللقاء السوري ـ الفلسطيني
ثانياً ـ وإذا كانت حال الفصائل الفلسطينية الموالية لسوريا، قد استقرت على األساس، كونها في اليد السورية،  

سورية محددة في المرحلـة     " سياسة"عنى ذلك ان استئناف تسليحها في اآلونة األخيرة، انما يندرج في إطار             فم
  :الراهنة ـ المقبلة، وذلك قياساً إلى المعطيات والمعلومات اآلتية

ـ  1 د،  ـ قبل فترة وجيزة، دعيت الفصائل الموالية لسوريا إلى اجتماع مع القيادة السورية والرئيس بشار األس
ان اتفاقاً حصل خالله على اعتبار ان السالح الفلسطيني في لبنان، انما            " مسورنة"بعد هذا اللقاء عممت قيادات      

حتى من  ".. حزب اهللا "محصوراً بسالح   " السالح المقاوم "نوعي بعد ان كان     " تطور"وهذا  ".. سالح مقاومة "هو  
  .وجهة نظر دمشق

 إلى حيثية ان السالح بيد الفلسطينيين في لبنان هو لضمان حق العـودة  التسليح ترتكز" نظرية" ـ وإذا كانت  2
األول هـو معارضـة الـسلطة       : ومنع التوطين، فليس خافياً ان الوظيفة السياسية المطروحة له هي من شقين           

ية لتفكيك القض ) العودة مثالً (خلف عناوين ظاهرها محق     " التمترس"الفلسطينية والمسار السياسي الذي تعتمده و     
" قوى المواجهة "الفلسطينية وتجزئتها ووضع الالجئين في مواجهة مع السلطة، والثاني هو تحت عنوان استنفار              

وبهذا المعنى، فإن الوظيفة السياسية للتسليح السيما فـي موجتـه           . في وجه الضغوط التي تتعرض لها سوريا      
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بـ تجديـد   " الضغوط"من جهة وللتلويح ضد     الراهنة سورية بحتة ضد القيادة الفلسطينية ومشروعها السياسي         
  .الفلسطيني في لبنان من جهة أخرى" اإلنفالش"

الوضع الفلسطيني فـي لبنـان خـالل    " تضبط" ـ وفي المعطيات والمعلومات أيضاً، ان سوريا التي كانت  3
ـ                 د مرغوبـاً   مرحلة وجودها العسكري، تعلن عبر هذا التسليح أن ما كان مضبوطاً في السنوات الماضية لم يع

 الذي أخرج سوريا من لبنان، عليه أن يواجـه          1559بضبطه بعد الخروج السوري، وأن من يريد تنفيذ القرار          
  .معينة ومتاعب كبيرة" فوضى"

ثالثاً ـ ان ما يثير مخاوف اللبنانيين إذاً، ان الفصائل المعنية أكثر من غيرها بموجة التسليح الجديدة، انما تنفذ  
والحال أن لبنـان هـو   . لسطينية وسياستها اإلقليمية أي التهديد بالفوضى في مواجهة الضغوط      سياسة سوريا الف  

  .مسرح تنفيذ هذه السياسة السورية، وهو مسرح الفوضى
ـ  الـسورية الحاليـة   " الـسياسة "رابعاً ـ وفي ضوء ما تقدم تعرب األوساط اللبنانية المتابعة عن اعتقادها أن ل

الشعب الفلسطيني في المخيمـات ومرجعيتـه الـسلطة         : منها، ضحيتين في المباشر   والتي يأتي التسليح من ض    
الوطنية الفلسطينية التي تفاوض عنه إلنهاء معاناته، والشعب اللبناني واستقراره ومساره السياسي الديموقراطي             

  . السلمي
  "سالح مقاومة"ال وظيفة للسالح الفلسطيني وهو ليس 

لكنها تعتبر أن   . لمتكاملة، تنظر األوساط اللبنانية إلى خطر التسلّح في موجته الجديدة         باالستناد إلى هذه الخلفية ا    
الراهن بـل علـى ضـرورة       " فائض التسلّح الفلسطيني  "موجة التسلّح هذه، أتت ليس فقط لتسلّط الضوء على          

  :وفي هذا المجال، تسجل النقاط الرئيسية اآلتية. معالجة مسألة السالح الفلسطيني نفسه
أ ـ بالعالقة مع ما تقوله القيادة الفلسطينية، فإن السالح الفلسطيني في لبنان لم يعد ذا وظيفة سياسية فلسطينية،  
ومن الطبيعي أنه لم يعد ذا وظيفة سياسية لبنانية، وذلك منذ التحول التاريخي في مسار النـضال الفلـسطيني                   

 للسالح وظيفة اآلن تحددها بالـدفاع عـن المخيمـات مـن             وتعتبر القيادة الفلسطينية ان   . باالنتقال إلى الداخل  
. شروط التفاوض بشأن الالجئين في انتظار اتفاق لبناني ـ فلسطيني " تحسين"اعتداءات إسرائيلية محتملة أو لـ

مـع  " الجبهة اللبنانية "أو يطرح مهام قتالية على      " سالح مقاومة فلسطينية  "لكن أحداً ال يصنّف السالح على أنه        
  .ئيلإسرا

ب ـ من الواضح ان السالح الفسطيني في لبنان حصل على تمديد في الوقت والصالحية منذ اتفاق الطائف في  
ولهذا التمديد أسباب عدة منها أن سوريا لم تطبق الطائف في مرحلة وصايتها علـى               .  وحتى اليوم  1989العام  

ة لبنانية ـ فلسطينية ودون إنتـاج تفـاهم    لبنان، ومنها أن سوريا حالت باستمرار دون تكريس مصالحة تاريخي
لبناني ـ فلسطيني حول العالقات بين الجانبين، بحيث تكون العالقة اللبنانية ـ الفلسطينية عالقة بين شـعبين    

  .أي عالقة سياسية شعبية متكاملة".. كيانين"و" دولتين"و
نسحاب السوري من لبنـان يفتـرض أو   ج ـ وبالنسبة إلى اللبنانيين، في المرحلة الراهنة بنوع خاص، فإن اال 

  .يجب أن يفترض إعادة االعتبار التفاق الطائف، أي للتسوية التي ينبغي أن ترتكز اليها عملية بناء الدولة
وعلى هذا األساس، فإن السالح الفلسطيني المنتهية وظيفته في لبنان بما فيها سبب إمكان استخدامه سورياً فـي                  

ادة الفلسطينية، كان يجب أن يكون مطروحاً، ال سيما بعد قيام الحكومة اللبنانية، على              اتجاه معاكس لسياسة القي   
طاولة حوار أخوي لبناني ـ فلسطيني، بوصفه ـ أي السالح ـ بنداً في ملـف أوسـع للعالقـة اللبنانيـة ـ         

  .سوري" تحريض"ال أن تتفاقم مسألة السالح بـ.. الفلسطينية
حمود عباس الذي زار بيروت مرتين العام المنصرم، مرة قبل انتخابـه خلفـاً              والحال ان الرئيس الفلسطيني م    

للزعيم الراحل ياسر عرفات وثانية بعد انتخابه، أكد ان الفلسطينيين في لبنان وسالح المخيمات تحت القـانون                 
الزيارات جميعاً  وإذا كان صحيحاً أن هذه      . وكذلك قالت الوفود الفلسطينية الرسمية التي زارت لبنان       .. اللبناني

لم تنتِه إلى اتفاقات نهائية، فالصحيح هو أن المعايير التي جرى التحدث بها هي معيار مصلحة لبنان واستقراره                  
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ومعيار مصلحة العالقة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني ومعيار دعم الفلسطينيين لعملية بناء الدولة في لبنـان                
  .الفلسطيني وفق المسار الذي يقرره الفلسطينيون ديموقراطياًودعم اللبنانيين لالستقالل الوطني 

وللرئيس عباس .  واستمرت محددة على هذا النحو بعده1559د ـ هذه األمور جميعاً كانت محددة قبل القرار  
موقف واضح أكد من خالله ان للبنانيين أن يقرروا كيفية تعاطيهم مع القرارات الدولية وأن السلطة الفلسطينية                 

والحال ان اللبنانيين في أكثريتهم قرروا حيال البند المتعلق بسالح المقاومة اللبنانيـة             . تدعم الخيارات اللبنانية  س
 وقرروا أن يكون حوار لبناني ـ فلسطيني في ما يتعلق بملف العالقـة ومـن ضـمنه     ،هذا االستحقاق" لبننة"

  .السالح
ة مواجهة التوطين ليس في محله، ألن حمايـة حـق   هـ ـ ان حديث بعض الفلسطينيين عن ان للسالح وظيف 

ــ   العودة ليست مهمة مسلحة، بل هي عملية سياسية وطنية فلسطينية متكاملة وهي عملية مـشتركة لبنانيـة                
أما قول بعضهم اآلخر من جماعة سوريا خصوصاً أن السالح هو للدفاع عن الفلسطينيين فـي  . فلسطينية أيضاً 

ذريعة لذلك، فهو استخفاف بعقول اللبنانيين ليس فقط        " حراس األرز "متخذين من بيان    وجه فئات لبنانية معينة،     
نُبذوا من قبل المجتمع السياسي اللبناني بأسره، بل ألن حمايـة الفلـسطينيين فـي لبنـان                 " حراس األرز "ألن  

  .مسؤولية وطنية لبنانية
  نداء إلى عباس

ائل فلسطينية موالية لدمشق، أي الفصائل التي تـشكل جـزءاً           ان اللبنانيين متخوفون من التسليح السوري لفص      
لدى فصائل تتخذ من دمشق مقراً      " العقائدية"األبعاد  " يتفهمون"وإذا كانوا   . عضوياً من المنظومة األمنية السورية    

  .سياسياً لها، ولدى فصائل إسالمية ناشطة، فإنهم يأملون أن يبدد هؤالء المخاوف اللبنانية
بنانيين يعرفون مشاغل الرئيس محمود عباس والمتاعب التي يواجهها في قيادته للعمليـة الـسياسية               ومع ان الل  

الفلسطينية، ويدركون الحرج الذي تخلقه له سياسات إقليمية ذات إنعكاسات على الوضـع الفلـسطيني، فـإنهم                 
  .. به مع ذلك ليجدد الموقف الفلسطيني الرسمي" يستنجدون"

  5/10/2005 المستقبل اللبنانية
  

  :كاريكاتير .48
  

  
4/10/2005الحياة الجديدة   
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