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***  
  !لبنانيةحاد بعد إقحام الوجود الفلسطيني مجدداً في المسألة اللبناني سجال  .1

كشفت مناقشات الجلـسة    ،  في تحول عكس نوع االفتراق السياسي العام في البالد          6/10/2005السفير   ذكرت
النيابية امس عن فجوة سياسية عميقة بين المجموعات السياسية التي خرج منها كثيرون يحملون على سـوريا                 

كومة بعالجات بدت فـي     وعلى الوجود الفلسطيني باعتبارهما مصدر خطر على االمن في لبنان، ومطالبة الح           
 االمر الذي استدعى ردودا     ،نغمتها اقرب الى الحملة العدائية التي شُنت على الفلسطينيين عشية الحرب االهلية           

 امس مع السنيورة في      النائب جنبالط  قاسية من جانب حزب اهللا والحزب التقدمي االشتراكي الذي بحث رئيسه          
 .لسياسية والتعبئة الطائفية الموجودة في اوساط لبنانيةهذا االمر تحت عنوان التوجس من الحملة ا

 ان هناك ريبة من تحركات سياسية واعالمية تحرض في المسألة الفلسطينية، وابـدت      هوقالت مصادر قريبة من   
المصادر خشيتها من أبعاد هذه الحمالت وحذرت من التعامل االمني مع الموضوع، واشارت الـى اتـصاالت                 

كما ابدت المصادر انزعاجها من العمل على تغيير عقيـدة الجهـاز            . الفلسطينية حول االمر  جارية مع السلطة    
 أبو   النائبان وركز . االمني باتجاه نزع السالح الفلسطيني ومواجهة سوريا، معتبرة ان االمر في غاية الخطورة            

ـ              ف الـسالح  فاعور وشهيب على وجود مغزى سياسي من وراء تركيز البعض سياسـيا وإعالميـا علـى مل
الفلسطيني والمخيمات، وطالبا بعدم مقاربة هذا الملف من زاوية امنية بحتة انما من خـالل أبعـاده الـسياسية                   

 . واالنسانية، وتساءال، وكذلك النائب اسامة سعد، عن مغزى الدعوة الى إعادة النظر في عقيدة الجيش اللبناني
 الحكومة بـ أن تخجل      طالب  النائب أبي نصر   أن:  بسمنال أبو ع    عن مراسلتها     6/10/2005الحياة  ونشرت  

عاجزة عن ضبط الحدود مع سورية ووضع حد لتهريـب المقـاتلين           ألنها  من الشعب فترحل بعد االعتذار منه،     
واألسلحة واإلرهاب منها الى المخيمات الفلسطينية بغية تحريك هذه المخيمات واستعمالها قنابل موقوتة تفجرها              

باألمس أدلى المسؤول الفلسطيني الفار من وجـه العدالـة اللبنانيـة            : وتابع.  درجت العادة  ساعة تشاء حسبما  
كـذلك أدلـت    , 1559سلطان أبو العينين بتصريح يتحدى فيه السلطة اللبنانية بعدم تسليم السالح وتنفيذ القرار              

، نحن نسأل الحكومة    )بريلوالصحيح أحمد ج  (ببيان مماثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة محمود عباس          
  .وباألخص وزير داخليتها ما هو موقفها من هذين التصريحين؟
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 .ما هي خطتكم للتعامل مع السالح غير الشرعي في عـداد المقاومـة؟            : و سأل النائب غسان مخيبر الحكومة     
وأشار . لحكومةوأوضح النائب فريد الخازن أن المسؤولية المباشرة لمنع حصول األعمال اإلرهابية تقع على ا             

الى أن السالح الفلسطيني في لبنان بعد قيام السلطة الوطنية في فلسطين وانسحاب إسرائيل من غزة ال رابـط                   
وتخوف النائـب وليـد الخـوري مـن          .بينه وبين التحرير، ولن يؤمن حق العودة في المخيمات وال خارجها          

  .عربية والفلسطينية والدوليةتعريض لبنان العتداءات إسرائيلية وتوريطه في الصراعات ال
توقع مصدر وزاري، أن يعقد لقاء قريب بين فؤاد السنيورة ومسؤولي الفصائل الفلسطينية في               من جهة أخرى  

لقيادة العامة الى   ل الفلسطينية، ومناقشة تمدد عناصر تابعة       –لبنان، يخصص للبحث في العالقات الثنائية اللبنانية        
المصادر أن يتزامن التحضير للقاء مع مبادرة محمود عباس الى إيفـاد عبـاس              ولم تستبعد   . خارج المخيمات 

ولفتت المصادر أيضاً الى أن ال مشكلة طارئة بين الحكومة والفـصائل الفلـسطينية،              . زكي مجدداً الى بيروت   
 التـي   باستثناء القيادة العامة ومعها مجموعات متشددة فلسطينية، تظهر من حين الى آخر من خالل البيانـات               

تصدرها وتتوعد فيها الحكومة اللبنانية، مؤكدة أن هذا األمر ينطبق تحديداً على ما يسمى عصبة األنـصار و                  
 .جند الشام وهما تنظيمان ال يتمتعان بحضور في المخيمات ويظهران الى العلن أثناء فترات التصعيد السياسي               

وصل الى قواسم مشتركة من شأنها أن تمهد اليجاد          الفلسطيني كأساس للت   –وشددت على أهمية الحوار اللبناني      
الحلول للمشكالت العالقة على صعيدي الحقوق المدنية للفلسطينيين وايجاد الناظم الرسمي لرعاية هذه العالقات              

وبالنسبة لالجراءات المتخذة في محـيط المخيمـات         .عبر افتتاح سفارة فلسطينية، أو مكتب تمثيلي في بيروت        
  .لسطينية أكد المصدر أنها ليست جديدةوالتجمعات الف

 مصادر فلسطينية مطلعة امـس ان هنـاك اتفاقـا      عن :من وليد عوض   6/10/2005 القدس العربي    وأضافت
 بان هناك اتفاقـا      قال  عباس زكي  أنو .فلسطينيا مع لبنان يقضي بعدم المس بالسالح الفلسطيني الموجود هناك         

واضاف زكي  . بالسالح الفلسطيني في مخيمات الالجئين الفلسطينيين هناك      مع القيادة اللبنانية يقضي بعدم المس       
انه سيتم متابعة حقيقة االنباء التي تحدثت عن حصار القوات اللبنانية لبعض القواعد الفلسطينية فـي الناعمـة                  

  .والدامور والبقاع التابعة للجبهة الشعبية القيادة العامة وبعض الفصائل الفلسطينية
 صيدم اثر لقائه أمس السنيورة أن يكـون الحـديث            صبري في غضون ذلك نفى     6/10/2005يان  الب وأفادت

 في محيط المخيمات وقال األمـر متـروك لألطـر           ةتطرق إلى اإلجراءات األمنية التي تتخذها السلطة اللبناني       
 .ني العمل في لبنـان    صاحبة الصلة والعالقة، مشيراً إلى انه بحث مع السنيورة السماح للهاتف الخلوي الفلسطي            

كما زار صيدم مروان حمادة الذي أكد رفضه أن تكون المخيمات الفلسطينية في لبنان، ال مصدر تـوتر مـن                    
جهة، وال هدف استفزاز من جهة أخرى، من قبل من يريد من هنا وهناك تأجيج هـذا الوضـع ألغـراض ال              

  .عالقة لها باالستقرار اللبناني والتحرير الفلسطيني
  
  القادمة بين التجاذبات والفرضيات  الفلسطينيةمةحكوال .2

محمود عباس  أن   : والقدس المحتلة   غزة  وسائدة حمد من    فتحي صباح   عن مراسليها  6/10/2005 الحياة   نشرت
ورأى مراقبون ان امام عبـاس ثالثـة        . بدأ مشاوراته لتشكيل حكومة انتقالية حتى موعد االنتخابات التشريعية        

 وتكليف نبيل شعث، او ان يبـادر بنفـسه الـى تـشكيل              ته تكليف قريع، او قبول استقال     خيارات، احدها اعادة  
ومما رشح حتـى اآلن، فـإن مـن         .  امام مساءلة المجلس التشريعي    هحكومة، وهو خيار مستبعد النه سيضع     

لكن االكيد، حسب مصادر فلسطينية مطلعة، هـو ان اي تعـديل وزاري لـن         . المستبعد ان يكلف سالم فياض    
وتتجه االمور الى اقالة عدد من الوزراء او معظمهـم           .اول نصر يوسف الذي يتردد ان الرئيس يتمسك به        يط

لتحضير لالنتخابات المقبلة وتـسيير أمـور       لوتشكيل حكومة مقلّصة ال يتجاوز عدد اعضائها اربعة أو خمسة           
  .الحكومة االساسية
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 أن هناك توافقا وتأييـداً   فلسطينية  مصادر هقالت ما: غزة من   عبدالقادر فارس  6/10/2005 عكاظ    مراسل وذكر
 يطالب بصالحيات   هوأوضحت أن .  في حكومته  الستمرار قريع في منصبه والطلب منه إجراء بعض التعديالت        

أنـه  , هذا وذكرت مصادر برلمانية   . ةحكومالمع وقف العراقيل التي تضعها بعض الجهات في طريق          , حقيقية
  حماس وبناء على رفض الواليات المتحدة وإسرائيل المطلق قبول مشاركة        , لراهنوبناء على التدهور األمني ا    

  . باتت أمراً كبير االحتمالهافإن احتمالية تأجيل, ةنتخابات التشريعيالفي ا
 أنباء عن احتمـال لجـوء       إلى أن هناك  : غزة من   6/10/2005الخليج اإلماراتية     مراسل  طاهر النونو  وأشار

  .الطوارئعباس إلى إعالن حالة 
 أن   فلسطينية أخرى   مصادر هكشفت ما   :رام اهللا والوكاالت   من   محمد ابراهيم  6/10/2005 البيان   ونقل مراسل 

 يدرس خيار قيامه شخصياً بترؤس الحكومة المقبلة وذلك بعد اعتذار عدد من الشخصيات عن القيام بهذه                 عباس
ضافة إلى معارضة أغلبية    إ, لهذا السبب قريع اعتذر   ن  حيث أ . المهمة نظراً لنيتها الترشح النتخابات التشريعي     

ن نبيل شعث هو اآلخر أعلن أنه   أوقالت  . في التشريعي لقيامه بهذه المهمة نظراً لفشله في وقف التدهور األمني          
 . بعناية خالل المهلة التي يمنحها له القـانون        اسيدرسه  خيارات  أمامه وأشارت إلى أن  . ينوي الترشح للتشريعي  

  . الجبهة الديمقراطية أمس بتشكيل حكومة وحدة وطنيةهطالبتة أخرى من ناحي
 مـصادر بـان     هوضحت ما أ  :وليد عوض من رام اهللا    نقال عن مراسلها     6/10/2005 القدس العربي    وجاء في 

واوضـحت بـان    .  وخاصة الداخلية واالمن     القادمة  شخصيات من ابناء غزة سيتولون اهم وزارات الحكومة       
 ان يكون رئيس الوزراء من بين اعضائها، وبأنها ال ترغب في تعيين شخصية        ى لفتح تصر عل   اللجنة المركزية 

واشارت الي ان نبيل     . ترشيحه ى وان كان سالم فياض الذي يميل عباس ال        ى حت هافي ذلك المنصب من خارج    
 ىر اخـر  وذكرت مصاد  .شعث ال يعتزم خوض االنتخابات التشريعية، االمر الذي يشجعه علي تشكيل حكومة           

 ى إلارتش وأ .أن اللجنة المركزية وعباس ينتظرون عودة قريع لمعرفة ما إذا كان يريد تشكيل الحكومة الجديدة              
ومن جهته أكد حسن خريشة ان قرار التشريعي        . أن غالبية أعضاء اللجنة ال يريدون خوض االنتخابات المقبلة        

وفي هـذا الـصدد      .ىخير بتشكيل الحكومة مرة أخر     قريع بل يشير الي امكانية ان يقوم اال        ىال يشكل فيتو عل   
  . حكومة قريعىالكثير من المراقبين ان التشريعي ربما اخطأ في توقيت هذا االنقالب على ير

م حماس السلطة، بالتوجه    ااته:  من غزة  صالح النعامي نقال عن مراسلها     6/10/2005 الشرق األوسط    وتناولت
وقال سامي ابو زهري، إن لدى حماس معلومات تختلف         . ابات التشريعية العالن حالة الطوارئ وتأجيل االنتخ    

وأكـد  . عما تتناقله وسائل االعالم، حول نية عباس االعالن عن حالة الطوارئ وتأجيل االنتخابات التـشريعية              
  . حاتم عبد القادر، ان هناك دعوات من قبل اوساط داخل السلطة لعدم اجراء االنتخابات او تأجيلها

  
   المتابعة تحمل حماس مسؤولية االحداث االخيرةلجنة .3

 اجتمعت مساء أمس، في      التي لجنة المتابعة، أن  : غزة من 6/10/2005 وفا   – وكالة األنباء الفلسطينية     ذكرت
حمـاس    حملت فجر اليوم،   ,مقر التشريعي، بمشاركة عدد من الممثلين عن الفصائل، عدا حماس التي امتنعت           

 معلنةً اعتذارها ألبناء شعبنا عن ذلك، مؤكدة أن المهمـة           .وأدانت، ما أسفرت عنه    ,ةمسؤولية األحداث األخير  
 . يفقد شرعيته ويرفع عنه الغطاء     وإالالرسمية للسالح هي الدفاع عن امن الوطن والمواطن ومقاومة االحتالل           

وفقاً للقانون، مؤكـدةً    وطالبت بإجراء تحقيق وفق اإلجراءات القانونية لتحديد األشخاص المسؤولين ومحاسبتهم           
وأدانت االعتداءات على مراكز الشرطة والمرافق العامـة         .استعدادها لمساعدة الجهاز القضائي وتسهيل مهمته     

، احترامها لوحدانية الـسلطة،     مؤكدة .استهجانها ورفضها لما أقدم عليه عناصر من حماس       وأكدت  والخاصة،  
ودعت الجميـع إلـى      .إلصالحلالقتراع هو الوسيلة األنجع     ورأت أن التنافس الديمقراطي من خالل صندوق ا       

  .توفير المناخات األمنية الداخلية الالزمة إلجراء االنتخابات في موعدها المعلن
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وادعت  .وقع عليه من   بل يمثل    هاحماس أن ما جاء في البيان ال يمثل        قول 6/10/2005 48عرب    موقع أوردو
 عبـارة   ه موضحة إن  ، على صيغته باإلجماع   اًدون أن يكون هناك توافق    انه ليس من حق اللجنة أن تصدر بيانا         

 قبل ساعات من إصداره النه لم يتطرق إلي إدانة الـشرطة واإلفـراد              هاعن مشروع مسودة تم رفضه من قبل      
  .الذين قاموا بإطالق النار علي منازل قادة الحركة

ـ غزة من 6/10/2005 الغد األردنية وأشارت د جبريل الرجوب امس على أن السلطة لـن  يأكإلى ت : د ب أ 
وقال في تصريحات لالذاعة الفلـسطينية إن قـصف عناصـر            .تسمح لحماس أو لغيرها بالتطاول على هيبتها      

 أن تدرك قدرة السلطة على الـدفاع عـن مـصالح            يهاوأضاف أن عل   .حماس لمراكز الشرطة تصرف خطير    
  . العنف المادي والخطابي الذي تمارسه حماسالشعب الفلسطيني بشكل ال تسمح من خالله استمرار

بدد المخاوف من حدوث حرب اهلية بين         ناصر القدوة  أن: القاهرةمن   6/10/2005 االتحاد االماراتية    ونشرت
 وفـي نفـس     ,ان الوعي الوطني كفيل بمنع حدوث مثل هذه األمور        قال   و .ل أخر يحماس والسلطة أو أي فص    

، والبد من ضبط الوضع االمني على االرض وتحديـدا فـي            ذلكدوث  الوقت فهناك وضوح سياسي لتجنب ح     
المواقع التي تنسحب عنها اسرائيل والبد من انهاء وجود أية مجموعات عسكرية ال يوجد لديها انتماء سياسـي                  

 .واضح
في استطالٍع للرأي أجرته     ما جاء    : شبكة معا  نقال عن غزة   من   6/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   ونقل
تحمل الشرطة المـسؤولية عـن انـدالع        % 56.44 أن غالبية المشاركين فيه وبنسبة       هشبكة، أظهرت نتائج  ال

 %.4.94الحتالل  ا حماس المسؤولية، في حين حمل        تحمل %38.60وفي المقابل حمل    , االشتباكات مع حماس  
  . زائرا671هذا وقد شارك في التصويت 

  
  يعالقاهرة تستعد لرعاية لقاء فلسطيني رف .4

تستعد لرعاية اجتماع فلسطيني يـضم  , ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن القاهرة : غزة ـ   عبدالقادر فارس
مضيفةً أن االجتماع سيعقد خـالل األسـبوعين        , قيادات رفيعة المستوى من كافة الحركات والفصائل والسلطة       

 وقالت إن كافة الجهات وافقت علـى        .خاصة بعد األحداث األخيرة في غزة     , وربما يسبق هذا الموعد   , القادمين
وجاءت الموافقة بعد اتصاالت مكثفة جرت بين األطراف المختلفـة وشـاركت فيهـا األردن ومـصر                 , هعقد

وعلم من مصادر مطلعة أن اتصاالت واسعة جرت في األيام األخيرة بين قياديين فلسطينيين داخـل                . وسوريا
  . االخيرةحداث األالساحة وخارجها تناولت 

  6/10/2005اظ عك
  

  السلطة تشدد على ضرورة جمع سالح الفصائل  .5
وأعلـن فـي     . أكد توفيق أبو خوصة المطالبة بضرورة جمع السالح من الفصائل إلنهاء حالة الفوضى             :أ ش أ  

تصريحات أدلى بها خالل ندوة عقدتها جامعة األزهر في غزة رفضه عمليات إطالق النار واالشتباكات التـي                 
وأشار إلى أن حماس تضررت على المستوى الجماهيري واإلعالمـي   .ة تشييع علي مكاوي حدثت خالل مسير  

  . أدى إلى هدم ما بنته خالل السنوات الماضية االحداث، معتبراً أن موقف الحركة منهابسبب
  6/10/2005النهار اللبنانية 

  
  إصابة أحد ضباط االستخبارات برصاص مجهولين  .6
 أحد ضباط جهاز االستخبارات العسكرية، وهو من المقربين من          أمسفجر  أصيب  :  لمراسل القدس  خاص زةغ

  .النار فأطلقوا عليه هم ولكنه قاومهوأفادت مصادر إعالمية أن مسلحين ملثمين حاولوا اختطاف .موسى عرفات
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  6/10/2005القدس الفلسطينية 
  
  نفي النباء حول اصابة قريع بنوبة قلبية  .7

باء تحدثت عن اصابة احمد قريع بنوبة قلبية حادة وانه يرقد في حالة حرجة في               نفى سمير حليلة ان   : ألفت حداد 
 سيعود الى االراضي الفلـسطينية      هواضاف ان .  وهو في صحة جيدة    هلقد تحدثت مع  : وقال .عمانفي  مستشفى  

 عن مصادر   ت معاريف قد نقل   توكان . خضع لفحوصات طبية مؤكدا ان صحته جيدة       هواوضح ان . الخميسيوم  
  .طينية قولها ان قريع اصيب بنوبة قلبية حادة بسبب التوتر الحاصل بينه وبين المجلس التشريعيفلس

  5/10/2005 48عرب 
  
  لجنة برلمانية فلسطينية لمتابعة ملف وفاة عرفات .8

قرر المجلس التشريعي امس تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمتابعة ملـف وفـاة             : عمانـ  عبدالجبار ابو غربية  
رأى ان االجابة غير    حيث   ,القضية بعد االستماع الى اجابة وزير الصحة حول سير التحقيق في            ,ياسر عرفات 

  .ملف وال يجري التعامل معه بجديةالورأى روحي فتوح ان هناك تقاعساً كبيراً في . كافية
  6/10/2005عكاظ 

  
  السالح المقاوم باٍق ما بقي االحتالل :  زكيعباس .9

ح المقاوم الذي يحترم اتجاهه وال يستخدم إالَّ ضد األعداء، باٍق ما بقي  أكد عباس زكي، أن السال:غزة
وقال في تصريحات  .االحتالل، أما السالح الجنائي قاطع الطريق، فإنه محرم على شعبنا ال يحميه أحد

جبهة لصحيفة الثورة اليمنية، أن السلطة الوطنية تسعى إلى نزع أسلحة كل الذين يستخدمون السالح في ال
الداخلية، من أجل القوة أو المباهاة أو في قضايا السطو، ضمن نظرية أمنية تقوم على األمن السياسي، الذي 

: إن شعبنا أمام عقيدتين: وقال .يأخذ حواراً وتفاوضاً مع الجهات المعنية لتعزيز الوحدة الوطنية أوالً وأخيراً
ب والغزو اإلسرائيلي، فالعالم يتجه نحو إنهاء الغزوات، عقيدة التحرر والثورة الفلسطينية، وعقيدة االغتصا
 .وعقيدة إسرائيل ستتهاوى في ظل تراجعها المستمر

  5/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  في قلقيلية اجتماع لحركة فتح .10
 االجتمـاع  وحضر . كادر فتحاوي300 عقدت فتح اقليم قلقيلية اجتماعا لكوادرها ضم     :قلقيلية من عدنان ناصر   

جميل شحادة عضو المجلس الثوري لفتح ورئيس لجنة االشراف لالنتخابات التمهيدية الختيار مرشـحين فـي                
وناقش المجتمعون آليـة     .انتخابات التشريعي واحمد هزاع عضو المجلس الثوري لفتح وامين سر اقليم قلقيلية           

وفي نهاية االجتماع تم اختيار لجنـة اشـراف          .ةسبل اختيار المرشحين وآليات االنتخابات التمهيدية والتشريعي      
  .على االنتخابات من التنظيم الفتحاوي

  6/10/2005القدس الفلسطينية 
  

  نبيل عمرو يطلب من األمريكيين والصهاينة مساعدة السلطة لمواجهة حماس .11
ني مطالبـاً    خاطب نبيل عمرو، المئات من األمريكيين، ومعظمهم من قيادات ورموز اللوبي الصهيو            :واشنطن

جاء ذلك في المؤتمر الذي نظّمه معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنـى             .بمساعدة السلطة في مواجهة حماس    
أبـو  : نحـن : وقد بدأ حديثه بالقول    . كمتحدث باسم السلطة   تهم، وتم خالله استضاف   2005 أيلولسبتمبر   24يوم  
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نحن أصدقاؤكم، نريد مساعدتكم، وعلـيكم أن       . ونهمازن، ومحمد دحالن وأنا، نفهم احتياجاتكم لألمن وما تريد        
  .تساعدونا حتى نتمكن من مواجهة حماس والقوى اإلرهابية، نريد لتحقيق ذلك مساعدة مالية وسياسية

كيف سـتفعلون ذلـك؟،     !.. كيف ستواجهون حماس إذا دعمناكم؟    : وسأله الجنرال في جيش االحتالل هيرتزوغ     
النتخابات أوالً، وحقيقة حماس ليست قوية كما تظنون، فـيمكن أن نهزمهـا،             سياستنا حالياً هي كسب ا    : فأجابه

ولكنكم لستم مستعدين لالنتخابات بـشكل جيـد،        : فعلق أحد الحضور   .وبعد ذلك سنستكمل خطواتنا وإجراءاتنا    
فحتى اآلن ال يوجد لكم قائمة مرشحين، وال برنامجاً معلن وواضح، في حين أن حماس منظمة، وهي تـستعد                   

بالنسبة لحماس، فاألمور سهلة جداً، فهم يتحدثون مع اهللا مباشرة، وهو يعطـيهم             : فرد !.النتخابات بشكل جيد  ل
قائمة المرشحين، فيصدرونها كفتوى، لذا فإن من يتحدث مع اهللا ال يجد صعوبة على اإلطالق، فاألمور ستكون                 

  .ر لعمروفضجت القاعة بالضحك على التعبير الساخ!!. سهلة في هذه الحالة
ما تقوله ليس دقيقاً، فحماس هي حركة سياسية، وتتخذ قراراتها بناء علـى  : هنا، علق أحد المشاركين الضيوف 

  !.معطيات سياسية، وإذا كان ما تقوله صحيحاً، أرجو تزويدنا باسم المرجع الديني لحماس الذي يصدر الفتوى؟
  6/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  إلى عباسمقراطية الديرسالة من  .12

قال بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في دمشق إن نـايف حواتمـة               :  طاهر النونو  -غزة  
وذكر البيان أن الحديث تناول األزمـة  . اجتمع أمس مع محمد النشاشيبي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

 غزة بين أخوة السالح، مضيفاً أن حواتمة حمـل النـشاشيبي            الداخلية والفلتان األمني واالشتباكات الدامية في     
المبادرة بدعوة اللجنة الوطنية العليا من األمناء العامين للفـصائل واللجنـة             رسالة إلى أبو مازن دعاه فيها إلى      

لمنظمة ورئيس المجلس الوطني لتنفيذ قرارات االجماع الوطني بإعالن القـاهرة وتوحيـد الـصف               لالتنفيذية  
. منظمة وفق التمثيـل النـسبي     السطيني وفق جدول زمني محدد وإعادة بناء مجلس وطني موحد للشعب و           الفل

منظمة لتقرير الخطط العملية في بناء الوحدة الوطنية علـى          ل بدعوة المجلس المركزي ل    عباسوطالبت الرسالة   
  .ةأساس برنامج القواسم المشتركة السياسي والتوحيدي عمال بقرارات إعالن القاهر

  6/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

   الجبهة الشعبية تجري حوارات لتشكيل نواة للبديل الوطني الديموقراطي:سعدات .13
ـ   :  فتحي صباح  ،غزة الحياة ان الجبهة الشعبية وهو شخصياً يجريان حوارات مع عـدد            كشف أحمد سعدات ل

وقال ان   .يل الوطني الديموقراطي اليساري   من الفصائل والشخصيات الديموقراطية واليسارية لتشكيل نواة للبد       
الهدف من الحوارات تشكيل قطب ثالث في المجتمع الفلسطيني له رؤيته الوطنيـة والديموقراطيـة الـسياسية                 

واضاف ان الحوار ال يزال مستمراً مع الجبهة الديموقراطية وحزب الشعب واالتحاد الديموقراطي              .والمجتمعية
داً ان الحوار مع المبادرة الوطنية برئاسة مصطفى البرغوثي وصل الـى طريـق              وجبهة النضال الشعبي، مؤك   

 ان هناك حوارات مع شخصيات سياسية ووطنية اعتبارية امثال بسام الشكعة، رئيس بلدة نـابلس           قالو .مسدود
واطلق سعدات على هـذه الشخـصيات اسـم المـستقلين      .السابق ووحيد الحمد اهللا رئيس بلدية عنبتا وغيرهم     

واشار الى انه سيتم تشكيل كتلة برلمانية في المجلس التشريعي بعد االنتخابات تـضم كـل                 .القوميين التقدميين 
  .القوى والشخصيات الديموقراطية

  6/10/2005الحياة 
  

   دونمات في قريتي الجبعة وصوريف 110مصادرة  .14
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ت لمـصادرة مائـة وعـشرة        كشفت مصادر فلسطينية أن القوات اإلسرائيلية أصدرت اخطارا        : نجيب فراج 
دونمات من أراضى قريتي الجبعة إلى الغرب من بيت لحم وصوريف إلى الغرب من الخليل المعروفة بمواقع                 

وتضمنت االعالن عن نية السلطات اإلسرائيلية مصادرة هـذه األراضـي            .مرج الطول والحور وخلة سالمة    
ألغـراض، إال أن أصـحاب األرض واللجنـة         الستخدامها ألغراض عسكرية دون اإلفصاح عن ما هية هذه ا         

  .الشعبية اكدوا أن المصادرة جاءت لصالح جدار الفصل العنصري
  6/10/2005القدس الفلسطينية 

  
  طبيب نابلس الشرعي يؤكد تعرض الشهيدة هندية لتمثيل جسدي لم ير له مثيالً .15

هندية تعرضت لتمثيل جسدي شـنيع      سمير ابو زعرور، ان الشهيدة هيفاء       .  أكد الطبيب الشرعي د     :سائدة حمد 
وأكد الطبيب الذي وثـق آثـار التنكيـل          ".شمل اعضاءها التناسلية وصوالً الى منطقة الرحم بواسطة آلة حادة         

للطعن بآالت حادة المنطقة الحساسة من الجسم بمـا         "والتمثيل بجسد الشهيدة ان جسد السيدة الفلسطينية تعرض         
وقال ان التهتك الذي اصاب الجهاز التناسلي لم ير لـه           ".  وصوالً الى العظم   في ذلك المهبل الذي جرى تقطيعه     

وأصيب العاملون في المعمل الجنائي والتحقيق الذين عاينوا الجثة         . مثيالً منذ بدء مزاولته العمل كطبيب شرعي      
، بعـد اطالعهـا     ان عائلة الشهيدة قررت   " الحياة"وعلمت   ".بالصدمة والذهول للمشهد الذي وقعت عليه اعينهم      

وخلت وسـائل االعـالم      .على تقرير الطبيب الشرعي والصور المقطعية المرفقة، مقاضاة الجيش االسرائيلي         
االسرائيلية والعالمية التي غطت الحدث من االشارة الى التمثيل الذي تعرضت له هندية وركزت فـي الوقـت                  

واكدت مصادر مطلعـة فـي نـابلس         .مشاكل عائلية التي تعاني منها الشهيدة جراء      " االكتئاب"ذاته على حالة    
  .لـالحياة ان المجـــموعة التي اعلنت مسؤوليتها عن محاولة الطعن التي قامت بها هندية ال وجود لها

  6/10/2005الحياة 
  

  اعتقال فلسطيني حاول طعن مجندة في نابلس .16
يلية على حاجز جنوب شرق نـابلس       اعتقل جيش االحتالل شابا فلسطينيا امس بعد ان حاول طعن مجندة اسرائ           
واطلق احد جنود االحتالل النـار       . في ثاني هجوم من نوعه يستهدف جنود االحتالل خالل يومين في المدينة           

وقالت  ".على الشاب الفلسطيني دون ان يصيبه فيما اصيب فلسطيني آخر بجراح ونقلته سيارة اسعاف فلسطينية              
  . اوسعوه ضربا الشاب الذين اعتقلومصادر امنية وشهود ان جنود االحتالل

  6/10/2005الغد األردنية 
  

  إمام األقصى يناشد المسلمين التحرك إلنقاذه  .17
 ناشد إمام وخطيب المسجد األقصى األمتين العربية واإلسالمية التحرك بسرعة مـن أجـل إنقـاذ المـسجد                  

ورفـض إقحـام     . بأنها نذير خطـر   األقصى، واصفا األنباء التي ترددت عن محاولة اقتحام المسجد األقصى           
الحرم القدسي الشريف في الصراعات السياسية على زعامة األحزاب داخل إسرائيل، مؤكدا أنه يجـب علـى                 

  ا.ش. ا.اإلسرائيليين االستفادة من دروس الماضي
 6/10/2005البيان  

  
     اإلغالق يهدد موسم الحج والعمرة  .18

شام شراب، عن تخوفه من تأثير استمرار اإلغالق المفروض علـى  عبر مدير عام هيئة الحج والعمرة الشيخ ه    
القطاع على موسم الحج والعمرة لهذا العام، وقال إن اإلغالق يهدد موسم الحج ويمنع عملية سفر الحجاج إلـى      
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وأعلن عن أن التسجيل للحج هذا العام لن يفتح لمسجلين جدد وذلك لتوفير الفرصة لمن سجلوا                 .الديار المقدسة 
  .الل األعوام السابقة بأداء فريضة الحجخ

 6/10/2005البيان  
  

   مواطنا150الجعبري يستنكر حملة اعتقاالت  شملت  .19
استنكر محافظ الخليل اغالق الحرم االبراهيمي في وجه المصلين لمدة ستة ايام خـالل شـهر                : كمال زكارنة 

وطالب  .الفا لكل االعراف والمواثيق الدولية    رمضان واصفا القرار بالجائر وانتهاكا صريحا لحرية العبادة ومخ        
 كما استنكر حملة االعتقاالت التي قامت بهـا مـؤخرا وشـملت             . بوقف هذه الممارسات عن جميع المقدسات     

  . مواطنا من المحافظة وتجريف االراضي الفلسطينية من اجل توسيع المستعمرات150اعتقال اكثر من 
  6/10/2005 الدستور

  
   شهر رمضان بجيوب فارغة ومستقبل مجهول   العمال يستقبلون .20

زداد              :محمد ابو عبده   شية ت ام، في ظروف معي ذا الع استقبل عشرات آالف العمال الفلسطينيين، شهر رمضان ، له
ر                · سوءًا وقسوة  ذ أآث يش، من مع غياب أجواء االحتفاالت عن أسر هؤالء العمال المحرومين من العمل وآسب الع

ل                      . من شهرين متتاليين   ط، ب سحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة فق يس مع االن ام، ل ذا الع ويتزامن شهر رمضان ه
ر من                       ى أآث وات االحتالل عل ومع دخول انتفاضة األقصى عامها السادس، وحالة الحصار المطبق التي فرضتها ق

سطيني       ون فل سياسية                 ·مليون ونصف الملي ة عن األوضاع ال ة فرص العمل الناجم ة وقل صادية   وأدت البطال  واالقت
ى العمل                       دوا عل ذين اعتم الراهنة في المجتمع الفلسطيني، إلى ارتفاع ظاهرة الفقر لدى نسبة آبيرة من المواطنين ال

ة ي إسرائيل، وسوق العمل المحلي أمس الحاجة . ف وًال، ب ستقبًال مجه ذين ينتظرون م سطينيون ال ال الفل ات العم وب
وم يمر في                     للمساعدات وتوفير فرص العمل، وهم ال يتو       صعبة، ومع آل ي اتهم ال قفون عن التفكير في ظروف حي

ام                       ذا الع ظل حرمانهم من العمل وآسب العيش، تزداد ظروف هؤالء العمال قسوة ومرارة، وحل شهر رمضان له
  .وهم محرومون من إيجاد ما يسد رمق أسرهم

  6/10/2005االتحاد االماراتية 
  

  بل  هزة أرضية مدمرة في فلسطين العقد المق .21
ة النجاح ان آل                 :وديع عواودة  زل في جامع وم االرض وهندسة الزالل دير مرآز عل دبيك م دآتور جالل ال قال ال

ل                        د المقب سطين في غضون العق دمرة في فل وأشار   . الدراسات الجيولوجية تشير الى احتمال وقوع هزة ارضية م
ي منطقة االغوار وشمال فلسطين يستند باالساس الى        الدبيك الى ان تقديرات العلماء حول الزلزال المدمر المتوقع ف         

  .  عامًا250 الى 200 بسلم ريختر تقع آل 6تاريخ الهزات االرضية المحلية، الفتا الى ان هزة ارضية بدرجة 
  6/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
 وفد األسرى الفلسطينيين يزور الشيوعي وعائلة القنطار  .22

، والتقى امينه العام  اللبنانيوالمحررين الفلسطينيين، مقر الحزب الشيوعيزار وفد من وزارة شؤون االسرى 
واكد حدادة ان العالقات اللبنانية  . خالد حدادة وعددا من اعضاء القيادة، بحضور االسير المحرر أنور ياسين

ك في الدفاع عن  النها تنطلق من الموقع اللبناني الفلسطيني المشتر1559الفلسطينية ال يمكن حصرها بالقرار 
الى ذلك، قدم الوفد درع ياسر عرفات باسم أبو مازن . شعب فلسطين وعن لبنان في وجه التهديدات االسرائيلية

 . إلى والدة عميد األسرى اللبنانيين سمير القنطار خالل زيارة خص بها عائلة القنطار في دارته
  6/10/2005السفير 
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  الهم إدارياً  االحتالل يهجر الفلسطينيين بعد اعتق .23

” االسرائيلية“ضمن محاوالتها القتالع اكبر عدد من الفلسطينيين من اراضيهم، ابتدعت السلطات             :آمال شحادة 
وتلقى محـامي االسـير االداري      . اسلوبا حديثا تعرض بموجبه االبعاد الى الخارج بديال عن االعتقال االداري          

السجن صفقة النهاء االعتقال االداري المتواصل منذ ثالث        وليد حناتشة من غزة رسالة تعرض بموجبها ادارة         
  .سنوات بحق حناتشة مقابل ابعاده الى خارج االراضي الفلسطينية

  6/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  اقتحام زنازين المسكوبية واالعتداء على األسرى  .24
ئيلية تدعى نحشون اقتحمت    كشف األسير خليل عايد حوشية المعتقل في سجن المسكوبية أن قوات خاصة إسرا            

الزنازين في السجن وطلبت من األسرى الموجودين فيها خلع كل مالبسهم وقامت بتفتيش األسرى تفتيشاً دقيقاً                
  . كما قامت بتفتيش كل المالبس واألغراض ورميها على األرض وفي المراحيض

 6/10/2005البيان  
  

  ..األسرى الفلسطينيون في رمضان  .25
فلسطينيون في السجون الصهيونية بأمور عديدة تميزهم عن غيرهم من األسرى والمعتقلين في             ينفرد األسرى ال  

سجون الظلم المنتشرة في شتى بقاع العالم، فاألسير الفلسطيني، وعلى الرغم من قسوة الـسجان الـصهيوني،                 
 أن األسير الفلسطيني،    الذي يتلذذ بممارسة  كافة أشكال اإلرهاب والتعذيب والقمع واإلذالل بحق األسرى، غير            

ورغم مرارة األسر، ينظر إلى سجون االحتالل باعتبارها ساحة جهاد، ومكان للخلوة مع اهللا خاصة في شـهر                  
وتكثر النشاطات الدعوية داخل السجون الصهيونية، والبرامج الروحية التعبدية، باإلضـافة           . رمضان المبارك 

منذ أيام وأنا كما    : "يقول األسير رائد  . لسجون إلى طاقة نورانية   إلى المسابقات الرمضانية بحيث تتحول ظلمة ا      
الكثير من األسرى الجدد الذين يقضون رمضانهم األول في السجن، نتحدث مع عائالتنا وأطفالنا، ونحـاول أن                 

 وقد أعد األسرى فـي    . نبثهم الطمأنينة والثبات، وأن نخبرهم بأنه أمر من اهللا ونجزى عليه، وعلينا أن نصبر             
، كما سائر المعتقالت، برنامجاً إيمانياً قوياًً للشهر الفضيل، وكانت الركيزة األولى فيـه           "عوفر"و" النقب"معتقلي  

تعزيز اإلقبال على قراءة القرآن وتدبره، واالهتمام بصلوات القيام وصالة التراويح، وكذلك تعزيـز جلـسات                
ص حاد في المواد الغذائية والتموينية، حيث يعلقـون         وخالل هذه األجواء يشتكي األسرى من نق      . تفسير القرآن 

، أنه وفي حالة إحضار كميات من الطعام فإن نوعيته رديئة للغاية، ويعاني             "عوفر"في حديث خاص مع أسرى      
  .من نقص حاد في المواد الغذائية الضرورية

  6/10/2005تقرير األسرى الفلسطينيين
  

  ألسيرات  عمليات قمع جديدة بحق ا... تقرير إخباري .26
واودة ع ع تالل    :ودي وات االح يرة، أن ق سطينية األس ة  الفل صادر الحرآ ًال عن م س، نق ة أم صادر حقوقي دت م أآ

وآشفت األسيرة أمية الدمج تفاصيل عمليات القمع        . صعدت من إجراءاتها القمعية، بحق األسيرات في سجن تلموند        
دي واألرجل       ع أنحاء أجسادهن، وخاصة        واالعتداء على األسيرات وهن مقيدات باألي ى جمي رح عل بالضرب المب

ددًا من األسيرات                       .على الرأس والظهر والمعدة    ب، التي التقت ع ان الخطي ادي األسير حن ة ن وقالت الدمج لمحامي
و      دة تل يرات الواح ضربون األس انوا ي ضرب آ ي ال ارآوا ف ذين ش سجانين ال سجن، إن ال ؤخرًا لل ا م الل زيارته خ

سم العزل              األخرى، بعدما أزا   ادهن لق م اقتي دها ت رأس، وبع سجانين            .لوا غطاء ال ى أن ال دمج إل وأشارت األسيرة ال
اه،  ائي والمي ار الكهرب سجن بقطع التي ام إدارة ال ع قي زامن م ي ت دي، ف دات األي ى األرض مقي وا األسيرات عل ترآ
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دة  ام لم ن الطع انهن م اعة24وحرم سجانون وال .  س الي دخل ال وم الت ي الي زل واضافت ف ة الع ى غرف سجانات إل
اء              ل أنح ستهدفين آ دي م ة واألي صي وباألحذي طة الع ن بواس ددًا بحقه ف مج ذيب والعن ات التع وا عملي ومارس

   .أجسامهن
  6/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
  األسيرات في سجن تلموند يناشدن لمنع فصل أسيرة عن طفلها  .27

يوني للنساء، المؤسسات اإلنسانية والحقوقيـة التـدخّل        الصه" تلموند"ناشدت األسيرات الفلسطينيات، في سجن      
لمنع سلطات االحتالل من فصل األسيرة منال غانم عن طفلها نور الذي أنجبته في المعتقل، والتدخل لإلفـراج                  

 .عنهما والحيلولة دون عملية الفصل القسرية بين االثنين، حيث سيفصل الرضيع نور عن والدته بعد خمسة أيام             
إن األسيرة منال تعيش في حالة نفسية سيئة مع اقتراب موعد فصل            " تلموند"در األسيرات في سجن     وقالت مصا 

  .ابنها عنها، حيث ال تتصور ابتعاد ابنها عنها خاصة أنّه ال يعرف من الدنيا سواها
  6/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  أسير قديم في عوفر 700 أسير جديد و400حتجز ياالحتالل  .28
 أسير جديد في األقسام التي كانت مخصصة 400حتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مؤخراً، أكثر من ا

وأفاد مركز األسرى لإلعالم، أن تلك القوات  .شمال مدينة رام اهللا في الضفة الغربية" عوفر"للتحقيق في معتقل 
رة، بات يعاني منها األسرى، حيث  أسير قديم في نفس المعتقل، مما تسبب في مشكلة اكتظاظ كبي700تحتجز 

وقامت قوات االحتالل، بتوزيع هؤالء األسرى على أقسام  . أسيراً في الخيمة الواحدة40يتم احتجاز أكثر من 
 .، والتي كانت تستخدم للتحقيق فقط"المعبار"و" بن يامين"وهي " عوفر"جديدة بالقرب من 

  5/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  ائيل تسعى لتثبيت احتالل الجوالن عبر تعزيز االستيطان والسياحة  إسر .29
يجب أال تتخـذ إسـرائيل      : رفض شارون مجدداً استئناف المفاوضات السلمية مع دمشق، وقال         :القدس المحتلة 

وجدد ما كان قـد أعلنـه        .إجراءات قد تعرقل المساعي التي يبذلها األمريكيون لممارسة الضغوط على سوريا          
  .ز قبل أيام من أنه يتوجب على إسرائيل أن تحتفظ بهضبة الجوالن نظراً ألهميتها االستراتيجيةموفا

 شخصية يهودية مخططات جديدة لتثبيت االحتالل في الجوالن وضـمان           350من جهة أخرى، بحثت اكثر من       
ـ             ؤتمر الـسنوي   وصول مئات المستثمرين وآالف السياح الى هذه المنطقة، واستضافت مستعمرة كتسرين، الم

وترى إسرائيل اهمية كبرى  لتنفيذ مشاريعها خالل السنوات القريبة المقبلة، خـصوصاً              .اسرائيل للسياحة في 
في اقامة الفنادق والمشاريع السياحية المختلفة الى جانب المشاريع السكنية التي يجري العمل فيها على مـدار                 

عها التجارية والسياحية واالستيطانية ووضعت مسألة تسويق       وتحاول استغالل اكبر مساحة ممكنة بمشاري      .السنة
   .الجوالن للجمهور اليهودي، بأيدي اشهر شركات الدعاية في اسرائيل والعالم

  6/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  اليهود يطالبون بطرد الفلسطينيين من اراضيهم .30
.  من الدولة العبريـة    48اراضيهم وعرب   معظم اليهود يفضلون طرد الفلسطينيين من       : )الترجمة( محمد بشير 

بينما يـساند   , من االسرائيليين يؤيدون ترحيل الفلسطينيين    % 46وجاء في استطالع للرأي نشرته هاآرتس ان        
واوضح االستطالع ان اليهود اصبحوا اكثر تشددا وتطرفا حـول اي           . منهم اخراج العرب من اسرائيل    % 31
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وكذلك فيما يتعلق بقـضايا الـشؤون       ,  محادثات السالم مع الفلسطينيين    تنازالت محتملة من قبل اسرائيل خالل     
بينما اشـار   , من اليهود انهم يفضلون تشجيع العرب على مغادرة الدولة العبرية         % 60الخارجية والدفاع وقال    

الذي اشرف على االستطالع ان     , واكد اشر اريان  .  ليسوا مخليصن للدولة العبرية    48منهم الى ان عرب     % 24
فقد انخفضت نـسبة المؤيـدين القامـة الدولـة          , توجهات التشدد والتطرف تتزايد بين الرأى العام االسرائيلي       

بينما هبطت نسبة المؤيدين التفاقيات اوسلو للسالم من        , هذا العام % 49العام الماضي الى    % 57الفلسطينية من   
مناطق العربية في القدس الشرقية الـى       من اليهود يؤيدون نقل ال    % 40وابان االستطالع ان    %. 35الى  % 58

تأييـدهم الخـالء    % 49واعلـن   %. 51بينما كانت نسبة التأييـد تبلـغ        , الفلسطينيين في اطار اتفاقية السالم    
 %.55فيما كانت هذه النسبة , المستوطنات ماعدا الكبرى منها

  6/10/2005عكاظ 
  

  رفض اإلفراج عن األسرى الفلسطينيينتالحكومة الصهيونية  .31
 أكد أيهود أولمرت اليوم الخميس أن حكومته لن تستجيب لمطالب فلـسطينية بـإطالق سـراح                 :لقدس المحتلة ا

وقال في تصريحات لإلذاعة الصهيونية اليوم إن شارون لن يـستجيب لمطلـب عبـاس               . األسرى والمعتقلين 
ان عباس أن يتوقع إطالق     ال اعتقد أن بإمك   : بخصوص إطالق سراح فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين، مضيفاً       

  .سراح أسرى أيديهم ملطخة بالدماء
  6/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  المحكمة االسرائيلية العليا تمنع إستخدام المدنيين الفلسطينين كدروع بشرية  .32

 .عتقالوافقت المحكمة العليا، اليوم الخميس، على اإللتماس ضد إستخدام المدنيين كدروع بشرية في حمالت اإل              
وأصدرت المحكمة أمراً يمنع جيش اإلحتالل من إستخدام البشر كدروع، ويمنع إجبار الجبش للجيران بتقـديم                

وفور . المساعدة في إعتقال المطلوبين، وقررت المحكمة أن هذه اإلجراءات تتناقض مع قوانين القضاء الدولي             
يا يكبلون أيدي الجيش، وأن القرار من شـأنه أن          صدور القرار قال عضو الكنيست إيتام أن قضاة المحكمة العل         

  !!يعرض حياة الجنود للخطر
وقالت المصادر أإلسرائيلية أن الجيش قد لجأ إلى ما أسمي التحذير المسبق، الذي منع الجيش مـن إسـتخدام                   

ن رئـيس   وأشارت المصادر إلى أ    !!الجيران في تنفيذ اإلعتقاالت إال في حال موافقتهم على التعاون مع الجيش           
  .المحكمة العليا، براك، قد طلب من الجيش التوقف على إستخدام هذا األسلوب ألنه يتناقض مع ميثاق جنيف

  6/10/2005 48عرب 
 

  مؤتمر دولي لبحث انضمام إسرائيل للصليب االحمر: الحديد .33
 إن النية تتجه لعقـد       قال رئيس اللجنة الدائمة للصليب األحمر والهالل األحمر محمد الحديد          :عمان،  رائد عواد 

مؤتمر دبلوماسي خالل شهر كانون الثاني ديسمبر لبحث انضمام إسرائيل إلى المنظمة الدولية للصليب والهالل               
وأكد إجماع الحركة الدولية على عقد المؤتمر الذي يأتي في وقت مناسب لبحث عدم تعـدد الـشارة                   .األحمر

رة خاصة ذات طابع حيادي يحمل شارة الكريستالة الحمراء التي          الدولية للمنظمة الدولية واالستعاضة عنها بشا     
وأكد توجه الـسلطات     .سيصار إلى استخدامها في مناطق النزاعات المسلحة التي تتطلب حقن األرواح والدماء           

السويسرية على توجيه رقاع الدعوة إلى األطراف الموقعة على اتفاقية جنيف بغية الوصول إلى حـل تـوافقي             
مؤكداً تعهد إسرائيل في حال انضمامها للحركة الدوليـة         . ب وإسرائيل لدخول األخيرة للمنظمة الدولية     بين العر 

وأكد موافقة إسرائيل على تقديم تنازالت مـن شـأنها          . لاللتزام بدستورها اإلنساني داخل األراضي الفلسطينية     



 

 14

ضعة لإلشراف الفلسطيني والـسوري     االعتراف بجمعيات الهالل األحمر الفلسطيني والسوري في المناطق الخا        
على أن تعمل جمعيات نجمة داوود ضمن الحدود المتعارف عليها دولياً من دون أن تتبع إلشراف حكومي من                  

  .قبل الحكومة اإلسرائيلية
  6/10/2005الغد األردنية 

  
  

  الحكم بالسجن الفعلي على مستوطنين نكال بعربيين من النقب  .34
 المركزية في القدس عقوبة بالسجن الفعلي على مستوطنين من كريات ارباع في             فرضت المحكمة : ياسر العقبي 

وقد تم الحكم بالسجن لمدة ستة أشـهر         .الخليل، رغم ادانتهما باختطاف شابين عربيين من النقب والتنكيل بهما         
ـ    -على مركز األمن في مستوطنة كريات أرباع طوفيا حانوخ         ن زلينغر في حين تم الحكـم علـى جـوال األم

  . شيكل للمجني عليهما5000الكسندر كوغين، بالسجن لمدة أربعة أشهر، وغرم كل واحد منهم بدفع مبلغ 
  5/10/2005 48عرب 

 
  كلنا رهينة االحتالل ونعتاش على المآسي : شاعر اسرائيلي .35

المغنين احد أكبر كتّاب األغاني و    ) ينكلي(هاجم الشاعر اإلسرائيلي، يعكوف روطبليت      :  فراس خطيب  ،الناصرة
والموسيقيين اإلسرائيليين، في مقابلة أجرتها معه معاريف السياسة اإلسـرائيلية تجـاه الفلـسطينيين قـائال ان                 

كما انتقد اليسار اإلسرائيلي    ... 1948اإلسرائيليين يعيشون على أنقاض قرى عربية فلسطينية هجرت في العام           
هؤالء . ما هذا اليسار؟ هذا نتاج تل أبيب      : ال عن اليسار  وق .الذي يقف مكتوف األيدي حيال مأساة الفلسطينيين      

 عامـا لـم     30هم جيدون في الشعارات فقط ومنـذ        . أناس شبعوا ويريدون السالم ألن السالم هدوء ليس أكثر        
. نحن كلنّا رهينة االحتالل   : وأضاف .هم كومة من التلون في كل تعاملهم حتى مع المستوطنين         . يحركوا ساكنًا 

فأنـا  . وعندما أغني في قـصيدتي كـذبتان      . وكلنا نعتاش من االحتالل أيضا    .  واليسار اإلسرائيليين  من اليمين 
وضد هـدم   ) ألننا لم نحل المشكلة كاملة يقول في توضيحه       (إخالء المستوطنين   :  ضدهما اأتحدث عن أمرين أن   

هـذه  .  يعـاني اآلخـرون    انتم اليساريون، تجلسون وتصفقون عندما    : وأضاف .بيوت الفلسطينيين أيضا هناك   
لماذا لم يقترح أحد سكان الكيبوتس إعطاء دونم أرض مسروق من العـرب             . األرض كلها مسروقة من العرب    

أنـا اسـكن فـي      : وزاد. لجاره اليهودي الذي رموه من دونم آخر من منطقة اخرى مسروق من العرب أيضا             
ومحكمة العـدل العليـا     . لة من شدة الخوف   القدس في بيت هرب أهله العرب منه وتركوا طعامهم على الطاو          

بماذا أنت أحسن من المستوطن الذي انتقل للعيش داخل الخط          : ومن ناحية أخالقية  . مبنية على أرض الشيخ بدر    
وعندما يتحدثون عن إعـادة     . المستوطنون لم يطردوا أي عربي من بيته من اجل االستيطان مكانه          . األخضر؟

  .47 وليست المشكلة التي خلقناها في 67للمشكلة التي كانت في مساحات، فأي حل هذا؟ هذا حل 
 6/10/2005البيان 

  
  إسرائيل ليست ملزمة بإطالق سراح كل األسرى الفلسطينين من غزة  .36

 . ادعت مصادر اسرائيلية أن إسرائيل ليست ملزمة بإطالق سراح كل األسرى الفلسطينين من غزة:تل أبيب
مة اإلسرائيلية تؤكد أن إسرائيل ليست ملزمة بإطالق سراح كل األسرى أن النيابة العا وذكرت هآرتس

جاء ذلك في رد النيابة  .الفلسطينين من غزة وأن القانون الدولي ال يلزم السلطات اإلسرائيلية في هذا المجال
ق سراح كل حمد الطيبي، وفيه يطالب بإطال أ.العامة الخطي لمحكمة العدل العليا في االلتماس الذي تقدم به د

وقالت هآرتس إنه  .أسرى غزة إثر إعالن إسرائيل إنهاء حكمها العسكري هنالك، وانسحاب قواتها من القطاع
 .من المتوقع أن يتم تعيين جلسة للبحث في االلتماس قريباً
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  5/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
 

  صحافي إسرائيلي يحذر من المبالغة في تمجيد رابين .37
، وحيداً خارج السرب، عنـدما نـشر مطلـع          ) هآرتس ( غرد الصحافي غدعون ليفي    : أسعد تلحمي  ،رةالناص 

األسبوع الجاري مقاالً جريئاً يتهكم فيه على افراط المجتمع اليهودي واغراقه في تمجيد شخصية رابين ويعيب                
ذ الجمة على جوقة التهليـل      بالمآخ ويزخر المقال  .على مؤسسات الدولة تهافتها على تخليد ذكراه بشتى الطرق        

ويقلب الكاتب في مقالته رأسـاً      . المستمرة لمسيرة رابين وشخصه التي وصلت إلى حد التقديس على أقل تقدير           
 .على عقب كل المسلمات والثوابت حول الطابع الذي ارتسمت به شخصية رابين في أذهان المجتمع اإلسرائيلي               

 أمر بديهي، ولكن ليس إلى حد العظمة ودرجة اإلفراط، وإن كـان              وتخليد اسمه  رابينواعتبر أن احياء ذكرى     
ليس صدفة أن تكن إسرائيل كل هذا الحب        : يضيفو. جنراالً ممجداً وصاحب أول اتفاق سالم مع الفلسطينيين       

لرابين وتفرط في تخليد ذكراه، فالرجل جسد لها خيرة نزواتها الدفينة وخالصة شهواتها المكبوتة، كيف ال وقد                 
  . ثبت أنه باإلمكان أن يأكل من الكعكة ويتركها كاملة؟ فقد كان رجل حرب وصانع سالمأ

  6/10/2005الحياة 
  

  !  مليارد شيكل10فائض في الميزانية يصل إلى  .38
 مليـارد   10 مع فائض في الميزانية يصل إلـى         2005قالت مصادر إسرائيلية أنه من المتوقع أن ينتهي العام          

إلى أن وزارة المالية تحاول التكتم على ذلك خشية أن يؤدي األمـر إلـى مطالبـة                 وأشارت المصادر    !شيكل
  .الوزراء بزيادة ميزانيات وزاراتهم وفي الوقت نفسه معارضة إجراء تقليصات في الميزانيات في السنة القادمة

ـ          4-3وجاء أن مصاريف الحكومة كانت أقل بـ         ة، وأنـه    مليارد شيكل من التوقعات في مطلع الـسنة الحالي
 2كنتيجة لعملية الخصخصة سيدخل إلى خزينة الدولة مبلغ يزيد عن التوقعات في مطلع الـسنة بمـا يقـارب                    

  .مليارد شيكل بعد سداد الديون الخارجية
  6/10/2005 48عرب 

  
  بدء الدراسات الفنية واالقتصادية المداد غزة بالغاز المصري  .39

 على مستوى مساعدى وزيرى الخارجية تجتمع مـرتين سـنويا   اتفقت مصر وفلسطين على انشاء آلية للمتابعة   
لمتابعة تنفيذ اتفاقات التعاون المشترك بين البلدين ومعالجة اية صعوبات تعترض ذلك فضال عن اعداد جـدول               
اعمال اللجنة المشتركة عالوة على انشاء الية تنسيقية مصغرة لبحث ومتابعة سبل التعاون المـشترك لتنميـة                 

وقد اتفق الجانبان على المزيد من التعـاون االقتـصادى والتجـاري واالسـتثماري       .يل قطاع غزة  واعادة تأه 
 .والمصرفي والجمركي وقررا دعوة اللجنة التجارية المصرية الفلسطينية لالنعقاد فى القاهرة فى فبراير القادم             

ى بين منطقة الشيخ زويـد ومحطـة   كما تم االتفاق على بدء الدراسات الفنية واالقتصادية لمد خط الغاز الطبيع     
وتم االتفاق كذلك    .كهرباء غزة بما يتيح امداد غزة بالغاز المصرى ويمهد لتسويق الغاز الفلسطينى بعد تسييله             

على تأسيس شركة مصرية فلسطينية الستيراد وتصدير مواد البناء وكذلك مد خطوط الربط الكهربـائى بـين                 
  .هربائىالعريش ورفح وتاسيس شركة للنقل الك

  6/10/2005 الدستور
  

  14001جوال تحصل على شهادة اآليزو  .40
سطينية    ة الفل صاالت الخليوي رآة االت ت ش وال"اعلن زو    " ج المي اآلي ة الع ام ادارة البيئ هادة نظ ى ش صولها عل ح

ل شرآة      2004 للعام 14001 ة من قب دقيق خارجي تفحص  Global Certification، وذلك بعد ان قامت لجنة ت  ب
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دى ال زام م وال"ت عاعات    " ج ات الخاصة باالش ائج القياس ة، آنت ق ايجابي ائج التحقي ت نت ة وآان بالمواصفات البيئي
سة العالن                           د جل شهادة بع نح جوال ال م م ة، وت الصادرة عن محطات جوال التي آانت طابقت المواصفات المطلوب

شهادة                     ذه ال ى ه رام اهللا، وبحصول جوال عل ام ب ا الع دقيق في مقره ى في       نتائج الت الم واالول ة في الع  تكون الرابع
  .2004الشرق االوسط وفلسطين ضمن االصدار الجديد للمواصفة في 

  5/10/2005الحياة الجديدة 
  

  ماليين دوالر خسائر يومياً بسبب اإلغالق عشرة  .41
أعلن وزير االقتصاد أن استمرار إغالق قوات االحتالل لألراضي الفلسطينية وفرض الحـصار عليهـا يكبـد           

 . ماليين دوالر يومياً، األمر الذي يزيد من رقعة الفقر والبطالـة           10االقتصاد المحلي خسائر فادحة تزيد على       
 شاحنة مـن داخـل      750واعتبر سنقرط أن سياسة اإلغالق الصهيونية عملت على الحد من تصدير أكثر من              

 آالف  3قطاع غزة إلى الخارج من المنتجات الصناعية والزراعية، إضافة إلى عدم السماح بدخول أكثر مـن                 
  . شاحنة في نفس الفترة إلى القطاع

  6/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   الجاري 11لقاء أبومازن وشارون : دناألر .42
 اكتوبر اليجاد حلـول  11ن شارون سيلتقي عباس في    أ:  من عمان نقال عن بترا     6/10/2005 الدستور نشرت

أكد على أهمية العمل علـى      حيث  ,  استجابة لمساع قام بها عبداهللا الثاني الذي اتصل بهما أمس          ,للمسائل العالقة 
  . صعيد بين الجانبينتهدئة األجواء ووقف أعمال الت

ل صائب عريقات، امس، انه سيجتمع، االحد القادم، بدوف فايسغالس، لبدء           وق 6/10/2005 48 عرب   وذكرت
وحسب معاريف، رفض عريقات تسمية المطالب الفلسطينية مـن اسـرائيل،           . التحضيرات للقاء القمة المرتقب   

لشيخ، والتأكيد على اطالق سراح األسرى واعـادة        لكنه قال ان الفلسطينيين سيطالبون بتطبيق تفاهمات شرم ا        
كما سيناقش الموضـوع األمنـي      .  المسؤوليات االمنية عن عدد اخر من مدن الضفة الغربية         ناالمبعدين وتسليم 

اال ان اسرائيل قالت، على لسان احد المسؤولين انهـا سـتركز علـى مطالبـة                . لكنه لن يشكل نقطة جوهرية    
  . التنظيمات كشرط ألي تقدمالفلسطينيين بتفكيك اسلحة

  
  مصر لن تسمح بأن تكون غزة سجناً   : أبوالغيط .43

اجتمعت اللجنة المصرية الفلسطينية المشتركة برئاسة وزيري       : القاهرة 6/10/2005االتحاد االماراتية   نشرت  
في غزة والضفة    وقال أبوالغيط ان االجتماع تركز على الوضع         .خارجية البلدين أبوالغيط والقدوة بالقاهرة أمس     

الغربية والمطالب الفلسطينية الستكمال كافة عناصر االنسحاب من غزة، وفتح المعابر وزيادة الصلة بين غزة               
واكد ان غزة لن تكون ولن يـسمح ان         . والضفة وافتتاح الميناء والمطار وكلها عناصر مطلوبة ونصمم عليها        

الخارجي وسيتاح لها االتصال المباشر معـه، ويجـب ان          تكون سجنا كبيرا للفلسطينيين، فغزة ستتصل بالعالم        
بحثنا الجهد الدولي ومـا يقـوم بـه         : وقال. يتوقف بناء الجدار، كما ان االستيطان في الضفة يجب ان يتوقف          

 واكد ان مصر ترى ضرورة ان       .المباحثات تطرقت الى االمن في غزة     : وأضاف. ويلفنستونوالرباعي الدولي   
نحن مصممون على وجود خطة فلسطينية قادرة       :  وقال .وان يتوقف االنفالت االمني فيها    يتحقق اآلمن في غزة     

وحـول امكانيـة    . على فرض نفسها على االرض الفلسطينية وتأمين ابناء الشعب الفلسطيني امنيا واقتـصاديا            
ا بل سـيكون    وجود طرف ثالث مثل االتحاد االوروبي عند معبر رفح قال أبوالغيط ان معبر رفح لن ينتقل ابد                

دائما في نقطة رفح وسيستمر ابناء فلسطين وزوارها عبر هذا المعبر، والمسألة مسألة وقـت، وهنـاك نيـة                   
مصرية مؤكدة لمساعدة الفلسطينيين واعادة بناء المعبر، وفيما يتعلق بـالطرف الثالـث فهـي ارادة الطـرف                  
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الفلسطيني للمساعدة علـى الـسيطرة      الفلسطيني ومصر ال تعترض على تواجد طرف ثالث يرضى به الجانب            
 .والتأكد من المرور لالفراد الى االراضي الفلسطينية

قالت االذاعة االسرائيلية، ان استخدام هذا المعبر سـيكون مـشروطا           : 5/10/2005 48عرب  وأضاف موقع   
وبي المسؤولية   اسرائيلي، مضيفة ان اسرائيل وافقت مبدئيا على ان يتولى االتحاد االور           -بتوقيع اتفاق مصري  

  .عن المعبر المباشر الذي سيقام بين مصر وغزة
  

 الالجئون هم السالح األمضى بوجه االحتالل : الحص .44
ن قضية فلسطين هي أوال وآخرا قضية إنسان سلب حقه في حريته وكرامته كما حقه في إالحص  الدكتورقال

لقضية الفلسطينية فحسب، وإنما هي أيضا، ن قضية الالجئين ليست هي الوجه اإلنساني المؤثر في اوأ .أرضه
  .في المطالبة بعودتهم إلى ديارهم، السالح األمضى في يد العرب في صراعهم مع العدو الصهيوني
  6/10/2005السفير 

  
  اهالي المعتقلين االردنيين في اسرائيل ينفذون اعتصاما اواخر الشهر .45

يين في اسرائيل ان ذوي هؤالء سينفذون اعتـصاما فـي           أعلنت لجنة اهالي المعتقلين االردن    :  يو بي آي   ،عمان
يونايتـد   وفي تـصريح ل    .العشرين من الشهر الجاري لمطالبة الحكومة بالتحرك من اجل االفراج عن ابنائهم           

برس انترناشنال قال المتحدث باسم لجنة اهالي المعتقلين صالح العلجوني امس ان االعتصام سـيكون ضـمن                 
 ستنظم بمناسبة يوم االسير االردني، موضحا انه اضافة الي االعتـصام فـان اللجنـة                عدد من الفعاليات التي   

وقال ان حديث الحكومة ووزارة الخارجية عـن جهـود           .ستنظم ايضا مهرجانا وطنيا للتضامن مع المعتقلين      
  .تبذلها لالفراج عن المعتقلين هو مجرد حديث لالستهالك االعالمي ولتضليل الرأي العام

  6/10/2005عربي القدس ال
  

  الكويت تعرب عن قلقها إزاء ترسانة إسرائيل النووية  .46
 أعربت دولة الكويت عن قلقها إزاء الترسانة النووية اإلسرائيلية، وذلك خالل كلمة الدبلوماسي :األمم المتحدة

عية العامة لألمم الكويتي جاسم الناجم أمام المناقشات العامة للجنة األولى نزع السالح واألمن الدولي في الجم
وقال إن منطقة الشرق األوسط، سوف لن تحقق غايتها في األمن واالستقرار طالما أن إسرائيل،  .المتحدة

وأضاف أن . الوحيدة في المنطقة ال تزال ترفض إخضاع منشآتها لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ألوسط من األسلحة النووية كخطوة أولى تليها إخالئها من كافة هذه الحالة تثير قلقنا كونها تعيق إخالء الشرق ا

 .أسلحة الدمار الشامل
  6/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  اإلمارات تجدد مطالبتها منح فلسطين العضوية الكاملة في اليونسكو   .47

عم اإلمارات لجهود المنظمـة      حسين غباش مندوب الدولة الدائم لدى منظمة اليونسكو د         .أكد السفير د   :باريس
الدولية من أجل إعادة تأهيل المؤسسات التربوية والثقافية الفلسطينية وتنشيط اللجنة المشتركة بـين اليونـسكو                

  .وجدد مطالبة دولة االمارات بمنح فلسطين العضوية الكاملة في اليونسكو .والسلطة الفلسطينية
  6/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
  وحدة سكنية في الضفة) 100(تمول بناء  ر االماراتيالهالل االحم .48
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 3 صرحت مصادر مسؤولة في هيئة الهالل االحمر االماراتي امس ان الهيئة اعتمدت مبلغ               :  خاص ،ابو ظبي 
 وحدة سكنية في الضفة الغربية كجزء من المساعدات التي تقـدمها            100 الف دوالر وذلك لبناء      500ماليين و 

ئيس مجلس ادارة الهيئة اننا نجري حاليا االتصاالت مع وزارة االشغال العامة واالسكان             وقال ر  .دولة االمارت 
   .الفلسطينية من اجل تحديد االلية المناسبة لتنفيذ المشروع التي سوف تشرف عليه الوزارة

  6/10/2005القدس الفلسطينية 
  
  

  صحافيون موريتانيون يستعدون لزيارة الكيان   .49
أعلن الرباط الموريتاني لمقاومة االختراق الصهيوني أن مجموعة من الـصحافيين            :سالمنواكشوط  المختار ال   

ونـدد   .الموريتانيين تستعد بالتنسيق مع سفارة إسرائيل في نواكشوط للسفر إلى الكيان خالل األسابيع المقبلـة              
كال التطبيع مـع العـدو      الرباط في بيان أصدره أمس بالزيارة، وقال إنها مناسبة تدعونا لنجدد رفضنا لكل أش             

الصهيوني، وندعو المنظمات والروابط الصحافية، وكذلك الصحف الوطنية إلى الوقوف بحزم في وجـه هـذه                
ودعا كل الصحافيين والمعنيـين      .المبادرة السيئة التي تمثل محاولة اختراق لحقل الصحافة المستقلة في بالدنا          

لعدول عن قرارهم زيارة الكيان، لما يمثله ذلك من تحد سـافر     بالسعي إلى تدارك الموقف قبل فوات األوان، وا       
  .وخطير لمشاعر الشعب الموريتاني وكل الشعوب المسلمة، وقطع كل الصالت بسفارة الكيان

  6/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  بوش اول رئيس امريكي يدعو لدولة فلسطينية: هيوز .50
ان كارين هيوز التي قامت بجولة في بعـض         , سام ذكرت صحيفة واشنطن بوست   : )الترجمة(جوزيف حرب 

سوى التشديد على   , ما تستند اليه خالل محادثاتها     لم تجد , لتلميع صورة بالدها في الخارج    , دول الشرق االوسط  
اصـرت علـى التأكيـد امـام        , الى ذلك . اول رئيس امريكي يدعو علنا لقيام دولة فلسطينية مستقلة        , ان بوش 

حول ماهية الخطوة الفعالة التـي      , ى ان نقاشات حامية جرت داخل االدارة االمريكية       عل, المراسلين الصحفيين 
  . من اجل اقامة الدولة الفلسطينية, يجب تنفيذها على صعيد السياسة الخارجية االمريكية

  6/10/2005عكاظ 
  

  المفوضية االوروبية تعرض استراتيجية شاملة لبناء دولة فلسطينية .51
لمفوضية االوروبية امس استراتيجية شاملة لمساعدة الفلسطينيين في بناء دولـة           عرضت ا : بروكسل،  ا ف ب  

وتـستند هـذه    . وذلك عبر استخدام الدينامية التي خلفها االنسحاب مـن غـزة          , قابلة للحياة سياسيا واقتصاديا   
كن المفوضية  ل.  مليون يورو تنفق لمواجهة تحديات ما بعد االنسحاب        60االستراتيجية الى مساعدة اولى بقيمة      

وقالـت المفوضـية   .  مليون يورو فـي الـسنة  300 الى  200تفكر ايضا في زيادة مساعدتها للفلسطينيين من        
فالدنر اذا كان التقدم الذي تم احرازه على طريق تطبيق خارطـة            -االوروبية للعالقات الخارجية بينيتا فيريرو    

مان والمجلس حشد موارد اضـافية كبيـرة مـن          فان المفوضية على استعداد للطلب من البرل      , الطريق مرضيا 
وتقترح االستراتيجية التي طرحت امس مواصلة دعم العملية االنتخابية والمساعدة فـي            . المجموعة االوروبية 

وتـشدد   .اصالح النظام القضائي وتعزيز دولة القانون وخصوصا عبر مكافحة الفـساد والجريمـة المنظمـة              
دارة العامة وخصوصا االجهزة الضريبية اضافة الـى تطـوير االقتـصاد            االستراتيجية ايضا على اصالح اال    

ال تنسى بروكسل اعادة اعمـار غـزة فـي          , واخيرا. الفلسطيني عبر اقامة بيئة مالئمة لالستثمارات الخاصة      
 .مجاالت النقل والطاقة او حتى في ادارة المياه والنفايات
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  6/10/2005عكاظ 
  

 ائيليين معلومات سرية محلل البنتاغون يقر بتسليم إسر .52
اعترف المحلل في البنتاغون لورنس فرانكلين المتخصص في الشؤون االيرانية أمس، بجرم تقديم معلومات 

وقال . سرية إلى مسؤول في السفارة اإلسرائيلية لدى الواليات المتحدة وأعضاء في جماعة ضغط موالية لليهود
رجينيا، انه كان محبطا من سياسة الحكومة، وانه كان يأمل من أن للمحكمة االتحادية في اإلسكندرية في والية ف

كما اقر بإعطاء . العضوين في ايباك قد يستطيعان التأثير على السياسة، بعالقاتهما مع مجلس األمن القومي
معلومات سرية إلى مسؤول سياسي في السفارة اإلسرائيلية، إال انه أشار إلى أن المعلومات التي تلقاها من 

 كنت اعرف من صميم قلبي إن لدى حكومته هذه :وقال. المسؤول كانت ذات قيمة اكبر من التي قدمها له
 )ا ب.  (المعلومات، لقد قدم لي معلومات اكثر بكثير مما سلمته

 6/10/2005السفير 
  

  هولندا تخضع للضغط اإلسرائيلي وتتعقب فيلما يناصر الفلسطينيين  .53
رة العدل الهولندية للضغوط التي مارسـها مركـز الوثـائق والمعلومـات             خضعت وزا :  فكرية أحمد  ،الهاى

حيث قررت فتح تحقيق حول فيلم إيراني يدور حول فلـسطين           , اإلسرائيلي هين دونر منذ شهر يونيو الماضي      
وزعم المركز اإلسرائيلي أن هذا الفيلم تتبناه جهات إسالمية متطرفة وتقوم بتـرويج             . ويحمل اسم عيون زهرة   

وتحـض علـى عـداء اليهـود        , مدعيا أن الفيلم يتضمن أفكارا معادية للـسامية       ,  نسخ منه داخل المساجد    بيع
, وأعلن هين دونر أن النيابة العامة تقوم بالبحث والتحقيق حول هذا الفيلم وما يحتويه مـن أفكـار                  .وكراهيتهم

  .بهدف التعرف على من قام بترويجه في هولندا وبيعه داخل المساجد
  6/10/2005 السعودية الوطن

  
  ):16( الرواية الفلسطينية الكاملة لمفاوضات اوسلو :قريع .54

  االعتراف المتبادل
في الحقيقة أنني وجدت في صفقة االعتراف المتبادل، علي الرغم من موقفي المعروف منها، مـا يحـول دون      

أن العرض اإلسرائيلي هذا ينطوي     كما وجدت   . توقف عمل هذه القناة، التي قضينا فيها كثيراً من الوقت والجهد          
علي االعتراف بحق منظمة التحرير في تمثيل الشعب الفلسطيني إنما ينطوي علي قبـول ضـمني إسـرائيلي                  
بجدول األعمال السياسي للمنظمة، التي يقع في رأس أهدافها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحقـه                 

  .في إقامة دولة مستقلة
 أوري سافير مسرعاً للحاق بالطائرة، مختصراً مدة غيابه المتكرر والمثير للتـساؤالت             علي أي حال فقد غادر    

داخل أروقة وزارة الخارجية اإلسرائيلية، بينما بقي يوئيل سينغر ليواصل معنا الخوض في تفصيالت االتفاق،               
ا في االتفاق العتيد، مثل     وكان هناك كثير من النقاط التي يتحتم علينا دمجه        . ومكونات صفقة االعتراف المتبادل   

جدول أعمال مفاوضات الوضع الدائم، وإدخال قرارات األمم المتحدة في وثيقة إعالن المبادئ، ناهيـك عـن                 
وهكذا انتهت هذه الجولة بأزمة عاصفة، لكنها األزمة التي لـم   .قضايا األمن، وإطار اتفاق غزة ـ أريحا أوالً 

  . تغلق األبواب
فقد تحددت نقاط الخـالف  . قدم كبير، بل أكبر مما بدا عليه األمر في نهاية هذه الجولة وفي واقع األمر، حدث ت    

. وتم حصرها في مجموعة من النقاط التي يمكن الحديث في إطارها وحولها مـن دون مـداورة أو مراوغـة                   
 القضايا الخالفية،   وبالتالي أصبح إطار االتفاق المحتمل واضحاً لكال الطرفين، اللذين عليهما فيما بعد أن يسويا             

  .وهي ثماني قضايا أساسية
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علي القول إنني كنت هذه المرة أكثر تقبالً لهذه الفكرة، التي قاومتها في المرات السابقة، وإن كنت لم أتخل بعد                    
عن حذري المفرط إزاءها، وخصوصاً أن أوري سافير، الذي قام بلعب هذه الورقة الرابحة من وجهة نظـره،                  

  . مر عبارة عن مبادرة فردية، وأنه سيأخذ موافقة رابين وبيريس عليها فيما بعدأوضح لي أن األ
وأذكر أنه دار بيني وبين سافير الحوار التالي في شأن صفقة االعتراف المتبادل، المقرونة بوجـوب االتفـاق                  

 علـي قبـول بنـود       إذا وافقت قيـادتكم   : فقد قال لي  . علي القضايا الخالفية في وثيقة إعالن المبادئ المقترحة       
االعتراف المتبادل مجتمعة فأعتقد أننا نستطيع إقناع رابين وبيريس باالعتراف بمنظمة التحريـر، ومـن ثـم                 

  .الشروع في حوار علني معها، وتحديداً مع عرفات كرئيس للمنظمة، وفي ذلك أهمية كبيرة
  .سأنقل ذلك لألخ أبو عمار، وهو الذي يقرر: قلت
  .كل الفرصة األخيرة من أجل التوصل إلي اتفاقأري أن ذلك يش: سافير

  جولة وارن كريستوفر
في ختام الجولة السابقة، قال لي سافير إن وزير الخارجية األمريكي سيكون عما قريب في الشرق األوسط، في                  
 إشارة منه إلي أن جدول أعمال وارن كريستوفر يتسع فقط إلجراء وساطة بين سورية وإسرائيل، أي بعيداً عن                 
القضية الفلسطينية، وأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلي تغيير جدول أولويات الحكومة اإلسرائيلية، التـي يعتقـد                  
رئيسها إسحق رابين أن المفاوضات فيما يتعلق بالجوالن أسهل، وربما تكـون أنجـح وأكثـر جـدوي مـن                    

في صـفوف اإلسـرائيليين،     المفاوضات بشأن قضية صعبة ومعقدة ومثيرة للجدل والخالف واالنقسام العميق           
وخصوصاً أن التنازالت المطلوبة من رابين في مسألة الهضبة السورية المحتلة ستكون، علـي الـرغم مـن                  
فداحتها من وجهة النظر اإلسرائيلية، أقل وطأة من كل التنازالت التي ستدفعها إسرائيل علي المسار الفلسطيني                

  .تماعية وسيكولوجية إسرائيلية ال يمكن حصرها سلفاًالمثقل بمخاطر أمنية وسياسية واقتصادية واج
وإذ بقيت في أوسلو، اتفقت مع األخ حسن عصفور علي أن يتحرك إلي تونس إلطالع القيادة علي ما آل إليـه                     
وضع المفاوضات في تلك اآلونة، وذلك في محاولة مني الستغالل الوقت، وإدامة التواصل مع النرويجيين ومع                

فقـد كـان وزيـر الخارجيـة        . جسر الفجوات، والبناء علي ما تم تحقيقه من تقدم وتوضيحات         اإلسرائيليين، ل 
األمريكي يغذ خطاه علي طريق دمشق ـ تل أبيب، ناقالً الرسائل ألول مرة بين القيـادة الـسورية والقيـادة     

النسحاب الكامل فـي    اإلسرائيلية، ومحققاً قدراً مهماً من التفاهمات، في إطار صفقة سميت آنذاك باسم صفقة ا             
مقابل السالم الكامل، األمر الذي أثار خشية غير معلنة لدي القيادة الفلسطينية إزاء إمكـان تراجـع االهتمـام                   
اإلسرائيلي بالمسار الفلسطيني إلي مرحلة متدنية، وال سيما ونحن ندرك بعمق أن إسحق رابـين ال يـستطيع،                  

علي احتمال تبعاتها، إذا ما قدم في آن واحد ما يتطلبه اتفاق            وربما ال يرغب في حدوث مواجهة هو غير قادر          
  .كبير مع الفلسطينيين والسوريين من تنازالت جوهرية

وعزز هذه الخشية أن العالقات السياسية السورية ـ الفلسطينية، التي كانت شبه مقطوعة منذ عدة أعوام، بقيت  
سياسي مع القيادة السورية، يتيح لنا اسـتكناه النوايـا،          علي جمودها السابق، األمر الذي حال دون أي تواصل          

والوقوف عن كثب علي سير الحركة المكوكية الجارية بين دمشق وتل أبيب في ذلك الوقت، والتنبؤ بما يمكـن       
أن تفضي إليه هذه الوساطة األمريكية التي يقف وراءها الرئيس األمريكي بيل كلينتون المهتم، حقـاً، بتحقيـق              

  .لوماسيإنجاز دب
 ناقالً رسالة هاتفية من سافير عن صفقة المقايضة بين االعتراف المتبادل             الرسن وفي إحدي المرات اتصل بي    

هذه هي رسالة سافير، إنها صفقة، والجواب بنعم أو ال،          : ونقاط الخالف المتبقية من اتفاق إعالن المبادئ، قائالً       
كون الصفقة بأن تأخذ ثماني نقاط وهو يأخذ ستاً مثالً، إنهـا            هو يأخذ سبع نقاط وأنت تأخذ سبعاً ُأخري، ولن ت         

  .سبع نقاط لكل واحد، هذا هو ما يعرضه عليك، إنها نعم أو ال
إننا في عملية مفاوضات    . أرفض منطق نعم أو ال    . إنني ال أقبل بهذا، نعم وبكل وضوح      : أجبته وأنا أتميز غيظاً   

  .وليست هذه طريقة للتفاوض
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مكن االستمرار في عملية التفاوض هذه عبر الهاتف، باستخدام الرموز والكلمات المفتاحيـة             وكان من غير الم   
المتفق عليها من قبل، وخصوصاً أن هناك من التفصيالت والمفاهيم واالصطالحات التي ال يمكن التحدث عنها                

 يتم عقد اجتماع في باريس،      لذلك فقد تفاهمنا علي االنتقال إلي العاصمة الفرنسية، علي أن         . رمزياً عبر الهاتف  
بحضوري وحضور كل من يائير هيرشفيلد إضافة إلي تيري رود الرسن ومني جول اللذين قاما بتأمين المكان                 

وقد تقرر هذا االجتماع لتحديد المواقف النهائية إزاء كل نقطـة مـن النقـاط               . والترتيبات اللوجستية اُألخري  
. وغ الوثيقة المتعلقة بإعالن المبادئ ومرفقاته بصيغتها شـبه النهائيـة          الخالفية القائمة بعد، وإعادة ترتيب وص     
  .وكان يرافقني الرسن في هذا االجتماع

  في شقة باريسية
وفي إطار المشهد السياسي األوسع لمنطقة الشرق األوسط كـان وارن كريـستوفر ومـساعده دنـيس روس                  

ال سيما بين دمشق وتل أبيب، محـرزين بعـض   يواصالن جوالتهما المكوكية بين عدد من عواصم المنطقة، و     
التقدم الجوهري علي صعيد صفقة السالم الشامل في مقابل االنسحاب الشامل، مع ترتيبـات أمنيـة مرضـية                  

وبات من الواضح لنا أن إسحق رابين، المصاب بداء الـشك           . للجانبين، وجدول زمني محدد لتنفيذ هذه الصفقة      
أخذ يميل إلي األخذ بالخيار الـسوري أوالً، وخـصوصاً أنـه أكثـر ثقـة                واالرتياب حيال منظمة التحرير،     

بااللتزامات التي يقطعها الرئيس السوري حافظ األسد علي نفسه، بالمقارنة مع جدية التعهدات التي يمكـن أن                 
ر الـذي   وبالتالي بدا لنا رابين في وضع من يريد أن يحقق إنجازاً علي المسا            . يلتزم الرئيس الفلسطيني تنفيذها   

يستطيع فيه أن يحرز التقدم الذي يرغب فيه، ويحتاج إليه، أمام أعضاء حكومته العمالية القادمة حديثاً إلي سدة                  
  .الحكم، ممتطية شعارات تغيير األولويات القومية اإلسرائيلية لمصلحة برنامج السالم
ام تعثرها الـشديد، حـدثت      في واشنطن، حيث كانت المفاوضات الجارية تواصل منذ أكثر من عام ونصف ع            

مفاجأة غير متوقعة، وذلك حين قدم أعضاء من الوفد الفلسطيني المفاوض استقاالتهم إلـي األخ أبـو عمـار                   
احتجاجاً علي استجابة القيادة الفلسطينية لمبادرة أمريكيـة        ) فيصل الحسيني وحنان عشراوي وصائب عريقات     (

جتماعهما في القاهرة، تضمنت ما تـم وصـفه بتنـازالت           عرضها وارن كريستوفر مع األخ أبو مازن لدي ا        
وكان ذلك من دون تنسيق     . فلسطينية كبيرة، وذلك من أجل تحريك المفاوضات الجارية في العاصمة األمريكية          
ومع أن األخ أبـو عمـار       . مسبق مع الوفد الفلسطيني المعني بمتابعة تلك المفاوضات الدائرة في حلقة مفرغة           

ت، وعالج األمر بصورة جيدة، إالّ ان هذه الواقعة التي اجتذبت أضواء اإلعالم األمريكـي               رفض تلك االستقاال  
  .القوية زادت في حراجة الموقف الفلسطيني كله

 في هذه الجولة التي كانت بمثابة الجولة ما قبـل األخيـرة، اتفـق الوفـدان                 ،بعد ذلك، وفي مثل هذه األجواء     
نتوصل إلي اتفاق بشأن إعالن المبادئ، ونوقعه، نبدأ علي الفور التفاوض           المتفاوضان علي أنه في الوقت الذي       

من أجل إتمام صفقة االعتراف المتبادل، هذه الصفقة التي من المقدر لها أن تفتح الطريق أمام اتفاق آخر فـي                    
نـب مـن    كما تم في هذه الجولة معالجـة جا       . شأن انتقال القيادة الفلسطينية من تونس إلي قطاع غزة وأريحا         

المسائل الخالفية المتعلقة بموضوع القدس، وذلك من خالل االتفاق علي قيام وزير الخارجية اإلسرائيلي بتوجيه               
رسالة إلي وزير الخارجية النرويجي، يتعهد فيها بالحفاظ علي المؤسـسات المقدسـية، الدينيـة واالجتماعيـة         

  . ف الطرفين أقرب من ذي قبل إلي بعضها البعضوالثقافية، بما في ذلك بيت الشرق، األمر الذي جعل مواق
  خيبة امل

لذلك طلبت  . في ساعة متأخرة من ذلك المساء، كان بقي خمس قضايا عالقة لم نتمكن من االتفاق حيال أي منها                 
. إرجاء المناقشات إلي صباح اليوم التالي، وأجريت اتصاالً مطوالً بكل من األخ أبو عمار واألخ أبـو مـازن                  

ت القاعة السفلية، وجدت أن سافير وسينغر يجلسان إلي جانب مني جول، التي كـان زوجهـا تيـري                   ولما عد 
فنظر الثالثة إلي وجهي وأنا أقترب منهم، رفعت لهم رأسي إلي األعلي، في             . غادرنا في وقت سابق إلي أوسلو     

  . ببنود االتفاقإشارة إلي عدم موافقة القيادة الفلسطينية علي المقترحات اإلسرائيلية المتعلقة
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كانت خيبة األمل سيدة الموقف من جديد، وعلت مظاهر االكتئاب الوجوه، وال سيما وجه مني جول، فهرولـت       
مني إلي االتصال بزوجها، وضغطت عليه لالنسحاب فوراً من تلك الحفلة من أجـل مواجهـة موقـف ينـذر       

  . ةبمخاطر جدية، من وزن تلك المخاطر التي حدثت في الجولة السابق
في صبيحة اليوم التالي، جلسنا لتناول الفطور، وكان وجها مني وتيري، اللذين لم يأخذا قسطاً كافياً من النـوم،                   

ويبدو أن هيرشفيلد الحظ ذلك علي وجهـي المـضيفين          . متعبين حقاً، كما كانت عالمات اإلحباط بادية عليهما       
ال تقلقي يا مني، هنالـك طـرق عديـدة،          : قائالًالنرويجيين الطيبين، فخاطب مني بصوت مسموع من الجميع         

تهللت وجوه البعض، وال سيما وجها مني وتيري، واغتنمتُ الفرصة ألطلـب مـن           . سوف ننجح وسوف ترين   
أوري سافير أن يرجئ سفره إلي اليوم التالي، وذلك إلجراء مزيد من المفاوضات والمحاوالت مع القيادة فـي                  

إالّ إنه أصر علي المغادرة في الوقت المحدد من قبل، األمـر            . اته مع قيادته  تونس، علي أن يقوم هو بالدور ذ      
الذي اعتبرته بمثابة عملية ضغط يمارس علينا، لتليين الموقف الفلسطيني إزاء نحو خمس قضايا ال تزال عالقة                 

  .من بنود اتفاق إعالن المبادئ
فقد كان  .  عنصر الوقت الذي كان ينفد بسرعة      واتضح لي، فيما بعد، أن هناك جدول أعمال إسرائيلياً يحاصره         
أغسطس، في رحلة اسكندنافية تقوده تباعاً إلـي   من المقرر أن يسافر شمعون بيريس في السادس عشر من آب         

كل من السويد والنرويج، وبالتالي كان أوري سافير علي عجلة من أمره كي يصل إلي تل أبيب قبل مغـادرة                    
  .زير خارجيته في صورة الموقف السائد في المفاوضاتبيريس إلي استوكهولم، ليضع و

  في تونس
وكما علمت فيما بعد، فقد كان شمعون بيريس اتفق مع إسحق رابين            . عدنا إلي تونس، وعادوا هم إلي تل أبيب       

علي أن يعمل األول، خالل رحلته هذه، علي حل القضايا العالقة بشأن اتفاق إعالن المبادئ، وأن يتم توقيع هذا                   
وقد ذكر لنا جوهان يورغن هولست، في وقـت الحـق، أن            . أغسطس نفسه  إلعالن في التاسع عشر من آب     ا

أغسطس وهو في طريقه إلي اسـتوكهولم،   بيريس اتصل به في وقت مبكر من صباح يوم السابع عشر من آب  
اً في العاصمة السويدية    هل تستطيع مقابلتي سر   : وكان وزير الخارجية النرويجي في زيارة إلي أيسلندا، قائالً له         
  .إننا نمر في لحظة فاصلة بخصوص قناة أوسلو: هذه الليلة؟ وحين تساءل هولست عن سبب ذلك أجابه بيريس

أما هولست  . وجري اللقاء في ساعة متأخرة من تلك الليلة، وكان برفقة بيريس مساعده آفي غيل ويوئيل سينغر               
وأعلن بيريس أمام الحضور من النرويجيين أنه يريد أن         .  جول فقد كان يرافقه كل من تيري رود الرسن ومني        

ينهي المفاوضات في هذه الليلة، وطلب من هولست أن يتصل بالرئيس عرفات عبر الهاتف، وأن يعلمـه بـأن                
وزير الخارجية اإلسرائيلي يجلس إلي جانبه، وأنه سيبقي إلي جانبه طوال الوقت، بينما سيكون إسحق رابـين                 

اتف في تل أبيب، وأوري سافير علي الهاتف في القدس، متهيئاً لاللتحاق بوزير خارجيته في أي               علي طرف اله  
  .لحظة يطلبه فيها، لحل جميع القضايا الخالفية المتبقية في وثيقة إعالن المبادئ

ست في  كنت في تونس تلك الليلة، ولم يكن جري معي تنسيق أمر هذه المكالمة الهاتفية التي استهلها السيد هول                 
لم أكن هناك في ذلك الوقت، وحاولت زوجتي كثيراً البحث عني إالّ إنها             . البحث عني هاتفياً في مكتبي ومنزلي     

ثم انتقل السيد هولست للحديث مع الرئيس عرفات، ونقل له أنه يريد أن ينهي الليلـة مـع الـضيف                    . لم توفَّق 
سـأبحث  : وقال له األخ أبو عمار    . يقة وإعدادها للتوقيع  كل القضايا المتبقية في هذه الوث     ) بيريس(الموجود لديه   

  .عن أبو عالء ليكون إلي جانبي، فهو المتابع لكل تفاصيل هذه المفاوضات
استطاع مكتب األخ أبو عمار العثور علي في مكتب األخ أبو مازن، وكان معنا األخ محسن إبراهيم، القيـادي                   

  .اللبناني البارز
و عمار، وكان إلي جانبه كل من أبو مازن، وأبو عالء، وياسر عبـد ربـه، وحـسن                  التقينا في مكتب األخ أب    

وأستطيع القول إنه إذا كانت كل جلسات هذه المفاوضات تاريخية، فإن هـذه             . عصفور، واألخ محسن إبراهيم   
لقضايا المكالمة التاريخية المهمة، التي استمرت ست ساعات، كانت من أهمها وأبرزها ألنها هي التي أغلقت ا               
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جرت المحادثة بين تونس واستوكهولم من الساعة العاشرة مساء حتي الرابعة صباحاً، وتحملت السويد              . المعلقة
  .تكاليف أطول محادثة من ضيوف لديها وهي ال تعرف طبيعة المحادثة وال ماذا وراءها

 علي الجانب اآلخر، وكان     كنت أنا المتحدث من الجانب الفلسطيني، وكان وزير خارجية النرويج السيد هولست           
مطبخ القرار إلي جانبي برئاسة الرئيس ياسر عرفات وحضور اإلخوة المذكورين آنفاً، حيـث تمـت مناقـشة               

األولـي فـي    : وكان في الجانب اآلخـر محطتـان      . جميع القضايا المتبقية والتي لم تحسم في إعالن المبادئ        
وآفي غيل، بحضور وزير خارجيـة النـرويج الـسيد          استوكهولم وتضم السادة شمعون بيريس ويوئيل سينغر        

هولست والسيد تيري رود الرسن والسيدة مني جول، وفي المحطة اُألخري في تل أبيب إسحق رابـين الـذي                   
  .كانوا يتصلون به في بعض القضايا

. ير قابل للتراجـع وعند الرابعة صباحاً انتهت المكالمة، وقبل كل منا اآلخر، وقلنا جميعاً نعم لدينا اآلن اتفاق غ    
  .نودي علي مصور األخ أبو عمار الخاص، وأخذ لنا صورة تذكارية في هذه الدقائق التاريخية

  1/10/2005القدس العربي 
  

  واشنطن لن تعارض تسلم حماس الحكم .55
  هدى الحسيني

ت في الثأمن والعشرين من سبتمبر أيلول الماضي، استمعت لجنة القوات المـسلحة فـي الكـونغرس لـشهادا                 
سياسيين ومختصين اميركيين، ودارت االستجوابات حول الوضع الفلسطيني بعد االنسحاب االسـرائيلي مـن              

وقد تبين ان ادارة الرئيس االميركي جورج دبليو بوش سوف تستمر في دعم السلطة الفلسطينية، لكنهـا                 . غزة
 اللجـان األمنيـة فـي       وحسب مصادر اميركية قريبـة مـن      . لن تعرقل وصول معارضة اسالمية الى الحكم      

الكونغرس، فإن االدارة بدأت تتقبل فكرة ان يتسلم تنظيم حماس الحكم محل السلطة الفلسطينية الحاليـة، الـى                  
درجة ان وزارة الخارجية االميركية أبلغت بعض الحلفاء العرب والغربيين، احتمال ان تسيطر حركة حمـاس                

وأمام لجنة القوات المسلحة    . 2006 السلطة مع منتصف عام      إما على الحكومة الفلسطينية او على كافة مناطق       
إن : في الكونغرس قال البروفسور انطوني كورديسمان كبير باحثي مركز الدراسات االسـتراتيجية والدوليـة             

هناك خطراً جديا، إذا لم يحصل تقدم في عملية السالم أكثر مما اتوقع، بأن نرى حماس او اسالميين يسيطرون                   
واألوضاع في المناطق الفلسطينية، وفي حين انهم ليسوا متطرفين كجماعة القاعـدة، إال ان هـذا                على الحكم   

  .التحالف االسالمي كلما توسع، ال بد ان تزداد خطورته
وتقول المصادر االميركية إن االدارة صارت مقتنعة، بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لـن يكـون                 

ول حماس الى السلطة، وهي ترى انه فقد السيطرة وفشل في إجراء االصـالح              باستطاعته ايقاف محاولة وص   
ويعترف مسؤولو االدارة بأن عباس كان بين القلّة في السلطة الفلسطينية التي            . االقتصادي، والحكومي واألمني  

جز عن ترجمـة    تقدر التحالف مع الواليات المتحدة، لكنهم يقولون انه عندما اصبح رئيساً للسلطة الفلسطينية ع             
  .دعواته الى الديمقراطية واإلصالح، الى فعل واقع

وحسب مصدر فلسطيني، فإن السلطة عندما يطلب منها القضاء على الفلتان األمنـي فـي اراضـيها، تقـول                   
لالميركيين واإلسرائيليين إن قواتها األمنية غير مسلحة، وبالتالي غير قادرة على فرض األمن، ويأتيها الجواب               

  !خذوا السالح من حماس: السرائيليينمن ا
بعد االنسحاب االسرائيلي سيطرت حماس على اغلب المناطق في غزة، وتؤكد مصادر فلـسطينية ان قـوات                 
حماس، بعضها في لباس عسكري، تقيم حواجز، وتجوب شوارع المدن والقرى الغزاوية، الى درجة ان كـل                 

وتعترف مصادر السلطة بالواقع الجديـد، وهـو ان         مخيمات الالجئين في غزة صارت تحت سيطرة حماس،         
وحسب المصادر، فإن حماس هي االقـوى فـي         . حماس هي التي تسيطر، وان كل ما نقوم به هو اننا نتفرج           

جنوب القطاع، واحتل رجالها المقنّعون مخيم رفح القريب من الحدود المصرية، كمـا ان مقاتليهـا يـسيرون                  
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وفي البريج في وسط القطاع، وقال نبيل عمرو عضو البرلمان الفلـسطيني،     بدوريات في جباليا، وخارج رفح،      
ليس هناك من وجود حقيقي للسلطة في غزة، وأضاف غـسان الـشكعة العـضو               : وزميلنا في صفحات الرأي   

وكانت حماس رفضت التعاون مع محققي السلطة حـول حادثـة مخـيم             . إن الوضع األمني سيئ جداً    : اآلخر
  . قتيال وأكثر من مائة جريح19نفجار صواريخ القسام، الى سقوط جباليا، حيث ادى ا

في اجتماع عقده ممثلو اللجنة الرباعية الدولية، في العشرين من ايلول سبتمبر الماضـي، بحـث المجتمعـون                  
احتمال ان تحل حماس محل السلطة في الحكم، ورأى ممثلو اللجنة الرباعية التي تدرس تـوفير مبلـغ ثالثـة                    

. دوالر للسلطة للسنوات الثالث المقبلة، وأن المجتمع الدولي ال يمكنه منع وقوع مثل هـذا االحتمـال                مليارات  
وكان دافيد ويلش مساعد وزيرة الخارجية االميركية، الذي شارك في ذلك االجتماع، ابلغ لجنة العالقات الدولية                

ة والميليشيات فـي هـذه العمليـة        كيف يمكن التعاطي مع مسألة دور المجموعات المسلح       : في مجلس الشيوخ  
  السياسية؟ 

إن احتمال وصول حماس الى السلطة وتحكّمها بالتالي بمبالغ مقدمة الى الفلسطينيين من الدول الغربية، اثـار                 
قلق اعضاء في الكونغرس، وحذّر اعضاء لجان الشرق االوسط وآسيا الوسطى الذين باتوا في الفترة األخيـرة                 

في غرف مغلقة الى تقارير تشير كلها الى تهاوي قدرات السلطة، حذّروا من امكانية ان               يتسلمون او يستمعون    
ما علينا عملـه    : وقال احد هؤالء االعضاء   . تستعمل حماس التمويل والتسليح الغربي لمحاربة الواليات المتحدة       

ستفيد من التدريبات؟   لمنع وقوع هذا االمر، ما الذي سيحدث اذا صارت حماس تدير كل المساعدات األمنية وت              
الجمهورية التي ادت الى بـروز      (إن ما يخيفني هو ان نكون بصدد اقامة ما يشبه جمهورية فايمار في المانيا               

  ).الرايخ الثالث
ما تجدر االشارة اليه، انه وفي ظل القانون االميركي، فإن واشنطن لن تكون قادرة قانونيا على التعامـل مـع                    

ومن المجموعات  . عتها وزارة الخارجية االميركية على قائمة المنظمات االرهابية       حكومة تديرها مجموعة، وض   
الموضوعة على قائمة االرهاب حماس والجهاد االسالمي، وتنوي حماس خوض االنتخابات التـشريعية فـي               

  . ومن غير المحتمل ان يتغير القانون االميركي في ذلك الشهر. 2006كانون الثاني يناير 
رة انه ليس عندها بديل تراهن عليه من تنظيم فتح وتقترحه كقيادة جديدة، والخوف مـن وصـول                  مشكلة االدا 

حماس الى السلطة قد يكون الحافز لتوقف إسرائيل عملياتها االستفزازية التي تحـرج محمـود عبـاس، وقـد        
هنـاك  . ع حماسضغطت واشنطن بالفعل على تل ابيب كي ال تثير بعملياتها تعاطف الشارع الفلسطيني اكثر م            

في صفوف الدبلوماسيين االميركيين في الشرق االوسط وبالذات في اسرائيل وفلسطين مـن يفكـر بمـروان                 
برغوثي المسجون حالياً بمقتضى حكم مدته خمس مرات مدى الحياة، ويرى هؤالء ان مروان برغوثي يمـأله                 

اسي واألمني ال بد ان يكون بمعادلـة،        اعتقاد بانه سيخرج من السجن، ويرى بعض الفلسطينيين ان الحل السي          
  ). من الضفة الغربية(محمد دحالن من غزة ومروان برغوثي 

وبإنتظار ما ستحمله التطورات، باستثناء وقوع حرب اهلية في غزة، ورغم القناعـة الداخليـة لـدى االدارة                  
خوانـه، يقتـرح بعـض      االميركية، بأن حماس، بالقوة او بالرضى قد تصبح السلطة محل سلطة ابو مازن وإ             

اعضاء الكونغرس االميركي خصوصاً األعضاء في لجنة العالقات الخارجية، بأنه في افـضل االيـام، فـإن                 
السلطة الفلسطينية الحالية مليئة بالفساد، والسياسيين المتناحرين، لكن هذا هو الحصان الذي راهنا عليه، وهـو                

  .ليهالرهان الصائب، وليس هناك من حصان آخر نراهن ع
  

قريباً سيذهب محمود عباس الى واشنطن، وهذه المرة ليس هناك من ياسر عرفات لتحميله مسؤولية العرقلـة،                 
ربما هناك احمد قريع رئيس الوزراء، لكن مصر تدعم عباس وال ترى بقريع بديالً له، وال تثق بحماس، وهي                   

دوليا بينها وبين غزة الـى جانـب القـوات          لتسهيل مهمته تجري اتصاالت مع كندا وبريطانيا لمراقبة الحدود          
يجب . المصرية، ولتدريب قوات أمن السلطة، لكن ما هي خطة ابو مازن للشعب الفلسطيني على االقل معيشياً               
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ان يحمل معه خطة تظهر اهتمامه برغيف االنسان الفلسطيني الذي اذا تـوفر ال بـد ان يتغلـب علـى كـل                       
عض المؤسسات االميركية بهذه الحاجة وبدأت بتوفير رؤوس االمـوال          لقد شعرت ب  . االيديولوجيات المطروحة 

  .لشركات محلية خاصة في غزة، فيما كانت قد رأت عندما طلبت عمال نجارة العدد الهائل الذي تقدم
ال فساد في صفوف حماس، ولكنها تريد فرض سياستها بقوة االسلحة واألقنعة، وهذا ما سيرفـضه اإلنـسان                  

  .لمدى الطويلالفلسطيني على ا
  6/10/2005الشرق األوسط 

  
  

  السالح الفلسطيني وفترة السماح  .56
 جوزف سماحة  

وفترة السماح ال تعني إجازة تسمح برمي . 1559أعطى لبنان فترة سماح قبل تطبيق ما تبقى من بنود القرار 
لى موازين القوى في لبنان فترة إدخال التحوالت الجزئية عإنها، باألحرى، . الموضوع جانباً إلى أن يحين وقته

إن فترح السماح، في رأي . من أجل أن تصبح أكثر فأكثر مالئمة لتطبيق ما تبقى من القرار في موعد الحق
مانحيها، هي فترة دينامية، وغير جامدة، ويفترض فيها التحرك شبه اليومي تحضيراً لليوم الموعود ال بل 

 . تقريباً له قدر المستطاع
لميليشيات، كما يطالب القرار، فعالً فجائياً يتمثل في مشهد اقتحامي يحصل مرة واحدة وننتهي ليس نزع سالح ا

إن نزع السالح هو مسار سياسي وأمني وثقافي وإيديولوجي يترجم نفسه في خطوات صغيرة، . منه إلى األبد
 في الفترة الماضية، وأن وفي الحساب أن هذا المسار بدأ منذ سنوات، وأن وتيرته تسرعت. وبطيئة، ومتراكمة

 . على المعنيين باألمر تقديم كشف حساب عما يفعلونه في انتظار لحظة المنازلة
االهتمام األميركي الفجائي . التفاصيل التي هي، في الحقيقة، روافد تصب في مجرى هذا المسار وتعطيه زخماً

رة وغير المبررة، إلعادة بناء األجهزة األمنية وكذلك استخدام الذرائع كلها، المبر. بالجيش اللبناني واحد منها
وتعميق الهوة اللبنانية السورية . ولفصل عقيدتها االستراتيجية عما جرى التوافق عليه في السنوات األخيرة

ويمكن أن نضيف إلى ذلك الضغط المستمر إلرسال . باالستفادة من كل األخطاء الممكنة جزء من أدوات العمل
وال يخرج عن هذا السياق االستثمار . ألزرق، والتلويح بمصير قوات الطوارئ الدوليةالجيش إلى الخط ا

إدخال أسلحة جديدة إلى النقاش خاصة بالتناقض بين تقدم  ، وال1595الممكن ألي آثار سياسية محتملة عن 
 . ومن التفاصيل، أيضاً، تشديد الطوق حول حزب اهللا. الديموقراطية واستمرار السالح األهلي

يجب االعتراف أن سالح الميليشيات الفلسطينية يبقى أحد أفضل المداخل من أجل ملء فترة السماح بما يؤهلها 
لنهاية سعيدة من وجهة نظر المجتمع الدولي خاصة إذا أمكن الفصل، في مرحلة ما، بينه وبين سالح 

 لماذا؟ . إن هذا الفصل، في الواقع، مغر. الميليشيات اللبنانية
وثمة .  إمكانية أكبر النتزاع موقف من السلطة الوطنية الفلسطينية ليست السلطة اللبنانية جاهزة لتقديمهألن ثمة

إمكانية أكبر لتقديم األمر وكأنه ال يمس بالتوافقات اللبنانية وال يهدد الوحدة الوطنية، وال وحدة الحكومة، وال 
وكيات منظمات تقدم على خطوات غير محسوبة من وثمة إمكانية أكبر لالستفادة من سل.  آذار14وحدة قوى 

وثمة إمكانية لالستفادة من التجربة الناشئة في . أجل التأكيد أن خطواتها ال تخدم أي مصلحة فلسطينية أو لبنانية
وثمة . غزة حيث قد يتم االرتضاء بوقف أعمال المقاومة ما يضعف أي حجة حول السالح الفلسطيني في لبنان

 . اً وليس آخراً، لالستفادة من أوضاع شاذة في بعض المخيماتإمكانية، أخير
فإذا كانت الشروط المطلوبة لطرح قضية سالح حزب اهللا غير متوفرة بعد فإن العديد منها متوفر لطرح قضية 

ويمكن االعتقاد بأن ذلك يندرج، على األرجح، في ما يتوجب اإلقدام عليه في فترة السماح . السالح الفلسطيني
 . ممنوحة للبنانال
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بمعنى آخر، . إنه بارع، خصوصاً، ألنه ليس مطلوباً منه أن يؤدي كامل أغراضه. إن هذا التكتيك بارع فعالً
لسنا اآلن أمام خطة عمالنية لنزع السالح فوراً ولكننا أمام حملة تؤدي أغراضاً أكثر تواضعاً وتمهد ألغراض 

 . أكثر طموحاً
اق هذه الحملة تؤدي، عملياً، إلى تعميق الفرقة بين قطاعات لبنانية وبين إن اإلجراءات المتخذة في سي

 . الفلسطينيين
  6/10/2005السفير 

  
 

 أين الحكمة الفلسطينية؟  .57
  إبراهيم البحراوي    . د

شارون لقصف                      ة ل ة المطلوب ادة سواء في مجال إعطاء الذريع ديدة الخطورة بمضاعفاتها الح إن الحالة الراهنة ش
  ·المدفعية الثقيلة والطائرات القطاع ب

اعي         اء موقف جم ى بن وهذه الحالة تدعونا إلى مناشدة العقل السياسي الفلسطيني بإعمال الحكمة، وإظهار القدرة عل
ة،              ة ثاني دخل من ناحي ع الت ا يحقق وضعًا يحرم شارون من ذرائ داخلي يحقق درجة من االلتحام من ناحية بقدر م

سطينية باستكمال            ويؤدي إلى وضع استراتيجية    ة الفل ة الدول دفع قضية إقام سحاب من غزة ل تثمار االن ة الس وطني
  ·االنسحاب من الضفة إلى األمام من ناحية ثالثة

ن   راد م ام أف دما ق سياسي، عن ستوى ال ى الم سيء عل شهد م ى م اس إل شرطة وحم ين عناصر ال ال ب د أدى االقتت لق
رددين شعار          الشرطة باقتحام المجلس التشريعي الفلسطيني أث      اده في غزة م ا حماس      ·· ناء انعق سلطة وإم ا ال د  · إم لق

تم   م ته ي ل سلطة الت ي خط ال ق ف د تث م تع شرطة ل وات ال ي أن ق رة تعن ة خطي ذا الحادث دالل ي ه ون ف رأى المراقب
داد والنجدة في            بتعرض مخفرين لقواتها للهجوم من جانب حماس ولم تستجب الستغاثات قوات الشرطة بطلب اإلم

اك حاجة             · جهة القذائف الصاروخية التي أطلقتها حماس على المخفرين       موا ي أن هن سلحة تعن إن داللة الحوادث الم
عاجلة باإلضافة إلى إعمال الحكمة الفلسطينية، إلى تدخل عربي قوي ومؤثر وحكيم إلعادة حالة اللحمة بين حماس                  

  · والسلطة وقوات الشرطة تفاديًا لمضاعفات أشد خطورة
ة                         لقد است  ة المرآزي ومين من التصويت في اللجن ل ي دة سديروت قب ثمر شارون صواريخ قسام التي سقطت على بل

· لليكود، ففي ساعات قليلة آان قد جمع بين فصاحة البيان والشرح وبين حشد المدفعية الثقيلة على حدود قطاع غزة                  
رد بكل        ومع صدور أوامره بقصف القطاع عن بعد، أوضح رجاله أن االنسحاب من غز             ة أعطى إسرائيل فرصة لل

من  · حرية وقوة عن بعد على حماس، دون خوف على مصير عشرة آالف مستوطن آانوا رهينة لضربات حماس                  
وز في التصويت                هنا تمكن شارون من إعطاء البرهان على جهل نتنياهو بشؤون األمن وهو ما مكنه من تحقيق الف

  ·على عكس آل توقعات مراآز استطالع الرأي
ات                 إ ق العملي رار شارون بتعلي ي أن ق ين شارون وحماس تعن ربح والخسارة ب ن هذه الصورة الواضحة لحساب ال

  ·  العسكرية، يهدف إلى إشعال الموقف بين السلطة وحماس
  6/10/2005االتحاد االماراتية 

  
  التشكيالت الديبلوماسية األخيرة ال أعترف بها: القدومي: حوار .58

قد فاروق قدومي التشكيالت الديبلوماسية األخيرة التي قررها ناصر القدوة وقال فـي             انت:  رشيد خشانة  –تونس  
ال نعترف بها ألنها مخالفة للنظم، مشيراً إلى أن كل التمثيل الديبلوماسي الفلسطيني يفتـرض               : حديث لـ الحياة  

لم يستبعد احتمال إرجـاء     و. أن يقع تحت مسؤولية الدائرة السياسية بناء على قرار المجلس الوطني الفلسطيني           
وحض على جمـع     . المقبل بسبب األوضاع المعقدة التي يمر فيها قطاع غزة          فتح المؤتمر العام السادس لحركة   

أموال المنظمة إن كانت في حسابات مصرفية فتحها الرئيس الراحل ياسر عرفـات أم ودائـع تركهـا لـدى                    
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وانتقد التـصرف المنفـرد لعرفـات بـأموال         . نأشخاص، معتبراً أن مصير كثير منها غير معروف حتى اآل         
ـ خالد سالمـ المنظمة واستغرب من كونه وثق بمحمد رشيد   وهنا نص .  ولم يأتمن أحداً منا عليها حتى وفاته 

  :الحديث
بعد الغارات االسرائيلية األخيرة على غزة تبددت اآلمال ببدء مرحلة خالية من االحتالل وتطـوير القطـاع                 > 

   لدولة فلسطينية، فهل ضاع حلم الدولة؟ليكون أساساً
 اسرائيل سحبت قواتها ومستوطنيها من دون مفاوضات مع السلطة وهذا يعني أنها ال تعتبر االنسحاب نهائياً                 -

وإنما هو نوع من إعادة نشر قواتها العسكرية، كما يدل أيضا الى أنها ال تعتبر السلطة الفريـق الـذي يمكـن                      
  .ا على عدم احترام االتفاقات التي توقع عليها ولذلك لم تحترم التهدئة بعد االنسحابالتفاوض معه، وهي عودتن

  ما هي دالالت اغتيال سامر السعدي قائد كتائب شهداء األقصى في جنين؟> 
فهـي  " المالحقـات الـسخنة   " اغتيال هذا البطل دليل واضح على أن اسرائيل مستمرة بسياستها التي تسميها              -

دمر، ما يؤكد أنها ال تريد السالم وتستفز الشعب الفلسطيني لتبدو كما لو أنها حمامة سالم وأنها                 تعتقل وتقتل وت  
ضحية اعتداءات الفلسطينيين كي تُجرد المقاومة من قوتها وبخاصة في الضفة، انطالقاً من الدعم الذي يقدمـه                 

  .لها أصدقاؤها في العالم في غياب أي قوة دولية رادعة
  أجيل االجتماع المقرر بين شارون والرئيس محمود عباس؟ما هي أسباب ت> 
 شارون يطلب قبل مقابلة األخ أبو مازن االجتماع مع مساعد له كي يعرف ماذا يريد الجانـب الفلـسطيني                    -

وكانت اإلجتماعـات   . وماذا سيطرح في االجتماع، أي أنه يعد لالجتماعات على مرحلتين حتى يستعد لها جيدا             
بسبب لغة اإلمالء والعجرفة التي تحدث بها شارون مما حمل األخ أبو مازن على أن يقول لـه                  السابقة متوترة   

والثابت أنه مازال ينظر للفلسطينيين والعرب عموماً بوصفهم ال         . ال يمكن أن نلبي هذه الطلبات ألنها إمالءات       
  .يفهمون سوى لغة القوة على حد زعمه

لموفد األوروبي لعملية السالم إلى مؤتمر دولي إلنقاذ عملية السالم فهل           دعا أحمد قريع لدى استقباله أخيراً ا      > 
  تعتقد أنه مازالت هناك فرص لإلنقاذ؟

 هذه اقتراحات قديمة وال أعتقد أن كل مؤتمرات السالم يمكن أن تقود للضغط على اسرائيل كـي تنـسحب                    -
تها الدول الكبرى إلى جانب األمم المتحدة       هناك مبادرة هي تلك التي سميت خريطة الطريق والتي اعتمد         . فعالً

وجسدتها اللجنة الرباعية، لكن بوش تنكر للمبادرة عندما قدم الضمانات المعروفة لشارون في نيسان من العـام           
  .الماضي فسحب من المبادرة كل النواحي اإليجابية التي كان يمكن أن تقوم على أساسها تسوية سياسية

ير دائرة البلدان التي تعترف بها في التسعينات الحظنا أخيـراً تراجعـاً جـسدته               بعدما وسعت منظمة التحر   > 
  االعترافات اإلسالمية باسرائيل وآخرها باكستان أال تخشى أن تكر السبحة؟

 الحقيقة أن االنهيار بدأ باالتفاقات التي عقدتها بلدان عربية مع اسرائيل ما شجع بلداناً أخرى على النسج على                   -
لكن ال ننسى، وهذا ليس للتبرير، أن البلدين كانا في صراع مع اسرائيل وبات              .  وأقصد مصر واألردن   منوالها

أما بالنسبة الى البلدان األخرى فأستغرب من إقدامها على التطبيع          . عقد اتفاقات سالم معها أمراً ال يمكن تفاديه       
ورست على باكـستان ضـغوط أميركيـة        ألنها ليست بحاجة له، إال إذا وقعت تحت ضغوط خارجية، فمثالً م           
في المحصلة طبعت بلدان عربية وإسالمية       .وزعمت أنها لن تقيم عالقات مع اسرائيل إلى أن تُستكمل التسوية          

عدة عالقاتها مع اسرائيل لكننا لن نثير هذه المسألة معها وإنما سنعتمد على أنفسنا من خالل المقاومة المستمرة                  
 إخواننا في البلدان العربية واإلسالمية، فنحن نريد أن يستمروا بـدعمهم للقـضية              كي ال ندخل في مشاكل مع     

  .الفلسطينية في المحافل الدولية
  الباكستانيون قالوا إنهم تقاربوا مع اسرائيل بعد موافقة الفلسطينيين هل هذا صحيح؟> 
وهذا ما قلته لكل البلدان العربيـة،        عندما يطبعون العالقات أرجو أن ال يعلقوا ذلك على الشماعة الفلسطينية             -

فإذا ما كانت الضغوط تفرض عليهم التطبيع يجب أن ال يقولوا إن ذلك في صالح القضية، ألن مصلحة القضية                   
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وجـرب العـرب فـي      . في استمرار المقاطعة ورفض االعتراف باسرائيل إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة          
 ألن اسرائيل لم تنفذ شـيئاً مـن         1996ة لكنهم تراجعوا اعتباراً من السنة       الماضي فتح مكاتب وممثليات تجاري    

تعهداتها، وهذه مسألة صارت تثير كثيراً من الحساسيات مع األشقاء العرب وال نريد أن ننبشها، فمن أراد منهم                  
ن ذلك ال يخـدم     أن يدعمنا مرحباً بدعمه، ومن أراد ان يخدم مصلحته الوطنية فهذا متروك له، لكننا نقول له إ                

  . اإلسرائيلي-القضية الفلسطينية وال يساعد على حل الصراع العربي 
  

  هل لمست تغييراً في السياسة الموريتانية على هذا الصعيد؟> 
  . لم يحصل أي تغيير-
  بعد نشر كتاب اسرائيلي أخيراً عن موت الرئيس عرفات، هل تعزز اعتقادك بأنه مات مسموماً؟> 
الذين قالوا إنه تعرض للتسميم وأخبرت بذلك عدداً من المسؤولين العرب بعدما عدتـه فـي                 كنت من أوائل     -

  .باريس، وأكد تلك الحقيقة طبيبه البروفسور أشرف الكردي الذي عالجه طيلة عشرات السنين
  ماذا يترتب على ذلك من الناحية القانونية، هل ستطالبون بشيء محدد؟> 
-      له المسؤولية اإلنسانية عن عملية الغدر هذه، فقد دخل أبـو عمـار                طالما أن العدو هو الذي سممه فإننا نُحم

األراضي الفلسطينية بناء على اتفاقات أوسلو التي شهدت عليها دول كبرى ودول عربية، لكن اإلسـرائيليين ال             
  .يحترمون تعهداتهم وال يقيمون وزناً للرأي العام الدولي

  لمنظمة فما مصيرها بعد رحيله؟ وماذا استطعتم أن تجمعوا منها؟كان عرفات يقبض على أموال ا> 
 حاول سالم فياض أن يجمع تلك األموال المتفرقة والتي كان الكثير منها في أيدي محمد رشيد، وأظـن أنـه     -

واألخ أبو عمار كان يتصرف منفرداً، وهـو        . جمع بعضاً منها لكن هناك أمواالً أخرى ال نعرف أين هي اآلن           
لم يـأتمن   . رشيد العراقي الجنسية ولم يثق بآخرين من المحيطين به، وهذا أحد األخطاء التي وقعنا فيها              وثق ب 

أحداً منا على تلك األموال إلى أن توفي على حد علمي بصفتي أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وعليـه                    
  .فراد عن تلك الودائعفمن الضروري أن نسعى بكل الوسائل للحصول على معلومات من البنوك واأل

  وهل هناك مساع في هذا اإلتجاه؟> 
  . وزير المال يقوم بتلك المساعي-
أال تعتقد أن على حركة فتح التي ترأسها أن تؤمن شروط المنافسة النزيهة مع حماس والفصائل األخرى في                  > 

  االنتخابات المقبلة؟
لدية وبرلمانية في ظل اإلحتالل فهذا أمر راجـع   مادامت هناك رغبة لدى الفصائل لإلعداد النتـــخابات ب    -

وإذا ما كنا حريصين علـى      . لهم، وعندما أقول في ظل االحتالل فألنه ال انتخابات حرة مع استمرار االحتالل            
  .الديموقراطية، فما علينا إال أن نمارس االنتخابات في أجواء حرة

   األراضي المحتلة؟معنى ذلك أنك ضد االنتخابات إلى أن يستكمل الجالء عن> 
  . أنا لست ضد االنتخابات المقررة لكن ال أعتقد أنها تعبر عن رأي الشعب الفلسطيني-
مؤسسات منظمة التحرير اضمحلت مع تنامي مؤسسات السلطة في الداخل فهل انسحب ذلك علـى الـدائرة                 > 

  السياسية أيضاً؟
زادت من إضعاف منظمـة التحريـر كونهـا          التدخالت التي قامت بها السلطة من دون وجه حق هي التي             -

غيبتها في الداخل خصوصاً بعد تشكيل مؤسسات شبيهة بها في األراضي الفلسطينية، علماً أن المنظمة قررت                
قبل دخول األخ أبو عمار ومن معه إلى األراضي المحتلة أن تبقى بعض الدوائر التابعة لها في الخارج مثـل                    

ؤون الخاصة بتعيين السفراء ومدراء المكاتب والعاملين فيها وتحديـد موازناتهـا،            الدائرة السياسية المكلفة الش   
وكذلك الصندوق القومي الفلسطيني ودائرة العائدين ورئاسة المجلس الوطني وسكرتاريته وهيئة أركان الجيش             

منظمة خشية أن   الفلسطيني ومكتب التعبئة والتنظيم لحركة فتح، وكان بقائي في الخارج يرمي للمحافظة على ال             
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وفعال استمر العمل بناء على تكليف من المنظمة التي عينت عدداً من االخوة إلدارة المفاوضات               . تفشل التسوية 
 واتفاق واشنطن في السنة التالية نـصت        1994انطالقاً من أن إعالن مبادئ أوسلو ثم اتفاق القاهرة في السنة            

. ة للسلطة هي المنظمة ألن االتفاقات تم التوقيع عليها باسـمها          جميعها على أن المرجعية السياسية واالشتراعي     
كانت هناك إدارة أمـن وإدارة تعـاون   . وهذا ما يفسر أن السلطة لم تكن لديها وزارة خارجية وال وزارة دفاع         

  .ستقبلتيمناً بالم... دولي مكلفة تسلَم المعونات من البلدان الصديقة، لكننا ما لبثنا أن سمينا الدوائر وزارات
  .لكنها صارت هي التي تعين السفراء وتقوم بالمناقالت مثلما حصل أخيراً مع عشرين سفيراً> 
  . المناقالت األخيرة ال نعترف بها ألنها مخالفة للنظم-
  الدول المعنية مثل فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة اعتمدتها فما فائدة امتناعك عن اإلقرار بها؟> 
عترف بالمنظمة وإنما بالسلطة الفلسطينية مثل فرنسا وبريطانيا، أي أنها ال تمنح المفوضـيات               هذه دول ال ت    -

وفي الواليات المتحدة التي تضع المنظمة على الئحة الحركات اإلرهابية          . الفلسطينية لديها حصانات ديبلوماسية   
أما األمـم المتحـدة     . المنظمةيطلب الكونغرس من الرئيس األميركي كل ستة أشهر أن يسمح له بالتعامل مع              

  . بأن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني1974فاعترفت منذ السنة 
  هل يعني ذلك أن السفارات في البلدان العربية واإلسالمية ما زالت تحت سلطة الدائرة السياسية؟> 
لية الدائرة السياسية، وأتى قرار المجلس       من المفروض أن كل التمثيل الديبلوماسي الفلسطيني يقع تحت مسؤو          -

الوطني في دورة االستقالل ليؤكد أن وزير خارجية فلسطين هو المسؤول عن تلك السفارات والممثليات فـي                 
  .العالم

  من ينفق على السفارات حالياً؟> 
  . الصندوق القومي-
  وهل االتصاالت مستمرة بينك وبين السفراء؟> 
  . بلى، طبعاً مستمرة-
  إلى أين وصل اإلعداد لمؤتمر فتح؟> 
  . هناك لجنة برئاسة األخ أبو ماهر غنيم تعقد اجتماعات شهرية لإلعداد للمؤتمر وتحديد أعضائه-
  وهل تؤدي التطورات األخيرة في غزة إلى إرجائه؟> 
ت الـسخنة    هذا وارد إذا ما استمرت اسرائيل باعتداءاتها على القطاع والضفة من خالل ما تسميه المطاردا               -

  .التي تتبعها كسياسة يومية في األراضي الفلسطينية
  هل جرت اتصاالت مع الحكومة العراقية الموقتة؟> 
  . لم يحصل أي اتصال بيننا-
  وهل هذا موقف من جانبكم أم من جانبهم؟> 
 يريـد،   ونحن ال نريد أن نُقحم أنفسنا بتجاذبات، فهناك من يريد أن يعترف ومـن ال              ...  الظروف لم تنضج   -

وهناك من يقف مع المقاومة وآخرون يدعمون الحكومة، والخالفات قائمة حتى داخل الحكومة العراقية نفسها،               
  .فرأينا أن نتفادى المشاكل ألن لدينا من الخالفات الداخلية ما يكفي

  6/10/2005الحياة 
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