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  27  كاريكاتير

***  
 ليوم والسلطة تتوقع نتائج إيجابية السنيورة يلتقي الفصائل ا .1

عشية اللقاء بين السنيورة والفصائل، واصلت القوى : محمد صالحعن مراسلها  8/10/2005 السفير ذكرت
. االمنية والعسكرية اللبنانية اجراءاتها االمنية قرب الحدود اللبنانية السورية وفي محيط المخيمات الفلسطينية

لرئاسة الفلسطينية سميح عبد الفتاح ان هناك تفهما كبيرا من السنيورة للوضع فيما اعلن المستشار الخاص ل
الفلسطينيي وتعقيداته وبالتالي فان القانون الذي يطبق على اللبنانيين يجب ان يطبق على الفلسطينيين انفسهم 

توصل الى قواسم الذين هم ضيوف لبنان، وتوقع ان يكون لقاء السنيورة والفصائل اليوم ايجابيا وان يتم ال
بدوره أشاد ابو العينين ببيان قيادة الجيش اللبناني،  . مشتركة لمنع أي توتر او اية مواقف ذات طبيعة تفجيرية

حول وجوب التصدي الي اعتداء او عدوان اسرائيلي على المواقع والمخيمات الفلسطينية بكل الوسائل 
 بل لديها معلومات ومعطيات باحتمال تعرض المتاحة، ورأى ان قيادة الجيش ال ترتجل اي موضوع،

المخيمات العتداء اسرائيلي، ودعا الى اتخاذ اجراءات مماثلة داخل المخيمات، تحول دون تعرضنا الى صبرا 
وشاتيال جديدة، ونفى ما تناقلته بعض وسائل االعالم امس عن اعالن حالة االستنفار في المخيمات، وقال 

ليس هناك من جبهات قتالية داخل المخيمات، وانما اتخذنا بعض :  في مدينة صورللصحفيين في مخيم الرشيدية
   .االحتياطات واالجراءات كي ال نقع فريسة اي اعتداء اسرائيلي محتمل

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية القيادة العامة ابو وائل عصام ان الجبهة لم تهدد السنيورة 
ونفى دخول أي . ة ما آلت اليه االوضاع وامل ان يتم التوصل الى نتائج ايجابية في اللقاءبل حملته مسؤولي

وقال ممثل حركة الجهاد االسالمي في لبنان ان االجراءات  . عنصر فلسطيني من االراضي السورية الى لبنان
 هواجس لدى الحكومة االمنية المتخذة حول المخيمات ال تعطي الطمأنينة للفلسطينيين واذا كانت هناك من

 . اللبنانية تعالج بالحوار السياسي وليس باالمن
في هذه االثناء، كان الفتا لالنتباه العراضة الجديدة التي نظمتها القيادة العامة، امس، في مخيم عين الحلوة 

لمخيم حيث وتخللتها جولة للمراسلين الصحافيين وعدساتهم في صيدا داخل النفق العسكري التابع للجبهة في ا
سمح لهم بالوصول الى مقدمة مدخل النفق الذي يبلغ طوله مئات االمتار في بطن الجبل، اذ انها المرة االولى 

كما تم استعراض . التي تسمح فيها القيادة العامة للصحافيين بدخول النفق بحضور عدد من كوادرها العسكريين
  . عدد من المقاتلين عند ابواب النفق

 موازاة هذا العرض، بادرت القيادة العامة في عين الحلوة لتنظيم اعتصام امس عند المدخل وسياسيا، وفي
التحتاني للمخيم احتجاجا على ما اسمته االجرءات التي تستهدفها ولعلها من المرات القليلة التي تقيم فيها القيادة 

صام اعطي عناوين اخرى مثل لمناسبة العامة اعتصاما او تحركا شعبيا بمفردها في المخيم وان كان هذا االعت
 وحق العودة وقد شارك في االعتصام ممثلون 1559 سنوات على انتفاضة االقصى واستنكارا للقرار 6مرور 

عن حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية اضافة الى فصائل قوى التحالف الفلسطيني وحركتي حماس 
 . والجهاد واللجان الشعبية

 العالقات السياسية للقيادة العامة في الجنوب جهاد معروف بيانا باسم الجبهة، اكد فيه اننا نستمد وتال مسؤول
مصادر قوتنا من ايمان شعبنا المطلق بعدالة قضيته وحقه في العودة الى وطنه، وايماننا المطلق بدعم القوى 

مقاومة وعلى رأسه الرئيس المقاوم اميل الوطنية اللبنانية واالسالمية وبدعم الجيش اللبناني العربي حامي ال
 . لحود الذي حمل فلسطين في قلبه وحمل حق شعب فلسطين في العودة الى وطنه في ضميره ووجدانه

وفي مخيم البرج الشمالي صور، وتحت شعار تمسكا بحق العودة ورفض التوطين، اقامت القيادة العامة 
مشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية واللجان واالتحادات اعتصاما جماهيريا حاشدا امام مركز األونروا ب
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وتحدث في االعتصام عضو اللجنة المركزية للجبهة ابو وائل عصام، فدعا الى . الشعبية وحشد من ابناء المخيم
عقد مؤتمر لبناني فلسطيني لمواجهة مشاريع التوطين والتهجير والى تشكيل مرجعية وطنية فلسطينية موحدة 

ودعا الدولة . ان واعادة ترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية والنضالية لشعبنافي لبن
 . اللبنانية الى تخفيف االجراءات االمنية المشددة على شعبنا وال سيما مراكز الجبهة الشعبية القيادة العامة

األونروا في مخيم البداوي، تحت شعار سالحنا ونظمت القيادة العامة في منطقة الشمال، اعتصاماً أمام مركز 
من أجل حماية حقنا في العودة ورفضاً لمشاريع التوطين والتهجير، وأصدر المعتصمون بياناً احتجوا فيه على 
اإلجراءات األمنية التعسفية على مداخل المخيمات، وحول بعض المواقع الفلسطينية في الناعمة والبقاع، واكدوا 

 الفلسطيني ال يمكن أن يستخدم لإلخالل باألمن، وإنما هو للدفاع عن امن المخيمات على ان السالح
 . والفلسطينيين في مواجهة االعتداءات الصهيونية

رأى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس اننا في لبنان نفتقر الى المصارحة في  من ناحية أخرى
فما معنى القول اننا ضد وجود البندقية .  مقاربتها بالجرأة الالزمةمواجهة مشاكلنا وهمومنا ونحاول التهرب من

الفلسطينية خارج المخيمات؟ ولماذا هي داخل المخيمات اذا كانت ال تستخدم ضد العدو االسرائيلي؟ فضد من 
قاءها ما الفائدة من التمسك بالسالح اال اذا كان المقصود ارباك الساحة اللبنانية وإب: اضاف تستخدم إذاً؟ 

مفتوحة على التناقضات الفلسطينية الفلسطينية والعربية العربية؟ لقد سبق للعديد من المسؤولين الفلسطينيين ان 
اعلنوا أن سالح المخيمات هو بتصرف السلطة اللبنانية ورحبنا بهذه التصريحات، فلماذا ال يصار الى تشكيل 

ان على االخوة الفلسطينيين ان يفتحوا : وقال. ضوعلجنة مشتركة تعمد الى حوار جدي ومخلص حول هذا المو
صفحة جديدة في العالقة مع لبنان قائمة على الثقة المتبادلة وعلى طي صفحة األيام السوداء التي شهدتها هذه 
العالقة، وعلى احترام حق لبنان بسيادته على كل شبر من ارضه، كما ان على الحكومة ان تبادر الى معالجة 

أعلى درجات المسؤولية خشية من اي تعقيد او تأزم يؤديان الى ما ال تحمد عقباه، ومع ايجاد هذا الملف ب
  .الحلول للظروف الحياتية واالنسانية التي يعيش سكان المخيمات في ظلها

  
  سالح المخيمات يفتح ملف حزب اهللا .2

فجأة، قرر عدد كبير مـن       :  قالت  ريان األيوبي  ،لمراسلتهابيروت من 8/10/2005لبيان   ا في تقرير لصحيفة  
النواب اللبنانيين المتمثلة بكتلة العماد ميشال عون توجيه النار في اتجاه فلسطينيي لبنان وسـالحهم وجـزرهم                 

فقد تم التمهيد له على مدى شهر بسلسلة ريبورتاجات تلفزيونيـة وبكـالم             . لقد كان هذا الشيء منتظرا    . األمنية
يقول مصدر سياسي لبناني مطلع لقد كلفنـا جهـات أمنيـة خاصـة،             .  سياسي وامني وتقارير من هنا وهناك     

ما الذي تغيـر؟    . بالتقصي والتحري في موضوع الريبورتاجات التلفزيونية فتبين أن أكثرها غير صحيح مطلقا           
 الصادر عن مجلس األمن الدولي، ولكن هذه المـرة علـى            1559هل نحن أمام نوع من تمهيد األرض للقرار         

 ترتيب سلم األولويات، بحيث يتم تقديم موضوع سالح الفلسطينيين في لبنان، على مـسألة سـالح                 قاعدة إعادة 
وعندما تسقط المبررات السياسية لسالح الفلسطينيين ربطا باالنسحاب من غزة والدعوة الدولية إلى              حزب اهللا،   

ستثنى منها الـضفة ويـتم دفـن        السلطة من اجل نزع سالح فصائل المقاومة الفلسطينية وبناء دولة فلسطينية ت           
في هذه الحالة وإذا نجح هذا السيناريو، يـصبح سـالح المقاومـة       ...  الذي ينص على حق العودة     194القرار  

 لقد اقلق فتح الموضوع الفلسطيني الكثيرين في بيـروت،           .اللبنانية لقمة سهلة بيد من يعنيهم أمر السماح دوليا        
وكذلك اقتراب موعـد صـدور تقريـر        ميليس  قتراب موعد صدور تقرير     ربطا بالمشهد اإلقليمي المتسارع وا    

ومن غير المستبعد إقحامه في موضوع جريمة اغتيال الحريري، خاصـة وان بعـض التـسريبات                  ،الرسن
اإلعالمية للشهادة التي أدلى بها المجند السوري محمد زهير الصديق تحدثت عن دور محتمل لـضباط جـيش                  

وفي هذا السياق ظهر أن ثمة فريقاً فلسطينياً        . في التحضير والتنفيذ  ) ن الجيش السوري  ضم(التحرير الفلسطيني   
يبدو إما متناغما أو انه يؤدي خدمات مجانية، أو انه من النوع المغلوب على امره، بحيث يساق الى منزلقـات                    
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 التخبط التي تعيشها قيادات     وقد طرحت أوساط لبنانية بارزة عالمات استفهام حول حالة         .خطرة، لبنانيا وإقليمياً  
ابلـغ   فقد تلقت قيادات لبنانية اتصاالت في األيام األخيرة من محمود عباس          . منظمة التحرير الفلسطينية نفسها   

ال للتدخل الفلسطيني من اي جهة كانت وفي اي ظـرف           : خاللها موقف السلطة الفلسطينية الحاسم القائل باالتي      
ال للسالح الفلسطيني خارج المخيمات الفلسطينية، ال ألي صـيغة فلـسطينية             ،كان، في الشأن الداخلي اللبناني    
 خارج ما تقره الحكومة اللبنانية وبـاقي األطـراف الـسياسية، أي أن              1559للتعامل مع القرار الدولي الرقم      

تباسـا  وقد ترك موقف عبـاس ال    .  الفلسطينيين في لبنان يقبلون بأي توجه رسمي لبناني بشأن مستقبل سالحهم          
لدى فريق سياسي، خاصة وان الكالم الذي نقل عنه أكثر من مرة اظهر تجاوبا غير مسبوق وغير مشروط مع                   
الشق المتعلق بنزع السالح الفلسطيني، فيما قال مسؤولون آخرون إنهم ارتاحوا الى توضـيحاته، خاصـة وان                 

القاهرة نقل عنه موافقته على تطبيق القرار       الكثيرين منهم كانوا قد ارتابوا لدى سماعهم تصريحاته األخيرة في           
  . من دون اإلشارة الى اآللية المناسبة لهذه الموافقة1559

  
  محاوالت فلسطينية للتهدئة قبل لقاء السنيورة .3

 مروان عبـد العـال       برئاسة  من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين     اوفد أن    8/10/2005أفادت الشرق األوسط    
نحن متفقون اوالً كفلسطينيين مع كل االخوة اللبنانيين على         :  رئيس الوفد عقب اللقاء    وقال   ،زار امس نبيه بري   

وبالتالي كل القضايا المتعلقة    . ان العودة الى الفتنة والى الروح التي سبقت السلم االهلي في هذا البلد غير ممكنة              
بـين الفلـسطينيين واللبنـانيين      بالشأن الفلسطيني وبكل االوضاع األمنية يمكن اجراء بحث سياسي جاد ومجد            

  .النهائها
مرجعيتنا الحالية هي   :  بالقول  اكتفى  ابو العينين  أن:  زهير اندراوس  من   8/10/2005وأشارت القدس العربي    

منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، ما نستطيع ان نتحدث به من موقعنا الميداني فـي المخيمـات                 
واشار الي ان فتح ليست في خندق واحد مع حزب           .اب السياسي للسلطة الفلسطينية   يختلف عن الرؤية او الخط    

اهللا لكنه قال ان هناك فهما مشتركا للقضايا الملحة مؤكدا ان هناك توافقا بين الجانبين فيما يتعلق بنزع سـالح                    
  . نانيةالمقاومة اللبناني والفلسطيني وان هناك حوارا مفتوحا مع كافة االطياف السياسية اللب

ذكرت مصادر دبلوماسـية غربيـة فـي بيـروت          :  زياد عيتاني  عن مراسلها   8/10/2005عكاظ   وذكرت
ان قنوات دولية اجرت اتصاالت مع القيادة السورية محملة إياها مسؤولية أي توتر أمني يحصل ما                '' عكاظ''لـ

القيادة العامة وزعيمهـا احمـد جبريـل        بين المخيمات الفلسطينية والقوى االمنية اللبنانية الرسمية بخاصة ان          
ـ      . معروف ارتباطهما بالقيادة السورية تنظيماً ودعماً لوجيستياً       نحن '' ''عكاظ''من جهته فتحي أبو العردات قال ل

وبالتالي نحن حريصون على    , والشعب اللبناني قدم الكثير للشعب الفلسطيني وقضيته المحقة       , ضيوف في لبنان  
ونحن نرفض بعض المواقف الفلسطينية االخيرة      , ون على حق العودة ورفض التوطين     االمن في لبنان وحريص   
  . كما اكد األخ أبو مازن

دعا خطباء الجمعة في خطبهم امس الى ترك المشاحنات والمناكفات            ما 8/10/2005 النهار اللبنانية    وأوردت
عبد االميـر قـبالن ادى      . خيماتوتطرقوا الى موضوع السالح الفلسطيني في الم      . وكل ما يضر بحال الوطن    

يطرح بعضهم مشكلة سالح المقاومة والفلسطينيين كأننا نعـيش فـي مراحـل             : الخطبة في مقر المجلس، قال    
انا اثق بحكمة السنيورة ونرفض التصادم مع اي فرقة او قوة ونطالب بـالحوار والعقالنيـة والتوجـه                  . صعبة
رض اللبنانية، لكن علينا ان نحافظ علـى الـشعب الفلـسطيني            صحيح اننا نمنع دخول المتجاوزين اال     . السليم

وقال محمد حسين فضل اهللا في خطبته يعاني الفلسطينيون الفتنة الداخلية، فيتوجه الـسالح               . ونحصنه وندعمه 
الفلسطيني ضد الشعب الفلسطيني بطريقة مشبوهة يختفي خلفها العمالء المصطادون في الماء العكر، حتـى ان           

لك بعض المواقع في السلطة تشجع بعض مسؤوليها على تفجير الحرب االهليـة النهـا تـسهل                 شخصيات تم 
الحلول الواقعية االسرائيلية واالميركية، وتؤكد ان اكثر من بلد في العالم في الواقـع التـاريخي اسـتطاع ان                   
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شخي ماهر حمود فـي     وقال امام مسجد القدس في صيدا ال       (...). يحصل على االستقالل بفعل الحرب االهلية       
 ينبغي ان يكون واضحاً ان موضوعاً في هذا الحجم، كما موضوع سالح المقاومة، يمكن ان يؤدي ال                   :خطبته

  .سمح اهللا في حال االساءة واالرتجال الى ما يمكن ان يشق البلد او يقسمه معسكرين
  
  تحجيم حماس بضوء أخضر أميركيحملة ل: مشعل .4

حقيقة موقف حماس من المواجهة الدائرة مع الـسلطة مـن           في تبيانه   ل  اشعل ق خالد م أن  : جهاد الخازن كتب  
 او ضـغطها الـى       الحركة جهة، ومع اسرائيل من جهة اخرى، ان هناك حملة من اطراف عدة تحاول تحجيم             

 . بقوتهـا الـشعبية والعـسكرية      ها ترى ان الوضع الراهن ال يتحمل      ألنها, حجم سابق، او حجم تتحمله المرحلة     
أن  قرار اسرائيلي بضوء اخضر اميركي، مع تواطؤ بعض األطراف العربيـة والـسلطة، و              ذلك ان   ويضيف

هناك نية مبيتة ضد حماس مع اننا األكثـر التزامـاً           : قالو .عباس يتصرف كرئيس فصيل ال رئيس فلسطيني      
حـدها، وال    و ى حمـاس  ذا ردت الفصائل على اعتداءات اسرائيل يسلط الضوء عل        فإ ,هناك حساسية و. بالهدنة

، وتأليـب الـشارع     ة الحركـة  ويرى ان الهدف تـشويه صـور      . يتحملون منها أي سلوك سياسي او عسكري      
 ويقـول انـه     ,ويعيد الوضع الحالي الى تصريحات شارون      .الفلسطيني عليها، وإيجاد فجوة بينها وبين الشعب      

ألن  على مقاطعة االنتخابـات،      الحركةعلى رغم كل الكالم عن الديموقراطية، فإن الضغط الحالي هدفه حمل            
االعتقـاالت  الً  اويعطي مث  . في السلطة ال يتحملون الذهاب الى انتخابات بنتائج غير محسومة سلفاً           اهناك اطراف 

 حماس تعتقد ان حادث جباليا يصب في اتجـاه    وقال أن    . الشهر الماضي في الضفة الغربية     التي نفذتها اسرائيل  
 وقد  ,سبب سالح حماس  ال، حتى صدرت اربعة بيانات فلسطينية تقول ان         لم تمض نصف ساعة   حيث  ،  إضعافها

 .دخل كل رموز السلطة في هذه التهمة قبل أي تحقيق، وبمن فيهم ابو مازن، وكان أبو العالء االستثناء الوحيد                  
قال ان حماس ال تزال تحقق في االنفجار، والصواريخ كانت مجسمات من دون متفجرات، ولم تكن هناك في                  و

 ال تزال تعتقد ان المسؤول اما قصف اسرائيلي، او فاعـل            الحركةالمكان متفجرات كافية لمثل الذي حصل، و      
نتقال مقاوم فـي    إ حماس ترى فارقاً بين عرض السالح، و        يشار إلى أن   .الحركةآخر يريد ان يلقي التهمة على       

قرار المشاركة في االنتخابات امام      حماس عن     وحول إمكانية أن تعود    .مكان الى آخر ومعه سالحه    من  سيارته  
قرار اتخذ، وستخوض حماس المرحلة الرابعة وانتخابات المجلس التشريعي فـي ينـاير             ال قال ان    ,الحملةهذه  
 لـيس   ه ان  ويضيف .عن مسارها، وكل قرار بالمشاركة أو االمتناع يتخذ في حينه           هاوالحملة لن تصرف  . المقبل

ان رفـض   قال  و.  ثانية ذلكء االنتخابات، فقد أجلتها مرة ولعلها تفضل        صحيحاً ان السلطة حريصة على اجرا     
 , شارون مشاركة حماس اصالً    إلى معارضة  إضافةجمع بين المشاركة السياسية والمقاومة،      للالواليات المتحدة   

قد وفر غطاء للسلطة وهي تحاول تطويق حماس للحد من مشاركتها، ولمنعها من اظهار قوتها الحقيقيـة بـين                  
ويضيف ان هذا السيناريو ال يخدم المصلحة الفلسطينية، فالذي يحاول اضعاف حمـاس وعزلهـا                .الفلسطينيين

سيعزل نفسه في غزة، ألن امام الفلسطينيين معركة الستكمال الحقوق في الضفة الغربية، فالمعركة يجـب ان                 
 يـشار إلـى أن      . فصيل منها والـسلطة    تبقى بين الفلسطينيين كلهم واالحتالل، ال بين فصائل المقاومة، او بين          

مصادر السلطة تقول ان حماس ارتكبت اخطاء كبيرة في غزة، وستدفع ثمنها في االنتخابات، وتزيد ان هنـاك                  
خالفاً على ما يبدو بين قيادتي الداخل والخارج، وأن قيادة الداخل تراجعت بسبب االغتيـاالت واالعتقـاالت،                 

ثم ان تصريحات الزهار عن دولة اسالمية من نمـط          . ين السياسة والمقاومة  وحماس كلها لم تحسم امرها بعد ب      
 .ايراني هي جرس انذار لجميع الذين يعتقدون ان حماس يمكن ان تصبح جزءاً مـن ممارسـة ديموقراطيـة                  

  .حماس ترد ان الحمالت ضدها ألنها تمثل المنافس األقوى لفتح، واالنتخابات هي الحكَمبالمقابل 
  8/10/2005الحياة 
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   تنذر بفتنة غير مسبوقة  في صفوف حماسعمليات خطف .5
ق طـال إ عـن  مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان       هقالتما   :غزة والوكاالت  من   8/10/2005البيان   نشرت
كانت جماعة تطلق على نفسها اسم كتائب الفاروق أعلنت مسؤوليتها عن خطف            حيث  . مخطوفي حماس سراح  

وذكرت مصادر أمنية أن اسم هذه الجماعة يتداول ألول مرة ولم يعرف            . الضفة الغربية  ب الحركةثالثة من قادة    
وكان حسن خريشة صرح أن عباس وعد بالعمل بكل الوسائل الممكنة مـن أجـل                .ألي فصيل فلسطيني تابع   

وروى شهود أن المئات من أنصار حماس تجمعوا أمـام           . الذي كان في عداد المخطوفين     الراسرياض  عودة  
  .هكتب المخابرات العامة في طولكرم مطالبين باإلفراج عنم

,  رياض الراس   على بدت اثار ضرب  أنه  :  لندن  من   علي الصالح  8/10/2005 الشرق األوسط     مراسل وأشار
 ال ادري من خطفني لكنهم لم يعاملوني جيدا، وبعدئذ اعتذروا لي وابلغوني ان بامكاني العودة                , قال الحقا  الذي

  .الى منزلي
تحدثت عن خطف خمسة أن حماس : ا ف ب، اب، رويترز، يو بي آينقال عن  8/10/2005 السفير ذكرتو

. عبيدو، كمال شاهين من نابلس وجمال شلبايهباسم صافي وحسن هم، باالضافة الى الراس و من كوادرها
طاقة عمل اصدرها ان احدهم اظهر له بو مسلحا بثياب مدنية، اقتادوه، 15شاهين ان مجموعة من كمال  ارشأو

ونقلت  .اضاف انه خضع لالستجواب في مكتب تابع لالستخبارات في نابلسو. جهاز االستخبارات الفلسطيني
عملية، معتبرا ال فتح، في منعن مسؤول امني كبير، تأكيده تورط االجهزة االمنية وعناصر  سوشييتد برساال

  . ذلك وامسؤولون في فتح ، نفوبو خوصة  غير ان ا,انها تستهدف ابالغ حماس بانها تخطت الحدود
ـ إلى  : ب. ف. ا نقال عن القدس المحتلة   من   8/10/2005 الوطن العمانية    وأشارت ل صـافي ان خاطفيـه      وق

  .اعضاء في كتائب شهداء االقصى واضاف انه تمكن من التعرف عليهم
لى لسان مشير المـصري     اتهمت ع   حماس إلى أن : وكاالتنقال عن    رام اهللا    من 8/10/2005 الدستور ولفتت

 ان الحركـة تملـك العديـد مـن          الئقاهدد  , كان قبل ذلك  و .عمليةالاوساطا تدور في فلك السلطة بانها وراء        
  .ذلكالخيارات سعيا الى االفراج عن كوادرها في حال لم يبادر الخاطفون الى 

ل مشير المصري ان هـذا      وق :غزةورام اهللا   من   8/10/2005الخليج اإلماراتية     مراسل  طاهر النونو  وتناول
 ورد ما حدث الى الحملة االعالمية المبرمجة التي يقوم بهـا تيـار وصـفه باالستئـصالي                  ,األمر لعب بالنار  

  .ومحاولة جر حماس الى حالة االنفالت االمني
  متحدث باسم لجان المقاومة    هعلنأ إلى ما : غزةمن  حامد جاد   عن مراسلها    8/10/2005 الغد األردنية    ونوهت

الشعبية ان مجهولين اطلقوا النار على قائد الوية الناصر لدى خروجه من سيارته في مخيم الشاطئ بـدون ان                   
  .ف ادهم الشوا احد عناصر حماسا اختط أشير إلىفي حادث اخر، و.وصف الحادث بمحاولة اغتيالو .يصاب
إذا : خطـف أنـه   ل على احداث ا   ق النائب البطش،  يعلت: غزةمن   8/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   ونقل

ما يحتّم علينا المطالبة    , فهي ظاهرة خطيرة جداً في مجتمعنا     , صح وجود هذه المجموعة، التي تبنّت االختطاف      
  .مع التأكيد على التعددية السياسية والحزبية, من جديد بوحدانية السلطة وسالحها

هذه الحـوداث التـي لـم       أن  : القدس المحتلة من   سائدة حمد ما كتبته مراسلتها     8/10/2005 الحياة   وجاء في 
تعهدها الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية، أنذرت بنقل الرسائل واللسعات المتبادلة بين السلطة وحماس من               

وفيما رأى بعض المصادر ان حوادث الخطف جاءت رداً من جهـات             .غزة، الى الضفة حيث قوة حماس اقل      
شنها االحتالل ضـد قـادة      ي حماس تساوقاً مع حملة االعتقاالت التي        هاة، اعتبرت فتحاوية على االحداث االخير   

   . قال سامي ابو زهري ان ما حدث ليس بعيداً عن اجهزة االمن الفلسطينية حيث.الحركة وكوادرها
  في غزة، أمس، لقاء قيادياً     احركتا فتح وحماس عقدت    أن   :8/10/2005 األيام الفلسطينية     في كتب حسن جبر  و

تجنيـب الـساحة    ل السبل الكفيلـة     اوبحثت .نشأت بينهما في األيام األخيرة    التي  ميدانية  الخالفات  المن أجل حل    
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 أن الجانبين أكدا خالل اللقاء على ضرورة حل          سامي أبو زهري   وأكد .الفلسطينية في قطاع غزة أية اشكاالت     
  .أية خالفات بينهما بالحوار واالتفاق بعيداً عن توتير الساحة

  
  عريقات يلتقي فايسغالس .6

اتفق عريقات وفايسجالس، أمس على عقد لقاء آخر غداً الستكمال التحضير للقاء             :آمال شحادة  القدس المحتلة، 
حث افكاراً بلورهـا شـارون بالتـشاور مـع          تب س القمةوذكرت مصادر اسرائيلية مطلعة ان       .عباس  شارون  

 شهراً تبدأ بتفكيك البنـى      30لة فلسطينية على مراحل خالل       الى ضمان والدة دو     من خاللها   يسعى ,االمريكيين
 ابقـاء الكتـل     هوتتـضمن أفكـار   . التحتية للفصائل كشرط للتقدم نحو دولة بحدود مؤقتة، والتسوية الدائمـة          

االستيطانية الكبرى ضمن جدار الفصل، واعتبار القدس عاصمة موحدة وأبدية للكيان، ووضـع غـور االردن            
  .رائيليةتحت السيطرة االس

  8/10/2005الخليج اإلماراتية 
  
  اتفاق على إعادة فتح معبر رفح باشراف اوروبي .7

 امس الى اتفاق يقضي باعادة فتح معبر رفـح  ون واالسرائيليون توصل الفلسطيني:الناصرة ـ  برهوم جرايسي
نت مصادر سياسـية  واعل. بين قطاع غزة ومصر عبر اقامة طاقمين مهنيين لبلورة االنظمة والترتيبات لتشغيله    

دخول وخروج المسافرين سيكون تحت سيطرة فلسطينية مصرية وباشراف جهة اوروبيـة مـن              أن  اسرائيلية  
ان   المصادر االسرائيلية  أوضحتو .خالل شبكة رصد وكاميرات مرتبطة بشكل مباشر بمركز مراقبة اسرائيلي         

ـ ازلت عن نقل حركة المـرور ع    ن اسرائيل تن  لى أ  إ  واشارت .االتفاق االولي تم بحضور وولفنسون     ر كيـرم  ب
   .معبرالشالوم وان الجانب الفلسطيني تنازل عن رفضه لوضع أجهزة رقابة اسرائيلية في 

  8/10/2005الغد األردنية 
  
  غير قابل للنقاش وال المساومة الدم الفلسطيني: صيدم .8

تر بين السلطة وحمـاس علـى    في تعليقه حول تأثيرات التوصبري صيدمأشار : جنوب لبنان ـ  رئيفة المالح
ن هناك اآلن مد جماهيري في قطاع غزة يؤكد على وحدانيـة الـسلطة وشـرعية                أ ,الوضع السياسي واالمني  

وهناك توجه لدى الفصائل كافة لوقف استخدام السالح ضد الفلسطيني والحفاظ على الـسلطة وابقـاء                , هاسالح
  .قنوات الحوار مفتوحة بين الجميع

  8/10/2005عكاظ 
  

  الدبلوماسية الفلسطينية في حالة إضطراب .9
إستمرت مظاهر اإلضطراب واإلرتباك في الجهاز الدبلوماسي الفلسطيني بالرغم من           :عمان من بسام البدارين   

 مصادر بأن مقرات البعثات الدبلوماسية في أكثر من بلد وتحديـدا فـي          تكدحيث أ . إنتهاء معركة الصالحيات  
عدم وصول توجيهات او تعليمات محددة فيما يعتقد الكثيـر ان مـواقعهم غيـر               العواصم األوروبية تشكو من     

وخالل األيام القليلة الماضية تناقل الدبلوماسيون الفلـسطينيون تـسريبات           .مستقرة وقد تطالها حملة التغيبرات    
خطـاب  ومعلومات عن أخطاء فنية غير متوقعة وقعت بها الخارجية، فجميع المقرات لم يتم تزويـدها بعـد ب                 

مركزي يساعدها في شرح الموقف الرسمي الفلسطيني ولم تتلق اي تقارير مركزية تحدد بوصلة العمـل بعـد                  
 اإلتصال الهـاتفي  ى القدوة ان قراراته في التعيين والنقل إعتمدت علىويأخذ سفراء مخضرمون عل  .اإلنسحاب

تم إعالن أسـماء المرشـحين      وتشير معلومات لحصول بعض حاالت اإلحراج حيث         .الشخصي وليس الورقي  
ـ    .وإبالغهم قبل إستصدار موافقة الدول التي سيعملون بها خالفا للقانون الدولي            ان الـسفراء    ىوتشير ايضا ال
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الجدد الذين أبلغوا او تسلموا مهام عملهم لم يخضعوا ألي دورات تدريبية في علم الدبلوماسية، فيمـا تعاملـت                   
  .حيلوا للتقاعد او تقرر دفع تعويض نهاية الخدمة لهمأ الذين ىلقدامقرارات القدوة بفظاظة مع السفراء ا

  8/10/2005القدس العربي 
  

  عباس يطلع ولفنسون على االستعدادات لمرحلة البناء  .10
كما اطلعه   .ولفنسون على آخر تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية       واطلع محمود عباس    : أ  دب –غزة  

وسـيجتمع   .المحـررة طيني لمرحلة البناء والمشاريع التي ستنفذ فـي المنـاطق           على استعدادات الجانب الفلس   
  .ولفنسون في رام اهللا اليوم مع قريع الذي عاد لتوه من باريس

  8/10/2005 الدستور
  

   في العهد العثماني الفلسطينيةحصول على ارشيف االراضيال .11
ن السفارة حصلت علـى االرشـيف العثمـاني         اكد نائب السفير الفلسطيني في انقرة ا      : نابلس من عماد سعاده   

واضاف بان كافة الوثائق والمخطوطات تم تصويرها و        . م1916المتعلق بكافة االراضي الفلسطينية حتى عام       
هي موجودة االن في مكان امن بانتظار نقلها الى الوطن حيث باالمكان االستفادة منها قانونيا في معارك الدفاع                  

وشدد على ضرورة وجود جهاز فلسطيني متخصص لالشراف علـى هـذا             .يطانعن االرض ومقاومة االست   
بان السفارة حاولت الحصول على هذا االرشيف منذ اكثر من عشر سـنوات اال              قال  و. االرشيف والحفاظ عليه  

تصوير الواوضح بان مؤسسة تيكا التركية تبرعت بتكلفة        . انها لم تتمكن سوى في ظل الحكومة التركية الحالية        
  .ه مستعدة لتدريب عدد من الطلبة الفلسطينيين للتعامل معهاا انكم

  8/10/2005القدس الفلسطينية 
  

  االحتالل يحكم بالسجن على نائب فلسطيني  .12
 عاما على األسير ابراهيم أبو حجلة       25أصدرت محكمة عسكرية اسرائيلية في معتقل عوفر حكماً بالسجن لمدة           

ووجهت المحكمة الى ابوحجلة اتهامـات       .مركزية للجبهة الديمقراطية  عضو اللجنة ال  وعضو المجلس الوطني    
بقيادة كتائب المقاومة الوطنية في الضفة الغربية وإصدار تعليمات لعدد من المجموعـات العـسكرية بتنفيـذ                 

ونددت الجبهة الديمقراطية بقرار الحكم وطالبت الرئيس الفلسطيني         .عمليات ضد جيش االحتالل والمستوطنين    
مود عباس وقيادة السلطة الفلسطينية بإيالء قضية األسرى أكبر اهتمام ممكـن باعتبارهـا قـضية وطنيـة                  مح

  وام.وسياسية من الدرجة األولى
  8/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
  الفصائل الفلسطينية تتوصل إلى وثيقة شرف وطنية  .13

فلسطينية توصلت إلى وثيقة شرف وطنية      أعلن متحدث في كتائب عز الدين القسام مساء الجمعة أن االجنحة ال           
وقال أبو عبيدة الناطق االعالمي باسم الكتائـب أن         . مكتوبة ودائمة تعمل على حفظ المقاومة وصيانة سالحها       

وأضاف أنه من المقرر    . كافة االجنحة العسكرية الفلسطينية ستعقد بعد ظهر السبت مؤتمرا لالعالن عن الوثيقة           
  )دب أ.(لون عن كل الفصائل الموقعةأن يشارك في المؤتمر ممث

  8/10/2005الرأي األردنية 
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  حماس فازت بأعلى نسبة أصوات في المرحلة الثالثة .14

قال منسق لجنة االنتخابات التابعة للحركة اإلسالمية لدى اللجنة العليا لالنتخابات المحلية إن مصادر موثوقة في                
بأعلى نسبة أصوات خالل االنتخابات البلدية في مرحلتهـا         تلك اللجنة، أخبرته شخصيا أن حركة حماس فازت         

ونقل المركز الفلسطيني لإلعالن عن زياد دية، أحد المسؤولين في لجنة انتخابات الحركة اإلسالمية في                .الثالثة
ت إنه وخالل حديثه مع أحد المسؤولين في لجنة االنتخابا        : مدينة رام اهللا، والمعتقل حالياً في سجن عوفر، قوله        

المحلية أكد له هذا المسؤول أن أصوات الناخبين تم إحصاؤها بالفعل، وقد تبين عقب ذلك فوز حركة حمـاس                   
وأشار دية إلى أن ما قامت به اللجنة العليا لالنتخابات المحلية من خالل             .وتقدمها بشكل واضح، على حد تعبيره     

محاولة لتجيير األصوات والنتائج لـصالح      عدم اإلعالن عن نتائج األصوات التي حصل عليها كل فصيل، كان            
   .حركة فتح، حيث أن معظم القائمين عليها وتبعيتها هي من أبناء فتح

  07/10/2005خدمة قدس برس 
  

  ما جرى في لجنة المتابعة أمر خطير ولدينا توجه للمقاطعة: الزهار .15
 العليـا للقـوى الوطنيـة       جددت حماس تأكيدها وجود توجه لديها لمقاطعة لجنـة المتابعـة           :كتب حسن جبر  

محمود الزهار، في تصريحات صحافية أمس، إن ما جرى أمر خطيـر ونحـن نـدرس                . وقال د  .ةواإلسالمي
هناك توجه لمقاطعة اللجنة وعندما نأخذ موقفاً سـنعلنه         : وأضاف .العالقة المستقبلية بين حماس ولجنة المتابعة     

  .تصدر بها لجنة المتابعة بياناً دون موافقة حماسوأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي  .للناس
  8/10/2005األيام الفلسطينية 

  
  توحد كافة اذرع الكتائب فتح .16

واثنت فـتح   . أكدت فتح اقليم نابلس في بيان لها توحيد كافة اذرع الكتائب بأسلحتها ومناضليها تحت راية فتح               
ودعـت   . بتوحيد اذرعها واجنحتها العـسكرية     قلعة الشهيد ياسر عرفات في مخيم بالطة على خطوة الكتائب         

 .الحركة في بيانها اذرع الكتائب الى االلتزام التام بالقرارات التي تصدر عن قيادة الحركـة وقيـادة الكتائـب                  
  .ووجهت الحركة رسالتها الى القيادة مؤكدة ان الهدنة قائمة ما لم يخترقها االحتالل

  7/10/2005الحياة الجديدة 
  

   ألف فلسطيني من أداء العمرة50الل تمنع سلطات االحت .17
ألف معتمر فلسطيني محرومين من القدوم للمملكة الداء فريضة العمـرة           ) 50( اليزال اكثر من     : فالح الذبياني 

 واوضح السفير الفلسطيني لدى المملكة ان مشكلة        .في شهر رمضان بسبب منع اسرائيل دخولهم من معبر رفح         
هم ران سلطات االحتالل ابلغت المعتمرين انها سـتمط       : واضاف, اقمت حتى يوم أمس   المعتمرين الفلسطينيين تف  

  وقال على الرغم من حصول المعتمرين على تأشيرات الدخول اال , بالرصاص ان حاولوا العبور عبر المنفذ
  

  .انهم ال يزالون ممنوعين من الدخول عبر المنفذ
  8/10/2005عكاظ 

  
  لى ثكنة عسكريةاالحتالل يحول منطقة االقصى ا .18
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تدفق آالف الفلسطينيين على المسجد االقصى امس في الجمعة االولى       8/10/2005الخليج اإلماراتيـة     ذكرت
ودفعت قوات االحـتالل اآلالف      .من شهر رمضان  ألداء صالة الجمعة وسط اجراءات أمنية اسرائيلية مشددة           

 القدس الشريف، خاصة في المنطقة المحيطة بـالحرم         من افراد الشرطة الذين انتشروا داخل البلدة القديمة من        
القدسي وحولوا المنطقة الى ثكنة عسكرية ضخمة وانتشر القناصة في المباني التي تطل على الحرم كما اغلقت                 

وكانت سلطات االحتالل اعلنت الخميس انها ستمنع الفلسطينيين ممن          .الطرق الملتفة حول أسوار البلدة القديمة     
  . سنة من دخول المسجد االقصى ألداء صالة الجمعة االولى في رمضان45 عن تقل اعمارهم

اعتدت على عدد كبير من المواطنين      اإلحتالل  قوات    ان هذه   ذكرت  تقارير أن 8/10/2005 الدستور وأضافت
كمـا   .الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية الذين حاولوا الوصول الى المسجد األقصى ألداء صالة الجمعة               

اعتدت شرطة االحتالل بالضرب على المصلين، اثناء خروجهم عبر بوابة باب األسباط، بحجة مخالفتهم أوامر               
  .الجنود ودخول المسجد األقصى للصالة رغماً عنهم

  
  اآلالف من أهالي طولكرم يخرجون في مسيرة احتجاج .19

ة انطلقت بعد صـالة الجمعـة       خرج اآلالف من أعضاء حماس ومناصريها وأهالي طولكرم في مسيرة غاضب          
وردد المشاركون في المسيرة الهتافات الداعيـة إلـى وقـف            .وجابت شوارع المدينة انتهت بمهرجان خطابي     

التحريض على حركة حماس والمنددة باالعتداء على أفرادها وإطالق النار على منـازلهم وخاصـة عمليـة                 
وفـي كلمـة     .دسة في جامعة النجاح الوطنية في نـابلس       اختطاف أحد قادة الحركة في المدينة وعميد كلية الهن        

لرأفت ناصيف ألقاها عبر الهاتف من سجن النقب دعا فبها المحافظ واألجهزة األمنية إلى محاسبة من يقفـون                  
خلف عملية االختطاف حتى ال تتكرر هذه الحادثة الخطيرة والتي تضر بالوحدة الوطنية ونضال شعبنا وتسيء                

  .لشرفاء من أبناء شعبناإلى المناضلين وا
  8/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  التآخي الديني يسود سخنين .20

ضربت مدينة سخنين أروع األمثلة في الوطنية والعطاء وقدمت التضحيات والشهداء، وامتازت             :وديع عواودة 
رك عدد كبير من المـسلمين      وفيما شا . بالكرم وكرة القدم، كما تمتاز بالتآخي بين سكانها المسلمين والمسيحيين         

والمشايخ في وضع حجر األساس للكنائس في المدينة، كان الفتاً ان العديد من السكان المسيحيين وعلى رأسهم                 
كاهن رعية الكاثوليك شاركوا في التمويل وبوضع حجر األساس لبناء مسجد صالح الـدين شـمال المدينـة                  

  .ت عدة كلمات بهذه المناسبةبحضور رئيس البلدية وحشد من الجمهور وقد ألقي
  8/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
  رمضان المواصي أكثر حضورا .21

 أتاح انسحاب قوات االحتالل من قطاع غزة الفرصة لسكان منطقة المواصـي، مـشاركة               : مصطفى الصواف 
تجول غيرهم أجواء رمضان التي حرموا منها على مدى السنوات الماضية، نتيجة إجراءات الحصار وحظر ال              

ففي الوقت الذي ال يشعر فيه سكان القطاع بفارق كبير في أجواء رمضان نتيجة                .والممارسات على الحواجز  
استمرار الحصار وتفشي البطالة، وظواهر االنفالت األمني، تبدو األمور مختلفة في المواصي، ووفق سـكان               

ت، إلى األجواء التعبدية والدعوية، وبين هذا       المنطقة فقد انعكس التغيير على كل شيء، بدءاً من ظاهرة الزيارا          
وذاك كان أثر انسحاب االحتالل واضحاً في التغيير الذي طرأ على نوعية الوجبات الرمضانية التي أصـبحت                 

  .عامرة وزاخرة بشتى األطايب، وفي طبيعة ألعاب ولهو األطفال، وكيفية تمضية الوقت
  7/10/2005اسالم اون الين 
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   فلسطينيا الرتكابهم جنحا في منطقة الخليل25ني يوقف األمن الفلسطي .22
 25 ذكر شهود عيان ومصادر امنية ان اجهزة االمن الفلسطينية اوقفت قبيـل فجـر الجمعـة                   :ا ف ب  ،  يطا

وقالت هذه المصادر ان قوة تضم مئتـي رجـل          . فلسطينيا مطلوبين الرتكابهم جنحا في يطا في منطقة الخليل        
 .االمن الفلسطينية شاركت في هذه الحملة في البلدة الواقعة جنـوب شـرق الخليـل              مسلح من مختلف اجهزة     

واوضحت المصادر االمنية ان االشخاص الذين اوقفوا كانوا مطلوبين من السلطات االسرائيلية لتورطهم فـي               
تنسيق مع  واضافت هذه المصادر ان دخول القوة الفلسطينية يطا تم بال          .قضايا سرقة او تهريب مخدرات او قتل      

  .الجيش االسرائيلي الذي يمنع عادة عناصر االمن الفلسطيني من مغادرة المدينة بأسلحتهم
  8/10/2005القدس العربي 

  
  وفد المحّررين الفلسطينيين زار الجنوب والمخيمات .23

زيـارة  أمضى وفد المحررين الفلسطينيين، يوماً جنوبياً طويالً أمس، بعدما كان باشر لقاءاته مساء الخمـيس ب               
وشملت لقاءاته النائب اسامة سعد ورئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري           . النائبة بهية الحريري في مجدليون    

وامام مسجد القدس في المدينة الشيخ ماهر حمود، يرافقه وفد من منظمة التحرير الفلـسطينية برئاسـة خالـد                   
ن أبو العينين، في حـضور اركـان القيـادة          سلطابحيث اجتمع   ) صور(ثم انتقل الى مخيم الرشيدية       . عارف

. والتقى الوفد ايضاً المسؤول عن حزب اهللا في الجنوب الشيخ نبيل قاووق           . وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية   
وجال الوفد الفلسطيني عند الحدود الدولية الجنوبية، وتوقف عند بوابة فاطمة حيث استقبله عدد مـن االسـرى            

  . ى معتقل الخيام واستمع الى شرح لما كان يحصل فيهثم انتقل ال. المحررين
  8/10/2005النهار اللبنانية 

  
   وغزة ضفةاسرائيل توافق على بحث امكانية ربط ال .24

وافقـت  : عمان،  ابو غربية   عبدالجبار ،القدس،   فرح سمير  ،غزة،  عبدالقادر فارس  8/10/2005عكاظ  نشرت  
نية اقامة جسر او مشاريع يربط الضفة بغـزة عـن طريـق             الحكومة االسرائيلية على اجراء بحث حول امكا      

اسرائيل واوضحت هآرتس ان هذه الموافقة جاءت خالل اللقاء الذي جمع االسبوع الماضـي منـدوب البنـك                  
 وينص المقترح االمريكي االصل على البحث عـن         موفاز،الدولي في االراضي الفلسطينية روبرتس ومستشار       

باقامة شارع متعدد المسارات معمق في داخل حفرة عميقة تقطع اسرائيل وطريق            امكانية ربط الضفة والقطاع     
مع سكة حديد من حاجز ايريز حتى حاجز ترقومية في الخليل وحسب المقترح فان الطريق تقع                ) جسر(علوي  

  . تحت المسؤولية الفلسطينية وقد اشترطت واشنطن لتمويل هذا المشروع بموافقة الطرفين عليه
الواليـات المتحـدة     أن   القدس آمـال شـحادة     نقالً عن مراسلتها في    8/10/2005لخليج اإلماراتية   اوجاء في   

وقال مصدر دبلوماسي ان رد فعل اسرائيل سيكون عالمة على          . اشترطت تمويل البحث بموافقة الطرفين فقط     
لطة الفلسطينية خالفا لما    وحسب الخطة فإن الممر سيكون بمسؤولية الس      . نواياها المستقبلية بشأن دولة فلسطينية    

  .تقترحه اسرائيل
الى ذلك التقى وولفنسون بموفاز وفايسجالس للبحث في قضية المعابر الداخلية من االراضي الفلسطينية الـى                

  .اسرائيل وتفعيلها وضرورة تفعيل معبر رفح الحدودي
  

  الموساد يواجه واحدة من أخطر أزماته الداخلية   .25
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يشهد الموساد زلزاال تنظيميا قويا هذه األيام، إذ قدم ستة مـن            : تل أبيب  8/10/2005الشرق األوسط   نشرت  
وجاءت هـذه االسـتقاالت الجماعيـة        .كبار مسؤوليه، من بينهم الرجل الثاني والثالث في الجهاز، استقاالتهم         

االت فقد اتهمـه أحـد الجنـر      . احتجاجا على أسلوب عمل رئيس الموساد، دغان، المعروف بقربه من شارون          
 بالعمل على نسف تاريخ الجهاز كله وتصفية قيادته الحالية وجلب قادة آخرين من الجيش وغيرها،                ،المستقيلين

الذي يعتبر الرجل الثاني في الجهاز، بأنه تسبب في صراعات غير ضرورية مع أجهزة              » ت«واتهمه الجنرال   
  .رية أماناألمن األخرى في اسرائيل وخصوصا الشاباك، واالستخبارات العسك

يديعوت كشفت النقاب عن ان القيادة العليا للموساد سيتم استبدالها خالل          أن   8/10/2005 48عرب  وذكر موقع   
وعبر دغان خالل اجتماعات مغلقة مع جهات خارج الموساد عن فقدانه الثقة بشكل كبير بقسم كبير                . اسبوعين

سكرية االسرائيلية للعمل في الموساد لكنه فشل       وطالب احضار ضباط من شعبة االستخبارات الع      . من مرؤوسيه 
ولفتت الصحيفة الى ان العالقات مقطوعة بالكامل بـين          .في ذلك النه لم يرغب بالدخول الى الجهاز المريض        
  .دغان وفركاش وال يتحدث احدهما مع االخر بتاتا

 فعل رئـيس وحـدة قيـسارية        كما اعلن المسؤول عن الموارد البشرية في الموساد عن نيته باالستقالة وكذلك           
وافادت يديعوت ان المسؤولين في الـشاباك        .وانهى المسؤول عن محاربة االرهاب عمله في الموساد        .الحالي

وشعبة االستخبارات وجهوا انتقادات شديدة اللهجة للموساد كما ان جهات استخباراتية اجنبية تدعي بان مساهمة               
  .صبحت هامشيةالموساد في الحرب الدولية ضد االرهاب ا

رغم ذلك نقلت الصحيفة عن شارون قوله تعقيبا على التقرير انه راٍض جدا من عمل دغان ومن اداء الموساد                   
  .  تحت قيادته خالل السنوات الثالث الماضية

  
  اسرائيل تنفي نيتها السماح للسلطة بشراء أسلحة لقمع حماس .26

سؤول في مكتب شارون صحة ما ورد في تقرير الصحيفة          نفت االذاعة االسرائيلية على لسان م     : القدس المحتلة 
عن موافقة الحكومة على السماح للسلطة بشراء اسلحة خفيفة من دول اوروبية بهدف تعزيز اجهـزة الـسلطة                  

ونقلت الصحيفة عن مصادر اسرائيلية ان هذه هي قطعة الحلوى التي سـيقدمها             . ومكافحتها االرهاب في غزة   
ـ  واشـارت   .يرة الى ان السلطة ستحتاج هذا السالح في صـراعها ضـد حمـاس             ، مش »ابو مازن »شارون ل

  .المصادر الى ان تمويل شراء هذه االسلحة سيأتي من الدول االوروبية
  8/10/2005الحياة 

  
  اسرائيل تجري محادثات سرية مع اندونيسيا: شالوم .27

حادثات سـرية مـع اندونيـسيا        اعلن شالوم، في اجتماع حزبي مساء الخميس، ان اسرائيل تجري م           :الناصرة
بهدف اقامة عالقات دبلوماسية بين البلدين، وانه التقى قبل ثالثة اسابيع وزير الخارجية االندونيسي، في مقـر                 

  وقال إن االتصاالت بين البلدين جارية منذ فترة طويلة، فقبل فترة التقى مدير عام  .األمم المتحدة في نيويورك
  

  .ية مسؤول اندونيسي كبير دون الكشف عن هويتهوزارة الخارجية االسرائيل
  8/10/2005الغد األردنية 

  
  عودة عمالء إسرائيل إلى العمل في لبنان   .28

ذكرت مصادر رسمية في بيروت أمس ان شبكات العمالء ل إسرائيل عادت إلى العمل بنشاط أكثر بعد سنوات                  
لبناني، حيث تمكنت من تفكيك العـشرات منهـا         من التضييق الفعلي عليها قامت به مديرية مخابرات الجيش ال         

ونقلت إذاعة النور الخاصة التابعة ل حزب اهللا عن هذه المصادر قولها أمس ان               .وتوقيف الكثير من عناصرها   
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قيادة الجيش اللبناني أعدت مؤخراً كتيباً توجيهياً كبيراً عممته على العسكريين ضمنته العقيدة العسكرية والقتالية               
وقالت إن من أبرز ما تضمنه الكتيب العالقة مع سوريا نظراً للروابط والمصالح المـشتركة                .للجيشواألمنية  

وتحديد األخطار التي تهدد الوطن وأولها العدو الصهيوني ثم الطائفية والتوطين والتقسيم وكذلك دعم المقاومـة                
  أ.ش.أ.    المحتلةضهملالحتالل اإلسرائيلي باعتبارها حقاً مشروعاً للبنانيين لتحرير أر

  8/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  تراجع حجم التداول وارتفاع مؤشر القدس .29
حماس في  وأن تراجع الوضع السياسي األسبوع الماضي بسبب بعض الخالفات الداخلية بين السلطة              قال تقرير 

وأضـاف  %.1ر27ة  غزة أثرت على التداول في سوق فلسطين لألوراق المالية رغم ارتفاع مؤشر القدس بنسب             
 71,5ليصل إلـى  % 16أن حجم التداول األسبوع الماضي كان اقل مما كان عليه األسبوع قبل الماضي بنسبة               

ليقفـل عنـد    % 27,1 مليون دوالر إال أن مؤشر القدس ارتفع بنسبة          37,40مليون سهم، وكانت قيمة التداول      
وق فلسطين لألوراق المالية إلى شركة مساهمة     يذكر أن االستعدادات جارية لتحويل س      .  نقطة 64,896مستوى  

  .عامة، وهناك نية فتح مكتب تمثيلي لها في غزة
  8/10/2005الرأي األردنية 

  
  الجيش اللبناني يعترض سيارة عسكرية فلسطينية على الحدود مع سوريا   .30

لفرعية وبداخلها  اعترض حاجز للجيش اللبناني أمس سيارة عسكرية قادمة من سوريا عن طريق أحد المعابر ا              
ثالثة مسلحين فلسطينيين، وقد صادر عناصر الجيش السيارة واألسلحة، وأعادوا الفلسطينيين الثالثة إلى داخل              

كما دهمت قوة من الجيش مقار مهجورة لمنظمتي الصاعقة والجبهـة الـشعبية لتحريـر                .األراضي السورية 
ئف قديمة غير صالحة لالستعمال، وقد تم نقل القذائف          القيادة العامة في البقاع، حيث عثرت على قذا        -فلسطين

  .وتسليم المنازل ألصحابها من دون أن يتم القاء القبض على أحد
  8/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
  اعتبر ان الحرص على الفلسطينيين ال يعني تساهالً في األمن: لحود .31

حافظة على أمن الفلسطينيين وسـالمتهم وتـوفير        أكد رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود ان لبنان معني بالم         
المناخات االجتماعية المناسبة لهم اال ان ذلك الحرص على الفلسطينيين ال يجوز ان يعني تساهالً من الدولة في                  
المحافظة على أمنها وسالمة ابنائها ومنع أي جهة كانت لبنانية او فلسطينية من تهديد اللبنانيين فـي عيـشهم                   

وقال ان الفلسطينيين سيتصرفون بعقالنية وواقعية في اطار الثقـة المتبادلـة             .ا كانت االعتبارات  وحياتهم مهم 
وبالتـالي فـإن تحويـل الـسالح        . لترجمة اقوالهم بأفعال تمنع أي محاولة العادة عقارب الساعة الى الوراء          

  .لسطينيينالفلسطيني الى غير وجهته الطبيعية لن يكون في مصلحة احد ال سيما االخوة الف
  8/10/2005الحياة 

  
  اليوم وضع حجر األساس لمدينة خليفة في غزة   .32

ويغادر الى غزة اليوم وفد برئاسة       .يتم اليوم في جنوب غزة وضع حجر األساس لمشروع مدينة خليفة السكنية           
ألسـاس  سمو الشيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان وزير االعالم والثقافة للمشاركة في االحتفـال بوضـع حجـر ا                  

إننا مقبلون اليوم على العمل والبناء وإحياء بلدنا والنهوض به في كل مجاالت             : وقال الرئيس عباس   .للمشروع
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وأكد ضرورة التوجه الى بناء المستشفيات والمدارس والمصانع والعمل في الزراعة ليشعر المـواطن               .الحياة
  .الفلسطيني بأن شيئاً قد تغير

  8/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

   مليون دوالر سنويا على الالجئين 400نفق ي األردن .33
 400 قال مدير دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزة ان الحكومة تنفق حوالي              : ماجد االمير  ،عمان

مليون دوالر سنويا على الالجئين الفلسطينيين، مشيرا الى ان موازنة وكالة االونروا المخصصة لالردن والتي               
وقال ان خـدمات     . مليون دوالر تنفق في معظمها على الالجئين داخل المخيمات فقط          75لعام الماضي   بلغت ا 

الوكالة ال تشمل مناطق الالجئين القاطنين خارج المخيمات لذلك تقوم الحكومة بتقديم الخدمات لهؤالء الالجئين               
  .كونهم مواطنين اردنيين يحملون الجنسية االردنية

وقال عزايزة ان الحكومة حريصة على بقاء الحالة المؤقتة للمخيم كعنوان لقضية الالجئين وان تبقـى وكالـة                  
الغوث الدولية المظلة الدولية المسؤولة عن تقديم الخدمات الى ابناء المخيمات وخاصة ان واجب الوكالة وفـق                 

  .قرارات الشرعية الدولية تقديم الخدمات الى الالجئين
  8/10/2005ردنية الرأي األ

  
  صحف كويتية تقترح التطبيع مع اسرائيل .34

اقدمت بعض الصحف الكويتية علي الدعوة الي عالقات طبيعية مع اسرائيل بعد تحركات : الكويت ـ رويترز 
وتشكل مقاالت نشرتها صحف رئيسية في االسابيع االخيرة تحـوال عـن       . مماثلة من جانب دول عربية اخري     

  . ولة حيث ال تزال مشاعر العداء تجاه اسرائيل عميقةالمعتاد في هذه الد
لكن مثل هذه التعليقات تتعارض مع المشاعر العامة السائدة في الكويت حيث يـرفض كثيـر مـن الـساسة                    

  . االسالميين والقوميين اي حوار او عالقات مع اسرائيل
  8/10/2005القدس العربي 

 
  إسرائيل ال قرار بالتطبيع مع : وزير خارجية البحرين .35

 :وقـال . نفى وزير خارجية البحرين ان تكون بالده قد اتخذت قرارا بالتطبيع مع اسرائيل             :كتب شوقي محمود  
, فهذا االمر مطروح في االمم المتحدة ودول مجلـس التعـاون الخليجـي            ) الغات(بالنسبة للتوقيع على اتفاقية     

  .ب الديمقراطيةوهذا هو صل.. والموضوع يناقش حاليا في البرلمان البحريني
 8/10/2005السياسة الكويتية 

  
  خيبة أمل في موريتانيا من تمسك المجلس العسكري بالتطبيع   .36

مثل إعالن رئيس المجلس العسكري الموريتاني في أكثـر مـن مناسـبة تمـسكه                : المختار السالم  ،نواكشوط
ي لم يستوعب بعد صدمة التطبيع مع       بالعالقات مع الكيان الصهيوني ضربة قوية ألحالم الشارع الموريتاني الذ         

 ،ويعود استغراب الرأي العام لهذا القرار إلى جملة من المعطيات أولها أنه ال خالف فـي موريتانيـا               .إسرائيل
على أن أغلب أسباب تنامي المعارضة القوية لولد الطايع وكذلك سلسلة المحاوالت االنقالبية كانت ردة فعـل                 

أما محل االستغراب الثاني فهو تبرير ولد فال للعالقات مع إسرائيل بأنها            . ا لها على تلك العالقة ورفضا واضح    
 .تأتي خدمة للقضية الفلسطينية وللسالم في المنطقة؛ وهو نفسه التبرير الذي دأب نظام ولد الطايع على تقديمـه            

 مع إسرائيل إلى الهامش     وترى القوى المناهضة للتطبيع أن المجلس العسكري بإمكانه على األقل الدفع بالعالقة           
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يقول محللون إن التمسك بالعالقات مع الكيان صار        و. والنسيان بمنع التغلغل اإلسرائيلي في المجتمع الموريتاني      
  .عامال نفسيا فقط للحكم في موريتانيا

  8/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  
  تهديدات أمريكية بوقف مساعدات إعمار غزة  .37

 اشتية للجنة المتابعة الوطنية واإلسالمية في غزة أن مؤسسة الــ            .وزير د الضح  او :رام اهللا من وليد عوض    
USAID                 دت بوقف تمويلها لمشاريع اإلعمار، وإقامة الطرق في القطاع في حال حملـت هـذهاألمريكية هد 

  . المناطق أو الشوارع أسماء شهداء فلسطينيين سقطوا بنيران االحتالل
  8/10/2005القدس العربي 

  
  بمظلة إسرائيلية لردع إيران  نطن تسعى إلى إقناع الخليجواش .38
 السياسة امـس ان الواليـات المتحـدة         ـكشف مصدر ديبلوماسي بريطاني مطلع ل      : من حميد غريافي   ،لندن

االميركية واالتحاد االوروبي يحضان دول الخليج العربية على السير قدما فـي تطبيـع العالقـات الـسياسية                  
بحيث يتحول هذا التعاون الى ما يمكن ان يكون مظلـة عـسكرية تقليديـة ونوويـة                 , يلوالعسكرية مع اسرائ  

وقال الديبلوماسي ان الزخم الذي شهدته العالقـات        .. اسرائيلية في وجه المطامع االيرانية المتزايدة في المنطقة       
  .ران والعراق االسرائيلية بعد انسحاب غزة قد يؤدي الى انشاء جبهة متقدمة في مواجهة اي-العربية

 8/10/2005السياسة الكويتية 
  

   وشعث يؤكد رواية مهمة بوش اإللهية انينفيوعباس البيت األبيض  .39
 تمسك نبيل شعث بروايته التي نسب فيها الى بوش قولـه ان             :القدس المحتلة، لندن   8/10/2005الحياة  نشرت  

ميركي حرفياً بل اعتبره مجرد تعبيـر عـن         الرب كلّفه غزو العراق، لكنه أوضح انه لم يأخذ كالم الرئيس اال           
ويأتي موقف شعث بعد نفي الناطق باسم البيت االبيض ان يكون بوش ادلى بهذه التصريحات،               . ايمانه والتزامه 

في وقت بدأت انعكاساتها بالظهور عندما تراجع محررو برامج في هيئة االذاعة البريطانية عن بث تقارير عن                 
  .سا لهذه المحطةهذا السبق الذي يسجل اسا

ورغم نفي البيت االبيض، تمسك شعث بروايته وقال لوكالة رويترز انه يتذكر ان بوش قال انه تحرك بـدافع                   
مهمة الهية حين ارسل القوات االميركية الى العراق وافغانستان، وأيضا حين قدم دعمه القامة دولة فلـسطينية                 

  . في نهاية المطاف
.  االن اهمية كبيرة، النه يزيد من احراج االدارة االميركية في مسألة العـراق             ويكتسب كشف ما دار في اللقاء     

وليس معروفا حتى االن كيف ستكون انعكاسات هذه االزمة على السلطة الفلسطينية وعلى شعث تحديدا وعلى                
سها التي تراجع   فكرة اعالن الدولة الفلسطينية، لكن االكيد ان اول انعكاساتها بدأ بالظهور في الـ بي بي سي نف                

بعض محرري برامجها عن مناقشة هذه القصة، ومن هذه البرامج توداي ونيوزنايت، علما ان معظم الصحف                
  .البريطانية غطها

الرئيس عباس أكد أنه لم يسمع بوش، يتحدث عن أن أن  7/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية وذكرت 
إن هذا التقرير غير صحيح،  :وقال .القوة العسكرية في أفغانستان والعراقهناك أسباباًً دينية دفعته إلى استخدام 

وإنه لم يسمع أبداً بوش يتحدث شيئاً من هذا القبيل، كما أنه لم يسمع مطلقا أي ذكر أو أي عبارات تربط بين 
أن يقوم وأضاف بأنه يأسف لمثل هذه التقارير، ويسعده  .ما جرى في أفغانستان والعراق بوجهة نظر دينية

 . إلقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش بأمن وسالمبوشكما أكد ثقته برؤية  .بتوضيح هذا األمر
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  واشنطن تنصح إسرائيل بعدم تهديد حماس  .40
وقالت . نصحت واشنطن إسرائيل بعدم تكرار تهديدها بمنع حماس من المشاركة في االنتخابات التشريعية            : غزة

 اإلدارة األميركية نقلت خالل األيام األخيرة رسالة إلى إسرائيل مفادها انه يتوجب             يديعوت أحرونوت أمس إن   
واعتبـرت واشـنطن ان هـذه    . الكف عن نشاطاتها اإلعالمية ضد مشاركة حماس في االنتخابات التـشريعية        

يركيـة  وأفادت الصحيفة ان الرسالة األم    . النشاطات قد تؤدي إلى تعزيز مكانة حماس وإضعاف رئيس السلطة         
  . نقلت إلى إسرائيل عبر قنوات مختلفة منها السفير االميركى الجديد

 8/10/2005البيان 
  

  ):18(الرواية الفلسطينية الكاملة لمفاوضات اوسلو : قريع .41
  !خروج من غزة واريحا وفيها ذكر للقدس هذا مكسب عظيم.. هذه مسودة االتفاق: ابو عمار البو اللطف

  ن وبيريس في صناعة الحدث أزعج عرفات واعتبره تلميعا لعباسالتركيز علي دور ابو ماز
وغمز من قناة شفيق الحوت، االّ انـه لـم         ... في اجتماع اللجنة التنفيذية رحب األخ أبو عمار بمحمود درويش         

يكشف أوراقه أمام المجتمعين؛ إذ بدل أن يتحدث عن اتفاق أوسلو تحدث عن ورقة مصرية قـدمت لـإلدارة                   
  ..وأن هناك احتماالً بأن توافق كل من الواليات المتحدة وإسرائيل علي هذه الورقةاألمريكية، 

  إتمام غلق الدائرة
ذلك بـأن الفجـوة المتبقيـة       . كان المشهد بعد توقيع اتفاق إعالن المبادئ يأخذ شكل دائرة لم لم تُغلق بالكامل             

  .ة وإسرائيلتجسدت في وثيقة االعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطيني
هكذا، وفور توقيع اتفاق إعالن المبادئ، اتصلت هاتفياً باألخ أبو عمار، وهنأته والقيادة الفلـسطينية باالتفـاق،                 
الذي أصبح بمثابة حقيقة سياسية مهمة من حقائق الشرق األوسط، وأخبرته أن االتفاق تم توقيعـه بـاألحرف                  

ية بعد عشرة أيام من تاريخه، وأن تتم مصادقة المؤسسات          األولي، علي أن يجري توقيعه بصورة رسمية ونهائ       
وقد بادلني األخ أبو عمـار      . التشريعية عليه، لدي الطرفين، خالل فترة أقصاها شهر من يوم توقيع هذا االتفاق            
أما فيمـا يخـتص باتفـاق       . التهنئة، ووافق علي اآلجال الزمنية المحددة للتوقيع الرسمي وللمصادقة البرلمانية         

عتراف المتبادل، الذي تقرر مواصلة العمل علي إتمامه قبل التوقيع الرسمي، فقد اتفقت مع األخ أبو عمـار                  اال
علي أن يكون االعتراف بالمنظمة ممثالً شرعياً للشعب الفلسطيني، في مقابل تعديالت في الميثـاق الـوطني،                 

  .االتفاق رسمياً وعلنياًوبشرط أن تقوم منظمة التحرير بصفتها هذه، أو بمن تخوله، بتوقيع 
كان أول لقـاء لـي مـع        . تم ترتيب لقاء ثنائي عاجل بيني وبين وزير الخارجية اإلسرائيلي، شمعون بيريس           

مسؤول إسرائيلي رفيع المستوي، حيث دار الحوار أساساً بشأن مستقبل االتفاق، ومستقبل العالقات الفلـسطينية         
بعد ذلك تحدث بيـريس عـن   . ين بالنسبة إلي مجمل أوضاع المنطقةـ اإلسرائيلية، وأهمية الحل مع الفلسطيني   

. المشكالت التي من المتوقع أن يسببها االتفاق لنا ولهم، وخصوصاً في األطر الحكومية والمؤسسات التشريعية              
وأسهب في الحديث عن المشكالت المتوقعة علي الجانب اإلسرائيلي، والـصعوبات المحتملـة مـع الجانـب                 

  .الذي لم يكن علي علم بعد بعملية توقيع االتفاقاالمريكي، 
وعند عـودتي   . 20/8/1993انتهي هذا اللقاء مع شمعون بيريس نحو الساعة الثالثة فجراً من اليوم الواقع فيه               

إلي الفندق اتصلت فوراً باألخ أبو عمار، ووضعته في صورة ما تحدثت به مع بيريس، وطلبت إليه ضـرورة                   
يغة الفلسطينية المقترحة لوثيقة االعتراف المتبادل مع إسرائيل، علي أن نواصـل مـن              اإلسراع في وضع الص   

وكان . أوسلو، مع الوفد اإلسرائيلي المفاوض، مناقشة المسودة الموجودة لدينا فيما يتعلق بمسألة االعتراف هذه             
الع عدد أوسع من المسؤولين     علي القيادة الفلسطينية أن تأخذ من جانبها بعض الترتيبات اُألخري، وأن تبدأ بإط            

  .الفلسطينيين علي قصة أوسلو
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  اجتماع اللجنة المركزية
كانت المهمة األولي هي عقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يكرس لهذه الغاية، األمر الذي يعنـي أن                  

  .والرأي العام العربيمهمة شاقة ُأخري ستبدأ علي المستوي الداخلي الفلسطيني، ناهيك عن القيادات العربية 
وبحسب ما أعلم، فقد تولي األخ أبو عمار مهمة إطالع األخ أبو اللطف علي االتفاق، إذ استخدم األخ الـرئيس                    

تـذكر يـا أبـا    : أسلوبه الخاص في إقناع رفيق دربه الطويل بما جري في قناة أوسلو وما تمخض عنها، قائالً     
إخواننا الذين تفاوضـوا معهـم      . فاوضات سرية مع اإلسرائيليين   اللطف أنني سبق أن قلت لك بأن هناك قناة م         

أرسلوا لنا مشروع اتفاق، ويقولون إن اإلسرائيليين موافقون عليه من حيث المبدأ، وإنهم سيعودون لحكـومتهم                
تك هذه هي مسودة االتفاق، أنا لغتي اإلنكليزية ضعيفة، لغ        : ثم أضاف األخ أبو عمار    . إلبداء الرأي النهائي فيه     

إالّ إنني فهمت بأنهم موافقون علي االنسحاب من غزة وأريحا، وأنهم سيوقعون االتفاق مع منظمة               . أحسن مني 
هـذا  . وفي النص ذكـر للقـدس     . غير أن هذه المسألة ال تزال محل نقاش، مع أنهم مبدئياً موافقون           . التحرير

 أبو اللطف نص االتفاق وراح يقرؤه، ثم قال         وبحسب ما أعلم أيضاً فقد تناول األخ      . مكسب كبير يا أبا اللطف      
  .عظيم، وعلي بركة اهللا يا أخ أبو عمار : والغبطة تمأل نبرة صوته القوي

ولم تكن مهمة أبو مازن مهمة شاقة،       . علي االتفاق ) أبو ماهر (كما تولي األخ أبو مازن إطالع األخ محمد غنيم          
يق داخل حركة فتح ولـدي سـائر األوسـاط القياديـة     ذلك بأن أبا ماهر شخصية ذات وزن كبير واحترام عم    

ويبدو أن أبا مـازن     . الفلسطينية، لما يعرف عن هذا الرجل من جرأة في قول الحق ولما يتمتع به من صدقية               
إالّ إن أبا ماهر ظل حافظاً السر ولـم ينـبس           . كان يطلع أبا ماهر علي مجريات أوسلو أوالً بأول وبشكل عام          

ولذلك فإنه عندما جري إطالعه علي االتفاق وقف بكل رجولة وصالبة إلـي             .  الموضوع بكلمة واحدة عن هذا   
جانبنا، ودافع عن االتفاق بقوة، سواء داخل إطار اللجنة المركزية، أو في إطار المجلس المركـزي لمنظمـة                  

  .التحرير الفلسطينية
 الفلسطينيين، ولبعض القادة العـرب،      في تلك األثناء، تقرر أن تجري عملية إطالع منتقاة لعدد من المسؤولين           

فقد تقرر، مثالً، أن تتم دعوة بعض األعضاء األساسـيين مـن وفـدنا              . علي ما بات يعرف باسم اتفاق أوسلو      
كما تقرر أن يسافر األخ أبو مازن       . المفاوض في واشنطن، لوضعهم في صورة ما تم إنجازه في القناة السرية           

 علي الحيثيات الرئيسية في هذا االتفاق، وذلك باعتبارهم أحـد راعيـي             إلي موسكو إلطالع أصدقائنا الروس    
وأخذ األخ أبو عمار علي عاتقه القيام بجولة عربية سريعة زار خاللها كالً من القاهرة ودمـشق            . عملية السالم 

ه المرحلـة،   وعمان، إلطالع قادة هذه العواصم الشقيقة علي ما يراه األخ أبو عمار مناسباً لإلفشاء عنه في هذ                
  .التي لم نتجاوز فيها عتبة السرية بعد

وجري، في الوقت ذاته، استدعاء عدد من كبار الممولين ورجال األعمال الفلسطينيين إلي تـونس إلطالعهـم                 
علي االتفاق وطلب دعمهم له ولمؤسسات منظمة التحرير ومكاتبها في الخارج، التي كانت تقف علـي شـفير                  

 جري استدعاء عدد من قيادات الداخل لوضعهم في صورة االتفاق، وذلـك تحـت               وفي وقت الحق،  . اإلفالس
  .شعار التشاور مع القيادة قبل عقد الجولة الجديدة من مفاوضات واشنطن

تباحث مع الوفد اإلسرائيلي في صـيغة االعتـراف المتبـادل، التـي             الكنت في تلك األثناء أواصل في أوسلو        
ما كنا نتجادل في مكونات هذا االعتراف، كان الوفد اإلسرائيلي يقوم باالتـصال             وبين. أرسلتها القيادة في تونس   

من جانبه بشمعون بيريس ألخذ رأيه في هذا البند أو ذاك، وكنت أنا أجري اتصاالتي الهاتفية بتـونس للغايـة                    
ومـع أن   . أكثـر ذاتها، وال سيما باألخ أبو عمار الذي طلب مني العودة إلي تونس لمناقشة المسألة باستفاضة                

بيريس كان يعتبر النص الفلسطيني المقترح نصاً مقبوالً، إالّ انه كان يشدد علي بعض الجوانب المتعلقة بإلغاء                 
كما كان يطالب ببيان يدعو إلـي وقـف   . عدد من بنود الميثاق الوطني، ونبذ منظمة التحرير للعنف واإلرهاب   

  .فق شخصياً علي طلبهاالنتفاضة علي هذا النحو أو ذاك، ولم أكن ألوا
  ابو عمار غير مرتاح
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أغسطس، كان خبر اتفاق أوسلو يتردد علي ألسنة كثيرين، وكانت األنبـاء            حين عدت إلي تونس في أواخر آب      
في شأنه بدأت تتسرب إلي الصفحات األولي من الصحف علي اختالف أماكن صدورها، وال سـيما الـصحف        

هذه األنباء، إالّ ان األمر لم يعد سراً كما كان عليه الحال قبل عدة أيـام                ومع أننا كنا نواصل نفي      . اإلسرائيلية
وكان سائر األنباء المتسربة عن االتفاق يتحدث عن شمعون بيريس وعن أبو مازن كـصانعين لهـذا                 . معدودة

و ألوري  ولم يرد ذكر لـي، أ     . الحدث االستثنائي المفاجئ لمعظم الدبلوماسيين والمراقبين وأجهزة االستخبارات       
ولم يكن األمر مزعجاً لي، لكنني الحظت بعض االنزعاج لدي األخ أبـو             . سافير، أو ألي من أعضاء الوفدين     

عمار، الذي صار يري في هذه األنباء بمثابة عملية تلميع وإبراز لألخ أبو مازن، وأخذ يبدي حساسية مفرطة،                  
  .ةوقلقاً ال لزوم له حيال مكانته في سلم القيادة الفلسطيني

وأمام فيض األخبار المتدفقة، وتدافع المراسلين من مختلف أنحاء العالم نحو العاصمة التونسية، لتـسقُّط أنبـاء                 
مسار أوسلو ومخرجاته، دعا األخ أبو عمار، بعد عودته من الجولة العربية الـسريعة، التـي اختتمهـا فـي                    

 لحركة فتح الموجودين في تونس، حيث تحدث        العاصمة األردنية عمان، إلي اجتماع ألعضاء اللجنة المركزية       
 ببعض االستفاضة عن االتفاق، ذاكراً للحاضرين أن هناك اتفاقاً من المقرر أن توقعـه               26/8/1993مساء يوم   

المنظمة مع إسرائيل عما قريب، وأن حكومة رابين موافقة علي االنسحاب من غزة وأريحا، وأن تنفيذ االتفاق                 
ثم عقد أبو عمار في الليلة ذاتها اجتماعـاً للجنـة التنفيذيـة لمنظمـة     . 242من رقم يستند إلي قرار مجلس األ   

التحرير، ذلك االجتماع الذي غاب عنه ممثل الجبهة الشعبية، وحضره محمود درويش الذي كان أعلن استقالته                
  .من قبل، بينما قاطعه شفيق الحوت الذي كان قدم استقالته عبر وسائل اإلعالم

اللجنة التنفيذية رحب األخ أبو عمار بمحمود درويش، وغمز من قناة شفيق الحـوت، إالّ انـه لـم                في اجتماع   
يكشف أوراقه أمام المجتمعين؛ إذ بدل أن يتحدث عن اتفاق أوسلو تحدث عن ورقة مصرية قـدمت لـإلدارة                   

الورقة، التي تتحدث عنها    األمريكية، وأن هناك احتماالً بأن توافق كل من الواليات المتحدة وإسرائيل علي هذه              
  . وكاالت األنباء منذ عدة أيام

بعد اجتماع اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية بيومين، تقرر أن يتم إطالع الوفـد المفـاوض فـي واشـنطن،                   
إالّ ان األخ أبو عمار امتنع مرة ُأخـري مـن           . وأعضاء اللجنة التنفيذية، علي ما آلت إليه قناة أوسلو من نتائج          

إذ عاد  .  األوراق أمام المجتمعين، الذين بات بعضهم علي اطالع بهذا القدر أو ذاك علي نصوص االتفاق               كشف
وعنـدما استفـسر   . مرة ُأخري إلي الحديث عن الورقة المصرية ذاتها، وتحول منها إلي مفاوضات واشـنطن            

أنه حين يتم التوصل إلي نتائج      بعض العارفين عن القناة السرية، أجاب األخ أبو عمار بأن هناك عدة قنوات، و             
ملموسة سيطرح الموضوع علي اللجنة التنفيذية، والمؤسسات التشريعية الفلسطينية، ألخذ رأيها والحصول علي             

  .مصادقتها في حينه
لكن النفي الفلسطيني، المترافق مع النفي      . كانت األنباء المتداولة عن اتفاق أوسلو بدأت تشتعل كالنار في الهشيم          

وكانت البيانات عن المنظمات الفلسطينية المعارضة أخذت تتوالي من دمشق          . ائيلي، ظل علي قدم وساق    اإلسر
وكان األخ أبو اللطف وصائب عريقات يشاركان آنذاك في اجتماع وزراء خارجيـة الـدول     . وعمان وغيرهما 

ردن، ولبنـان، ومنظمـة     مصر، وسورية، واأل  (العربية الخمس المعنية بعملية سالم الشرق األوسط في دمشق          
وأصدر األخ أبو اللطف تصريحاً عنيفاً ضـد أي تفـرد           . حيث أخذ االثنان ينفيان بشدة أنباء االتفاق      ) التحرير

فلسطيني، وهاجم خروج منظمة التحرير عن اإلجماع العربي، بل دعا إلي ضرورة تزامن توقيـع االتفاقيـات                 
ائب فكان يصدر، حقاً، عن رجل ال يعلم باالتفاق، وال يـدري            أما نفي األخ ص   . علي المسارات التفاوضية معاً   

  .بما دار في قناة أوسلو
  االعتراف بالمنظمة

في تلك األثناء اتصل شمعون بيريس بنا في تونس، طارحاً فكرة عـودتي إلـي أوسـلو مـن أجـل متابعـة                  
مضيتها في أوسلو، بعد توقيع اتفـاق       ذلك بأن األيام القليلة التي أ     . المفاوضات المتعلقة ببنود االعتراف المتبادل    
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وبينمـا كنـت ال أزال      . إعالن المبادئ باألحرف األولي، لم تمكنّا من التوصل إلي اتفاق مع الوفد اإلسرائيلي            
متردداً في إتمام هذا االعتراف، اعتقاداً مني أن ثمنه يجب أالّ يقل عن دولة فلـسطينية، كـان اإلسـرائيليون                    

الوقت، بأن توقيـع المنظمة إعالن المبادئ أفضل إلسرائيل من توقيعه مـع وفـد              يزدادون قناعة، مع مرور     
  .فلسطيني قد يتم الطعن في شرعيته مستقبالً

وفوق ذلك فإنه لم يعد من المنطقي لها أن تتفاوض مع المنظمة، وأن تسقط التحريم الذي فرضته علي التفاوض                   
 توقع، من ثم، االتفاق مع القيادة الـشرعية المعتـرف بهـا             معها، وأن تعترف بها واقعياً، في الوقت ذاته وال        

  .للشعب الفلسطيني
ومع أن اعتراف إسرائيل الرسمي بالمنظمة ينطوي علي صعوبات وتعقيدات كبيرة لها، بما في ذلك الخـروج                 

ـ                 وي، علي مألوفات موقف إسرائيلي تاريخي متوارث منذ عدة أجيال، فقد كان هذا االعتراف بالنسبة إلينا ينط
  .في المقابل، علي صعوبات نفسية ومعنوية ال يمكن تقليل أهميتها

عند عودتي إلي أوسلو، مجدداً، التقيت يوئيل سينغر، الذي أحضر معه صيغة معدلة عن الصيغة التي سبق أن                  
  :عرضها في الجولة ما قبل األخيرة من المفاوضات، تتضمن النقاط التالية

  .إسرائيل في الوجود بأمن وسالم ـ اعتراف منظمة التحرير بحق 1
  .338 و242 ـ القبول بقراري مجلس األمن 2
 ـ القبول بالتفاوض في شأن المرحلة االنتقالية والمرحلة النهائية، والتفاوض هو الطريق الوحيـد للوصـول    3

  .إلي تسوية سياسية
  . ـ نبذ اإلرهاب4
  . ـ وقف كافة أعمال العنف واإلرهاب5
  .ثاق الوطني الفلسطيني، بإلغاء بعض المواد التي تتعارض مع حق إسرائيل في الوجود ـ تعديل مواد المي6
  . ـ إن ياسر عرفات، بصفته رئيس منظمة التحرير، مستعد للقاء أي مسؤول إسرائيلي7

تمت دراسة هذه النقاط بعناية، وبتشاور كامل مع القيادة في تونس، التي رأت أن هناك قيمة كبيرة في مـسألة                    
اف إسرائيل بالمنظمة، التي كانت تصفها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة بأنها منظمة إرهابية، وتتفـادي              اعتر

دائماً الظهور بمظهر الذي يتفاوض مع قيادة المنظمة، سواء في مدريد أو في واشنطن، علي الرغم من علمها                  
وقد رأت القيادة أن أهم وأصعب ما       . شرعيةأن المنظمة هي التي تشكل الوفود الفلسطينية، وتديرها، وتمنحها ال         

أما بقية النقاط اُألخـري     . ورد في المقترحات اإلسرائيلية هو ما يتعلق بنقطة إلغاء بعض بنود الميثاق الوطني            
فقد سبق أن التزمتها المنظمة في مواقف وبيانات رسمية متعاقبة، األمر الـذي يعنـي أن تجديـد مثـل هـذه          

ومع ذلك حرصنا علي أالّ يتضمن االعتراف المتبادل تأكيداً بأننا سنلغي           .  تحصيل حاصل  االلتزامات يعد بمثابة  
تلك البنود الخالفية من الميثاق الوطني، باعتبار أن ذلك من حق المجلس الوطني الفلسطيني وحده، وهـو مـا                   

ق مع الوفـد اإلسـرائيلي      أما مسألة وقف االنتفاضة، فقد تم التواف      . اقتضي اإلشارة إلي هذه النقطة بوضوح تام      
علي توجيه رسالة إلي وزير الخارجية النرويجي يتعهد فيها الرئيس ياسر عرفات بأن يوجه في أحد خطاباته،                 
بمناسبة ما بعد توقيع االتفاق، دعوة إلي الجماهير الفلسطينية للتوجه نحو التنــــمية والبناء، وذلك كتعبيـر         

  .ذه المطالبة التي لن نقدم عليها قطعياًبديل من المطالبة بوقف االنتفاضة، ه
ولم يكن التوصل إلي اتفاق االعتراف المتبادل مسألة سهلة؛ إذ اقتضي األمر نحو عشرة أيام، وتطلـب تـدخل                   

ذلك بأن التفاوض لم يقتصر علي أي مـن تلـك           . وزير الخارجية النرويجي، واالنتقال من أوسلو إلي باريس       
ولة إسرائيل، وإنما تعداها إلي كثير من المفردات والصيغ والتعابير الواردة فـي             البنود التي تدعو إلي تدمير د     

 فـي   9/9/1993وعليه، فقد جري توقيع النص باألحرف األولي في منتصف ليلة           . صيغة االعتراف المقترحة  
ادل، بما فـي    فندق بريستول في باريس، وذلك مباشرة بعد إقرار اللجنة التنفيذية للمنظمة وثيقة االعتراف المتب             
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ذلك رسالة االعتراف من المنظمة بإسرائيل، ورسالة االعتراف من الحكومة اإلسرائيلية بمنظمـة التحريـر،               
  .ورسالة األخ أبو عمار الموجهة إلي وزير الخارجية النرويجي والمتعلقة باالنتفاضة
ة للواليات المتحدة، حيـث     في تلك األثناء، كان شمعون بيريس وجوهان يورغن هولست قد قاما بزيارة مشترك            

وكانـا  . اجتمعا بوارن كريستوفر وزير خارجية الواليات المتحدة، وأخبراه بما تم التوصل إليـه فـي أوسـلو        
يتوجسان خشية من ردة فعل الراعي االمريكي علي حدوث مثل هذا التطور االستثنائي من خلف ظهر الدولـة                  

بل نحو أسبوعين، ولم يخبره إسحق رابين بالتقدم الـذي          العظمي، وخصوصاً أن كريستوفر كان في تل أبيب ق        
حدث في مجري القناة السرية، التي سبق أن أخذت اإلدارة األمريكية علماً بوجودها قبل عدة أشهر ولم تعرها                  

وبحسب ما أخبرنا النرويجيون، فيما بعد، فقد تحدث هولست بلهجة اعتذاريـة أمـام كريـستوفر،                . أي اهتمام 
نرويج كانت أبقت الواليات المتحدة علي اطالع علي قناة أوسلو، وأن وزير الخارجية النرويجـي               وذكّره بأن ال  

السابق، ثورفالد ستولتنبرغ، ونائبه جان إيغالند كانا قدما لواشنطن تقارير عامة عـن تلـك المحادثـات، وأن                  
بادئ، ودعاهم إلي المـشاركة     ، مسودة اتفاق إعالن الم    1993هولست نفسه كان سلّم االمريكيين، في بداية سنة         

  .في تلك المفاوضات السرية
هناك طريقتان يمكـن بهمـا إنهـاء        : أما شمعون بيريس فقد بدأ حديثه ببعض التوتر، فخاطب كريستوفر قائال          

فـإذا  . والحكمة أفضل مـن القـوة     . إما بقوة القوة، وإما بقوة الحكمة     : الصراع مع منظمة التحرير الفلسطينية    
ثم طلـب مـن     . عاً بحكمة فإن منظمة التحرير ستصبح شريكاً في السالم بدل أن تكون عقبة أمامه             تصرفنا جمي 

وقد الحـظ   . يوئيل سينغر أن يقدم لوزير الخارجية االمريكي ومساعده دنيس روس إيجازاً قصيراً عن االتفاق             
ـ             از سـينغر، فطلـب     النرويجيون عالمات الدهشة علي الوزير االمريكي ومساعده، وهما يستمعان إلـي إيج

: وبعد أن تفحصاه عدة دقائق، سأل كريستوفر مساعده       . كريستوفر وروس االنفراد أحدهما باآلخر لتقويم النص      
إنه يبدو  : قال كريستوفر . أعتقد أنه اختراق كبير، فقد تناول القضايا القانونية األساسية        : ما رأيك؟ أجاب روس   

هو ليس اختراقاً يتعلق بالمفاهيم فقط، بل هو اختـراق نفـسي            نعم، ف : أليس كذلك؟ رد روس   . جيداً فعـــالً 
  .أيضاً

ثم عاد كريستوفر وعالمات السرور تكسو وجهه ليبلّغ بيريس وهولست والحاضرين موافقة الواليات المتحدة،              
يبدو أنكم قمتم بعمل غير قابل للتصديق، يتناول كل حلقة من حلقات سلـسلة طويلـة وعريـضة مـن                    : قائالً

ثم انتقل وزراء الخارجية الثالثة إلي مناقشة كيفية إعالن هـذا           . ردة فعلي األولية هي إيجابية جداً       .. يعالمواض
كما اتفقوا علي أن يجري تقديم االتفاق للعالم علي أنـه وثيقـة تمـت               . االتفاق للرأي العام والحكومات المعنية    

  .ة لهذا االتفاقبواسطة الواليات المتحدة، وذلك لكبح جماح المعارضة المتوقع
ومع أن ذلك اإلخراج الدبلوماسي لالتفاق كان صعباً علي هولست، لما ينطوي عليه من شطب لدور النـرويج                  
وإجحاف بمكانتها، أو علي األقل تهميش لجهودها، إالّ ان الوزير النرويجي كان يدرك الضرورات الـسياسية                

مية القصوي واضحة لضرورة إتمـام اتفـاق االعتـراف          وبدت للوزراء الثالثة، في هذه األثناء، األه      . الملحة
المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير، وخصوصاً أن من شأن ذلك أن يفتح الباب واسعاً أمام إعادة عالقـات                  

ثم تركز النقاش بين هؤالء الثالثة علي سبل عرض         . الواليات المتحدة المقطوعة بالمنظمة قبل أكثر من عامين       
ريقة تجعل األطراف اُألخري في الشرق األوسط، المقدر لها أن تعارض ما تم إنجازه من خلف                هذا االتفاق بط  

ثم أصدر المجتمعون   . ظهرها، تُحجم عن إثارة المتاعب في وجه هذا االتفاق، وال سيما األردن وسورية ولبنان             
 لن يتم إالّ بعد اعتراف إسرائيل       بياناً مشتركاً أعلنوا فيه أن توقيع االتفاق رسمياً سيجري في واشنطن، لكن ذلك            

  .ومنظمة التحرير إحداهما باُألخري
 قبل عودته إلـي تـل       28/8/1993هكذا، وبعد انتهاء اجتماعات كاليفورنيا، اتصل شمعون بيريس بنا في يوم            

اً أبيب، وأخبرنا بأن اللقاء مع وارن كريستوفر كان إيجابياً ومثمراً، وأن الحكومة اإلسـرائيلية سـتجتمع غـد                 
لمناقشة االتفاق والتصويت عليه، وأن أجواء إسحق رابين هي اُألخري إيجابية، وقال انتظروا أخبـاراً سـارة                 
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وأضاف أنه تم التفاهم مع كريستوفر وهولست علي الخطوات اإلجرائية التاليـة            . ُأخري سأنقلها إليكم فيما بعد    
  :إلعالن االتفاق، وهي

  .لالنتهاء من صيغة االعتراف المتبادل في أقرب وقت ممكنـ يعود الوفد الفلسطيني إلي أوسلو 1
ـ يقوم الرئيس عرفات بإرسال رسالة إلي إسحق رابين يؤكد بموجبها التزام منظمة التحرير العمـل علـي                  2

  .إتمام اتفاق االعتراف المتبادل، وفق بنود الصيغة المقترحة في وقت سابق
لسطينيين وحكومة إسرائيل توصلوا، بمساعدة النـرويج، إلـي         ـ يعلن االمريكيون، بصورة متزامنة، أن الف      3

اتفاق، وأن إدارة الرئيس بيل كلينتون شجعت التوصل إلي هذا االتفاق، وأنها تشكر حكومة النرويج وكل مـن                  
ساعد في التوصل أو المساهمة في جعل االتفاق حقيقة، وأن الواليات المتحدة تدعو جميع الدول والقوي المعنية                 

عم هذا االتفاق ومساندته، وأن اإلدارة األمريكية ملتزمة هذا الدعم، وتنوي العمل علي إنجـاح مـا تـم                   إلي د 
  .الوصول إليه في أوسلو

ـ تصدر الحكومة اإلسرائيلية، بعد اإلعالن االمريكي، بياناً رسمياً تعلن فيه التوصل إلي اتفاق مـع منظمـة            4
الة من الرئيس عرفات وينشر مضمونها، كما يعلن رابين أيـضاً           التحرير، ويعلن فيه إسحق رابين أنه تسلم رس       

  .أنه أرسل رسالة مقابلة للرئيس عرفات يعلن فيها اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية
ـ تعلن منظمة التحرير، في نطاق إعالنها التوصل إلي اتفاق مع إسرائيل، نبذها للعنف، وتلتزم قرار مجلس                 5

 كأساس لحل النزاع، وتدعو الشعب الفلسطيني إلي العمل من أجل بناء المجتمع وتنمية              242م  األمن الدولي رق  
  .االقتصاد الفلسطيني

  .ـ تصدر اإلدارة األمريكية، في وقت الحق وغير محدد، بياناً بشأن عودة عالقتها بمنظمة التحرير6
ين، الذي كان تلقي من شمعون بيـريس         وقام إسحق راب   29/8/1993وفعالً، اجتمعت الحكومة اإلسرائيلية يوم      

تقريراً موجزاً عن لقاءاته مع وارن كريستوفر وهولست في الليلة السابقة، بإطالع أعضاء حكومته علي أنه تم                 
وفي صباح اليوم نفسه، وبينما كان الوفد الفلسطيني المفـاوض          . عقد اتفاق سالم مع منظمة التحرير الفلسطينية      

، استعداداً لبدء جولة جديدة من المفاوضات، دخل أحد الـصحافيين وبيـده نـص               في واشنطن يتناول الفطور   
االتفاق، فكان ذلك بمثابة مفاجأة لبعض أعضاء الوفد، في حين علق البعض اآلخر أنه كان علي علـم مـسبق                    

إليـاكيم  وقد تفاجأ الوفد اإلسرائيلي المفاوض في واشنطن، بدوره، بهذا االتفاق، وأعلن رئيـسه              . بهذا االتفاق 
  . روبنشتاين، غاضباً، أنه سيستقيل من مهمته

وبـدا  . 13/9/1993وموعد توقيع االتفاق رسمياً في واشـنطن تحـدد يـوم            . كان الوقت الضيق يمر بسرعة    
اإلسرائيليون كأنهم في سباق مع الزمن للتوصل إلي اتفاق بشأن االعتراف المتبادل في غضون نحو عشرة أيام                 

وهو ما جعل شمعون بيريس يتوجه إلي باريس، طالباً من جوهان يـورغن             . ل الرسمي فقط من موعد االحتفا   
 للقيام بمهمة مشابهة لتلك المهمة التي جرت في استوكهولم قبل نحو أسـبوعين؛              3/9/1993هولست لقاءه يوم    

طريـق  أي إجراء محادثات هاتفية مطولة مع القيادة الفلسطينية في تونس لتذليل ما تبقي مـن عقبـات علـي                   
إالّ إن بيـريس    . التوصل إلي اتفاق، صار من المقرر أن يتم توقيعه جنباً إلي جنب مع اتفاق إعالن المبـادئ                

. أمضي يومين في العاصمة الفرنسية يتفاوض هاتفياً، عبر هولست، مع األخ أبو عمار لتسوية النقاط العالقـة                
إذ كـان   . تمكنا من االتفاق سوي علي نقطتـين      وقد بدا علي الوزيرين االستعجال بكل وضوح، غير أنهما لم ي          

األخ أبو عمار يصر علي أن تنص وثيقة االعتراف المتبادل علي االعتراف بحق إسرائيل في العـيش ضـمن        
حدود آمنة ومعترف بها، وبعد طول نقاش وافق علي تعديل الصيغة إلي نص فحواه االعتراف بحق إسـرائيل                  

  .في الوجود بأمن وسالم
  4/10/2005ي القدس العرب
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  لبنان وسالح المخيمات  .42
  رأي البيان  

في البرلمان اللبنـاني أول     .   فجأة اشتعل الجدل في لبنان حول وضع المخيمات الفلسطينية ومسألة السالح فيها           
  . من أمس، كذلك األمر في وسائل اإلعالم والوسط السياسي

  : وكان من المالحظ أمران
  . اته وأبعاده، كشف عن وجود انقسام سياسي حاد حول هذا الملف ـ إن النقاش المحتدم، في مفرد1
 ـ إن الخطاب المتداول في هذا الخصوص، من مختلف المواقع والجهات، حمل معه شـيئاً مـن التـذكير     2

  . بالمناخات التي كانت سائدة في لبنان، عشية الحرب األهلية؛ حول هذا الملف
، 1559اكم منذ حوالي سنة، بالتحديد مع صدور القـرار الـدولي             الموضوع ومكوناته بدأت تتر    تطبعا مقدما 

على األقل من تسليط األضـواء، بـين        . ومع التدهور األمني المتزايد في لبنان، راح يأخذ شحنات من التأزيم          
  الفينة واألخرى على سالح المخيمات خاصة في الفترة األخيرة؛ 

 لزج أو لتوريط المخيمات في المعادلـة اللبنانيـة          حيث حصلت تطورات وتحركات أوحت بأن هناك محاوالت       
األمر الذي أدى، على ما يظهر، إلى تكوين أجواء         . الراهنة، بكل تعقيداتها وتوتراتها السياسية واألمنية المتفاقمة      

فرز واستقطاب؛ رافقتها إجراءات على األرض صبت في تعميقها وترسيخها، وما كان يقال بصوت مـنخفض                
ت عال وصريح؛ سواء من الخندق المطالب بنزع سالح المخيمات، أو مـن اآلخـر المقابـل                راح يتردد بصو  

  . الداعي إلى الحفاظ عليه
. كما من حقهم االختالف بل االنقسام حوله      . طبعاً من حق اللبنانيين طرح هذا الموضوع والمجادلة بخصوصه        

دقة الظروف التي تجتازها المنطقـة، بمـا        لكن حساسية هذه المسألة و    . ولن تضير مقاربته من أكثر من زاوية      
فيها لبنان والقضية الفلسطينية، تفرض ضبط الخالف تحت سقف الحوار؛ بعيداً عن التـشبث وزرع التـشكيك                 

  . المتبادل، عوضاً عن مد الجسور
ليس ألن موضوعاً من هذا النوع يكون عادة سريع العطب وقابال للتفجير فقط؛ بل أيضاً وقبل كل شـيء ألن                    

فهي غنية بالدروس المفترض حفظها عن ظهر قلب واالسترشاد بها في هـذه             . التجربة اللبنانية تنهي عن ذلك    
فهي تؤكد، من جملة ما تؤكد عليه، أن معالجة القضايا الحساسة           . الحقبة المفخخة التي يجتازها الوضع اللبناني     

  . الح الطرفين في الحسبانال تصح وتبلغ خواتمها السليمة إال بالتفاهم والتوافق وبأخذ مص
خاصة إذا كانت هناك حسابات متداخلة تهدف إلى تأزيم األمور، لعلة في نفس يعقوب، وخاصة أكثر، اذا كانت                  

فالرئيس محمود عباس قال إن الفلسطينيين في لبنـان         . المرجعيات الفلسطينية تتبنى المواقف االيجابية المساعدة     
وعليه فال مغفرة ألحد إن سمح لهذا الملف بـأن يكـون            . قوانين اللبنانية ضيوف وال نية أو رغبة في تجاوز ال       

  .صاعق تفجير في لبنان
 8/10/2005البيان 

 
  إشكالية القوة: حركة حماس .43

  أشرف العجرمي 
أنهت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واالسالمية الجدل الذي دار خـالل االيـام القليلـة الماضـية حـول                    

ألحداث األخيرة التي وقعت في قطاع غزة وأدت الى استشهاد ثالثة مواطنين، وإصـابة عـدد                المسؤولية عن ا  
كبير آخر بجراح، بإصدارها بياناً يحمل حركة المقاومة االسالمية حماس المسؤولية عن اندالع تلك األحـداث                

لسطيني في االعتداء علـى     وأدانت لجنة المتابعة العليا في بيانها استخدام السالح الف        . التي بدأت لحادث عرضي   
كما أدانت كذلك االعتداءات المسلحة على مراكز الشرطة والمرافق العامـة والخاصـة ومنـازل               . المواطنين

وأكدت اسـتهجانها  . المواطنين، واعتبرتها خرقاً للقانون وسيادته ولدور الشرطة في ضبط القانون واألمن العام      
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س باعتداءات مسلحة بما في ذلك اسـتخدام القـذائف علـى            ورفضها لما أقدمت عليه عناصر من حركة حما       
مركزي الشرطة في مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان، وما نجم عن ذلك من ضـحايا وأضـرار، وعلـى                   

  .احترامها لوحدانية السلطة
بعد هذا البيان الواضح والقاطع الذي يشكل سابقة في عمل لجنة المتابعة العليا التي قاطعـت حركـة حمـاس                    

اعها األخير، لم يعد بمقدور حماس ان تواصل ادعاءاتها السابقة التي تتحدث عن تحميل المسؤولية للسلطة                اجتم
  . وعن وجود مؤامرة دولية وإقليمية ومحلية ينغمس فيها اتجاه معين من السلطة ضد الحركة ومن اجل شطبها

 التي ارتكبتها حماس خالل الفتـرة       االمور اآلن باتت واضحة تماماً وهي تعكس مجموعة من األخطاء الكبيرة          
الماضية، والتي يمكن االشارة الى بعض مظاهرها بدءاً بحادثة االنفجار في منزل في حي الـشجاعية بغـزة،                  

ولكن تحقيقات  . حيث لم تعترف حماس بمسؤوليتها عن هذا الخطأ وادعت انه جاء بفعل قصف جوي اسرائيلي              
ي ادى الى استشهاد خمسة مواطنين نتيجة لتخزين مواد متفجرة في منزل            األجهزة االمنية اثبتت انه انفجار داخل     

تال ذلك انفجار مخيم جباليا الذي كان شهوده اآلالف من ابناء شعبنا والذي اسفر عن وقوع عدد كبيـر                   . سكني
وهنا أيضاً لم تعترف حماس بالمسؤولية عن هـذا         . من الشهداء والجرحى خالل العرض المسلح لحركة حماس       

خطأ، وادعت ان اسرائيل قامت بقصف المسيرة من الجو بل أقسم بعض قادة الحركة بأنهم رأوا الـصواريخ                  ال
  .بأم أعينهم، وبعضهم رأى أربعة صواريخ مع ان االنفجار كان واحداً

ووجهت حماس التهمة للسلطة، ولوزارة الداخلية بأنها تتهم حماس ظلمـاً وتغطـي علـى جـرائم اسـرائيل،               
ارات تحمل التكفير والتخوين معاً ضد الناطق باسم الداخلية، بل تعدى االمر ذلك الـى الـتلفظ                 واستخدمت عب 

وبدالً من مواجهة الحقيقة واالعتراف بها وتحمل المسؤولية،        . بألفاظ عنصرية مثل لغة العبيد و االفعى السوداء       
 انهـم يخـدمون االعـداء       بدأت حماس في تصعيد لهجة خطابها ضد السلطة وضد كل منتقديها على اعتبـار             

  .ويستهدفون سالح المقاومة وحركة حماس
وأخيراً جاءت االحداث االخيرة في مخيم الشاطئ والشيخ رضوان، وكان واضحاً فيها أن حماس افتعلت مشكلة                
مع الشرطة وقامت بقصف مراكز الشرطة واالعتداء عليها بمختلف االسلحة ما ادى الى استشهاد ضابط فـي                 

طنين آخرين، وهنا أيضاً خالفت حماس الحقيقة التي كان شهودها العديد من المواطنين الذين هب               الشرطة وموا 
  .بعضهم لحماية مراكز الشرطة من االعتداء عليها

هذه األحداث تقول ان حماس ال تقيم وزناً للسلطة وال لسيادة القانون، وتسعى لفرض نفسها كسلطة موازيـة ال                   
ل حتى لو ارتكبت االخطاء القاتلة، او قامت بعمل مخالف للقانون ويحمل في طياته              يمكن االقتراب منها بأي حا    

اعتداء سافراً على المؤسسات والممتلكات العامة وعلى ارواح المواطنين، وهذا يعيـدنا دائمـاً الـى النقطـة                  
اع االسلحة  الجوهرية الرئيسية وهي حاجة حماس الحقيقية لوجود جيش يضم اآلالف من المسلحين بمختلف انو             

  .في قطاع غزة خاصة بعد االنسحاب االسرائيلي من أراضي القطاع
ال يمكن القبول بأي ادعاء بأن هذا الكم الكبير من المسلحين الذين يحملون في غالبيتهم اسـلحة خفيفـة هـو                      

لى العبوات  لضرورات المقاومة والتصدي السرائيل، فالجميع يعلم ان المقاومة في القطاع تحديداً كانت بحاجة ا             
وبعض اصناف االسلحة التي يمكنها ان تدمر او تعطب اآلليات االسرائيلية، باالضافة الى وجود عدد قليل من                 
االسلحة الرشاشة بيد مجموعات صغيرة، وهذا بطبيعة الحال كان صحيحاً عندما كانت قوات االحتالل ال تزال                

  .فما بالنا اليوم. موجودة في اراضي القطاع
 استخدام السالح بهذه القوة والسهولة ضد الشرطة الفلسطينية، يعبر عن نوايا سلبية تجـاه عمليـة                 وال شك ان  

حسم ازدواجية السلطة القائمة فعلياً في االراضي الفلسطينية، والتي تجد تعبيراتها في امـتالك حمـاس قـوة                  
 والتفاهمات الوطنية، بما في ذلـك       عسكرية كبيرة وأيضاً تسلحها الدائم بحق الفيتو في كل ما يتعلق باالتفاقات           

تفردها بحق اطالق النار على االسرائيليين متى شاءت، حتى لو كان ذلك بهدف التغطية على خطأ ارتكبته كما                  
  .حصل في اعقاب حادثة جباليا، وأيضاً حقها في االستمرار في الخروج باالسلحة في الشوارع



 

 25

فهذا البيان يمثل موقـف جميـع       . نها ال تتفق مع ما ورد فيه      وال يعقل ان ترفض حماس بيان لجنة المتابعة أل        
القوى الوطنية واالسالمية ما عدا حماس، وله اهمية وطنية ومعنوية كبيرة، حيث ليس من المنطق ان تكـون                   
كافة القوى والشخصيات الوطنية ومختلف وسائل االعالم والمراقبين وشهود العيان من ابناء شعبنا على خطأ و                

  .ها على صواب وهي التي تمتلك الحقيقة وتنطق بالحقحماس وحد
وبيان المتابعة هذا يعبر عن تقدم هذه اللجنة خطوة الى االمام نحو االضطالع بمهماتها ومسؤولياتها بـصورة                 
اكثر جدية من السابق، فهي لم تعد تكتفي بدور المطافئ التي تطفئ الحرائق مع ان هذا الدور مهم للغاية، بـل                     

ى مستوى آخر من المسؤولية بتحديد المخالفين والمخترقين والمطالبة بمحاسبة كل من يثبت ضلوعهم              انتقلت ال 
  .في التجاوزات ويعتدون على النظام العام وعلى حقوق الناس بصرف النظر عن انتماءاتهم

 من الواضح ان حركة حماس خسرت نقاطاً مهمة من رصيدها في الشارع الفلسطيني، فـالرأي العـام لـيس                  
  .اعمى، وال يجوز التعامل معه على أنه غير قادر على التمييز ورؤية الحقائق التي ال يمكن تغطيتها بغربال

وإذا استمرت على هذا النهج، ولم تقم بمراجعة حساباتها وتقييم االمور بطريقة مختلفة، بحيث ال تخضع لغرور                 
من االنتخابات المحلية التي جرت في الضفة الغربية        القوة التي ال تدوم ألحد، فإن خسارتها في المرحلة الثالثة           

  .لن تكون آخر خسارة
  7/10/2005األيام الفلسطينية 

  
  أهمية مخاطبة العالم إعالميا .44

  حسن البراري
لماذا اخفق العرب تاريخيا في توظيف السياسة الخارجية األميركية لمصلحة القضايا العربية الرئيسة، ال سـيما                

وإذا لم يستطع العرب كسب ود الواليات المتحدة، فلماذا اخفقوا في دفع األذى عن أنفـسهم                القضية الفلسطينية؟   
ضد االصطفافات الدولية التي قادتها الواليات المتحدة؟ هناك العديد من التفسيرات، التي تبدأ بنظرية المـؤامرة                

ب في التأثير علـى االعـالم       لكن من الواضح للعيان أن من أهم األسباب هو إخفاق العر          . وال تنتهي عند حد   
ليس مؤيدا لقضايا العرب بالشكل الذي كنا نتمناه، وهـو          ) أميركيا(األميركي، الذي استطاع أن يصنع رأيا عاما      

  .رأي عام ال ينظر بإيجابية إلى مواقفنا
ودون شك، فإن معركة خلق انطباع إعالمي إيجابي عن العرب، والفلسطينيين بشكل خاص، هي أكثر صعوبة                

.  كسب معارك عسكرية بالنظر إلى تعقد المشهد األميركي الداخلي وتشابك المصالح بين الفئات المكونة له               من
 مليون اميركي هو تحد كبير، بخاصة إذا ما اخذنا بالحـسبان            290فمحاولة التأثير على رأي، وبالتالي موقف،       

تلك النجاحات االسرائيلية الممأسسة فـي      ويزيد من صعوبة إحداث اختراقات،      . شدة تباين وتعقيد هذا المجتمع    
وهناك مجموعة من العرب التي تنبهت إلى ضرورة االنخراط في آليـات عمـل المجتمـع                . الواليات المتحدة 

األميركي من اجل التأثير عليه لمصلحة العرب، ومن ثم جاء تأسيس اللوبي العربي األميركي، الـذي يـدرك                  
  . وأكثر تماسكا وقوة ماليةصعوبة مقارعة لوبيات اخرى أشد ضراوة

وبالتأكيد، من الممكن عربيا مساعدة األميركيين ذوي األصول العربية الذين قاموا بإيجـاد مؤسـسات هـدفها                 
مناصرة قضايانا؛ ففي مؤتمر عقد في مدينة رام اهللا في الضفة الغربية، نادى الدكتور خليل جهـشان، رئـيس                   

ويـدرك عـرب الواليـات      . ورة أنسنة الخطاب االعالمي العربـي     اللوبي العربي في الواليات المتحدة، بضر     
المتحدة، أكثر من غيرهم، ضرورة أن يكون هناك خطاب إعالمي عربي موجه للشارع األميركي، يناشد القيم                
األميركية وال يعكس حالة الضياع والتشرذم التي تعاني منها جماهيرنا العربية، خصوصا بعد انسحاب اسرائيل               

إذ ال يمكن للملثمين، الذي ينتهزون رؤية كاميرات التلفزة ليقوموا بالظهور بمظهـر البطـل،               . ةمن قطاع غز  
ويقومو بإفراغ ما لديهم من ذخيرة كان األولى بهم توفيرها إلى وقت الحاجة، ال يمكن لهؤالء أن يساعدوا فـي          
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، فإن هذه المناظر على التلفزيون      وبالتأكيد. تغيير الصورة عن العرب والفلسطينيين بعد الحادي عشر من ايلول         
  .ال تزرع الخوف اال في قلوب أطفالنا، الذين هم في أمس الحاجة الى تربية مليئة باإلنسانية

ولهذا السبب، فإن صورة الفلسطيني في الشارع األميركي، وكما نستدل على ذلك مـن اسـتطالعات الـرأي،            
غير انطباع وتصور األميـركيين للعـالم بعـد االعمـال           وقد فاتنا ان ندرك مدى ت     . ليست بالصورة االيجابية  

 أيلول، وأصبح من الصعب عليه أكثر مما مضى التمييز بين مقاومة المحتل، التي نعتقد بحقنا                11االرهابية في   
في ممارستها، وبين اعمال االرهاب التي يمقتها الشارع االميركي، كائنا من كان مصدرها، وبغض النظر عن                

  . التي يمارس االرهاب باسمهاعدالة القضايا
فالشعب االميركي ال يهتم باالرقام او بالمحاججة التاريخية التي نصر عليها في كل لقاء لنا مع أميركي، لكـن                   

والتركيز على عدالة   . هذا الشعب يفهم بالتأكيد البعد االخالقي والقانوني واالنساني للصراع العربي االسرائيلي          
كا يتمحور حول مفاهيم يتعاطى معها الغرب عموما، وهي حـق تقريـر المـصير،               القضية بجب أن يأخذ تكتي    

  .ومقاومة العنصرية، وضرورة إنهاء االحتالل الكولنيالي االخير في العالم
ال شك بأن هناك فرصة تاريخية اآلن، بخاصة بعد ارتفاع أسعار النفط بشكل جنوني، وما أدى إليه من مردود                   

ومن هنا تبرز أهميـة دعـوة       . دام جزء من هذا العائد لكسب الرأي العام األميركي        مادي كبير؛ إذ يمكن استخ    
الدكتور خليل جهشان حول ضرورة استهداف االعالم االميركي وأنسنة خطابنا االعالمي، بـدال مـن تركـه                 

  .لمؤسسات بالية ترى العالم فقط من خالل انظمتها
  8/10/2005الغد األردنية 

  
  لماذا انكار الحقيقة؟ .45

  عمر حلمي الغول 
 نعت فيه الشهداء الثالثة الذين سقطوا أثناء        2/10/2005أصدرت حماس  بياناً في أعقاب األحد الدامي الموافق          

االشتباكات المؤلمة التي حصلت بين مقاتلي  حماس  ورجال الشرطة الفلسطينية، وحملت مـسؤولية سـقوط                 
بادر عناصـر أجهزتهـا األمنيـة        :   وقالت في البيان   الشهداء والجرحى إلى السلطة الوطنية ورجال الشرطة،      

السلطة الوطنية  بإطالق النار على جماهير شعبنا الذين احتشدوا حول مركز الشرطة بحي الـشيخ رضـوان                  
وجاء في البيان عن استشهاد الرائـد       . والشاطئ بغزة ومجاهدي كتائب القسام الذين كانوا يمرون قرب المكان           

وأضافت كتائب القسام التأكيد على تحميل الـسلطة        . وال تزال ظروف استشهاده غامضة    :  علي مكاوي التالي  
فإننا نعتبر أنهم راحوا ضحية الحماقات التي ارتكبت يوم األحد ونحمـل الـسلطة   :  ورجال الشرطة المسؤولية 

  .علت فتيل األزمة الوطنية المسؤولية الكاملة عما حدث إذ ان أفراد أجهزتها األمنية أطلقوا الشرارة التي أش
األسئلة التي يثيرها البيان كثيرة، فما هو الهدف األساسي منه ؟ وما هي الرسالة المباشرة التي يريد                 .. والسؤال

  إيصالها للشارع مباشرة ؟ وماذا يريد أن يوثق للتاريخ ؟؟ وهل يتوافق ما جاء في البيان مع الحقيقة ؟ 
 اإلشارة، إلى أن المرء لم يكن يرغب في نكء الجـراح، غيـر أن               وقبل االجابة على األسئلة، يفرض الواجب     

الحرص على كشف الحقيقة وإماطة اللثام عما جرى في ذلك اليوم وحماية شعبنا من سياسة التـضليل، كـان                   
الدافع األساسي إلثارة ما جاء في البيان المذكور، والحقيقة التي نبحث عنها جميعاً تؤكد على ثابت أساسي، أن                  

 افتعل األزمة وأدخل الساحة في دوامة العنف المرفوض وغير المبرر، والذي ال يخدم كائناً من كان فـي                   الذي
ألن القـوى الوطنيـة    %. 001الساحة الوطنية، هم مقاتلو حركة  حماس ، وحتى لو كانت روايتهم صـحيحة               

دت جميعها فيه، على االلتزام     واالسالمية بمن فيهم  حماس  وقعت على بيان صدر عن لجنة المتابعة العليا، أك              
بعدم حمل السالح، والكف عن االستعراضات واالقرار بأن السلطة الوطنية، هي السلطة الوحيدة، وسـالحها،               

اذاً لماذا يحمل محمد الرنتيسي السالح معـه فـي الـسيارة؟ ولمـاذا              .... هو السالح الوحيد المسموح بحمله    
السلطة؟ ولو افترضنا أسوأ من ذلك، أن السلطة كانت تـستهدف           المرافقون بالسالح؟ وهل محمد مستهدف من       
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محمد وقامت باعتقاله  وهي فعلت ذلك بعد تفاقم األحداث  وذهب معهم، ألم يكن ممكناً استخدام أسلوب آخـر                    
غير إطالق القذائف الصاروخية والرشاشات على مخافر الشرطة في كل من الشاطئ والشيخ رضوان ال سيما                

كلها مفتوحة بين  حماس  والسلطة؟؟ واال يوحي االنتشار المكثف لمقاتلي  حماس  في المنطقـة                  وأن األبواب   
الممتدة من الشاطئ حتى الشيخ رضوان ان هناك استعداداً مسبقاً لدى كتائب القسام؟؟ وأين هي لغة الحـوار؟                  

ريصين علـى منـاخ   وأين هو الحرص على الدم الفلسطيني؟ وإذا افترض المرء ان رجال الشرطـة غيـر ح         
التهدئة ألم يكن بإمكان قادة  حماس  أن يقطعوا الطريق عليهم؟؟ ولماذا ال يذهب قـادة  حمـاس  ويـسألون                       
الجرحى وذوي الشهداء والسكان المتواجدين في منطقة الحدث من المسؤول عن األحداث المؤلمـة؟؟ ولمـاذا                

قذائف الصاروخية ضد مراكز الشرطة؟ اذاً مـن        ينكر أحـد الناطقيـن الرسمييـن باسـم  حماس  استخدام ال         
  الذي استخدمها، هل جاءت اسرائيل واستخدمتها؟ ام رجال الشرطة؟ 

مما تقدم يخلص المرء الى ان حركة حماس ارادت أن تحقق اكثر من هدف ورسالة مـن اصـدارها البيـان                     
  : المذكور، منها

وعـدم  . وطنية من خالل عدم اعترافها بالحقيقـة      االستمرار في سياسة التضليل والتحريض ضد السلطة ال       . 1
  .تحملها مسؤولية الدم المراق بما في ذلك دم الشهيد علي مكاوي

عدم الحرص والجدية على االلتزام فيما وقعت عليه في البيانات المشتركة، األمر الذي يؤكـد أن توقيعهـا                  . 2
مية لم يكن اال نتيجة ضغط اللحظة السياسية وبهـدف          البيان األخير للجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واالسال       

  ..المناورة وكسب الوقت لتمرير أهدافها
تريد ان توثق للتاريخ انها بريئة من المسؤولية عن األحداث الدامية التي حصلت، وتحميل السلطة الوطنية                . 3

  ...المسؤولة عن ذلك، لما لهذا التوثيق الحقاً من أبعاد بحثية
طنية تتطلب من حركة  حماس  أن تعيد النظر بسياستها وأن تكـف عـن عمليـة التحـريض                    المسؤولية الو 

والتضليل وادالء مسؤوليها بتصريحات غير دقيقة كالقول إنها مستهدفة من فريق في الـسلطة الوطنيـة، ألن                 
ن الشارع الوطني ال يسمح ألي فريق مهما عال شأنه ان يفرض اسـقاطاته علـى الـساحة الوطنيـة، كمـا ا                     

المواطنين لن يقبلوا استمرار سياسة  عفا اهللا عما مضى  فالواجب يحتم قول الحقيقة وتحميل الطرف المفجـر                   
الحداث األحد الدامي المسؤولية، ولم يعد الشارع يحتمل سياسة المداراة و  بوس اللحى  ألن هذه الـسياسة ال                    

بقى الساحة مفتوحة على المجهول الدامي، فمـن        تخدم أحداً، ال بل انها تسيء لكل المشروع الوطني برمته، وت          
  يتحمل مسؤولية ذلك ؟؟ 

  7/10/2005الحياة الجديدة 
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8/10/2005اإلتحاد اإلماراتية   

  


