
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
  

     الصفحة
     :ةي الرئيساألخبار

  3   شارونرعاية أردنية محتملة لقمة عباس .1
  4  تأجيل االنتخابات التشريعيةمبادرة مصرية ل .2
  4  وأبو موسىأمام مقاتلي جبريل  حزب اهللا يفتح مواقعه في الجنوب .3

    
    :السلطة

  6  مستشار عباس يؤكد الحرص على أمن لبنان .4
  7  الداخلية الفلسطينية تعد خطة لوقف الفلتان األمني .5
  7  التشريعي يجتمع مجدداً لبحث وضع الحكومة .6
  7  سرائيليينإ متطرفين 7الشرطة الفلسطينية تعتقل  .7
  7  طالق سراح نائب مدير المخابرات في غزةإ .8
  7 شرطة تفِرج عن عنصر محسوب على حماسال .9

    
    : المقاومة

  8  ةحماس تدرس االنسحاب من لجنة المتابع .10
  8  كتائب شهداء األقصى تهاجم قاعدة عسكرية قرب نابلس .11
  8   حماس تستنكر اختطاف أبناء الحركة .12

    
    :األرض، الشعب

 9   استشهاد فلسطيني بانفجار غامض  .13
 9    وحدة استيطانية في القدس الشرقية1400 مخطط لبناء .14
 9  تحذر من انهيار جدار بـ األقصى .15
 9   جدار الفصل يمزق النسيج االجتماعي في شرقي القدس  .16
 10  مواجهات بين طلبة المدارس وجنود االحتالل في الخليل .17
 10  نيوزيلندا والسويد تمنحان اللجوء لفلسطينيين ألسباب انسانية .18

 158  العدد -   7/10/2005: التاريخ



 

 2

 10   أهالي رفح يطالبون بإزالة الجدار اإلسمنتي على الشريط الحدودي .19
 10   سالمة الالجئينالحكومة اللبنانية مسؤولة عن : رابطة الالجئين في أوروبا .20
 11  راضي الفلسطينية منذ بداية العام الحاليفي األتصاعد حوادث القتل  .21
  11  مغادرة ألداء مناسك العمرةالاالحتالل يمنع رئيس بلدية الدوحة من  .22
  11   موائد اإلفطارى علىة لألسرمقاعد فارغ: رمضان الفلسطيني .23
  11  جدد االعتقال اإلداري للشيخ صالح العاروريياالحتالل  .24
  12    مرات 9االحتالل يمدد االعتقال اإلداري ألسير  .25
  12   هممبعدو كنيسة المهد يناشدون االهتمام بقضية عودت .26
  12   وفد وزارة األسرى الفلسطينية يواصل لقاءاته .27

   
    :الكيان اإلسرائيلي

  12   إسرائيل تعيد ترسيم حدود غزة .28
  12   حماس في االنتخابات تحرك دولياً لمنع مشاركةالكيان ي .29
  13 مبادرة جنيف مجرد شعر: بيريس .30
  13   يتركون مواقع خدمتهم لسوء الطعام   جندياً إسرائيليا15ً .31
  13   لن نستأنف على قرار المحكمة العليا منع إستخدام الفلسطينين كدروع بشرية : حلوتس .32
  13  إسرائيل تحتج على لقاء بين فنيش وسفراء أوروبيين .33
  14   من الممكن البقاء في الحكومة حتى االنتخابات القادمة: بيرس .34
  14  شارون يحاول توسيع ائتالفه الحكومي .35
  14   ينزع السلطة من أيدي مركز الليكودشارون سيقدم اقتراح قانون  .36
  15 %24ارتفاع صادرات إسرائيل من األلماس المصقول  .37
  15   إسرائيليون يتجهون للمناطق المحتلة لتزويد سياراتهم بالوقود .38
  15 نيين عطشى في الصحراء متسللين سودا8إسرائيل تعثر على  .39

    
     :اقتصاد، اجتماع

  15   ربط الضفة وقطاع غزة بسكة حديدية أو جسر  .40
  16   القوى الوطنية واإلسالمية تطالب بوقف سياسة االحتكار .41

   
    صحة
  16   راحة التخصصية في مجمع الشفاء في غزةضع حجر األساس لمبنى الجو .42

    
    ثقافة

 16  سباب وفاة عرفاتأتسجيل برنامج وثائقي حول  .43
    

    :عربي، إسالمي، دولي



 

 3

  16  لمحاوالت إنزال إسرائيلية متوقعة أوامر للجيش اللبناني بالتصدي .44
  16  مع الملف الفلسطيني وسالح المخيمات أفكار لبنانية للتعاطي بروح الحوار .45
  17   الحل للصراع دون إقامة الدولة الفلسطينية: مبارك .46
  17  فتوى تحّرم التطبيع انقسام في األزهر بسبب .47
  18   سرية بين واشنطن ودمشق تغطي فلسطين تمفاوضا .48
  18   مبعوث العناية اإللهية بوش  .49
  18   اإلسرائيلي مستحيل ثنائياً ويجب تدويله-حل النزاع الفلسطيني: مالي .50
  19   المستعمراتاألمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن توسيع  .51
  19  الكيان تنفيذ عملية في ىاتهام مدرسة بريطانية بتشجيع شقيقها عل .52

    
    :مقاالت
  20  )17(وسلو أالرواية الفلسطينية الكاملة لمفاوضات : قريع .53
  25   عريب الرنتاوي ...حماس ال تعتذر .54
  26   هاني فحص    ... نُذُر المشهد السوريالي الفلسطيني الجارح .55
  26   وليد شقير  ... 1595 والـ1559بين معارضة الـ .56
  28   سليم يونس الزريعي... بين مصداقية الفعل والقول: حماس .57

    
  31  كاريكاتير

***  
   شارون رعاية أردنية محتملة لقمة عباس .1
 ان الطاقم , مصادر فلسطينيةهقالت ما :من رام اهللا   وليد عوض  عن مراسلها  7/10/2005 القدس العربي    نشرت

مـل أجهـزة    االحتالل بعرقلة ع   التفاوضي الفلسطيني أعد الئحة اتهام حقيقية ضد حكومة شارون، يتهم خاللها          
لقاء سيجري في االردن وبحضور واشـراف عبـد اهللا          الهذا ويقدر المحللون ان     . األمن الفلسطينية واضعافها  

الثاني والذي سيتدخل شخصيا لطلب تخفيف الصعوبات والعقوبات الجماعية المفروضة علـي حيـاة الـسكان                
م تعرف هوية الطاقم الفلسطيني المـشارك       هذا ولم تؤكد اية جهات رسمية مكان عقد القمة، كما ل          . الفلسطينيين

  .، وهل سيكون قريع حاضرا ام العباسمع 
تضارب المواقف امـس    عن  : عمانوغزة   من   نبيل غيشان  و فتحي صباح    7/10/2005 الحياة   وذكر مراسلي 

 الجـاري،  11مبدئي هو الموعد  ال نفى ابو مازن تحديد موعد، واوضح عريقات ان          حيثفي شأن موعد القمة،     
اكد مصدر رسـمي    ,  من ناحية أخرى   . استنادا الى نتائج االجتماعات مع فايسغالس      ئهلمحاً الى احتمال ارجا   م

واضاف ان مجرد اللقاء مهم، وال يوجد توافق بينهما لغاية اآلن           . اردني ان اللقاء لن يسفر عن اتفاق معد سلفاً        
لـن   واشار الى ان العاهل االردنـي      .ردنية على االراضي اال   ه لعقد ةونفى وجود ني   .على نقاط يمكن اعالنها   

 مجتمعين او منفردين اذا اسـفر       بشارون وعباس  لقائه ه لم يستبعد   لكن , اي مندوب من طرفه    ال حتى  و هيحضر
واشارت المصادر االردنية الى ان اللقاء المنتظر ال عالقة له بالترتيبـات الجاريـة               . عن نتائج ايجابية   ئهماقال

  . الى كل من اسرائيل والسلطةلزيارة العاهل االردني
 القـدس   , غـزة   من الجبار أبو غربية   عبدو فرح سمير    ,القادر فارس  عبد 7/10/2005 عكاظ   وتناول مراسلو 

 أن محمود عباس سيطلب من شـارون عـشرة مطالـب تتمثـل              , مصادر فلسطينية  هكشفتما  : عمانوالمحتلة  
تشغيل الممر اآلمن بـين الـضفة       وح معبر رفح     فت . من جنين  500 أسيراً من قطاع غزة و     650باإلفراج عن   
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إخالء المدن في الضفة الغربية من التواجد اإلسرائيلي ونقل كل الصالحيات األمنية الـى              إضافة إلى   . قطاعالو
منح العفو عن كل المطلوبين في الضفة ووقف التصفيات المركزة          و ,مطارالالمصادقة على تشغيل    . الفلسطينيين

رفع الحواجز ومنح مزيـد مـن حريـة          و دين المتواجدين في غزة ودول أوربية بالعودة       السماح للمبع  .ضدهم
إزالة مواقع استيطانية غير قانونية ووقف بنـاء        وعمال  للإصدار تصاريح عمل في إسرائيل      . الحركة بين المدن  

 -نطقة  أي     على البحث الخطط اإلسرائيلية للبناء في م       عباسوسيطرح  , المستوطنات كما اتفق في شرم الشيخ     
لقاء منع أي ضـغوط أميركيـة علـى         الالى ذلك قالت مصادر إسرائيلية مقربة من شارون أن هدفه من             . 1

لفرض سيطرته علـى    عباس  وقالت أن إسرائيل تتابع المحاوالت الجدية ل      .  لقاء عباس ببوش   إسرائيل في أعقاب  
 فستـسهل إسـرائيل الحيـاة اليوميـة         عمليـة الوأضافت أنه في حال استمرت      , قطاعالالجماعات المسلحة في    
  .للمواطنين الفلسطينيين

حسب وسائل االعالم االسرائيلية    بوإلى أنه   : لندنمن   7/10/2005شرق األوسط   ال  مراسل  علي الصالح  وأشار
إزالـة  :  ضد حماس تمهيدا لالنتخابات التشريعية، مثلعباسفان شارون سيتخذ خطوات حسن نية لدعم موقف      

  .ية بين المدن واالنسحاب من عدة مدن في الضفة واطالق سراح أسرىالحواجز العسكر
 اليوم للتحضير لجدول أعمال     سيلتقونن  ين وإسرائيلي ين فلسطيني يمسؤولأن   7/10/2005 48 موقع عرب    ونوه
  .نه سيلتقي فايسغالس في مكان غير معلومأوقال عريقات  .القمة

  
  تأجيل االنتخابات التشريعيةمبادرة مصرية ل .2

مصادر إسرائيلية روجت لمبادرة مصرية لتأجيل االنتخابات       أن   : غزة ووكاالت   من 7/10/2005البيان   شرتن
وذكرت هآرتس أمس أن القاهرة تجري       .التشريعية، ما لم تلتزم حماس بالتهدئة وتنهي االستعراضات المسلحة        

، ولـن يـتم     حول الموضوع خرى  حاليا مشاورات غير رسمية مع قادة في السلطة، إضافة إلى جهات إقليمية أ            
وبحسب الصحيفة فانه فـي حـال    . رسميا في انتظار نتائج الجولة األخيرة من االنتخابات المحلية    االكشف عنه 

وأشارت إلى ان فوز فتح في المرحلة الثالثة ال يعبر عـن حقيقـة    . تأجيلالفوز حماس فان مصر ستعمل على       
  . انجازا لفتح والسلطةذلك مصر ال تعتبرالتأثير في الشارع الفلسطيني وبالتالي فان

 ان القاهرة طرحت هذه , هآرتسهأوضحتما :  ا ف ب، اب، رويترزنقال عن 7/10/2005 السفير وجاء في
وذكرت اسوشييتد برس، ان وسطاء مصريين حذروا  .المبادرة، على اثر القلق من مكانة عباس الضعيفة

، بعد لهاتحذير الوأبلغ .  بالتهدئة وبتعهدها إنهاء المظاهر المسلحةحماس من ان االنتخابات ستؤجل، ما لم تلتزم
  .  االخيرةاالشتباكات

، مشدداً علـى ان المـصريين       ة هذه االنباء  صائب عريقات نفى صح   أن  : لندن من   7/10/2005 الحياة   ونقلت
لى ان عباس يعتبـر     واشار ا . يبذلون كل جهد مستطاع من اجل انجاح االنتخابات وتنظيمها في موعدها المحدد           

  .موعد مقدساً ولن يتغير على االطالقال
أن ضغوطا كبيرة تمارس على عبـاس،       : غزة من   صالح النعامي  7/10/2005شرق األوسط    ال وأشار مراسل 

نية مطلعة، أن أوساطاً في السلطة وفتح، إضافة إلى نـواب،           يوذكرت مصادر فلسط  . لتأجيل إجراء االنتخابات  
  .تأجيلالم في تقديم المسوغات، التي توجب يتنافسون في ما بينه

  
  أمام مقاتلي جبريل وأبو موسى حزب اهللا يفتح مواقعه في الجنوب .3
كشف تقرير استخباري ألماني النقاب عن أن         : من حميد غريافي   ،لندن 7/10/2005 السياسة الكويتية    ذكرت

 منذ نشوئه أمام مئات العناصر المسلحة       حزب اهللا فتح قواعده ومعسكرات تدريبه في جنوب لبنان للمرة األولى          
االنتفاضة وبعض الفصائل االخرى القادمة مـن سـورية   -وفتح , القيادة العامة -الفلسطينية من الجبهة الشعبية     
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وذلك من ضمن اتفاق متشعب عقده رئيس مجلس الشورى االيراني غالم علي حداد مع ثمانية من قـادة هـذه                    
  . األحد الماضي في دمشق، وأبو موسى ونايف حواتمةالفصائل في مقدمتهم أحمد جبريل

ضرورة عدم تغطيس حزب اهللا حليفه وربيبه فـي المعركـة الـسورية             يرى   النظام االيراني    أنوقال التقرير 
الداخلية في لبنان ألن خسائرها عليه ستفوق أرباحه حتماً خصوصاً بوجود تأييد ودعم مطلقين أميركي ودولي                

ونقل المعركة الى جنوب لبنان حيث باإلمكان صهر جهود حـزب  , راطية جديدة في لبنان  القامة جمهورية ديمق  
اهللا والفصائل الفلسطينية الرافضة ألي سالم أو حل مع اسرائيل استعدادا لفتح الجبهة الجنوبية اللبنانيـة ضـد                  

¯ اعتقاد االيـرانيين    في  ¯ وهو أمر   , اسرائيل عبر عمليات نوعية ضد قواتها ومستعمراتها في الجليل األعلى         
لن يلقى معارضة كل اللبنانيين وخصوصا االحزاب والتيارات الوطنية مثل الحزب التقدمي االشتراكي وحركة              

 فيما ستكون الـبالد     .كما لن يكون باستطاعة حكومة السنيورة الحريرية التصدي علنا له         , امل وتيارات اخرى  
كمـا سـيكون    , ؤالء بضرب السلم االهلي الداخلي في لبنـان       كتلة واحدة متراصة في وجه قيام الفلسطينيين ه       

 .المجتمع الدولي اكثر تدخال وحدة في خطواته لمنع هؤالء الفلسطينيين من تنفيذ المخطط السوري الفوضـوي               
, وخصوصا منطقتي جزين وحاصبيا   , وقال التقرير ان سكان القرى والبلدات اللبنانية في بعض مناطق الجنوب          

سمع بعض السكان   (ر الثالثاء الماضي تدفق شاحنات تابعة لحزب اهللا تنقل مقاتلين فلسطينيين            يشاهدون منذ فج  
كما يسمعون في الليل والنهار اصوات تفجيرات ورشاشات تبين انها ناجمة عن تـدريبات للعناصـر                , )لهجتهم

بية الشرقية التي لم تـصل      الفلسطينية هذه في مواقع حزب اهللا على انواع جديدة من االسلحة االيرانية واالورو            
  .بعد الى الفلسطينيين

الوزير صلوخ قال تعليقاً على التعيينات األمنية والقـضائية التـي             أن    7/10/2005شرق األوسط   ال وأشارت
واذا جرى حل للب مشكلة     . في ما يتعلق بنزع سالح المخيمات الفلسطينية فنحن نعتبر انه جزء من كل            : اقرت

 واعني بذلك القضية الفلسطينية، فسيصار الى حل الجزء االصغر واعني نزع سالح             الشرق االوسط وجوهرها  
  . 1559وهذا يجعلنا نصر على القول انه ال بد من ايجاد آلية فضلى لمعالجة ما تبقى من القرار . المخيمات
سعت الـى    امةالقيادة الع -الجبهة الشعبية   أن  : جهاد الرنتيسي عن مراسلها    7/10/2005 العرب اليوم    وأفادت

وقالت مصادر العرب اليوم ان وجهـاء        .اعطاء موقفها الرافض لتسليم موقعيها في الناعمة وقوسايا بعداً شعبياً         
المخيمات والشخصيات السياسية واللجان الشعبية رفضت االستجابة الى رغبة القيادة العامة باصـدار بيانـات               

وافادت بان الجو الفلسطيني العام يفصل بـين         . من الموقعين  تندد بالجيش اللبناني الذي انتشر في مناطق قريبة       
ومن ناحيته نفى عباس زكي معلومات ترددت مؤخراً حول توجهه الـى       .قاعدتي القيادة العامة وأمن المخيمات    

اال انه أكد في المقابل على وجود اتصاالت مع مختلف االطـراف            ،  بيروت قريبا لبحث ملف سالح المخيمات     
  .لحل االزمة
 ليس ثمة عودة الى الحرب االهليـة ال         أن الوزير العريضي    قالهما   7/10/2005 المستقبل اللبنانية    وأضافت

ثمة قلق نتيجة ما يجري في البلد، ثمة محـاوالت          . بين اللبنانيين وال بين اللبنانيين والفلسطينيين هذا امر انتهى        
السياسي واالمني اللبناني، فتن بين المـسلمين       خلق فتن في لبنان وسبق واشرت اكثر من مرة تستهدف الواقع            

وفتن بين المسيحيين وفتن بين المسيحيين والمسلمين وفتن بين فلسطينيين ولبنانيين، لكن هـذا ال يعبـر عـن                   
اذا كان لدى البعض هواجس ومخاوف كما سبق واشرت وكما هو           . المشاريع لدى هذه االطراف على االطالق     

ل تعالج بالحوار وباالنفتاح وبالثقة، ولذلك سيلتقي دولة رئيس مجلـس الـوزراء             حاصل اآلن، فان هذه المسائ    
الفصائل الفلسطينية يوم السبت لنبدأ حوارا واضحا، حتى عندما يكون ثمة توجه الي قـرار او الي مـشروع                   

ال احـد   . تكون قد توافرت له الحماية واالجماع في لبنان، الننا نعتقد اننا جميعا نسير في االتجـاه الـصحيح                 
يستهدف الشعب الفلسطيني وليس ثمة قبول باستهداف الشعب الفلسطيني على االطالق، وفي الوقت نفسه لـيس       

ثمة واقع قائم منذ فتـرة      . مقبوال توجيه التهديدات الى المسؤولين اللبنانيين، ما نشاهده وما هو قائم ليس جديدا            
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واتوقع ان ينتج من الحوار بين دولة الـرئيس         . أشرت اليها طويلة ال بد من معالجته، لكن يعالج بالروحية التي          
  .والفصائل الفلسطينية ما يطمئن وما يؤشر الى ايجابيات

في هذا الموضوع من المفترض ان يكون هناك توجه حكومي سيعرضه الرئيس السنيورة مع الفصائل : سئل
للبنانية ملتزمة هذا القرار بالحوار مع ، وهل الدولة ا1559الفلسطينية السبت، هل يكون سقف الحوار القرار 

 يجب ان نتذكر بأن 1559موقفنا من المقاومة واضح، فعندما نشير الى القرار : الجانب الفلسطيني؟، فأجاب
هذان البندان يعالجان بالحوار، . البند المتعلق بالمخيمات والبند المتعلق بالمقاومة: ثمة بندين بقيا من هذا القرار

أكد فؤاد السنيورة ان الحكومة ليست متوجهة الى مواجهة مع الفلسطينيين في  من جهته .شرتكما سبق ان أ
لبنان وليست لدينا نية بذلك بل نحن نتجه الى حوار معهم، واعلن ان ال داعي لوجود السالح الفلسطيني خارج 

 ال تكون من زاوية القرار  الى أن مقاربة الملف الفلسطيني من ناحية أخرى حذر نعيم قاسم قائال .المخيمات
عبد األمير قبالن الى تحييد  من جهته دعا .، إنما من زاوية المصلحة المشتركة للبنان والفلسطينيين1559

 حذرو. سالح المقاومة والمخيمات وتجنب الفتنة الجديدة ليظل لبنان بلد العيش والتعايش واإلخاء والمحبة
ودعا الحكومة ورئيسها الى تحصين البيئة . لتحليالت المضللةنسيب لحود من إطالق الشائعات واالنائب 

السياسية المتصلة باألمن ومنع استغالل بعض المجموعات المسلحة القضية الفلسطينية لمآرب استخباراتية 
 بالتصريحات  مجلس الكاثوليكورحب .بعيدة كل البعد عن مصلحة الشعب الفلسطيني ال بل عن ارادته الحقيقية

ت عن القيادة الفلسطينية حول استعدادها لوضع سالح المخيمات بتصرف السلطة اللبنانية، مطالبة التي صدر
الحكومة بفتح حوار لبناني ـ فلسطيني حول هذا الملف تمهيدا لتمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها وسيادتها 

  .على المخيمات
تماعي اعتبر اجراءات الحصار العسكري الحزب السوري القومي االجأن  7/10/2005النهار  وأشارت

مجلس العمد جاء ذلك في بيان أصدره . واالمني للمواقع الفلسطينية في لبنان ليس لها ما يبررها على االطالق
 عن قلقه الشديد من جراء التركيز أمنيا على سالح الفلسطينيين فيهعرب وأجلسته االسبوعية إثر في الحزب 

 محاولة للهروب الى االمام بغرض التعمية على المخاطر االمنية ذلكى في يرحيث والحدود مع سوريا، 
  .نرى وقوف العدو االسرائيلي وراءهاالتي الحقيقية التي تتهدد لبنان وتتجسد في مسلسل التفجيرات المتنقلة، 

  
  مستشار عباس يؤكد الحرص على أمن لبنان   .4
عبدالفتاح أجرى اتصالين أمس بكل مـن أمـين         يح   أن سم  :بيروت من   7/10/2005الخليج اإلماراتية    نشرت

الجميل، وبطرس حرب، حيث نقل إليهما رسالة من عباس مفادها أن السلطة حريصة على العالقات الوطيـدة                 
مع لبنان، وعلى أمنه واستقراره، وهي ال تريد بأي شكل من األشكال أن تكون طرفاً في السجال القائم حـول                    

 في صدد حوار مع الحكومة اللبنانية في شـأن           السلطة كد أن أو .فصائل الفلسطينية السالح الموجود في أيدي ال    
 ينوي المباشرة   عباسكما شدد على أن      .مجمل الملف الفلسطيني، ال سيما وضع المخيمات، وموضوع السالح        
  .في وقت قريب بحوار فلسطيني داخلي يتناول المواضيع المطروحة

أي  ال يمكنـه ان يغطـي        عباسل عبدالفتاح ان    وقإلى  : بيروتمن   7/10/2005السياسة الكويتية    وأشارت
  .تصرف من اي فلسطيني يتعارض مع الموقف الرسمي للسلطة

 ألن  ,الجميل لفت إلى ضرورة اإلسـراع فـي إيجـاد الحلـول           أن  : بيروت من   7/10/2005 الحياة   وأضافت
يعيق حل القضية الفلسطينية ويعيدنا إلـى       استمرار أجواء التشنج القائمة ومواقف بعض الفصائل، من شأنه أن           

  .أجواء الماضي األليم
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  الداخلية الفلسطينية تعد خطة لوقف الفلتان األمني   .5
أعلنت الداخلية الفلسطينية عن انها تسعى للتوصل الى خطة أمنية من اجل إنهاء حالـة الفوضـى                 :  الفت حداد 

 وفقا لما تم االتفاق عليه وطنيا في اللقـاء بـين            هاتطبيقموضحا أنه سيتم     وقال ابو خوصة   .واالنفالت األمني 
أما فيما يتعلق بـسالح     . واكد أن السلطة معنية بشكل كامل، بوضع حل جذري لهذه القضية          . الفصائل وعباس 

 يجب أن يكون ماثالً في مكانه وأال يستخدم في الشوارع وأن ال يـستخدم إلرهـاب الـسلطة و                    ,قالفالمقاومة  
ول االنتقادات التي تتعرض لها الداخلية، اشار الى ان الوزارة ال يمكن أن تتحمل كل التراكمات                وح .المواطنين

 تقوم بعملها وتنفذ التعليمات الصادرة إليهـا مـن قبـل المـستوى              هاموضحا أن  . عاما 11التي حصلت خالل    
  .السياسي

  6/10/2005 48عرب 
  

  التشريعي يجتمع مجدداً لبحث وضع الحكومة .6
ن المجلس سيجتمع مرة أخـرى لحجـب        أقال مسؤول في المجلس التشريعى امس،       :  وكاالت االنباء  - رام اهللا 

 يومن جانب اخر نفى ناصر القدوة وجود أ       . حكومة ما لم يتم تشكيل حكومة أخرى خالل أسبوعين        الالثقة عن   
امل وعالقة عمل جديد في      وهناك تك  هماخالفات بين عباس وقريع، وقال أن هناك اتفاقا في الرؤية السياسية بين           

  .أطار حركة فتح والسلطة
  7/10/2005االتحاد االماراتية 

  
   متطرفين اسرائيليين7الشرطة الفلسطينية تعتقل  .7

لشرطة الفلسطينية اعتقلت سبعة متشددين من اليمـين        اذكرت االذاعة االسرائيلية أن     :  د ب ا   -القدس المحتلة   
هم وأضافت أن أفراد الشرطة سلمو    . ين كنيسا يهوديا الداء الصلوات    االسرائيلي صباح امس دخلوا أريحا قاصد     

دخلـوا    هـم وأفادت مصادرفي الجيش االسـرائيلي أن      .إلى الجانب االسرائيلي عبر مكتب االرتباط العسكري      
 نقلوا إلى الـشرطة     هموصرحت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن    . المدينة دون التنسيق مع الجيش أو علم قيادته       

  .ئيلية للتحقيق معهم بتهمة خرق الحظراالسرا
  7/10/2005 الدستور

  
  اطالق سراح نائب مدير المخابرات في غزة .8
الداخلية أعلنت، أن األجهزة األمنية أوقفت أن : غزةمن  6/10/2005 وفا – وكالة األنباء الفلسطينية ذكرت

  .لعامةبط جهاز المخابرات ااوضبطت إحدى السيارات المشاركة في حادث اختطاف ض
أنه تم  من   ,مصادر أمنية فلسطينية  به  أفادت  إلى ما   : الفت حداد  7/10/2005 48 عرب   وأشارت مراسلة موقع  

هذا ولم تعلن اية جهة مـسؤليتها        .اطالق سراح سامي عجوزر بعد فترة وجيزة من اختطافه على يد مجهولين           
  .ذلكعن 

  
   تفِرج عن عنصر محسوب على حماس شرطةال .9
 وكان الشاب  .رطة، عن أحد عناصر حماس بعد مصادرة سالحه الشخصي الذي كان بحوزته           شالأفرجت  : غزة

  .الخبر الحركة مصادر مقربة من أكدتو . قبل يوميناختطف قرب منزله في مدينة غزة
  7/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  حماس تدرس االنسحاب من لجنة المتابعة  .10
قالت حماس إنها تدرس إمكانية االنـسحاب مـن لجنـة            : 7/10/2005 األيام الفلسطينية  في   كتب حسن جبر  

وقال سامي أبو زهري لـ األيام، إن الحركة، وبعد صـدور بيـان لجنـة                .على خلفية بيانها األخير    المتابعة،
احتمال االنسحاب من اللجنـة وارد، والخيـارات أمـام        : وتابع .المتابعة، تقيم ما جرى، وتدرس كل الخيارات      

 .إلى مقاطعة حماس لالجتماع األخير     لجنة المتابعة    وأدى موقف  .ة مفتوحة، وعندما ستتخذ قراراً ستعلنه     الحرك
وقالت في بيان أصدرته، أمـس، إن        .وعلمت األيام أن حماس أصرت، على تحميل الشرطة مسؤولية ما حدث          

لغطاء للممارسـات التـي سـتمس       عمـقت األزمة بدالً من تفكيكها، مؤكدةً أن البيان سيعطي ا          لجنة المتابعة، 
وحملت لجنة الـمتابعة مسؤولية كّل التداعيات الخطيـرة         .بكرامة المواطن، وللتضييق على سالح الـمقاومة     

وأكدت أنها فوجئت بالبيان والذي تم فيه تجاوز الحقائق والتعـسف فـي نقـد                .التي سوف تترتب على بيانها    
حركة ال تخطط لصراعات داخلية وال ترغــب فيهـا، وحملـت            وقالت إن ال   .الحركة، معلنة رفضها للبيان   

الحركة قيادة الشرطة الـمسؤولية الكاملة عن هذه األحداث وكافة تداعياتها، قائلة إن مدير الـشرطة شخـصياً       
   .أصدر التعليمات للمالحقة وحتى إطالق النار، وأصر على ذلك، رغم تدخل اإلخوة في كتائب شهداء األقصى

عضو المكتب السياسي لـ الجبهـة       أن   غزة فتحي صباح   نقالً عن مراسلها في      7/10/2005حياة  الوأضافت  
الشعبية لتحرير فلسطين جميل مجدالوي اشار في حديث لـ الحياة الـى ان ممثلـي حمـاس شـاركوا فـي                     

رى كان خطأًَ   االجتماعات التي تلت االحداث، الفتا الى ان االخوة في حماس وافقوا أثناء االجتماعات ان ما ج               
 ورداً على موقف   .وان اطالق النار كان خاطئاً، لكنهم قالوا في المقابل ان هناك ممارسات خاطئة من الشرطة              

حماس من مقاطعة اجتماع اللجنة الذي صدر عنه البيان األخير، قال انه تم اتخاذ قرار سابق في اللجنة مفـاده                    
يب متعمدا عن اجتماعات يعرف مسبقاً انها ستتناول قـضايا          انه اذا تبين ان جهة ما او أي طرف او فصيل يتغ           

: واضـاف . محددة تتعلق به، فموقف هذا الفصيل ال يعود ملزماً لآلخرين وال يأخذ حق الفيتو بشل عمل اللجنة                
انطالقاً من ذلك صدر البيان الذي كان متوازناً وبلغة اخوية في تناوله للمشكلة، مشيراً الى انـه كـان هنـاك                     

لى استهجان ما اقدمت عليه عناصر من حماس ولم يشجب ولم يدن بمفردات قاسية، لكن مـن حـق                   حرص ع 
  .الجماهير ان تعرف ان قواها الوطنية واالسالمية ال تقبل هذا السلوك

  
  كتائب شهداء األقصى تهاجم قاعدة عسكرية قرب نابلس .11
يومين الماضيين، هاجم مقاتلو كتائب شهداء      رداً على إقدام جيش االحتالل على قتل فتى وامرأة خالل ال          : نابلس

 مجموعة من الفلـسطينيين    أنوذكرت مصادر عسكرية صهيونية      .األقصى قاعدة عسكرية صهيونية في نابلس     
وأشارت إلى أن المواقع العـسكرية      . بإطالق النار بشكل كثيف باتجاه الجنود، مدعية عدم وقوع إصابات         قاموا  

ومن ناحيتها، أعلنـت     .النار أربع عشرة مرة منذ مطلع يوم األحد الماضي        في مدينة نابلس تعرضت إلطالق      
ن عمليات إطالق النار األخيرة تندرج في إطار ردودها على مـا تقـوم بـه قـوات                  أكتائب شهداء األقصى،    

  .االحتالل من اعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني
  7/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  طاف أبناء الحركة  تستنكر اختحماس .12
 استنكر خليل نوفل ممثل حماس في لجنة المتابعة قيام األجهزة األمنية باختطاف أبنـاء حمـاس وإثـارة                   :غزة

الشائعات حول الحركة، في محاولة فاشلة لتشويه صورتها الناصعة في أذهان الشعب الفلسطيني، مؤكداً علـى                
: وقـال  .ال عالقة لحماس به ال من قريب وال من بعيـد أن ما يجري في غزة هو صراع بين األجهزة األمنية     

نؤكد على أنه ال عالقة لحماس بحادثة عجور بالمطلق، مشيراً إلى أن هناك من يحاول الزج باسم حماس فـي                    
ودعا الجميع بالوقوف أمام مسئولياته والحفاظ على وحدة الشعب الفلـسطيني وصـون دمائـه                .تلك األحداث 



 

 9

 واألقوال واألفعال، مطالباً باإلفراج الفوري والسريع عن المختطفين، ومحـذراً مـن             والتدقيق في التصريحات  
  .المس بهم

  5/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  استشهاد فلسطيني بانفجار غامض   .13
. استشهد شاب من بلدة عصيرة الشمالية في انفجار عبوة ناسفة لدى وجـوده شـرقي البلـدة                  :أمين أبو وردة  

 توفي متأثراً بجراح أصيب بها مساء االربعاء، وتم العثور عليه ظهر الخميس             الشابادر محلية إن    وقالت مص 
  .فيما باشرت الجهات الفلسطينية التحقيق في ظروف استشهاده، من دون أن تتضح ظروف الحادث

  7/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

   وحدة استيطانية في القدس الشرقية 1400 لبناءمخطط  .14
 كشفت صحيفة هآرتس أمس عن أن الجدران الفاصلة التي تحيط القدس الشرقية المحتلة تقلل               : لخطيبفراس ا 

من ضم تجمعات سكانية فلسطينية شاسعة، وفي المقابل تضم للمنـاطق اليهوديـة والمـستوطنات المجـاورة                 
 وحـدة   1400امة  وأضافت ان وزارة اإلسكان اإلسرائيلية تخطط إلق      .مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين    

سكنية على حساب هذه المناطق المضمومة من أجل توسيع الحي االستيطاني نافيه يعكوف في القدس الشرقية،                
ويجري الحـديث   . وأضيف داخل مسار الجدار مساحة إضافية تدعى قرية النعمان         . وربطه مع مستوطنة آدم   

علمـا بـأن    ) أي جبل أبو غنـيم    (هار حوما   في وزارة اإلسكان اإلسرائيلية عن خطة جدية لتوسيع مستوطنة          
وضمت هـذه  .الواقعة تحت سيطرة الفلسطينيين حسب اتفاقية أوسلو       المساحة المذكورة هي جزء من مناطق بي      

المساحة ألن عددا من المواطنين العرب هناك الذين يسكنون المكان طلبوا هذا في المقابل أخرجت من مـسار                  
.  القدس مثل شعفاط وكفر عقب وسميراميس فـي الـشمال ورأس خمـيس             الجدار مناطق فلسطينية في شرقي    

  . وتوقع ثالثة باحثين أن هذا سيزيد من اشتراك سكان القدس في عمليات إرهابية
 7/10/2005البيان 

  
  تحذر من انهيار جدار بـ األقصى .15
 لن يزول عن المـسجد األقـصى إال بـزوال           أكد أن الخطر    الشيخ رائد صالح    أن 7/10/2005البيان  ذكرت  

وأوضح صالح تعليقا على منع ترميم الجدار الشرقي الساند للدرج المـؤدي            . االحتالل اإلسرائيلي عن المسجد   
للمصلى المرواني من الجهة الشمالية في المسجد أن هذا المنع يدل على أن استمرار االحتالل للمسجد منذ عام                  

  . عليه يشكل خطرا متصاعدا 1967
من جانبه، حذر المهندس عدنان الحسيني مـن مغبـة انهيـار             قنا من  7/10/2005 الوطن القطرية    وأشارت

الجدار الشرقي واستهجن هذه التصرفات والتدخالت اإلسرائيلية التي وصفها الحسيني بأنها ال معنـى لهـا إال                 
وحمـل الـشرطة والحكومـة      . تأخير العمل واإلضرار بمكونات المسجد وتعريض حياة المـصلين للخطـر          

  أ.ش. أ.اإلسرائيلية مسؤولية أى ضرر يمكن أن يحصل
  

   االجتماعي في شرقي القدس  النسيججدار الفصل يمزق  .16
 أن جدار الفصل العنصري، الذي تقيمه إسرائيل على حساب أمسأكدت وزارة الدولة لشؤون القدس، 

وتناول التقرير أثر الجدار على  .عي في شرقي القدساألراضي الفلسطينية وفي عمقها، يمزيق النسيج االجتما
قطاع التعليم في شرقي القدس، وما له من إسهام في إحداث إرباك قسري كبير في حياة ما يقرب من مليون 

وأورد التقرير أن الوزيرة خوري تقوم بحملة مكثفة من اجل إيصال هذه المعلومات  .فلسطيني في هذه المنطقة
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هيئات المحلية والعربية والدولية من اجل حثهم على التدخل من اجل وضع حد لالنتهاكات إلى العديد من ال
وأورد  .اإلسرائيلية ودعم صمود واستمرارية المؤسسات التربوية والتعليمية الفلسطينية في مدينة القدس

في شرقي القدس المحتل من التقرير، أنه في الوقت الذي تركز فيه االنتقاد بشكل كبير على اآلثار اآلِنية للجدار 
مصادرة األراضي وهدم البيوت وعزل القدس عن بقية المناطق الفلسطينية المحتلة، يبرز األثر األكثر تدميراً 

وأكد التقرير أن الجدار، الذي يمثل حدوداً  .لبناء الجدار وهو تمزيق النسيج االجتماعي في شرقي القدس
 الخانقة على الشطر المحتل من المدينة، سوف يحرم شرقي القدس سياسية ستمكن إسرائيل من إحكام قبضتها

وضواحيها من أن تشكل معاً وحدة اجتماعية واقتصادية متكاملة ومتماسكة، وذلك عندما يقطع الجدار تلك 
 .الروابط وإمكانيات االتصال على المستوى األسري وفي المجاالت التجارية والدينية والطبية والتعليمية

  6/10/2005 وفا –نباء الفلسطينية وكالة األ
  

   المدارس وجنود االحتالل في الخليلطلبةمواجهات بين  .17
 مواجهات بين طلبة المدارس وقوات االحتالل وقد اندلعت المواجهـات فـي   أمس شهدت مدينة الخليل صباح

االحتالل ضـد طلبـة     محيط مدرسة الملك خالد األساسية للبنين في المدينة، عقب تدابير قمعية قامت بها قوات               
وذكرت مصادر محلية أن العشرات من الفتية وطلبة المدرسة، رشقوا الـدوريات العـسكرية               .وأهالي المنطقة 

الصهيونية بالحجارة والزجاجات الفارغة، رداً على ممارسات جنود االحتالل، الذين أطلقوا الرصاص والقنابل             
  .الصوتية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات

  7/10/2005 طيني لإلعالمالمركز الفلس
  

  نيوزيلندا والسويد تمنحان اللجوء لفلسطينيين ألسباب انسانية .18
وافقت نيوزلندا والسويد على منح حق اللجوء لالجئين فلسطينيين قادمين من العـراق              : فارس شرعان ،  عمان

د مستقبل قطاع غـزة      الجئا في مخيم الرويشد مجهوالً بانتظار تحدي       130ألسباب انسانية فيما ال يزال مصير       
وقالت المفوضية العليا لشؤون الالجئين ان نيوزيلندا وافقـت علـى           . ودور السلطة الفلسطينية في السيادة عليه     

 . أسر فلسطينية، مصاب بعض افرادها بالسرطان3منح حق اللجوء ألراضيها لـ 
  7/10/2005شرق األوسط ال

  
  الشريط الحدودي أهالي رفح يطالبون بإزالة الجدار اإلسمنتي على  .19

طالب أهالي مدينة رفح وممثلو األحزاب والقوى الفاعلة في المدينة الجهات المعنية، باإلسراع في إزالة الجدار                
اإلسمنتي الممتد على طول الشريط الحدودي، والفاصل بين األراضي الفلسطينية والـمصرية، جنوب محافظة             

مشيرين إلى أن اسـتمرار وجـوده   . رك من أجل إزالة الجدار رفح، وناشدوا الجهات الـمعنية في السلطة التح      
  .على هذا النحو بات يؤرقهم، ويفسد عليهم شعور التحرر من االحتالل

  7/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

 الحكومة اللبنانية مسؤولة عن سالمة الالجئين : رابطة الالجئين في أوروبا .20
طينيين في أوروبا الليلة، أن الحكومة اللبنانية معنية بأمن وسالمة  أعلنت رابطة الالجئين الفلس: هلسنكي

الالجئين الفلسطينيين ومخيماتهم على أراضيها حتى التتكرر المجازر وتدفع المخيمات دم أبنائها ضحية 
كما نبهت الرابطة في بيان أي فصيل فلسطيني بالخروج عن االجماع وتعريض  .التوازنات السياسية في لبنان

وجود الفلسطيني والمخيمات في لبنان للخطر ، وضرورة التزامها بما تم االتفاق علية بين الحكومة اللبنانية ال
وأشارت . ورحبت بأي اتفاق يبرم بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفلسطينية .والسلطة الوطنية الفلسطينية
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ومخاوف دائمة على مصيرهم ومستقبل قضيتهم ، الرابطة الى أن الالجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون بقلق 
وتزداد هذه المخاوف كلما ازداد التوتر األمني في لبنان الذي يطالب رسمياً بسحب سالح الفلسطينيين وبسط 

ورفضت أي محاولة للمساس بالواقع السياسي و القانوني للمخيمات الفلسطينية في الدول  .السيادة على أراضيه
 . االعتراف بالحقوق اإلنسانية واالجتماعية والمدنية لالجئين الفلسطينيين على أرضهاالمضيفة، داعية إلى

  7/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  في االراضي الفلسطينية منذ بداية العام الحاليتصاعد حوادث القتل  .21
في ظـل الفوضـي الداخليـة        حالة قتل في االراضي الفلسطينية المحتلة        116شهد العام الحالي      :وليد عوض 

ويستدل من تقرير للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المـواطن، بـان             .وحالة االنفالت االمني المتصاعد هناك    
واستنكرت الهيئة حوادث القتل التي تصاعدت بشكل مطـرد فـي           . ظاهرة الفلتان األمني استفحلت بشكل كبير     

بت السلطة الفلسطينية وضع حد لحالة االنفالت االمنـي وتطبيـق           المحافظات الفلسطينية خالل هذا العام، وطال     
  . القانون بما يضمن االمن واالمان لكل مواطن فلسطيني

  7/10/2005القدس العربي 
  

  مغادرة ألداء مناسك العمرةالاالحتالل يمنع رئيس بلدية الدوحة من  .22
ألراضـي الفلـسطينية ألداء مناسـك       منعت سلطات االحتالل رئيس بلدية الدوحة قرب بيت لحم من مغادرة ا           

يشار إلى أن سلطات االحتالل سبق واعتقلت الزغاري أكثر من           .، دون أن تقدم له أي مبرر لمنع سفره        ةالعمر
  .مرة، بتهمة التعاطف مع الحركة اإلسالمية في فلسطين

  7/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  ئد اإلفطار علي مواى فارغة لألسرمقاعد: رمضان الفلسطيني .23
اثارت الطفلة الفلسطينية اسماء بسيم الكرد استغراب ذويها منذ اليوم االول من شـهر رمـضان،                 :رائد موسي 

ومـع ثبـوت     .عندما اصرت علي وجود مقعد فارغ علي مائدة اإلفطار، لوالدها االسير منذ ثالثة عشر عاماً              
ر علي مقعد فارغ، إلي جانب مقعدها، حول        وضع صورة لوالدها االسي   ى  هالل شهر رمضان، بادرت الطفلة إل     

وتبرر اسماء هذا الفعل بانها تريد ان تشعر ولو من خالل المقعد والصورة ان والدها إلي جانبها              .مائدة اإلفطار 
وتسكن عائلة االسير بسيم الكرد، الذي يقضي حكماً بالـسجن           .في هذا الشهر، كما باقي االطفال من اصدقائها       

وقال االسير المحرر    .، في مشروع بيت الهيا، شمال قطاع غزة       1992 سجن نفحة منذ عام      ثمانية مؤبدات في  
حمدي شعت ان االسري والمعتقلين في سجون االحتالل يعيشون نفس المـشاعر واألحاسـيس خـالل شـهر                  

واضاف انها لحظات صعبة للغايـة بالنـسبة    .رمضان ويتذكرون ذويهم بشكل خاص عند تناول طعام اإلفطار       
سري، ورغم سنوات االعتقال الطويلة لعدد من االسري إال انهم يتأثرون بشدة في مثـل هـذه المناسـبات                   لأل

  .والمواقف
  7/10/2005القدس العربي  

  
  جدد االعتقال اإلداري للشيخ صالح العاروريياالحتالل  .24

عاروري حيث تدعي   أفادت جمعية أنصار السجين أن سلطات االحتالل جددت االعتقال اإلداري للشيخ صالح ال            
سلطات االحتالل أن الشيخ العاروري من كبار قادة حماس في الضفة الغربية، وأنه يشكل خطراً مستقبلياً على                 

  .ما يسمى بأمن المنطقة والجمهور
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  7/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   مرات  9 ألسير اإلدارياالحتالل يمدد االعتقال  .25
 اإلداري لألسير ذوقان من مخيم بالطة لمدة أربعة اشهر وذلك للمرة التاسعة             مددت سلطات االحتالل االعتقال   

وقالت عائلة ذوقان إن قرار التمديد جاء قبل أيام معدودة من انتهاء آخر تمديد العتقاله بـالرغم                 . على التوالي 
  .من توقع الجميع إطالق سراحه نظراً للمدة الطويلة التي قضاها في االعتقال

  7/10/2005اراتية الخليج اإلم
  

  مبعدو كنيسة المهد يناشدون االهتمام بقضية عودتهم  .26
 محمود عباس وفصائل المقاومة االهتمـام بقـضية         أمسناشد مبعدو كنيسة المهد في الدول األوروبية وغزة،         

ودعا المبعدون في بيان صادر عـنهم، إلـى          .عودة المبعدين، وجعلها على سلم األوليات مع قضية  األسرى         
  .عمل الحثيث على إرجاعهم إلى أهلهمال

  7/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

 وفد وزارة األسرى الفلسطينية يواصل لقاءاته  .27
واصل وفد وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية زيارته للبنان ونفذ، أمس، اعتصاما تضامنا مع 

سمير  ت، وشارك في االعتصام محمد صفا، عائلةاالسرى الفلسطينيين والعرب، امام االسكوا، في وسط بيرو
وكان وفد وزارة شؤون االسرى . القنطار، عائالت المفقودين في سجون االحتالل وعدد من االسرى المحررين

قد زار أضرحة شهداء مجزرة صبرا وشاتيال، ودعا الى مالحقة المجرمين والقتلة والذين ساهموا في هذه 
 مخيم عين الحلوة وجال على المؤسسات التربوية والصحية واطلع على االوضاع وقام الوفد بزيارة. المجزرة

 .كما توجه الى مخيم الميه ومية حيث التقى قيادة فتح. الحياتية والمعيشية في المخيم كما التقى خالد عارف
  7/10/2005السفير 

  
  إسرائيل تعيد ترسيم حدود غزة  .28

رعت قوات االحتالل في إعادة ترسيم حدود غـزة علـى حـساب             ش:  البيان والوكاالت  ،القدس المحتلة، غزة  
وقامت جرافـات االحـتالل بأعمـال       . أراضي الفلسطينيين في القطاع وعلى طول الحدود الشمالية والشرقية        

وأفاد شهود بأن العديد من األسالك الـشائكة        . تجريف وتسوية في المنطقة الواقعة شمال شرق بلدة بيت حانون         
 متر شمال ما كـان يـسمى        500وقالوا ان جزءاً من الجدار تم تنفيذه بالفعل بطول نحو           . وضعت في المنطقة  

وأقامت مزيداً من أبراج المراقبة هناك، ومنعت مئـات المـزارعين مـن إعـادة             . بمستوطنة نيسانيت وإيريز  
مـن   دونمـاٍت    110كما صادرت سلطات االحـتالل نحـو        . استصالح أرضهم القريبة من المنطقة الحدودية     

  .األراضي الزراعية في بلدتي الجبعة وصوريف قرب الخليل، لبناء مقاطع من الجدار الفاصل في تلك المنطقة
 7/10/2005لبيان ا

 
  حماس في االنتخابات  تحرك دولياً لمنع مشاركةالكيان ي .29

كة أو الفـوز     أكد أولمرت أن تل أبيب تبذل جهوداً دولية حثيثة من أجل منع حماس من المشار               :القدس المحتلة 
وقال في رده على سؤال حول ما إذا كانت تل أبيب تتحسب من خسارة فتح لـصالح                .في االنتخابات التشريعية  

إن األمر المهم من ناحيتنا هو أال ينتج وضع يتم من خالله مـنح الـشرعية                : حماس في االنتخابات التشريعية   
  يح لإلذاعة الصهيونية  الخميس، أن فوز حماس وأكد في تصر .لمرتكبي أعمال عنف، وأن يتم منعهم من ذلك
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  !!.مشاركة حماس في االنتخابات أمر غير ديمقراطيو. في االنتخابات أمر ال يمكن التسليم به

  7/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  مبادرة جنيف مجرد شعر: بيريس .30
 .حيفة فاكتس السويـسرية االلمانيـة     إعتبر بيريس ان مبادرة جنيف ال تزال مجرد شعر، في مقابلة نشرتها ص            

ما الذي يجب القيام به بحسب هذه الوثيقة؟ ان نمسك ايدي           .  ان مبادرة جنيف ال تتعدى الشعر بنظري       :وتساءل
 من االسرائيليين للمبادرة ان     %40 على استطالع للرأي عكس تأييد       وقال معلقاً  .بعضنا البعض وننشد اغاني؟   

ى بيريس انه يتحتم على الفلسطينيين بعد االنسحاب من غزة ان يثبتوا قدرتهم             ورأ . ال تمثل غالبية   %40نسبة  
 )اف ب. (يجب أال يتمادوا.  للمرة االولى في تاريخهم يكون لدى الفلسطينيين بلد لهم:وقال. على ادارة ارضهم

  7/10/2005المستقبل اللبنانية 
  

   مواقع خدمتهم لسوء الطعام  يتركون  جندياً إسرائيليا15ً .31
عسكريا إسرائيليا مكلفين مراقبة الخطوط مع غزة، مواقعهم وعادوا إلى منازلهم بسبب عدم اكتـراث                15هجر

وافادت يديعوت احرونوت أمس أن هـذه        .ضابطهم بمطالبهم المتعلقة بسوء ظروف خدمتهم وخصوصا الطعام       
غزة في قطاع حسيب حاسارا     الحادثة النادرة حصلت داخل فوج نخبة من قوات المشاة مكلف حماية الحدود مع              

ولم يكترث الضابط المسؤول عنهم بمطالبهم، ما دفع بالعسكريين الى العودة الى منازلهم بمناسبة              . جنوبالفي  
 إلى مواقعهم بعد ضـغوط مارسـها الـضباط علـى            15وفي النهاية عاد العسكريون ال     .رأس السنة اليهودية  

ا التحقيق في القضية ولوح بأن عقاب الجنود سيكون تخفيض          وكلف الجيش ضابطا كبير   . عائالتهم عبر الهاتف  
  )ب.ف.أ. (رتبهم العسكرية

  7/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  المحكمة العليا منع إستخدام الفلسطينين كدروع بشرية   لن نستأنف على قرار: حلوتس .32
 االسـرائيلية بمنـع جـيش       نقلت مصادر إسرائيلية أن حلوتس قرر عدم االستئناف على قرار المحكمة العليـا            

وأضافت المصادر  . االحتالل من استعمال الفلسطينيين كدروع بشرية كوسيلة للقبض على مطلوبين فلسطينيين          
قالت عضو الكنيست غلئون ان الجـيش فـي دولـة           و.  طلب من الضباط عدم اتباع هذا االسلوب       هالصحفية ان 

   .دمقراطية ال يمكنه التصرف مثل عصابة من االرهابيين
وقال محمد بركة إن القرار هام ونحن نباركه، ولكن ال جدوى من قرار كهذا إذا لم يتم اقامـة جهـاز رقابـة                       

موضحا ان الفلسطينيين الرازحين تحت االحتالل ليس لديهم المعرفة الكاملة          " يشرف على تطبيق القرار ميدانيا    
 االحتالل قـد ال تعطـي فرصـة لالنـسان           بمثل هذه القرارات، كما ان سياسة الترهيب التي تستخدمها قوات         

وأكد إن جيش االحتالل وقواته المنتشرة في االراضـي المحتلـة           . الفلسطيني ان يتصدى الوامر احتاللية كهذه     
  .  لديه كافة األجهزة والوسائل الخفاء المعلومات والحقائق التي تثبت جرائمه

  7/10/2005 48عرب 
  

 راء أوروبيين  فنيش وسفبينإسرائيل تحتج على لقاء  .33
استدعت إسرائيل أمس، ممثلي االتحاد األوروبي لدى تل أبيب لالحتجاج على لقاء عقد مؤخرا بين سفراء في 

واجتمع مدير وزارة الخارجية اإلسرائيلية مع ممثلين من . االتحاد ووزير الطاقة والمياه محمد فنيش في بيروت
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من اجتماع فنيش مع سفراء االتحاد األوروبي وفرنسا االتحاد األوروبي وعبر عن قلق تل أبيب العميق 
وقال خالل االجتماع إن لقاء من مثل هذه الطبيعة يبعث برسالة خاطئة إلى العالم، في ما . وإيطاليا في بيروت

وكرر طلب إسرائيل بإدراج حزب اهللا على الئحة االتحاد . يختص بمحاربة االتحاد األوروبي لإلرهاب
وقال مدير المجموعات األوروبية في . ية، ما دام يواصل دعم المنظمات الفلسطينية اإلرهابيةللمنظمات اإلرهاب

لحزب اهللا غير شرعية ) السياسة والمقاومة(  نعتقد أن النشاطات المزدوجة:وزارة الخارجية اإلسرائيلية
 في هذا التوقيت وخطيرة، ومن الممكن أن تكون مثاال لحماس لتتبعه، مضيفا إنها رسالة خاطئة لبعثها

 على االتحاد األوروبي أن يوصل موقفا واضحا وجليا، وهو انه ال يقبل مشاركة حماس، كما :وتابع. الحساس
حزب اهللا، في االنتخابات، ما لم يتم تجريدهما من السالح، أو يتخليا عن تعهدهما بتدمير إسرائيل، مشيرا إلى 

  )السفير، ا ب. (أيضا في العملية السياسيةانه ال يمكن اإلمساك بسالح في يد والمشاركة 
  7/10/2005السفير 

  
  من الممكن البقاء في الحكومة حتى االنتخابات القادمة : بيرس .34

أعلن بيرس، في مقابلة مع هآرتس أن حزب العمل من الممكن ان يبقى في االئتالف الحكومي حتى االنتخابات                  
حل لقضية لمعابر وبدء مفواضات سياسية مع عباس        : هي أربعة شروط أساسية و    شارونالقادمة شريطة قبول    

وأضاف انه ينوي مطالبة شـارون  . ليل والنقب ومحاربة الفقر في اسرائيلجواالستمرار في ما يسمى تطوير ال  
: وأضاف. اذا انسحبنا من الحكومة في الشهر القادم سيتوقف كل شيء         : وقال اخالء المستوطنات غير القانونية   

ين أو ثالثة من أجل اقامة حكومة جديدة، وفي هذه االثناء سيستفحل الفقر والحماس سينـشط                سيحتاج هذا شهر  
  .ايضا وموضوع غزة سيتوقف

  7/10/2005 48عرب 
  

  شارون يحاول توسيع ائتالفه الحكومي .35
 بادر شارون، امس الى تدعيم ائتالفه الحكـومي         :الناصرة،  برهوم جرايسي  7/10/2005الغد االردنية   نشرت  

وقال لبيد، بعد لقائه شارون امس،       .شينوي يوسيف لبيد، بالعودة الى االئتالف الحكومي       عرض على رئيس  اذ  
وأضاف إن كتلته البرلمانية لن تدعم حكومة شارون من خارج االئتالف كما كـان                عليه، هانه تفاجأ من عرض   

  .طنات غزةالحال حتى اآلن، حين دعمت الكتلة الحكومة الى حين تطبيق خطة اخالء مستو
تقارير صحفية نقلت عن شارون قوله للبيد انه لن يحتمل بعد اليـوم           أن   6/10/2005 48عرب  وأضاف موقع   

  . تصويت اعضاء كنيست من الليكود ضد الحكومة
وقال لبيد انه في اعقاب تنفيذ خطة فك االرتباط لم يعد حزب شينوي ملتزم بدعم الحكومة وانه يـرى بنفـسه                     

  . في ذلك كل ما يتعلق بالتصويت على الموازنةحزبا معارضا بما 
وهاجمت عضو الكنيست غلئون من ميرتس لبيد وقالت انه رئيس معارضة فاشل واشارت انـه يتطلـع الـى                   

  . العودة الى صفوف االئتالف الحكومي
ة مطالـب   قال لبيد لالذاعة االسرائيلية ان شينوي على استعداد لالنضمام الى الحكومة فقط في حال تمت تلبي               و

الحزب في قضايا مبدئية مثل اجراء تغييرات على قانون طال الذي يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية                 
  .وسن قانون الزواج المدني في اسرائيل

وعقب شارون على شروط لبيد بالقول انه يتم في هذه االثناء دراسة قانون طال وانه على استعداد لبحث سـن                    
  .دنيقانون الزواج الم

  
  شارون سيقدم اقتراح قانون ينزع السلطة من أيدي مركز الليكود  .36
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يعمل شارون على إنجاح اقتراح قانون يخرج السلطة والقوة من أيدي مراكز االحزاب وينقلهـا إلـى ايـدي                   
. بحيث يقوم المنتسوبون بحسب اقتراح القانون بانتخاب مباشر لرئيس الحزب ومرشحيه للكنيـست            . المنتسبين

، من أجل نزع السلطة مـن       دف اقتراح شارون ادخال هذا التعديل قبل االنتخابات التمهيدية في حزبه ليكو           ويهد
علينا أن ننظـر الـى      : وعقّب عضو الكنيست ايتان انه يعارض اقتراح القانون       . يد المركز وتحويلها للمنتسبين   

منتسبون رئيس الحزب، األمر الذي     اقتراح شارون بحذر وان نتعلم من أخطاء حزب العمل الذي ينتخب فيه ال            
وأضاف أن اقتراح القانون جاء من أجل حل مشاكل وقضايا شخصية تخـص             . أدى الى كمية تزويرات كبيرة    

  .  في صراعه مع المرشح اآلخر لرئاسة الحزبشارون
  6/10/2005 48عرب 

  
 %24 المصقول األلماسارتفاع صادرات إسرائيل من  .37

ت وزارة الصناعة والتجارة االسرائيلية أمس ان صادرات الـبالد مـن األلمـاس              قال:  رويترز ،القدس المحتلة 
 مليون في   567.4 ماليين دوالر ارتفاعا من      704ايلول لتصل الى      في سبتمبر  %24.1المصقول قفزت بنسبة    

 5.2وفي االشهر التسعة االولى من العام بلغت صادرات االلمـاس المـصقول          . الشهر نفسه من العام الماضي    
 354.6 الـى    %67.1وقفزت صادرات االلماس الخام في سبتمبر أيلـول بنـسبة           . %6.6مليار دوالر بزيادة    

وزادت واردات .  مليون دوالر618.2 الى   %38.8مليون دوالر بينما زاد صافي واردات االلماس الخام بنسبة          
  .  مليون دوالر353.9 الى %18.3االلماس المصقول 

  7/10/2005شرق األوسط ال
 

  إسرائيليون يتجهون للمناطق المحتلة لتزويد سياراتهم بالوقود  .38
 شـيكل   6.23االرتفاع منقطع النظير الذي حّل على أسعار الوقود في إسرائيل، بحيث وصل سعر الليتر إلـى                 

أجبر الكثير من السائقين اإلسرائيليين وخاصة سائقي سيارات االجرة الى المناطق الفلسطينية شـمالي مدينـة                
ويجري الحديث عن   .  شيكل 3.30إذ ال يتعدى سعر الليتر الواحد هناك أثر من           . من اجل التزود بالوقود    القدس

وأعلنت وزارة البيئة اإلسرائيلية عن أنّها ستفحص جودة         .محطات وقود تعمل من دون ترخيص االدارة المدنية       
  .ص سيسبب أذى للسيارات والبيئةالوقود في المحطات الفلسطينية وفحص ما اذا كان هذا الوقود غير المرخ

  7/10/2005 48عرب 
  

  عطشى في الصحراءسودانيين متسللين 8إسرائيل تعثر على  .39
 اعتقلت الشرطة االسرائيلية أمس، ثمانية سودانيين عثر عليهم تائهين ومصابين بالجفاف            : نظير مجلي  ،تل أبيب 

لة يهودية هـي التـي اكتـشفت وجـود          وحسب الناطق بلسان شرطة بئر السبع، فإن طف       . في صحراء النقب  
  ). الحدود المصرية(السودانيين تحت شجرة مقابل بيت والديها في بلدة عزوز الجنوبية 

  7/10/2005شرق األوسط ال
  

  ربط الضفة وقطاع غزة بسكة حديدية أو جسر  .40
ط الـضفة   ذكرت صحيفة هآرتس أن النظام األمريكي سيمول بحثًا يفحص امكانيات اقامة جسر او شارع يـرب               

 2006ومن المفروض ان ينتهي الباحثون من اعداد البحث في يناير           . الغربية بقطاع غزة عن طريق اسرائيل     
  . حسبا اكدته مصادر دبلوماسية

  7/10/2005 48عرب 
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   سياسة االحتكار بوقفالقوى الوطنية واإلسالمية تطالب  .41

ع غزة، السلطة الفلسطينية العمـل علـى وقـف          طالبت القوى الوطنية واإلسالمية، في محافظة الوسطى بقطا       
وقالت القوى في بياٍن صادر عنها في ختام اجتمـاع      .سياسة االحتكار والحد من عمليات رفع األسعار الجنونية       

لها في محافظة الوسطى، إنها تطالب السلطة وجهات االختصاص، بما في ذلك المجلس التـشريعي والجهـاز                 
نحٍو يوقف سياسة االحتكار ويحاسب االحتكاريين، ويؤمن للفقراء والمعـوزين          القضائي، معالجة األمور على     

القدرة على تلبية احتياجاتهم الضرورية، وتطالب بدعم السلع االستهالكية األساسية، وتطوير قانون التأمينـات              
  .وية حزبيةاالجتماعية، ليكفل الضمان ضد البطالة، ووقف سياسة التبديد المالي لمصالح وأغراض شخصية وفئ
  7/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   التخصصية في مجمع الشفاء في غزة الجراحةضع حجر األساس لمبنى و .42

 . حجر األساس لمبنى الجراحة التخصصية في مجمع دار الشفاء في مدينة غزةأمسوضع محمود عباس، 
 بمشروع طريق صالح الدين، ومستشفى وأشار إلى أن هناك عدداً من المستشفيات وعدداً من المشاريع بدأت

 .أبوخضرة والدفيئات والمياه
  6/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  تسجيل برنامج وثائقي حول اسباب وفاة عرفات  .43
يصل الى عمان اليوم فريق تلفزيوني لتسجيل برنامج حول أسباب وفاة ياسر عرفـات              :  جمال العلوي  -عمان  

 .وستكون باكورة هذا العمل مع أشرف الكردي       .هي عبر شخصيات سياسية وطبية واكبت     وسيقوم بتسجيل وثائق  
وسيعمل الفريق على إستكمال هذا التحقيق في مناطق السلطة عبر لقاءات مع محمود عباس وقريع الى جانـب              

  .شخصيات يهوديةوعدد من الخبراء والمعنيين 
  7/10/2005 الدستور

  
  

  لمحاوالت إنزال إسرائيلية متوقعة يأوامر للجيش اللبناني بالتصد .44
أصدرت قيادة الجيش اللبناني أمس تعليمات الى وحداتها العسكرية في جوار المخيمات الفلسطينية مـن أجـل                 
اتخاذ جميع التدابير الالزمة للتصدي لمحاوالت إنزال إسرائيلية متوقعة وللطيران االسرائيلي المعـادي عنـد               

شهد المنطقة الجبلية المحيطة ببلدتي عيتا الفخار وحلوة ومدخل بلدة دير العشائر            وت .تحليقه في منطقة االنتشار   
دوريـات أمنيـة    , حيث توجد مراكز عسكرية فلسطينية    ,  السورية -في قضاء راشيا المحاذية للحدود اللبنانية       

  .وعسكرية مكثفة للجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي
 7/10/2005السياسة الكويتية 

  
  مع الملف الفلسطيني وسالح المخيمات بنانية للتعاطي بروح الحوارأفكار ل .45

أوضحت مصادر ديبلوماسية لبنانية ان لبنان يتجنب ان يتعاطى مع ما يصدر من مواقـف عـن                 : ثريا شاهين 
بعض الفصائل الفلسطينية عبر المواجهات اإلعالمية، ذلك ان ملف المخيمات الفلسطينية هو ملف دقيق، وتجدر               

وعلى الرغم من ان فكرة إجراء حوار مباشر مـع المخيمـات            . أية تداعيات متعلقة به بواسطة الحوار      معالجة
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والفصائل الموجودة فيها، قد تعطي انطباعاً بوجود اعتراف رسمي سياسي لبناني بالمخيمـات، إال ان بلـورة                 
لمصلحة اللبنانية العليا، مـسألة     اطار معين من أجل البحث فعالً في توظيف الورقة الفلسطينية لغايات تتنافى وا            

مطروحة للبحث، وعلى الحكومة اللبنانية اتخاذ خطوات حيالها، خصوصاً وأن أكثر من دولة مهمة عبرت عن                
وتقول المصادر انـه     .قلقها ازاء الوضع األمني الراهن في لبنان، في حين ان المخيمات واقع ال يمكن تجاهله              

ل إلى تحقيق عدم التوظيف هذا، حتى وإن لم يكن ذلـك عـن طريـق                في إمكان الدولة ان تسعى على مراح      
، الذي ال يزال ينتظر بدء الحوار الداخلي حوله، إنما عـن            1559الدخول حالياً في تنفيذ فوري للقرار الدولي        

طريق القرار السياسي بإقامة حوار سياسي غير أمني مع الجانب الفلسطيني وعبر شخصيات فلسطينية قـادرة                
ومـن   . تكون مؤثرة، إذا ما واجه الرئيس الفلسطيني تعقيدات في ضبط مختلف الفصائل الفلـسطينية              على ان 

المهم للبنان، استناداً إلى المصادر، ان يتم تحديد من يتحدث باسم الفلسطينيين، وأن يصار بعد التوافق الداخلي                 
 وزير العمل طراد حمادة قبـل نحـو         إلى إقامة حوار يؤسس له بتسهيل آخر في األمور االنسانية يتبع إجراء           

وقتـة  ثالثة أشهر، على ان يستتبع بتفاهم أمني حول استعمال السالح والتظاهر به وشروط ذلـك بـصورة م                 
وضمن هامش محدد إلى ان يتم الحل النهائي لمشكلة الالجئين في لبنان والدول العربية المضيفة االخرى، حيث                 

كما انها تعتبـر أرض المخيمـات       . ال سالح داخل المخيمات فيها، وهي تضبط أمنها واستقرارها بصورة تامة          
 بد من ان تطرح الدولة اللبنانيـة سـؤاالً        أرضها، ويمكنها ساعة تشاء ان تعرف أية معلومات عن حركتها وال          

حول مفهوم األمن في هذه المعالجة، بحيث ان التفاهم السياسي هو الذي يوفر االستقرار األمني ولـيس عـدد                   
األول ان لبنان يدعم ويتفهم ان يكون       : لذلك، فإن بحث هذه المسألة ينطلق من أمرين       . األمنيين والعسكر وحسب  
ضد أية اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين فيها، ال ان تـشكل الورقـة الفلـسطينية               سالح المخيمات موجهاً    

والثاني، يتم اإلسراع في إقامة حوار بين الحكومة وحزب اهللا من أجل التفاهم على               .خطراً على األمن الداخلي   
لذي يؤدي إلى أال    فصل ورقة المقاومة عن الوضع الفلسطيني الناشئ من جراء مواقف بعض الفصائل، األمر ا             

  .تقوم أية جهة خارجية باالختباء في ظل المقاومة اللبنانية
  7/10/2005المستقبل اللبنانية 

  
  الحل للصراع دون إقامة الدولة الفلسطينية : مبارك .46
 أكّد مبارك، أن حّل الصراع القائم في منطقة الشرق األوسط ال يمكن أن يكتمل إالّ بإقامة الدولة :القاهرة
وأوضح أن من مصلحة  .طينية المستقلة وباالنسحاب اإلسرائيلي من باقي األراضي العربية المحتلةالفلس

إسرائيل وجميع األطراف أن يتحقق السالم الشامل، ألنه السبيل الكفيل بفتح عهد جديد تعيش فيه شعوب 
مصري في المقام األول واعتبر أن المسألة الفلسطينية هي قضية أمن قومي  .المنطقة في أمن وسالم وتعاون

إلى جانب كونها قضية أمن عربي، لذلك فإن مصر ال تدخر جهداً في مساندة األخوة الفلسطينيين للحصول 
وأكد على أهمية وحدة الصفّ الفلسطيني  .على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم طبقاً لخطة خارطة الطريق

ني في إقامة دولته المستقلة، مثلما أكّد على أهمية أن تتجنّب وحشد الجهود من أجل تحقيق آمال الشعب الفلسطي
إسرائيل العنف وعدم استخدامه ضد الفلسطينيين، إلى جانب وجوب مساندة الجهود السياسية الساعية إلى اتّخاذ 

ى لعوشدد  .خطوات لبناء الثقة وتنفيذ خطة خارطة الطريق، وبدء التفاوض مع الجانب الفلسطيني بهذا الشأن
أهمية قيام المجتمع الدولي، لإلسراع في اتّخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ خطة خارطة الطريق وإقامة الدولة 

 .الفلسطينية
  6/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  فتوى تحّرم التطبيع انقسام في األزهر بسبب .47
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االسالم من التطبيع مع اسـرائيل بـسبب        تجدد الجدل في األزهر حول قضية موقف        :  رامي ابراهيم  ،القاهرة
فتوى خرجت هذه المرة من احدى الفضائيات تعتبر أي تعامل تجاري مع الدولة العبريـة حرامـاً وال يجـوز           

وبعد فترة من ابتعاد األزهريين عن هذا الملف المثير للخالفات، عاد الموضوع الى واجهـة       .ويجب وقفه فوراً  
أصدرها الشيخ خالد الجندي مساء أول من أمس في برنامج على قنـاة أوربـت،               االهتمام مجدداً بالفتوى التي     

والتي دعت مسؤولين حكوميين للبحث عن فتوى مضادة حصلوا عليها بالفعل من وكيل األزهر السابق الـشيخ                 
 محمود عاشور الذي أكد ان القرآن الكريم ال يمنع التعامل مع األعداء ما دامت بيننـا وبيـنهم معاهـدة ولـم                     

  .يخرجونا من ديارنا أو يحاربونا في الدين
ـ          الجهل مشيرة إلى تصريح من عضو لجنة        وشنّت صحيفة روز اليوسف هجوماً عنيفاً على الجندي واتهمته ب

الفتوى باألزهر الشيخ محمد عبد العزيز الذي قال للصحيفة ان فتوى الشيخ الجندي مغرضة وصـادرة عـن                  
واضح ألن الرسول عامل اليهود وباع واشترى مـنهم ولـذلك فـإن             شخص غير مؤهل لذلك وتنم عن جهل        

  .التعامل التجاري مع اليهود جائز شرعاً ما لم يكن هناك ضرر من ذلك
ورد الجندي على هذه الهجمات بالتأكيد أن منتقديه يتحدثون خارج الموضوع النهم يستشهدون بكالم عن اليهود                

تماء الديني ليس هو المقصود بل االعتداء علـى أراضـي وممتلكـات             وهو ما لم يشر إليه أحد أصالً ألن االن        
ـ   .وأرواح المسلمين  المستقبل انه لن يستكمل هذه المعركة ألنه ذكرت ما عندي وقلـت مـا               وأوضح الجندي ل

  .أراه صواباً ولن أخوض ما بعد ذلك في معارك جانبية
  7/10/2005المستقبل اللبنانية 

  
  دمشق تغطي فلسطين  وواشنطنسرية بين  مفاوضات .48

 سـورية   -كشفت مصادر أمريكية في واشنطن ل الخليج عن وجود اتصاالت أمريكية           :واشنطن حنان البدري  
بالنسبة الى الفصائل الفلسطينية، فإن هناك حلـوالً لألمـر، ومنهـا             و .مباشرة تتم بشكل سري منذ فترة قريبة      

  .تجنيس الفلسطينيين المقيمين على أراضيها
  7/10/2005اراتية الخليج اإلم

  
  مبعوث العناية اإللهية  بوش  .49

يعتقـد أنـه   بوش كشف برنامج وثائقي جديد من ثالث حلقات ستبثه هيئة االذاعة البريطانية الشهر الحالي، ان             
ـ                ـ مبعوث العناية اإللهية، وان السماء أمرته بغزو افغانستان، والعراق، وإنشاء دولة فلسطينية وتوفير األمن ل

نقل الشريط الوثائقي عن نبيل شعث قوله إن بوش أفضى اليه وعباس عند لقائه بهما ان اهللا يـأمره                   و .اسرائيل
يا جورج، اذهـب وحـارب      : اهللا يقول لي  .. انا مبعوث العناية اإللهية   : ونقل شعث عن بوش قوله لهما     . بمهام

. طغيان في العراق، وقـد فعلـت    جورج، اذهب وأنِه ال   : هؤالء االرهابيين في افغانستان، وقد فعلت، ثم قال لي        
ـ        : واآلن، مرة أخرى تأتيني كلمات الرب      االسـرائيليين  ـ  جورج، اعط الفلسطينيين دولتهم، واجلب األمـن ل

وأكد عباس في الشريط ان بوش افضى اليه عند لقائهما في شرم الشيخ انه لديه التزامـات اخالقيـة                    .وسأفعل
رفض المتحدث باسم البيت االبيض التعليق على محتـوى البرنـامج   و .ودينية، وانه سيمنح الفلسطينيين دولتهم 

  )ب.ف.ا.  (الوثائقي
  7/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
   اإلسرائيلي مستحيل ثنائياً ويجب تدويله-الفلسطينيحل النزاع : مالي .50
، وهو ما    رأى دنيس روس أن المسؤولين الفلسطينيين واإلسرائيليين يتحركون ضمن عالمين متوازيين           :باريس

يتطلب تدخل الواليات المتحدة واألطراف الدولية لمساعدتهم على بناء جسور بيـنهم اسـتناداً الـى خريطـة                  
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 -الطريق، في حين اعتبر روبرت مالي، أن خريطة الطريق لم تعد تشكل أساسـاً لحـل النـزاع الفلـسطيني                   
  .أوروبية دولية -اإلسرائيلي، وأن الحل بات يقتضي التدويل عبر انشاء جبهة أميركية

وقال روس إن من مصلحة إسرائيل القبول بوجود دولة فلسطينية مستقلة وغير خاضعة لرقابتها، ولـيس مـن                  
 يركـز علـى مـا يحتاجـه         شـارون وأضاف ان   . مصلحتها أن يشعر الفلسطينيون بأنهم فاقدون ألي سلطة       

  .ما يحتاجه الفلسطينيوناإلسرائيليون وليس على ما يحتاجه عباس، وأن األخير بدوره يركز على 
وعرض روس خمسة اقتراحات قال إن من شأنها مساعدة الجانبين على بناء جسور تقريـب بينهمـا، أولهـا                   
مساعدة عباس على انجاح اصالحاته إلضفاء فعالية على سلطته، والثاني العمل على بعث األمل على األرض                

وأكـد   .مساعدات، بحيث يظهر مردودها بشكل سـريع      في المناطق الفلسطينية عبر استخدام أفضل لألموال وال       
واعتبر أن من الضروري التوقيع علـى اتفـاق         . ضرورة العمل على إعادة هيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية       

واشار الى أنه ال بد من التعامل مع التطلعات المتفاوتـة لكـل مـن الطـرفين الفلـسطيني           .بشأن معابر غزة  
 التفاوت سيقود الى مأزق، ولتجنب ذلك، ال بد من االنطالق من خريطـة الطريـق                واإلسرائيلي، ألن استمرار  

  .لحمل الطرفين على التوصل الى تفاهم مشترك حول كل بند من بنودها
 اإلسرائيلي مرده الى فشل أساسي يعود الى        -أما مالي، فرأى أن ما نشهده اليوم على صعيد النزاع الفلسطيني          

وقال إنه منذ أوسـلو حتـى اليـوم حـرص     . ب توقيعه أي تغيير في سلوك الجانبين اتفاق أوسلو الذي لم يواك    
الطرفان على السعي الى ظروف أفضل تتيح لكل منهما تمييل المحصلة النهائية لمصلحته، وأنـه كـان مـن                   
الضروري للواليات المتحدة من التدخل بشكل أكبر ليس لفرض الحلول، وإنما لتغيير السلوك، وهـذا مـا لـم                   

وعبر مالي عن عدم قناعته بأن خريطة الطريق ال تزال تشكل أساساً لحل، كونها تتضمن عناصر لن                 . صليح
وقال إن ما هو قائم     . يطبقها أي من الطرفين، رغم أنها عناصر جيدة، بسبب التباين القائم على صعيد التوقعات             

وسيأتي يوم تستنفد فيه إسـرائيل مـا        اليوم على األرض يشكل ديناميكيتين أحاديتين تتطوران، كل من جانبها           
وازاء هـذا    .يمكن أن تفعله أحادياً ويستنفد فيه أيضاً الفلسطينيون ما يمكن أن يفعلوه ويستقر الجميع في مأزق               

 عربية، تتولى وضع عناصر الحل على       - أوروبية -الواقع، طرح مالي تدويل الوضع عبر انشاء جبهة أميركية        
  . الفلسطيني لم يعد قابالً للحل بصورة ثنائية- ألن النزاع اإلسرائيليالطاولة لبحثها مع الطرفين،

  7/10/2005الحياة 
  

  األمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن توسيع المستعمرات  .51
قالت لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أمس، إن قرار 

كاميليري، إلى قلق اللجنة من  وأشار مقرر اللجنة . في الضفة الغربية يثير القلقإسرائيل بتوسيع المستعمرات
خطط إسرائيل لتوسيع المستعمرات في الضفة الغربية، األمر الذي سيفصل أجزاء من جنوب وشمال الضفة 

نون وأكدت اللجنة أن المستعمرات وجدار الفصل العنصري يخالف القا .باإلضافة إلى عزل القدس الشرقية
 .اإلنساني الدولي وخارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية

  7/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
 

  الكيان علي تنفيذ عملية في شقيقهااتهام مدرسة بريطانية بتشجيع  .52
تم ابالغ محكمة في لندن الخميس ان مدرسة شجعت شقيقها ليصبح اول انتحـاري بريطـاني                :  رويترز ،لندن
اتهمت بروين شريف بتشجيع شـقيقها      . رك في هجوم اسفر عن قتل ثالثة اشخاص في ملهي ليلي اسرائيلي           يشا

وقـال ممثـل     .عمر شريف علي نسف نفسه مع بريطاني آخر هو آصف حنيف في هجوم تحت رعاية حماس               
في تفجير  االدعاء جوناثان ليدلو آصف حنيف وعمر شريف اصبحا اول مسلمين بريطانيين يضحيان بحياتهما              

وقال للمحكمة ان بروين مدرسة االبتدائي وشقيقها زاهد شريف كانا علي علم بنوايـا عمـر بتنفيـذ                   .انتحاري
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وقيل للمحكمة ان بروين التي اعتقدت ان ثواب شقيقها سيكون مكانا في الجنـة لـه                . هجوم ولم يبلغا السلطات   
 التفجير ارسلت اليه بالبريد االلكتروني تبلغـه        وقبل اسبوع من  . والسرته قد شجعته بنشاط للمضي في التفجير      

وجاء في الرساله فليرعانـا اهللا جميعـا        . بان يظل مركزا ومصمما وانها سترعي ارملته واطفاله في المستقبل         
وقيـل   .وقال ليدلو الواضح ان بروين شجعت شقيقها علي المضي في التفجيـر           . ويلحقنا به جميعا في القريب    

 من موعد الهجوم كتب عمر رسالة وداع الي زاهد يحذره فيها بتدمير اية مواد لديـه قـد           للمحكمة انه قبل ايام   
ونفت المدرسة تحريض شقيقها علي ارتكاب عمل ارهابي خارج بريطانيا وهي تهمة جديدة في              . تسبب مشاكل 

  . ونفت بروين وزاهد شريف انهما لم يبلغا عن معلومات تتعلق بـ عمل ارهابي . بريطانيا
  7/10/2005س العربي القد

  
  ):17(الرواية الفلسطينية الكاملة لمفاوضات اوسلو : قريع .53

  .فقلنا لم تبدأ االنتفاضة بقرار لكي تتوقف بقرار.. في الجولة االخيرة شدد االسرائيليون علي وقف االنتفاضة
  المفاوضات مستمرة

وبينما كنت أنا المتحـدث  . ليوم التالياستمرت المفاوضات عبر الهاتف إلي ما بعد الساعة الخامسة من صباح ا    
الوحيد مع وزير الخارجية النرويجي، فقد شارك الحاضرون معي في تلقي المقترحات ومناقشتها وبت كل بند                

وقد دارت مناقشات صعبة وحادة فيما يخص تلـك المـسائل           . منها، وخصوصاً األخوان أبي عمار وأبي مازن      
وقد تم خالل نحو ساعتين االتفاق علي صيغ        . ل ال يزيد علي ثالث نقاط     المعلقة، وكان عددها بعد منتصف اللي     

  :مناسبة لكل نقطة منها، وهي
مفاوضات المرحلة النهائية، حيث وضعنا صيغة مرنة، وجعلنا المدة الزمنية قابلة لالختصار، وذلك من خـالل                

  .اية السنة الثالثةالنص علي أن هذه المفاوضات ستبدأ في أقرب وقت ممكن، علي أالّ تتجاوز بد
  .السقف الزمني لمدة المفاوضات، بمرحلتيها االنتقالية والنهائية، ال يتجاوز السنوات الخمس 

التوافق علي النص المتعلق بالوجود الدولي الذي كنا نصر عليه، في حين كان اإلسرائيليون يرفضونه تمامـاً،                 
  .حيث تم تثبيت نص الوجود الدولي المؤقت والمتفق عليه 

لقد كان الجانب اإلسرائيلي خالل جلسة المفاوضات الهاتفية هذه يبدي، كما كان عليه الحال دائماً، تمسكاً شديداً                 
وعليه فقد تمسك اإلسرائيليون مثالً باألمن      . بالبعد األمني لكل مسألة أو مفهوم أو مفردة يجري النقاش في شأنها           

وفي مقابل ذلك تمسكنا نحن بالصالحيات،      . نين والمستوطنات الخارجي، وأمن المعابر والحدود، وأمن المستوط     
وبالجدول الزمني، وباالنتخابات، وجعل مستقبل القدس مفتوحاً للمفاوضات، وتحديد جدول مفاوضـات الحـل              

وبالتالي كانت المكونات الرئيسية لهذه الصيغة، من وجهة نظرنا، هي أن االنسحاب العسكري يبدأ مـن                . الدائم
يوليو مـن    وفي منتصف تموز  . 1994أبريل   ، ويكتمل في نيسان   1993ديسمبر    في كانون األول   غزة وأريحا 

تلك السنة يتم انتخاب المجلس الفلسطيني، الذي ستنتقل الصالحيات إليه من الحكم العسكري واإلدارة المدنيـة                
ثـم يلـي    . المباشرة والسياحة اإلسرائيلية في مجاالت التعليم والثقافة والصحة والرعاية االجتماعية والضرائب          

. ذلك نشر القوات العسكرية التي تنسحب من غزة وأريحا إلي خارج المناطق اآلهلة في بقية الـضفة الغربيـة                  
 تبدأ المفاوضات بشأن الوضع الدائم بجدول أعمال محدد سلفاً، وتنتهي           1995ديسمبر   ومع حلول كانون األول   

  .1999مع نهاية سنة 
وقفـت  . لطويلة والمضنية تم االتفاق علي النقاط التي كانت عالقة من وثيقة إعالن المبادئ            فبعد هذه الساعات ا   

فيها القيادة العليا الفلسطينية أمام مسؤوليات تاريخية جسيمة، تتمثل في عدم ترك هذه الفرصة تفلت من أيديها،                 
هتمام والجدية والرغبـة فـي      وخصوصاً أن شمعون بيريس، من الطرف المقابل، كان يبدي قدراً كبيراً من اال            

  .تجاوز الصعوبات، والوصول إلي حل راهن عليه منذ بداية هذه العملية قبل نحو تسعة أشهر ماضية
  . كما كان حضور وزير الخارجية النرويجي عنصراً مهماً من عناصر هذه الفرصة التاريخية
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يا المتبقية من وثيقة إعالن المبادئ، وبعـد        علي أي حال، انتهت المفاوضات الهاتفية الماراثونية إلي حل القضا         
إيجاد حل للمواد الخالفية من بنود إعالن المبادئ، وتسوية المسائل األقل أهمية المتعلقة بتقريب موعـد بـدء                  
مفاوضات المرحلة النهائية، وعلي الرغم من هذه األجواء المشحونة بكل المشاعر المختلطة، فقد بادرت إلـي                

ر وبقية اإلخوة، الذين تابعوا وشاركوا في سائر مراحل هذه العملية التفاوضية الطويلة، ثـم               تهنئة األخ أبو عما   
  .تبادلنا القبل علي الطريقة الفلسطينية، وبعد ذلك استدعينا المصور ألخذ الصورة التذكارية

أعضاء اللجنـة  وبينما تولي األخوان أبو عمار وأبو مازن مهمة إطالع أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ، و         
التنفيذية للمنظمة، علي ما جري عبر قناة أوسلو السرية، وعلي ما تم التوصل إليه من اتفاق، فقد كان علي أن                    

أغسطس، إلي النرويج، لتوقيع هذا االتفـاق بـاألحرف          أتدبر أمر سفري في اليوم التالي، الثامن عشر من آب         
 سافير، وبحضور شمعون بيريس الذي مـن المقـرر أن           األولي مع رئيس الوفد اإلسرائيلي المفاوض، أوري      

يصل في اليوم ذاته من استوكهولم إلي أوسلو، في زيارة رسمية مقررة سـلفاً، إذ تـم التوصـل عبـر ليلـة                       
وقبـل أن أمـضي فـي       . المفاوضات الهاتفية الطويلة إلي أن يجري التوقيع يوم التاسع عشر من الشهر نفسه            

، تقرر أن يتولي األخ أبو مازن االتصال بخبير القانون الدولي السيد طاهر شاش،              ترتيبات هذه السفرة العاجلة   
المصري الجنسية، والذي كان يعمل مستشاراً قانونياً للوفد الفلسطيني المفاوض في واشنطن، كي يلحق بنا إلي                

  .أوسلو، لمراجعة اتفاق إعالن المبادئ من الجوانب الفنية الحقوقية
أنه عشية سفري إلي أوسلو لتوقيع االتفاق، دار نقاش داخلي عميق بـين أعـضاء القيـادة                 وعلي أن أذكر هنا     

إذ طرح األخ محسن إبراهيم، وهو الشخصية الوطنيـة اللبنانيـة           . الفلسطينية التي تتابع هذه العملية التفاوضية     
االتفـاق أطـول فتـرة      رأي فحواه تأجيل توقيع      الوحيدة التي كانت علي اطالع تام علي مجريات قناة أوسلو،         

ممكنة، إلي أن يقوم األخ أبو عمار بجولة عربية يطلع خاللها القادة العرب علي هذا االتفاق، وذلك بعد التوقيع                   
  .باألحرف األولي، وقبل التوقيع علناً وبشكل رسمي في وقت الحق

ي وصـولنا، كـان      في طريقي، والوفد الفلسطيني المفاوض، إلي أوسلو لـد         19/8/1993وفعالً سافرت يوم    
. المضيفون النرويجيون أعدوا كل شيء وفق األصول، لتوقيع اتفاق سري سيأخذ من اآلن فصاعداً طابع العلنية             

ولما كان شمعون بيريس سيصل إلي العاصمة النرويجية في ذلك اليوم، فقد اختار المضيفون العاصمة أوسـلو                 
ن الريفية النائية، وذلك لتسهيل حضور بيريس، ضيف النرويج         ذاتها مقراً للوفدين المتفاوضين، بعيداً عن األماك      
وقد أحسن النرويجيون اختيار فندق بالزا أوسـلو الـشاهق،          . الرسمي، وتيسير أمر مشاركته في حفل التوقيع      

الواقع في قلب المدينة، وهو الفندق نفسه الذي سبق أن نزلتُ فيه قبل عدة أشهر، حين حضرت اجتماعاً لتنسيق                   
  .دي لجان المؤتمر المتعدد األطرافعمل إح

ومـع أن   . بدأنا في فندق بالزا أوسلو مفاوضات الجولة الرابعة عشرة واألخيرة من عملية أوسلو السرية بعـد               
هذه الجولة عقدت بكامل أعضاء الوفدين، الفلسطيني واإلسرائيلي، فإنها لم تكن جولة تفاوضية علي نحـو مـا                  

ابقة، ذلك بأننا كنا أنهينا عبر الهاتف، قبل يومين فقط، كل المسائل العالقة في              كان عليه الحال في الجوالت الس     
وبالتالي لم نكن مخولين التفاوض، إذ اقتصر األمر علي طـرح بعـض االستفـسارات،    . وثيقة إعالن المبادئ 

  .وتقديم بعض التوضيحات
ي ملح، وهو إصدار بيان رسـمي       وكان أكثر ما دار في هذه الجلسة من مناقشات قد انصب علي طلب إسرائيل             

إالّ إن جوابنا علي هذا الطلب كان يؤكد أن االنتفاضة لم تنطلق بقرار كي              . فلسطيني يدعو إلي وقف االنتفاضة    
  .يتم وقفها بقرار آخر، وأنها ستستمر إذا ما بقيت أسبابها قائمة

رتيبات حفل توقيع االتفاق بـاألحرف      وبينما كنا نواصل هذا االجتماع، كان النرويجيون منهمكين في اإلعداد لت          
إذ استقر قرارهم علي أن يجري الحفل في بيت الضيافة الرسمي، الذي ينزل شمعون بيريس في أحـد                  . األولي

أجنحته، وأن يتم التوقيع في ساعة متأخرة بعد انتهاء حفل العشاء الرسمي، الذي أقامه جوهان يورغن هولست                 
  .ون المدعوون غادروا المكانلنظيره اإلسرائيلي، أي بعد أن يك
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وفعالً ُأعدت االستراحة الملحقة ببيت الضيافة إلجراء مراسم حفل التوقيع، بعيداً عن أعين الجميع، عدا رجـال     
األمن النرويجيين الذين أدخلوا الوفدين من أبواب خلفية، جرت ترتيبات توقيعه في مكتب ذي تاريخ خـاص،                 

، 1905ق، كانت شهدت حفل توقيع استقالل النرويج عن الـسويد سـنة             تتوسطه طاولة من خشب البلوط العتي     
األمر الذي كان ينطوي بالنسبة إلينا علي إشارة طيبة، قدمها الضيوف النرويجيون المبتهجون بنجاحهم، للتدليل               

  .علي عمق المغزي الكامن في أجواء هذا المكان التاريخي، الذي انبعثت منه وثيقة االستقالل النرويجي
  التفاق اصبح جاهزاا

ولدي مغادرتنا فندق بالزا، بعد تناول العشاء مع أوري سافير والوفد اإلسرائيلي، كان االتفاق قد أصبح جاهزاً                 
أما النسختان، فقـد تـم      . ومطبوعاً علي نسختين، واحتفظنا بنسخة ثالثة، كتذكار، وقعها جميع أعضاء الوفدين          

  .ي المرافق لناتسليمهما إلي كبير رجال األمن النرويج
كان كل منا يرتدي بدلة رسمية غامقة، دخلنا بها بيت الضيافة من األبـواب الخلفيـة، وصـعدنا إلـي قاعـة                  
االستراحة بهدوء مشياً علي األقدام، كي ال يتم إيقاظ أحد من النزالء، وخصوصاً الوفد اإلسرائيلي الذي كـان                  

ي رود الرسن هو المشرف علي هذه الترتيبات، فقادنا إلي          وكان تير . يغط في النوم، باستثناء بيريس وآفي غيل      
ركن علي يسار القاعة، ثم دخل الوفد اإلسرائيلي واتخذ مكانه في الركن المقابل علي يمين القاعة، التـي نقـل                  
إليها رجال األمن النرويجيون طاولة البلوط الشهيرة من القاعة األرضية، حيث تم وضع الوثائق وأقالم الحبر،                

  .غيل أجهزة التصوير، وإضاءة األنوار المناسبةوتش
كانت الساعة بلغت الثانية بعد منتصف الليل، وتم إخالء القاعة من رجال األمن، ولم يبق من الـشهود غيـر                    
هولست وزوجته ماريان، ونائبه جان إيغالند، وشمعون بيريس، وآفي غيل، وتيري رود الرسن وزوجته مني،               

وكان الرسن أكثر الحاضرين اهتمامـاً وحفـاوة        . إلي كبير رجال األمن المرافق لنا     وبيترسون غير، باإلضافة    
. بهذا الحدث، الذي كان بمثابة نجاح شخصي باهر له ولبالده، فكانت عالئم الغبطة بادية عليه بكـل وضـوح                  

  .وبينما كنت أراقب المشهد من مقعدي، كانت مشاعر مختلطة كثيرة تراودني وتفعل فعلها داخل صدري
فقد كنت سعيداً بهذا النجاح، سعادة يغلبها القلق والحس بالمسؤولية إزاء جسامة هذا التطور المفتوح علي كـل                  

كما انتابني شعور من أنجز مثل هذا اإلنجاز التاريخي وال يستطيع االحتفال به أمام شعبه ورفاقه                . االحتماالت
تاريخ كفاحنا الوطني الطويل والمرير، المفتقر بشدة       وأبنائه، وكل من يخصهم هذا الحدث الذي ال سابق له في            

  .إلي مثل هذه المناسبات السعيدة
في تلك اللحظات المشحونة بكل العواطف وخلجات النفس اإلنسانية المشروعة، تقدم تيري رود الرسن من بين                

حـوي بـشيء مـن      صف الضيوف الشهود، الذين اتخذوا مواقعهم خلف الطاولة المعدة لمراسم التوقيع، تقدم ن            
االرتباك، وكانت ماريان هيبرغ زوجة هولست تسير إلي جانبه، وكانت الكاميرات التلفزيونيـة بـدأت لتوهـا              

هيا، وتبعني كل مـن حـسن       .. حسناً أبا عالء  : وقفت وقفة رسمية، فتأبط الرسن ذراعي قائالً      . تسجيل الوقائع 
ود تقابلت عيناي، ألول مرة، مـع عينـي         وعندما وصلنا إلي صف الضيوف الشه     . عصفور ومحمد أبو كوش   

نظر كل منا إلي اآلخر نظرة متفحصة وطويلة بعض الشيء، ثم تصافحنا مصافحة قـصيرة               . شمعون بيريس 
  .إنه أمر يسعدني: من دون التحدث بكلمة واحدة، إالّ انني سمعت بيريس، وأنا أسحب يدي من يده، يتمتم

، وتأبط ذراع أوري سافير وقاده، والوفد اإلسرائيلي يتبعه، نحـو           بعد ذلك توجه الرسن نحو الركن اإلسرائيلي      
الطاولة وكان سافير مبتسماً، إالّ إنه كان شاحب الوجه، أو انه علي األقل لم يكن بتلك الحيوية التي عهدتها فيه                    

. لةعند ذلك توجه الجميع بصمت بالغ ليأخذ كل منا مكانه المحدد سلفاً حـــــول الطاو             . ســــــابقاً
حيث جلس هولست في الوسط، وجلست أنا عن يمينه، بينما جلس سافير عن يساره، وفي جوارنا علي الجانبين                  

أما شمعون بيريس فقد انتحي إلي مقعد في طرف القاعة، يرافقـه آفـي         . كل من يوئيل سينغر وحسن عصفور     
 المرافق لنا بوضع الوثائق أمامنـا،       بعد ذلك قام كبير رجال األمن النرويجيين      . غيل وبصحبتهما ماريان هيبرغ   
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فقمت بالتوقيع باألحرف األولي في أسفل كل صفحة من صفحاتها، وقام سافير بالعمل نفسه، كما قام كل مـن                   
  .حسن عصفور ويوئيل سينغر بعمل مماثل، وبعد ذلك أضاف هولست توقيعه كشاهد

ة، كان عنوان النص، الذي جري توقيعه وسط        هكذا، وبعد نحو خمسة وثالثين تعديالً علي النص األولي للوثيق         
حالة أقرب ما تكون إلي حالة الصمت المطبق، هو إعالن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت ، وكـان       
يتكون من ثالث وعشرين صفحة، هي عبارة عن اتفاق من تسع صفحات وأربعة مالحق تم صـوغها جميعـاً                

  .باللغة اإلنكليزية
لي سافير الذي كان يفصلني عنه هولست الجالس بعد علي مقعده، ونظر إلي سـافير بنظـرة                 بعد ذلك نظرت إ   

ومن دون تبادل أي كلمات، ومن غير اتفاق مسبق، أمسك كل منا بيد اآلخر وذراعه، ثم نهضنا معـاً                   . مماثلة
ر ظـاهرة   وتعانقنا طويالً، بينما ظلت أرجاء المكان مشحونة بذلك الـصمت والتـوتر، مـن دون أي مـشاع                 

  .باالبتهاج
  حتي تصنعوا التاريخ

ثم انتقلنا جميعاً إلي المقاعد اإلمبراطورية الزاهية المعدة لتبادل الكلمات االحتفالية، فاستهلها وزير الخارجيـة               
حتي تصنعوا تاريخاً ينبغي أن يكون لديكم إحساس بالتاريخ، وهذا يعنـي أن             : النرويجي بكلمة مرتجلة قال فيها    

فأنتم عشتم سنوات مواجهـة،     . وبالضبط هذا ما فعلتموه هنا في هذه الليلة       . هو ضروري أمراً ممكناً   تجعلوا ما   
ثم تقدمت أنا إلي المنصة التي كان يقف فيها هولـست،           . لكنكم اآلن تدخلون حقبة جديدة من التعاون فيما بينكم        

  :وكانت آثار الدموع ال تزال بادية علي وجهي، وألقيت الكلمة التالية
  سعادة السيد هولست
  سعادة السيد بيريس
  السيد أوري سافير
  سيداتي وسادتي
  :السيد هولست

أؤكد لك أننا مدينون للنرويج ولك شخصياً، وللرجال والنساء الذين عملوا معك في هـذا اإلنجـاز التـاريخي                   
  .الكبير

ثابرة، وأن نسجل للتـاريخ     من حق بلدك الصديق ومن حقك علينا شخصياً، أن نقر لك بالشجاعة والحكمة والم             
  .الدور البارز والهام الذي لعبتموه من خالل هذه القناة الخلفية

  :السيد بيريس
أهالً بك، إنني أتابع باهتمام ما تدلي به من تصريحات وبيانات، وما تكتب من مقاالت وأفكار، عـززت لـدينا                    

  .اهتمامك بتحقيق سالم عادل ودائم
باسم وفدنا، وباسم قائدنا ياسر عرفات، عن تهنئتنا بعيد ميالدك السبعين، راجـين             أغتنم هذه المناسبة ألعبر لك      

  .لك النجاح في معركة السالم الكبري، ولتري السالم علي األرض يتحقق ألطفالنا وأطفالكم
فـة  لقد بدأنا اليوم رحلة جديدة إلي مستقبل جديد، في عالم لم يتشكل بصورته النهائية بعد، عالم مفتوح علي كا                  

المستقبل الذي نتطلع إليه لن يتحقق إالّ إذا تغلبنا سوية علي مخاوف الماضي، وتعلمنا من الماضي                . المتغيرات
  .دروساً وعبراً للمستقبل

  :السيد سافير، السيد سينغر، السيد هيرشفيلد، السيد بوندك
 واجهناهـا، والمتعلقـة     إسمحوا لي أن أشكركم علي تفهمكم وتعاونكم للتغلب علي كثير من الصعوبات التـي             

  .بمشكلتنا ونزاعنا المعقد جداً
واسمحوا لي كذلك أن أتوجه بالشكر إلي السيد جان إيغالند، لدوره وعطائه ومتابعته لهـذه المفاوضـات مـن                   

  .بدايتها، وإقامته معنا حتي ساعات الصباح الباكر
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بصوت أعلي مـن كلمـات الـشكر        إن الجهود التي بذلها كل من مني، وتيري رود الرسن تتحدث عن نفسها              
والتقدير، لدورهما المتميز بال كلل وجهودهما الممتازة، وتنقلهما وسفرهما بيننا، ومتابعتهما الدقيقة والمتواصلة             

  .شكراً لهما، شكراً لمني االسم الذي أحبه كشعار للسالم. ألعمالنا حتي نجاحها
  . معنا ودعمت أعمالناوشكراً للسيدة ماريان زوجة السيد الوزير، التي تابعت

  .وشكراً للسيد بيترسون لمساعدته، وشكراً لرجال األمن الذين أمضوا األيام والليالي الطويلة معنا
  السيد هولست
  السيد بيريس
  السيد أوري

  سيداتي وسادتي
ليمـة  اليوم أنهينا الفصل األول من أعمالنا الكبيرة ويحضرني، وأنا أتحدث اآلن، تاريخ طويل من األحداث األ               

  .التي عاني منها شعبنا وشعبكم منذ مطلع هذا القرن
لقد عاني شعبنا من الحروب، والتشرد، والحرمان، والظلم واالضطهاد، ولكنه لم يفقد أمله، وظل مصمماً علي                

  .تحقيق أهدافه وعلي تحقيق السالم العادل والشامل له ولآلخرين
لي لنفتح أبواب السالم التي ظلت موصدة، ولنناضل مـن          اليوم نخطو بكل شجاعة، وبروح طيبة، الخطوة األو       
  .أجل التعاون، وإعادة البناء، والتنمية، والرفاه لشعوبنا

إننا ال نريد أن يظل ضحايا الحروب هم أيتام السالم، ومن أجل ذلك نفتح اليوم صفحة جديدة بـدأت فـصولها                     
  .بتوقيع اتفاقنا هذا

القرية معروف، نستطيع أن نكبر بقدر ما نتعاون ونتبادل االحتـرام           إن عالمنا قرية صغيرة، وحجمنا في هذه        
واالعتراف بحقوق بعضنا البعض، وبقدر ما نستطيع أن ننتصر في معركة البناء والتنمية والخلـق واإلبـداع،                 

م ونقدم الخدمات المطلوبة لشعوبنا وللبشرية جمعاء، من خالل التعاون العلمي والتكنولوجي والتنمية في ظل حك              
فكالنا يملك من القدرات واإلمكانيات البشرية ما يؤهلنا لذلك، إن نجحنا حقاً في صنع الـسالم لنـا                  . ديمقراطي

  .وألطفالنا، واعترفنا بحقائق السالم ومتطلباته
  .إننا سعداء بإنجاز اليوم، ولكننا غداً سنواجه تحدياً حقيقياً في تطبيق هذا االتفاق، والفصول اُألخري من أعمالنا

  .ـ علينا أوالً تسويق ما اتفقنا عليه بنجاح للرأي العام
  .ـ وعلينا أن نستكمل وثائقنا في المدة المقررة لها، اتفاق غزة ـ أريحا، واالتفاق المؤقت 

  .ـ وعلينا أن نخلق أرضية من الثقة لتسهيل مفاوضات الوضع الدائم
فما هي األسس والعناصر التي يجـب أن نبـدأ فـي            غداً سوف نواجه اختبار التنفيذ التفاقنا في غزة وأريحا،          

  :أعتقد أن العناصر التالية يجب التوقف عندها وتوجيهها بشكل صحيح. خلقها
الثقة ليست مفتاح النجاح فقط، ولكنها أيضاً صمام األمان، وعلينا أن نبدأ في بعثها في أنفسنا وبين :  ـ الثقة 1

  .مال المختلفةشعوبنا، من خالل سلسلة من اإلجراءات واألع
التعاون بين األعداء مستحيل، ولكن التعاون لمن وطدوا العزم علي الـسالم واالسـتقرار أمـر    :  ـ التعاون 2

والتعاون تكافؤ فـي  . ضروري، وشروطه ال مجال للقفز عنها، فهو أحد مفاتيح الثقة وهو أحد صمامات السالم    
ي بناء أسسه السليمة، ولنخلق له األرضية المناسـبة،         فلنبدأ ف . العالقة، وليس هيمنة من جانب علي جانب آخر       

  .فهو أفضل من القوات العسكرية، وأكثر جدوي وأمناً من القوات الدولية
لقد ورثنا من الماضي عقدة الخوف والشك، وغذيناها حتي أصبحت من قيمنا الوطنية، :  ـ الخوف والشكوك 3

  .ة والتعاونمهماتنا اليوم أن نقفز عنها ونستبدلها ببناء الثق
الخطأ من صفات اإلنسان، ومرحلة التطبيق يجب أن تمتاز بالتعاون والـتفهم، للتغلـب علـي    :  ـ األخطاء 4

  .إنها مسؤوليتنا المشتركة. األخطاء والمشكالت غير المتوقعة، وتقليص آثارها
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 تـدهور حقيقـي فـي    الوضع الذي تمر به األراضي الفلسطينية المحتلة، من:  ـ التنمية االقتصادية واألمن 5
وإن لم نتمكن سوية وكل عبر قنواته ووسائله مـن          . األوضاع االقتصادية واالجتماعية واألمنية، بالغ الخطورة     

توفير كل إمكانيات الدعم لبرنامج إنمائي وأمني، يساعد علي خلـق فـرص العمـل واالسـتقرار، فـسيواجه       
. ومنظماته المتخصصة للمساهمة في البرنامج اإلنمائي     إننا مدعوون إلي مطالبة العالم      . مشروعنا مخاطر الفشل  

  .إن التنمية االقتصادية واالجتماعية شرط مسبق لضمان األمن واالستقرار
هذه الحقيقة يجب أن تجسد نفـسها  . لقد كنا أطراف الصراع، ونحن اآلن أطراف السالم:  ـ أطراف السالم 6

إن ممثلي الحكومة اإلسـرائيلية ومنظمـة التحريـر         . طواتناسريعاً في جهودنا لبناء الثقة والتعاون وتسريع خ       
الفلسطينية يجب أن يتعاملوا سوية بشكل مفتوح، وأن يتفاوضوا مباشـرة، ألنهـم هـم الممثلـون الحقيقيـون                   

  .والرسميون لشعبيهما
  .هذه هي حقيقة السالم والخطوة الثورية تجاهها

قاتنا، بعين االعتبار هذه النقاط كشيء ضروري وهام، لنجتاز         آمل أن تأخذ أعمالنا المستقبلية، وسياساتنا، وعال      
بنجاح امتحان المرحلة االنتقالية، ولنتقدم بهدوء وسهولة إلي مفاوضات المرحلـة النهائيـة لتحقيـق أهـدافنا                 

  .المرجوة
جميعاً، ، وباسم شعبنا الفلسطيني، أشكركم      .ف.ت.مرة ُأخري ونيابة عن قائدنا ياسر عرفات، ونيابة عن قيادة م          

  .وأشكر السيد هولست والسيد بيريس لمشاركتهما في هذه المناسبة التاريخية
  .ونستطيع القول اآلن إن معركة السالم قد بدأت اليوم، ونحن لها، ويجب أن نكسبها لمصلحتنا

ن الممكن  بدون النرويج، لم يكن م    : ومما جاء فيها  . ثم تبعني علي المنصة أوري سافير وألقي كلمته المعدة سلفاً         
فقد كانت روح أوسلو، هذا االنسجام الخاص الذي أوجـدتموه لنـا، بـين    . الوصول إلي هذا اإلعالن التاريخي 

إنكم صانعو السلم   . كانت روح أوسلو ناقلة للعدوي لخلق روح شرق أوسطية جديدة         . اإلنسان والطبيعة والسلوك  
فأنتم تملكـون العاطفـة الجياشـة       . حة السالم نفسه  هيأتم سبل السالم لمصل   . بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معني      

نحن اإلسرائيليين ال نحمل أي رغبـة فـي         : الهادئة التي ساعدت في توجيه مشاعرنا في اتجاه بناء ، وأضاف          
السيطرة علي حياة ومصير الفلسطينيين، لذلك وبفضل هذا االتفاق، فإننا ال نحقق مصلحة سياسية لنـا فقـط،                  

إننا نرغب أن يكون أساس اجتماعنا أساساً أخالقيـاً عاليـاً، للـسالم             . ة أخالقية لشعبينا  وإنما نحقق أيضاً حال   
  .والديمقراطية واالزدهار االقتصادي 

  . وجاء دور تيري رود الرسن، فألقي خطاباً قصيراً بسيطاً نابعاً من قلب مفعم بالصدق واإلخالص
  3/10/2005القدس العربي 

  
  ...حماس ال تعتذر .54

  تاوي عريب الرن
 وهذه فضيلة علـى     -، وبدل االعتراف بالخطأ     ''مجزرة جباليا ''رفضت حماس االعتذار للشعب الفلسطيني عن       

 شن الناطقون الشباب باسمها هجوما ضاريا على السلطة الفلسطينية بمستوييها األمني والـسياسي،              -أية حال   
يق أبو خوصة الناطق باسم الداخلية الفلسطينية،       إلى إطالق النار على منزل توف     '' الحالة اللفظية ''وتخطى األمر   

واستخدمت عبارات نابية في وصفه، بعضها مشتق من لون بشرته الداكن، ومستل مـن قـاموس العنـصرية                  
وإمعانا في المكابرة، تحول خطأ     . البغيض المرفوض بحسابات األديان جميعها ناهيك عن مفاهيم حقوق اإلنسان         

فلسطينيين إلى مجابهة جديدة مع اإلسرائيليين الذين أعلنوا بدورهم صـراحة،           حماس إلى خطيئة، حين جرت ال     
إلعـالن  '' الهرولة''وأتبعوا القول بالفعل، بأن قواعد اللعبة تغيرت بعد االنسحاب من غزة، ما أدى بحماس إلى                

فلـسطينية  التحقيقات القضائية الفلسطينية برهنت صـحة الروايـة ال        . وقف النار ومن جانب واحد وعلى عجل      
لحادثة جباليا، وأعلن المدعي العام الفلسطيني أن للحادث أسبابا داخلية، وهو ما عادت حماس إلنكاره، ما دفع                 
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الفصائل المنضوية في لجنة المتابعة إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الحادث وذيوله وما أعقبه من                 
اس بريئة منها أبدا، وهو االقتراح الذي رفضته حماس         عراضات واستعراضات عسكرية وتجاوزات لم تكن حم      

ثم داهمنا استحقاق الجولة الثالثة من االنتخابات البلدية، التي فازت فيها فتح بغالبيـة              . أيضا، إمعانا في المكابرة   
المقاعد والمجالس، فما كان من حماس إال أن أعلنت ومن جانب واحد، عن نتائج االنتخابات كما قرأتها هـي،                   

، علما بأن االنتخابات األخيرة، كانت جزئيـة والفـوز     ''اللجنة الحماسية العليا لالنتخابات   ''و كما توصلت إليها     أ
فيها ال يعني أبدا أن تحوال دراماتيكيا قد طرأ على أحجام القوى ونفوذها، برغم قناعتنا بأن ارتبـاك حمـاس                    

ة انفضاض شعبي من حولها، ال نـستبعد أن تتـضح           وتجاوزاتها وفرديتها المثيرة لالستياء، ولدت وستولد حال      
كان األجدى بحمـاس أن تقبـل بتقـديم         . نتائجه في القريب العاجل، وتحديدا في االستحقاقات االنتخابية المقبلة        

االعتذار للشعب الفلسطيني عن خطأ قارفته، وكان من حقها أن تذكّر بأخطاء وخطايا كثيرة قارفهـا آخـرون،                  
يقترف األخطاء على الساحة الفلسطينية، وهي ليست وحدها، بل وقد تكـون أقـل مـن          فهي ليست وحدها من     

، تسببا في إلحاق    ''عنزة ولو طارت  ''غيرها في مجال ارتكاب التجاوزات الداخلية، لكن المكابرة والعمل بمقولة           
 وامتدادا حتى   في غزة، واستتباعا في الضفة الغربية     . أضرار وخيمة بحماس والشعب الفلسطيني على حد سواء       

  .لبنان ومخيماته المرشحة بدورها ألزمة متعددة الوجوه واألبعاد
  2/10/2005 الدستور

  
  نُذُر المشهد السوريالي الفلسطيني الجارح .55

  هاني فحص     
أكثر ثورية ووطنية من السلطة الفلسطينية ومن حركة فتح ومن سائر العقول التي تـرى               » حماس«هل حركة   

ان الدين متين وتوغل فيه برفق لئال تكون كالراكب المنبت ال ظهراً ابقـى              )  عليه وسلم  صلى اهللا (مع الرسول   
وال ارضاً قطع، أي التي ترى افق تحرير كامل التراب الفلسطيني ممكناً وبعيداً ومعقـداً ويـستلزم محطـات                   

ة من السياسة وغيرهـا     تختلف شكالً وتتفق مضموناً، وسلوكيات تختلف شكالً وتتفق هدفاً، أي المعركة المركب           
وفي اساسها التنمية في بعدها الشامل واالنساني، ومنها الكفاح المسلح كعنصر في التركيب، يفقد اهميته اذا ما                 

وال يتحججن بعـضنا    ... على هذا فليست حماس اكثر ثورية من فتح       . ألغي او اذا ما اعتبر العنصر الحصري      
ان ثوري، ال بالمعنى االخالقي المحض، بل به وبغيره، ثـم ان            بالفساد والصالح، هناك فساد نسبي في كل مك       

أي حركة ثورية ال يبدأ معها الفساد من بدايتها، فإذن علينا ان ال نستعلي ونعتبـر ان الطهـارة فـي جيناتنـا                       
. ..السياسية والحركية، والطمأنينة المفرطة الى سالمة الروح والبدن والعقل والسلوك والتنظيم هي بداية الخطر             
  والسؤال هل الفساد يشكل ذريعة اللغاء تاريخ بكامله، وان كان اشكالياً وموضع نقد؟ وحتى يسلم من النقد؟

ومن قال ان الوحدة الوطنية ليست الوسيلة الوحيدة والمثالية واالخالقية لمعالجة الفـساد فينـا وفـي غيرنـا                   
  حدياته؟وتحصين مصادر المناعة في جسمنا الوطني كما يقتضي المستقبل وت

وعلى تقدير ان حماس اكثر ثورية من فتح والسلطة والرئيس محمود عباس وغيرهم، فماذا يرتب ذلك عليهـا؟       
  .والمكاسب االكثر هي التي نحققها معاً ولنا جميعاً... ال مكاسب اكثر... انه يرتب مسؤوليات اكثر

ثر صهيونية من دافيد بـن غوريـون؟        ألم تكن اك  ) شتيرن وأراغون والهاغاناه  (ماذا تقول حماس في منظمات      
فلماذا تحولت من حال الى حال واندمجت في العملية السياسية لبناء الكيان؟ أال يستأهل كياننا الفلسطيني العتيـد   

  .اندماجاً كامالً في العملية السياسية
سلطة والمنظمـة  أال تسلم معنا حماس بأن اسرائيل ضد فتح وال ... أال ترى معنا حركة حماس ان اللوحة معتمة       

والرئيس محمود عباس؟ فإذا كانت هذه االطراف مشتبكة سياسياً وعسكرياً مع حركة حماس او غيرها، فـإن                 
الصهيونية هي ان تفاوض خصمك لتضعفه بما تفعله        ) المع(معنى ذلك ان اسرائيل قد تكون مع حماس، وهذه          

ومنافسك الخصم اآلخـر    ) مثل حماس خصم الصهيونية   (خارج المفاوضات وبفعل غيرك الذي يكون خصمك        
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والسبيل الى ذلك ان تظهر اسرائيل متواطئة مع السلطة معادية لحماس، وان تستغل أي خلـل                ) فتح والسلطة (
في العالقة بين السلطة وحماس، وأي فعل عسكري مستعجل من حماس لتقتل وتعتقل من حماس تمهيداً لتوسيع                 

فاوضات مع السلطة من نقطة أخرى، من نقطة اضعف وأسبق مـن            المعركة الى كل شيء فلسطيني، لتعود الم      
كأن الصهيونية تريد ان تدفع حماس الى الخلف في عمليـة الـسالم،             ... النقطة التي بدأت منها او انتهت اليها      

فـي حـين ان     ... ابتزازاً للسلطة، والى اإلمام في االنتفاضة لتعطيل عملية السالم واالنتفاضة وحمـاس معـاً             
الى آخر جدلية الحفظ    ... ربما يكون هو حفظ عملية السالم باالنتفاضة، وحفظ االنتفاضة بعملية السالم          الصواب  

 – كـل فـتح   – والسلطة وحفظ السلطة بحماس وفتح – كل فتح –المشترك بين الشركاء أي حفظ حماس بفتح        
وحفـظ فلـسطين    ... عوحفظ الشعب الفلسطيني بـالجمي    ...  بحماس والسلطة  – كل فتح بكل فتح      –وحفظ فتح   

  .بالشعب
  7/10/2005الحياة 

  
  1595 والـ1559بين معارضة الـ .56

  وليد شقير   
، محلياً ودولياً، هي سبب كاٍف العتبار الضجة المثارة حول مسألة الوجود الفلسطيني في              1595أولوية القرار   

ا التضخيم واالفتعال قبـل     لبنان مضخمة، بل ان بعضها مفتعل في اإلعالم ليستدعي االمر السؤال عن سبب هذ             
السؤال عن كيفية معالجة التأزم الذي يمكن ان ينشأ اذا طرحت مسألة نزع السالح الفلـسطيني وفقـاً للقـرار                    

1559.  
 وتنفيذه، خصوصاً ان تقرير رئيس لجنـة        1595فإذا كان صحيحاً ان الدول الكبرى التي تسلم بأولوية القرار           

 الشهر الجاري، ترى ان على اللبنانيين أال يهملوا القـرار الـذي             25صاها  التحقيق الدولية سيصدر في مهلة اق     
، فإن الصحيح ايضاً ان اولوية التحقيق الدولي ليست قابلة ألن           »حزب اهللا «سبقه المتعلق بسالح الفلسطينيين و      

 ذلـك ألن    ان هذه االولوية ستمتد في الزمن بعـد       . تصبح في مرتبة ثانية من االهمية بعد صدور تقرير ميليس         
. تداعيات التقرير ستفرض آليات وأحداثاً تبقي االهتمام بها في رأس االولويات وتشغل المجتمع الدولي منذ اآلن               

 في مرتبة ثانية من االهمية بالنسبة الى السالح، وقد يبقى البند المتعلـق              1559واألرجح ان يبقى تنفيذ القرار      
  .لسورية في الصدارة منه قياساً الى البند المتعلق بالسالحبالتأكد من انسحاب االجهزة االستخباراتية ا

وهنـاك مـن يفتعـل    . ثمة من يدفع عن قصد، او عن غير قصد، الى جعل البند المتعلق بالسالح في الصدارة  
تصعيد السجال في شأن السالح، باألنباء المضخمة عن تهريب المزيد منه الى الفلسطينيين، نتيجـة هواجـسه                 

وهو يلتقي بذلك مع فريق له هواجس معاكسة تماماً، هي تلك التـي             . ه الدور الفلسطيني في لبنان    التاريخية تجا 
ترفض نزع السالح الفلسطيني وتتهيأ منذ اآلن للتصدي اإلعالمي والسياسي له ألنه الخطوة األولى لنزع سالح                

  ...1559ط لتنفيذ القرار  ستستخدم من اجل الضغ1595وهذا الفريق يعتبر ان تداعيات القرار . المقاومة
ان النتيجة العملية لتضخيم انباء تهريب السالح الفلسطيني، والستسهال بعض التنظيمات الفلسطينية االنفـالش              
في معسكرات خارج المخيمات، والنزالق البعض الى افتعال السجال في نية الحكومـة والغالبيـة االنـصياع                 

وهذا .  في المرتبة الثانية من االهمية     1595ي جعل القرار الرقم     ه... للشرط الدولي بسحب السالح الفلسطيني    
  .ما ال مصلحة للبنانيين به ال اآلن وال في االشهر المقبلة

بات المنطق يفترض البحث عمن له مصلحة بأن تختلط االولويات لمعرفة اسباب ذلك التضخيم واالفتعال فـي                 
  .رضين لنزعهشأن السالح الفلسطيني والذي يشترك فيه بعض المعا

 فـال   1595امـا معارضـو القـرار       . والمشكلة هي ان معارضي نزع السالح يستطيعون المجاهرة برفضهم        
  .يستطيعون المجاهرة برفضه
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   الفعل والقولمصداقيةبين : حماس .57
  سليم يونس الزريعي 

 غير نزيهة تحكمها الشروط الذاتية      يبدو أن هناك من يصرعن عمد على العبث بالساحة الفلسطينية، وفق قراءة           
  .التي تحاول أن تكيف الواقع الفلسطيني بكليته بشكل قسري لصالح أجندتها الخاصة الفكرية والسياسية

 فـي   وتأتي أحداث غزة الدامية التي سقط جراءها العديد من الضحايا، بعد أيام من مجزرة مخيم جباليا لتندرج   
ال ترى في المشهد إال نفسها، من خالل تضخيم الذات حتى ال تكاد ترى هـذه                سياق ذات النزعة األحادية التي      

  .الذات في المشهد إال نفسها، بحيث ال يبقى من متسع ألحد غيرها
 لمن يعيش هذا الوهم أن يقبل رأيا أو صورة أخرى في ذات المشهد، حتى                ومن ثم ليس من المتصور من بعد،      

 يتفق أو يتماشى مع رؤيته يصبح حالة مفارقة مهما كان نصيبها من              ا ال وإن كان إلى جواره، ولذلك فإن كل م       
  .الصحة أو المصداقية

ولعل أسوأ ما في الواقع السياسي والفكري الفلسطيني أن هناك من يعتبر نفسه خارج إطار النقد ناهيـك عـن                    
ذاته ارتباطا باألسـاس  الخطأ، كونه ال ينطق أو يتصرف إال الصواب، ذلك أن هذا البعض يتصور أنه الصدق            

األيديولوجي الذي يتكئ عليه، ومن ثم ال مجال عندئذ للنقد أو التخطئة، وإال وضع من يفعل ذلك فـي دائـرة                     
الشبهات، وهذا هو أقسى وابشع أنواع اإلرهاب الفكري، الذي ال يفصل بين األساس الفكري في راهنيته وبين                 

  . منهما يتماهى في اآلخر وبشكل تعسفيالشخوص التي تتبنى ذلك الفكر، بحيث بات كل
والغريب في األمر أن ذلك اإلرهاب الفكري قد وفر التربة المالئمة لمناخ ثقافة الخوف التي بدأت تتسرب إلى                  
العديد من الشرائح والفئات االجتماعية والسياسية، الرتباط ذلك بالالفتة األيديولوجية التي ترفعها تلـك القـوة،                

 الممكن أن يشير إلى أخطاء حماس، خشية أن تلصق به التهم، وفي الوقـت نفـسه خـشية                   ولذلك ال أحد من   
التقاطع مع المواقف الصهيونية واألمريكية التي تطالب بتفكيك البنية العسكرية للفصائل الفلسطينية ومن بينهـا               

  .حماس
ناك فهمـا مـستقرا لـدي       وكأني بتلك الجهات المعادية بشكل أو آخر قد قدمت خدمة لحماس، من زاوية أن ه              

المواطن الفلسطيني، يقول بأن القوى المعادية ال يمكن أن تقف إال في وجه القوى التي تكون علـى صـواب،                    
وذلك من أجل خلق مزيد من التناقض في الساحة الفلسطينية على ضوء تباين الـرؤى واألجنـدات وغيـاب                   

ة، التي تشكل الناظم للعمل الفلسطيني في مجمله سـلطة          األجندة الوطنية الجامعة السياسية والتنظيمية والكفاحي     
  .وقوى سياسية، وهو ما تحاول حماس استثماره لصالح مشروعها السياسي

 في غالب األحيـان      ومن شأن ذلك أن يضخم الذات بشكل مفرط، والمأساوي في كل ذلك أن حماس تتصرف              
تبارها الوصية على كل تلك الحالة، رغم أي دعاية         ليس باعتبارها جزءا من الحالة السياسية الفلسطينية بل باع        

تخالف ذلك، ألن المحك هو في الممارسة وفي األفعال ال األقوال، وهي أفعـال تـستند إلـى بـرامج ورؤى                     
  . أيديولوجية معلنة، يساعدها في ذلك ترويج إعالمي مدروس وذو غرض

والتي تقر  ) السلطة الوطنية (شها النظام السياسي    وإذا كان صحيحا أن الواقع الراهن بكل جوانب الفساد الذي يعي          
 من أجل التخلص منها، ليس هو النموذج الذي طالما ناضل الشعب الفلسطيني من أجله،                بها السلطة، و تجتهد   

فإن ذلك ال يعني بالضرورة أن حماس هي النموذج البديل المجمع عليه من كل شرائح وفئات وطبقات الشعب                  
  .كانت ترفع تلك الالفتة السياسية الحزبية التي تتخندق حولهاالفلسطيني، حتى وإن 

الذي فيه ما يمكن أن يكون      " الوضعي"ألن حماس أوال وأخيرا حالة سياسية لها برنامجها السياسي واالجتماعي           
محل اتفاق أو اختالف لدى شرائح وفئات وطبقات الشعب الفلسطيني، األمر الذي يجعل من ممارسات حمـاس                 

ها محال للنقد و التخطئة إن جانبت الصواب، وهي حتما وقعت وتقع في ذلك كونها ظاهرة اجتماعيـة                  وتصرفات
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تشكلها مجموع العوامل الذاتية والموضوعية الخارجية منها والداخلية، وألنها في األساس قوة سياسية فكريـة               
  .السياسيةاجتماعية كباقي القوى السياسية تسعى للوصول إلى السلطة على ضوء أجندتها 

وعلى ضوء ذلك يمكن القول أن هناك الكثير من المآخذ على أداء وخطاب حماس السياسي من العديـد مـن                    
القوى، ذلك أنه يأخذ أحيانا طابع التوتير واالستفزاز، فأن تقول حماس مثال على لسان أحد قادتها في غزة بعد                   

، ثم يأتي أحد قادتها في خارج       !!هكذا بالجملة " فاسدة"تح  الجولة الثانية من االنتخابات البلدية في القطاع من أن ف         
الوطن بعد الجولة الثالثة من االنتخابات البلدية في الضفة ليقول إن هناك طرفا فلسطينيا إقصائيا فـي الـسلطة                   
يداه ملطختان بالدم الفلسطيني يحاول زرع الفتنة بين حماس والسلطة، لتقوم حماس وفي نفس اليوم بما قامـت                  

 في مخيم الشاطئ من أحداث دموية إثر مشكلة كان من الممكن حلها عبر الحوار وسلطة القانون لو كانـت                    به
  .النوايا حسنة، ليبدو من ذلك وكأننا أمام سيناريو قد رتب له مسبقا

ويبدو متسقا مع ذات المنحى قيام الوجوه اإلعالمية لحماس إثر أحداث غزة بالنفي القاطع السـتخدام حمـاس                  
اذفات الصاروخية ضد مواقع األمن الفلسطيني، لنكون أمام السؤال الجوهري الذي ال يجرؤ الكثيرون علـى                الق

طرحه، هل يمكن أن تكذب حماس ؟خاصة وأن ذلك يأتي بعد مجزرة جباليا التي حاولت حمـاس أن تحملهـا                    
ار كان داخليا ووجهة نظـر      العدو الصهيوني، لنكون أمام وجهتي نظر وجهة نظر السلطة التي أكدت أن االنفج            

  .حماس التي تصر على أن االنفجار كان ناتجا عن قصف صهيون
ومع أن العدو بكل نازيته ال يتورع عن شيء ألنه هو كذلك، إال أن محاولة حماس التضليل وحجب الحقيقـة                     

يا، ينم عن استخفاف    التي أكدتها الوقائع الحقا وعدم تقديم اعتذار ألسر الضحايا يشكل سابقة خطيرة ونهجا سلب             
رة داخليـة  ابالعقل الفلسطيني وبالدم الفلسطيني، ليس هذا فحسب بل وشن حملة تحـريض مـضادة علـى وز         

   بأنها تدافع عن العدو الصهيوني ومصداقيته في مواجهة مصداقية حماس لحري مع األسف              السلطة، واتهامها 
  .أن يضع عالمة استفهام حول هذا السلوك

لى سلوك سياسة من شأنها توتير األجواء من الطبيعي أن تؤدي إلـى خلـق حالـة مـن                   إن إصرار حماس ع   
التجاذب الحاد الذي يتعدى حدود االختالف السياسي إلى تخوم التناقض، الذي يمكن أن يشكل المدخل لولـوج                 

ـ              منطقة االحتراب الداخلي   دة عـن    المحرمة رغم كل النوايا الطيبة، خاصة وأن هناك قوى خارجية ليست بعي
التأثير في الداخل الفلسطيني، يهمها خلق حالة من الشتباك الداخلي المستمر، في وقت تحاول فيه حماس ودون                 
وجه حق أن تشكل سلطة موازية إلى جانب السلطة الشرعية، رغم أي حديث يمكن أن يقال حـول الـسلطة،                    

  .لسبب جوهري أنها السلطة التي أتى بها صندوق االقتراع 
 الذي ال يمكن أن يتحمله الواقع الفلسطيني بمجمل مكوناته السياسية والفكريـة واالجتماعيـة، ألن                وهو األمر 

أخطر ما يمكن أن يواجهه مجموع الشعب الفلسطيني مع قواه السياسية، هو أن تضع قوة ما نفسها خارج نطاق                   
   وثقل ال بأس به؟ مفاعيل القانون والنظام العام، فكيف الحال إذا كانت هذه القوة تتمتع بوزن

ولذلك فإن السلوك االستفزازي لبعض مسؤولي حماس وعناصرها إنما يستهين بالعقل الفلـسطيني، وبحـدود               
الصبر الذي يتمتع به هذا الشعب، ومن ثم فإن ادعاء الحديث نيابة عن الشعب الفلـسطيني، علـى قاعـدة أن                     

 الطموح المشروع إلى حالة من نفي اآلخرين في         حماس هي المظهر العام في المجتمع الفلسطيني بشكل يتجاوز        
العقل، إنما يشكل المدخل الخطأ لقيام حالة سياسية فلسطينية جامعة تتسع للجميع على قاعدة التعـدد الـسياسي                  

  . والفكري دون أن يغمط حق ووزن أي قوة من القوى في الواقع
سـتكون مفارقـة محزنـة عندئـذ أن          سالح المقاومـة، و     كل ذلك لألسف يجري وسط حملة دولية تستهدف       

المستهدف ليست حماس في ذاتها بقدر ما تستهدف تلك الحملة كل سالح المقاومة، التي ال يمكن لحماس أو أي                   
ذلك أن تلك األطراف المعادية تدرك أن من غيـر الـصائب فـتح              . قوة أن تدعي أنها المقاومة والمقاومة هي      

لسياسي الفلسطيني المقاوم بدءا من فتح وحتى آخر فـصيل فـي            مع كل القوى داخل المشهد ا     " ضغط"معركة  
  . واحد، خاصة إذا ما وفرت حماس لتلك القوى المعادية الذرائع المجانية وقت
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إن مسألة سالح المقاومة الذي تحاول حماس أن تجعل منه وإن كان بحسن نية ورقة ضغط فـي يـد القـوى                      
ارة األمريكية أو الدول الرأسمالية األوربية من خـالل الظهـور           المعادية، سواء كان الكيان الصهيوني أو اإلد      

المبالغ فيه للسالح عبر المسيرات والمهرجانات واالستعراضات والتي شارك فيها لألسـف الـبعض اقتـداء                
 نـزع سـالح      بحماس إضافة إلى أحداث العنف األخيرة، لتجد فيها تلك القوى المعادية المبرر للضغط باتجاه             

وكأني بحماس وغيرها من القوى تحاول جلب ضغوط إضافية على السلطة الفلسطينية، وذلك قطعـا               المقاومة،  
ال يخدم في المحصلة إال األجندة الصهيونية بامتياز، ليبقى السؤال معلقا لماذا تعطى الذرائع المجانية لهـؤالء                 

  األعداء؟
لة لفتح معركة ضد الكيان الصهيوني بشكل       ، من محاو  )كمثال(ومن ثم فإن ما قامت به حماس بعد مأساة جباليا           

منفرد في ظل واقع التهدئة الجماعية المتفق عليها بين جميع القوى، لتغطي على خطئها الفادح في مأساة جباليا                  
دون التنسيق مع قوى المقاومة األخرى وحتى مع السلطة في أسوأ األحوال شكل منزلقا خطيرا حـشرت بـه                   

  . كل قواه المكافحة في إطار أجندتها الضيقةحماس الشعب الفلسطيني ومعه
ولذلك ال يمكن فهم ردة فعل حماس على االنتخابات البلدية األخيرة سواء من بعض رموزها فـي الخـارج أو                    
المتحدثين باسمها في الداخل إال في إطار استمرار التحريض واالستعداء الداخلي، األمر الذي شجع على خلـق    

، وكأني بأولئك المتحدثين قد أرادوا جر الـسلطة أو          )حزب السلطة ( والقوة األخرى    مناخات عدائية بين حماس   
حزبها إلى معركة جانبية ليتوافق ذلك مع التصريحات األمريكية والصهيونية المعادية، ليظهـر وكـأن هنـاك         

 بـشكل   حماس ومحاصرتها خارجيا وداخليا، في حين أن تصريحات القوى المعادية كانت           محاولة للتعدي على  
أو آخر صوتا انتخابيا إضافيا في صندوق حماس في االنتخابات البلدية األخيرة ردا من الجماهير الفلـسطينية                 

  .غير الحمساوية على فظاظة تلك القوى المعادية ووقاحتها
وهذا من شأنه أن يجعل المواطن الفلسطيني يتساءل هل السالح الذي استخدم ضد المواطنين الفلسطينيين سواء                
كانوا من قوات األمن أو من غيرهم ، يمكن أن يستمر نعته بعد ذلك بسالح المقاومة، إن هذا السالح الذي قتل                     
وأسال الدم الفلسطيني ال يمكن القول بأي حال من األحوال أنه سالح مقاوم، ألن السالح المقـاوم لـه مهمـة                     

 في حاالت مواجهة العدو أو فـي أعمـال          محددة، هي استخدامه في مواجهة العدو، وال يمكن له أن يظهر إال           
 عبر اتفاق وطني جامع يحدد ضوابط وشروط وآليات اسـتخدام ذلـك              مقاومة االحتالل، والتي يجب أن تكون     

  .السالح، وأيضا كيفيته في الزمان والمكان ودرجات تلك المواجهة
 كل ما بهـا، مـن أجـل         إن محاولة حماس لعب دور الضحية من جانب من أجل االستقواء على السلطة رغم             

استثمار ذلك سياسيا، ومن ثم ممارسة دور مواز للسلطة من جانب آخر يجب أن ال يكون بـأي حـال بـزج                      
الشعب الفلسطيني في دوامة العنف باستغالل حرصه على حرمة الدم الفلسطيني من أجـل تعزيـز المواقـع                  

ية القادمة التي سترسم خريطة جديـدة للمـشهد         السياسية والجماهيرية قبيل محطة االنتخابات البلدية والتشريع      
  .السياسي الفلسطيني لسنوات قادمة

 إما للنزاهة الفكرية واألخالقية وصدق القـول أو          ومع ذلك فإننا نعتقد أنه ما بين الوسيلة والغاية، هناك مجال،          
أن تقع فـي محـذوره، ألن       لالنتهازية السياسية ومفارقة األفعال لألقوال، وهو ما ال نتمنى ألي قوة فلسطينية             

الشعب الفلسطيني العظيم يستحق من القوى السياسية جميعها أن تكون بمستوى عطاء وعظمة هذا الـشعب، ال                 
أن تسخر آالمه وعذاباته وصبره وعطائه وتضحياته في خدمة أهدافها السياسية ، أيا كانت تلك القوة، مـا لـم                    

ر صناديق االقتراع، وحتى يتطابق حساب الحقل مـع حـساب           يأتي ذلك من خالل التداول السلمي للسلطة وعب       
  .. فإن مصداقية حماس وغيرها على المحك  في الواقع..البيدر 
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