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  تتمسك بـ سالح المقاومةووثيقة شرف تصون الدم الفلسطيني  .1
أعلنت ثمانية أجنحة مسلحة وثيقة شرف اتفقـت فيهـا علـى            :  فتحي صباح  ،غزة 9/10/2005الحياة  نشرت  

تحريم االقتتال الداخلي، وتوحيد الرؤية المستقبلية لبرنامج عمل وطني، ووحدة حال ومـصير كـل األجنحـة                 
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كما أكدت الوثيقة ان االحتالل ما يزال موجوداً في االراضي الفلسطينية، على رغـم انـدحاره مـن                   .المسلحة
واعتبرت الوثيقة، التي قرأها القيـادي       .ن المقاومة يجب أن تبقى في كل األشكال والوسائل        غزة، مشددة على أ   

في كتائب شهداء األقصى ابو أدهم ان أي وجود عسكري اسرائيلي في القطاع سيكون بمثابة مزارع شبعا في                  
دة تمثال الجندي   واصطف عشرات المسلحين المقنعين من األجنحة الثمانية في صفوف متراصة على قاع            .لبنان

ووقع على الوثيقة    .، وخلفهم لوحة كبيرة حملت أسماء االجنحة العسكرية الموقعة على الوثيقة          غزةالمجهول في   
كل من كتائب القسام وكتائب شهداء األقصى وسرايا القدس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى وكتائب المقاومة                

واعتبـر   .شهيد خالد العكر وكتائب الشهيد أحمد أبو الريش       الوطنية وألوية الناصر صالح الدين ومجموعات ال      
أبو ادهم في معرض رده على اسئلة الصحافيين ان السالح الشرعي األول هو سالح المقاومـة امـا الـسالح                    
الثاني فهو سالح السلطة، مشدداً على اعتبار كل من يشرع السالح في وجه ابناء الـشعب الفلـسطيني خائنـاً                    

  . ما يجب اتخاذه في حق الخونةيستوجب اتخاذ كل
 ان منع المظاهر المسلحة في القطاع يشمل اقامة المهرجانات والتظاهرات           )القسام(ومن جانبه، اعتبر ابو عبيدة    

المسلحة، وال يشمل تفتيش سيارات المقاومين، ألنهم مطلوبون لسلطات االحتالل ويتنقلون بسالحهم فـي كـل                
  .مكان داخل سياراتهم

وتأتي الوثيقة أيضاً في وقت تزايدت فيه احتماالت االقتتـال           .ن عن الوثيقة بمثابة مساعدة لحماس     وجاء االعال 
الداخلي، خصوصاً بين السلطة وحماس وهو ما حاول ان يشدد عليه ابو عبيدة في معرض رده على سؤال لـ                   

  .الحياة، إذ قال ان الحركة لن تسمح بأي اقتتال داخلي على االطالق
مة الوثيقة ان اعداد الوثيقة جاء في ظل ظروف حساسة عقب االنسحاب من القطاع، اضافة الـى                 وجاء في مقد  

جهود اميركية واسرائيلية تهدف الى خلق فتنة وصراع داخلي عبر مواصلة الضغوط على السلطة بهدف دفعها                
ل هذه الظروف بادرت    الى الوقوع في فخ سحب سالح اجنحة المقاومة وتفكيك بنيتها التحتية، معتبرة أنه في ظ              

  .اجنحة المقاومة للتواصل والنقاش لمواجهة استحقاقات هذه المرحلة الخطيرة والتوصل الى هذه الوثيقة
 أن  أمـال شـحادة   والقدس طاهر النونو    وغزة   نقالً عن مراسليها في    9/10/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  

ساليب ستبقى رد فعل طبيعياً للشعب الفلسطيني وخياراً ال         الوثيقة قالت إن المقاومة بكل األشكال والوسائل واأل       
رغم إعادة االنتشار من غـزة، فـإن غـزة          : وقالت. يمكن تجاوزه مهما تعددت أشكال وأدوات العمل الوطني       

ستبقى في دائرة الصراع، ولن تتحول إلى مقاعد المتفرجين، حيث ستبقى حاضنة طبيعيـة لخيـار وبرنـامج                  
تبرة أن أي مساس بسالح المقاومة هو خدمة مجانية للعدو وستقاوم األجنحة المسلحة كـل               وسالح المقاومة، مع  

وأعلنت احترامها العمل    .من يحاول تقديم هذه الخدمة بكافة األشكال والوسائل الكفيلة بردعه عن غيه وعدوانه            
الذين يسعون لخلق التناقض    الدبلوماسي الفلسطيني الملتزم بالثوابت الوطنية فقط لتفويت الفرص على األعداء،           

  .لخلق صراع فلسطيني داخلي، نرفض كل أشكاله ونؤكد حرمة الدم الفلسطيني والحفاظ عليه غاليا
الوثيقة حذرت مـن نقـل       أن   غزة صالح النعامي   نقالً عن مراسلها في    9/10/2005شرق األوسط   الوذكرت  

واكدت . شعب والمقاومة وستتصدى لها بكل قوة     المعلومات عن المناضلين للعدو، معتبرة هذا التصرف خيانة لل        
. الميثاق ان الفصائل لن تسمح بالعودة الى استهداف شريحة محددة او فصيل بعينه مهما كلف ذلك مـن ثمـن                   

ودعت السلطة الـى لعـب دور الحاضـنة         . واعتبرت الوثيقة االحداث المؤسفة االخيرة مؤامرة ضد المقاومة       
لتصدي للعدوان االسرائيلي في المحافل الدولية لكـل مـن يوصـم المقاومـة              للمقاومة والدفاع عن حقها في ا     

  .اصحاب االجندة صهيوـ أميركية ودعت الى محاربة الفاسدين والتعرض لـ. باالرهاب
  
     شارون-مصادر فلسطينية ترجح تأجيل لقاء عباس .2

 سيصل إلـى المنطقـة      قالت مصادر فلسطينية ان ديفيد وولش     : ألفت حداد  9/10/2005 48عرب  نشر موقع   
االثنين لالجتماع مع عباس وشارون لإلعداد للقمة المرتقبة بينهما في حين رجحت مصادر فلسطينية مطلعة أن                
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 .يتم تأجيل القمة المرتقبة بين عباس وشارون بسبب الحاجة للمزيد مـن التحـضير لهـا ولـضمان نجاحهـا                   
توصل إلى تنفيذ التزامات الجـانبين فـي خطـة          واوضحت المصادر ان زيارة وولش للمنطقة تأتي لضمان ال        

في نجاح قمة ابو مـازن      ته  وعبر عريقات عن امله ان تساهم زيار       . خريطة الطريق وتفاهمات قمة شرم الشيخ     
واوضح ان نجاح هذه القمة مرهون      . شارون الن الجانب الفلسطيني يريد بذل كل جهد ممكن من اجل انجاحها           

اعادة تفعيل تنفيذ خارطة الطريق وتفعيل تنفيذ ما تم التفاهم عليه في شـرم              بما يتحقق على االرض من حيث       
الشيخ، بما يشمل االنسحاب االسرائيلي من المدن الفلسطينية واطالق سراح المعتقلين وانهاء قضية المطاردين              

ء االنتخابـات   والمبعدين ووقف النشاطات االستيطانية وبناء الجدار واالجراءات االسرائيلية في القدس واجـرا           
دون اية عراقيل واستئناف مفاوضات الحل النهائي، اضافة الى فتح معبر رفح بشكل سريع وترسـيخ التهدئـة           

وقال نحن من جانبنا علينا مسؤوليات سنتحملها، مسؤوليات         .المتبادلة ووقف العنف ضد الفلسطينيين اينما كانوا      
  . السلطة الواحدة والنظام العام والسالح الواحد

عريقات مساء امس، ان الملـك      .أعلن د :  وفـا ،غزة،   دب أ  -رام اهللا  9/10/2005األيام الفلسطينية   أضافت  و
  .عبد اهللا الثاني لن يحضر لقاء القمة بين عباس وشارون

وشدد على ضـرورة   .أكد عباس، على ضرورة أن يكون اللقاء ذات مضمون، وليس مجرد لقاء عالقات عامة            
وقضية انسحاب االحتالل من المدن الفلسطينية، إضـافةً        . حساسة، مثل قضية األسرى   أن يعالج قضايا ملحة و    

وشـدد علـى أهميـة       .وقضية المبعدين والمطاردين واالستيطان والجدار، وتهويد القدس       إلى قضية المبعدين  
ائيلي استمرار هذه اللقاءات وعلى كل المستويات، مشيراً إلى أن هناك اتصاالت مستمرة مع الجانـب اإلسـر                

  .حول مواضيع وقضايا كثيرة
  
  وتوافقه مع الفصائل ينفس االحتقان ..السنيورة يرفض السالح خارج المخيمات .3

 الحوار الذي بدأه أمس فؤاد السنيورة مع المنظمات الفلـسطينية المنـضوية              أن  9/10/2005 الحياة     نشرت
بـاب لتنظـيم العالقـة      ال  فتح يفة لدمشق، تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية وتلك المعارضة للسلطة والحل        

 الفلسطينية بكل أوجهها السياسية واألمنية واالجتماعية، وأدى الى استيعاب أجواء التشنج اإلعالمـي              -اللبنانية
وكان السنيورة حاسماً وواضـحاً أمـس، خـالل اجتمـاعين           . والسياسي التي ظهرت خالل االسبوع الماضي     

تحرير ووفد تحالف الفصائل المعارضة لقيادة المنظمة والتي تضم حماس و           منفصلين مع وفد فصائل منظمة ال     
 االنتفاضة، اذ اعلـن ان الـسالح        -و فتح   ) أحمد جبريل (القيادة العامة   ? الجهاد االسالمي و الجبهة الشعبية      

وسـاند  . ياًالموجود خارج المخيمات الفلسطينية ال داعي له وال يخدم القضية الفلسطينية وهو غير مقبول لبنان              
السنيورة رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبالط بتصريحات أدلى بها من المختارة أمس مؤكداً الموقف               

  .نفسه
وعلمت الحياة أن قيادة حزب اهللا كانت استبقت اجتماع حوار السنيورة مع الجانبين الفلسطينيين، بإبالغ حلفائها                

رة التهدئة والتعاطي بمرونة مع موقف السلطة اللبنانيـة الـرافض           ضمن التحالف الفلسطيني المعارض بضرو    
كما ان قيادة الحزب أبلغت هذه الفصائل       . لمعسكرات القيادة العامة وفتح االنتفاضة خارج المخيمات الفلسطينية       

وذكـرت  . أن لديها مالحظات على بيانات اصدرها بعض الفصائل، خصوصا القيادة العامة ضـد الـسنيورة              
طلعة انه اضافة الى توافق ممثلي القيادة الفلسطينية الضمني مع السنيورة في الموقف مـن رفـض                 مصادر م 

السالح خارج المخيمات، فإن ممثلي حماس و الجهاد االسالمي الحليفين لـالقيادة العامة و فتح االنتفاضة لـم                 
وقد رد الـسنيورة علـى تبريـر        . يؤيدا خالل االجتماع دفاعهما عن هذا السالح باعتباره موجوداً منذ سنوات          

إال ان ممثلي القيادة العامـة      . وجوده بالقول انه غير مفيد وإنه يستفز اللبنانيين بالطريقة التي أبرز فيه إعالمياً            
واتفق على متابعة األمر في حوار الحـق وعلـى   . قدموا ما يشبه االعتذار عن البيان الذي صدر عن تنظيمهم    

كانت ظهرت في األيام الماضية، خصوصاً أنه حصل إقرار بأن ظهور صور انفاق             تنفيس اجواء االحتقان التي     
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وانتهـى   .في أحد المواقع العسكرية في الناعمة، على شاشة محطة أل بي سي كان مسيئاً للجانب الفلـسطيني                
 للبحث في   االجتماعان اللذان عقدهما السنيورة مع منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية على تشكيل لجنة متابعة            

كل القضايا التي لم تقتصر على الجانب األمني بل تناولت الجوانب السياسية واالجتماعية والقانونية واألحـوال                
وهي لجنة تضم الجانب اللبناني وجميع األفرقاء الفلسطينيين مـن دون اسـتثناء،             . االنسانية لمخيمات الالجئين  

لتطبيع العالقة زيارة عباس زكي الى بيروت على أمل التقـدم           على ان يتبع تشكيلها والبدء في اتخاذ اجراءات         
  .في قيام تمثيل ديبلوماسي رسمي

ان قالـت    مـصادر مطلعـة       أن هنادي حشاش وزياد عيتاني    ن مراسليها نقالً ع  9/10/2005 عكاظ   وأضافت
ينية واحـدة   يكون داخل المخيمات بشكل منظم وله مرجعية فلسط       يجب أن   السنيورة اكد ان السالح الفلسطيني      

  . يمكن ان تنسق الحكومة واالجهزة االمنية اللبنانية معها
ان هناك محاوالت منذ    أكد  السنيورة   أن   صيدا رأفت نعيم   في   عن مراسلها نقالً    9/10/2005المستقبل   وأفادت

 نحن في   شهور لبث الفتنة بين اللبنانيين والفلسطينيين يتصدى لها العقالء والعروبيون في صيدا، وسنظل نعمل             
الحكومة اللبنانية بالتواصل المباشر وبالحديث مع السلطة الفلسطينية وممثلي االخوة الفلسطينيين لكـي تعـود               
االمور إلى نصابها مهما كلف األمر، وأنا على يقين ان اخوتنا ستصمد وأمتنا ستنتصر وأن قضيتنا المحقة في                  

ورأى ان المـشكلة     . وصبره وصونه لوحدته وعروبته    فلسطين ستجد حالً عادالً بفضل كفاح الشعب الفلسطيني       
بين األخ وأخيه ال تحل بالسالح، بينما القضية واحدة واالخوة قائمة، وأن المخيمات ما كانت آمنـة وال هادئـة        
طوال عقود النزاع، وبعد الطائف تالعب بها النظام األمني كما نعلم جميعاً ألسباب وغايـات ال عالقـة لهـا                    

  .الفلسطيني أو قضيتهبمصلحة الشعب 
 سوري، وأن   -ذكرت معلومات لـالمستقبل ان ثمة بحثاً سيدور بين الفرقاء الفلسطينيين، يليه حوار فلسطيني            و

الفصائل تطالب بأن يرفع الجيش الحصار عن المواقع الفلسطينية ليصار إلى حـل مـسألة الـسالح خـارج                   
والالفت بعـد اجتماعـات أمـس ان رئـيس           .ي سور - فلسطيني وآخر فلسطيني   -المخيمات بحوار فلسطيني  

الحكومة تلقى اتصاالً هاتفياً من أحمد جبريل الذي عبر عن ارتياحه إلى الروح اإليجابية التي بـرزت فيهـا،                   
 الفلسطينية، وشدد على روح     -وأثنى على مواقف الرئيس السنيورة وأبدى استعداده لما يعمق المصلحة اللبنانية          

، قال خالد عارف لـالمستقبل انه في ما يتعلق بالسالح           أيضا وفي صيدا  .د عن التشنج  الحوار وضرورة االبتعا  
  لبنانيـاً  -الفلسطيني خارج المخيمات فإن المصلحة تقتضي حواراً فلسطينياً ـ فلسطينياً وحـواراً فلـسطينياً   

  .ة وللحقوق الفلسطينية في آنوتدخالً من ِقبل القيادة الفلسطينية لدى بعض األشقاء العرب ضمانة للسيادة اللبناني
رأى وزير االعالم غازى العريضي ان نظرية تحرير فلسطين من لبنان لم تعد قائمة على االطـالق                 من جهته   

وان هناك إجماعا بين اللبنانيين على ان استخدام السالح الفلسطيني لتحرير االراضي الفلسطينية انطالقا مـن                
 الوزير السابق فارس بويز أنه على قدر ما على الفلـسطينيين احتـرام              رأىكما  . لبنان مسألة لم تعد مطروحة    

سيادة لبنان واستقالله، يجب على لبنان، بانتظار حل المشكلة الفلـسطينية وعـودة الالجئـين، احتـرام أمـن                   
الفلسطينيين وحالتهم االجتماعية، معتبراً أن اي حوار هو ضروري ال بل هو منتظر ومطلوب في هذا الظرف                 

 النائـب   أمـا . ذات، منعاً لتأزم هذه العالقات ومنعاً لفقدان الثقة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البالد               بال
 سوريا بأنها من يحرك الفلسطينيين في هذه المرحلة، والمخيمات هي قنابل موقوتة             فقد اتهم نعمة اهللا ابي نصر     

ريك المخيمات من خالل السوريين وال احد يـستطيع         تحركها سوريا ساعة تشاء، واالحداث أثبتت انه يمكن تح        
  . تحريكها سواهم

 عضو اللجنة التنفيذية في جبهة التحرير       أنثائر عباس    نقالً عن مراسلها   9/10/2005شرق األوسط   ال ذكرتو
بعيد انتهاء االجتماع ان الرئيس السنيورة نفى بشدة اي ارتباط الثـارة موضـوع               قال   الفلسطينية محمد ياسين  

وقال ، ان الـسنيورة      . ، والتقرير الدولي في قضية اغتيال الرئيس الحريري       1559لسالح الفلسطيني بالقرار    ا
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حاول ان يفصل بين السالحين، سالح المخيمات وخارج المخيمات، معتبراً ان سالح المخيمات ليس هذا وقته،                
  . لكن السالح خارج المخيمات غير مسموح

مركزا لها في خـراج     أخلت  القوات التابعة لحركة فتح االنتفاضة      أن   9/10/2005الخليج اإلماراتية    وجاء في 
  .بلدة عيتا الفخار في قضاء راشيا

 بمداهمة مواقع في البقاع كانـت        قامت  وحدات من الجيش اللبناني     أن 9/10/2005 السياسة الكويتية    وذكرت
وذكر شهود عيان ان وحدة من الجـيش        ..تستخدمها تنظيمات فلسطينية وصادرت كميات من األسلحة والذخائر       

اللبناني داهمت مركزا لمنظمة الصاعقة الفلسطينية يقع بالقرب من المنطقة وصادرت قذائف آر بـي جـي و                  
وذكر أحد مسؤولي    .هاون وذخيرة تستخدم في األسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة دون أن توقف أي شخص            

 المذكور أخلى في منتصف شهر ابريل الماضي عند انسحاب الجيش           الصاعقة اإلعالميين في البقاع أن المركز     
وفـي   .نافيا توقيف أي من عناصر تنظيمه     ..السوري من لبنان وما تبقى بداخله من ذخيرة ال يصلح لالستخدام          

اطار عملية دهم مركز الصاعقة نفذت وحدة من الجيش عملية مماثلة في بلدة الروضة في البقاع الغربي شملت                  
  .االنتفاضة-فتح¯ عسكرية كانت تستخدمها فصائل فلسطينية أحدها تابع لمراكز 
 الفصائل الفلسطينية حذرت من ان اي تعرض للمخيمات          أن  دمشق  من 9/10/2005 الوطن القطرية    وأشارت

الفلسطينية في لبنان من قبل الجيش او الدولة اللبنانية سيؤدي الى حدوث مضاعفات وتطورات خطيرة مـشددة                 
ونفت هذه  ‚ ورة تقيد الجانب اللبناني باتفاق القاهرة الذي ينظم الوجود الفلسطيني على الساحة اللبنانية            على ضر 

‚ المصادر لـ الوطن وجود اي عمليات تسلل او تهريب لالسلحة من سوريا الى المخيمات الفلسطينية في لبنان                
الثارة فتنة  ‚ هو الذي روج لمثل هذه االكاذيب     ‚ مؤكدة ان فريقا لبنانيا معروفا بعدائه للشعب الفلسطيني وللعروبة        

  .1559بين الشعبين الفلسطيني واللبناني ولتهيئة االجواء امام تطبيق القرار 
  
  نجري مشاورات حول وضع الحكومة : أبو مازن  .4

اكد الرئيس محمود عباس مساء امس في مؤتمر صحافي عقده في مقر الرئاسة بغزة انه يجري                :  وفـا -غزة  
وقال إن المجلس التشريعي طلب      .ات من اجل تشكيل حكومة فلسطينية تلبية لتوصية المجلس التشريعي         مشاور

تشكيل حكومة جديدة ونحن نجري مشاورات مع االخوة والجهات المسؤولة حتى نتمكن من تلبية طلب المجلس                
مين يمكن ان نصل الـى       ال أعتقد انه في خالل يو      :واضاف .التشريعي ونعيد تشكيل الحكومة او نشكل حكومة      

   .نتيجة لكننا في صدد البحث المستمر للوصول الى هذه الموضوع لتلبية رغبة المجلس التشريعي
  9/10/2005األيام الفلسطينية 

  
  
  تزايد مؤشرات تأجيل االنتخابات التشريعية   .5

النتخابات التـشريعية،   تزايدت المخاوف في الشارع الفلسطيني من إمكان تأجيل او إلغاء ا           : طاهر النونو  ،غزة
وسط معارضة فصائلية ألي خطوة من هذا النوع، غير ان حجم الضغوط الداخلية والخارجية التي تتعرض لها                 
السلطة بات ينذر بإمكانية اتخاذ مثل هذه الخطوة التي قد تكون الشرارة التي تفجـر االوضـاع فـي الـساحة           

تشريعي عن خشيتهم من ميالد سيناريو جديد يـستجيب         وأعرب بعض أعضاء المجلس ال    . الفلسطينية المتوترة 
من خالله أبو مازن للضغوط الخارجية المطالبة بمنع حماس من دخول االنتخابات، خصوصاً في ظـل حالـة                  

وذكرت مصادر اعالمية ان أوساطاً في السلطة وفتح وفي المجلس التشريعي، يتنافسون في ما               .الفلتان األمني 
 التي توجب تأجيل االنتخابات وضغوطات كبيرة على عباس لتأجيلهـا، وحـسب هـذه               بينهم لتقديم المسوغات  

المصادر، فإن أبرز هذه المسوغات تدهور األوضاع األمنية، واالدعاء بأن إجراء هذه االنتخابات سيفاقم هـذه                
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تعل من غـزة    االوضاع، ويؤجج التوتر في الساحة الفلسطينية، وقد اضفى انتقال حالة الفلتان االمني بشكل مف             
  .الى الضفة من دون مبرر منطقي عبر حملة االختطافات في صفوف حماس بعض التأكيد على هذه المخاوف

  9/10/2005الخليج اإلماراتية 
  
  الفلسطينيون يشيرون الى تقدم فـي جهود ولفنسون حول القضايا العالقة في غزة .6

 اشارت السلطة الفلسطينية امـس      :وكاالت،  هيم كامل ابرا  ،القدس المحتلة  9/10/2005الرأي األردنية   نشرت  
الى حصول بعض التقدم في الجهود التي يبذلها ولفنسون في ما يتعلق بالقضايا العالقة في غزة ومنهـا قـضية                   

واجتمع امس مع قريع والقدوة كال على حدة، ورفض االدالء بـاي تـصريح للـصحافيين عقـب         .معبر رفح 
القدوة ردا على سؤال لوكالة فرانس برس عما اذا كان ولفنسون نقل حصول             واثر االجتماع، قال     .االجتماعين

 يبدو ان هناك بعض التقدم، وستعقد اليـوم اجتماعـات           :اي تقدم على صعيد القضايا العالقة، ومنها معبر رفح        
وعـن   . لكن علينا ان ننتظر التوصل الى نتائج هذه االجتماعـات          :واضاف.للجان المتخصصة لبحث التفاصيل   

زيارة عادية ضمن الزيارات المتكررة كون مهمته تقتضي االجتماع المتواصـل           : يارة ولفنسون، اوضح انها   ز
مع االطراف، والبحث يجري االن في تفاصيل االمور ومنها قضية معبر رفح وقضية ركام المستوطنات فـي                 

وفي ما يتعلق بمعارضة     .دهاوحول االنتخابات التشريعية اكد القدوة للصحافيين انها ستجري في موع          .القطاع
اسرائيل لمشاركة حماس في هذه االنتخابات، قال ان موقف السلطة واضح في هذه المسألة، وسنبقى نكـرره،                 

واعتبر ان ما يشهده الـشارع       .وليس استجابة الي مطلب خارجي    .. وهو ان االنتخابات شأن فلسطيني داخلي     
   .لفلسطينيةالفلسطيني يؤثر سلبا على التحركات السياسية ا

وولفنسون شدد في ختام لقائه مـع       أن  رام اهللا سائدة حمد      نقالً عن مراسلتها في    9/10/2005الحياة    وأضافت  
قريع على ضرورة بدء العمل في قضايا الميناء والمطار في القطاع، معبرا عن اعتقاده بان قضية معبر رفـح                   

 اسرائيلية بدعم دولي حول ضرورة تشغيل المعبـر         الحدودي قابلة للحل وانه يسعى الى الحصول على موافقة        
لحركة االفراد في كال االتجاهين وللبضائع في طريق خروجها من القطاع على ان يتم ادخال البـضائع عبـر                   

وشـدد علـى     .معبر كيرم شالوم لفترة انتقالية لحين التوصل الى اتفاق شامل حول معبر رفح بوجود دولـي               
 وناجعة تضمن دخول المواد االولية الالزمة للدفيئات الزراعية وتصدير السلع           ضرورة ايجاد آلية عمل سريعة    

واشار الى اهمية بدء تشغيل الطريق الرابط بين الضفة والقطاع أقله عن طريق القوافل في المرحلـة                 . المنتجة
وكـان  . ج غزةوكشف عن مماطلة اسرائيلية في شأن قضية نقل ركام المستوطنات وازالتها الى خار            .االنتقالية
 اشار الى ضرورة تأسيس جسم دولي يشرف على المشاريع التي ستقوم الدول المانحـة بتنفيـذها او                  هالفتاً ان 

  .تمويلها والتي سيتم تقديمها الى السلطة الفلسطينية االسبوع المقبل
سحاب من غزة ليس     الى البدء بعملية سياسية ذات صدقية تعطي االمل للفلسطينيين بان االن           قريعدعا  , من جهته 

  .النهاية بل بداية لنهاية االحتالل
  
  حماس ستكون بعد االنتخابات في اطار السلطة ومنظمة التحرير : زكيعباس  .7

أكد عباس زكي أن السالح المقاوم الذي يحترم اتجاهـه وال يـستخدم اال ضـد                : صنعاء عبد العزيز الهياجم     
ـ      . طع للطرق فهو محرم على الفلسطينيين     أما السالح القا   ,األعداء باق ما بقي االحتالل     ـ وقال فـي حـديث ل

سننزع أسلحة كل الذين يستخدمون السالح في الجبهة الداخلية من أجل القـوة أو المباهـاة أو فـي                   : الدستور
أمن سياسي هذا يأخذ حوارا وتفاوضا مع الجهات        , ونحن لدينا نظرية في االمن    , األعراس أو في قضايا السطو    

وأضاف أن ضبط السالح ال      .أما الجنائي فال وحدة له وال أب له ولن يحميه أحد          ,رأسمالنا وحدتنا   المعنية ألن   
يعني جمع السالح كما يفهم البعض وانما يعني تنظيم السالح وترشيد المقاومة واالنتفاضة بحيث تكون أي فعل                 

وشـدد علـى ضـرورة أن    . ابقةيعبر عن شيئ يستجيب للمصالح العليا لشعبنا الفلسطيني وليس منافسة أو مس  
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فمرحلة التحررتحتاج الى جهد ودم وعطاء ولها أخالقياتها ولها فلسفتها ومرحلة االسـتقالل             , تكون هناك وقفة  
ونحتاج الـى أن يكـون      , فيجب أن نستبسل وأن يكون النضال ضد اسرائيل ال خالف عليه          , لها أيضا فلسفتها  

ستراتيجية التي نتخذها أن يكون عملنا سياسيا ألن اسرائيل أخطر          اال, العمل العسكري تكتيكا وليس استراتيجية    
 وحول موقف السلطة وفتح من الضغوط االسرائيلية والدولية         .ما يواجهها أن تكون سياسيا ومنظما وديمقراطيا      

جب هذا يقوي حماس أكثر ألنه مزاج الشارع الفلسطيني وبالتالي ي         : البعاد حماس عن االنتخابات التشريعية قال     
وموقفنا هـو   , أن ال تتضايق حماس وأنا أعتبر ذلك هدية كبرى لحماس وهي مرتاحة من هذا الكالم وال تخشاه                

. أننا نرفضه ألن موضوع االنتخابات شأن سيادي لنا لن نسمح ألحد أن يفرض علينا أن ننتخب من ونعزل من                  
في اعتقـادي   : دات االسرائيلية قال  وبخصوص اعالن حماس لموقفها بعدم اطالق الصواريخ من غزة تجاه البل          

وحماس أعتقد أنها ستكون في   , أن حماس تعمل بشكل تدريجي نحو ادراك ما هو في مصلحة الشعب الفلسطيني            
المرحلة القادمة في اطارات منظمة التحرير وفي اطارات السلطة ألنها ستخرج بعد االنتخابات التشريعية بلغة               

 نعتبره خائنا ونوزع بطاقات اتهـام       242ن في فتح كنا الذي يعترف بالقرار        نح. مختلفة من التي تمارسها اآلن    
فمن حق حماس أن تلعب هذه اللعبة ولكن حال أن تصبح مسؤولة عن االمن والقدس والمستقبل والبناء وكـل                   
, شئ ومسؤولة في اطار الدول وتذهب الى مؤتمرات عندها أعتقد أن حماس ستكون في منتهى الذكاء السياسي                

نحن نعلم كفلسطينيين من السلطة الى حماس الى فتح أن أهم شئ أن ال تكون الكرة في المرمـى الفلـسطيني             و
علينا أن نبقي الكرة في المرمى اآلخر وأن نكون مقنعـين           , وأن ال يشعر الناس بخالفاتنا ويتسلوا على أخطائنا       

ين قيادات فتح فـي الـداخل والخـارج    وقال عن الخالفات ب. في أي ممارسة سياسية أو أقتصادية أو عسكرية      
وكان  ,الخالفات كانت دائما موجودة لكن لألسف اآلن بدأت تظهر في االعالم           :وخصوصا بين قدومي وعباس   

اآلن ال  , االخ أبو عمار هو القلعة التي تختفي وراءها كل األخطاء باعتبار أنه االول والمعني وربان الـسفينة                
هناك بعض الرؤى المختلفة ولكن نسعى بجهد أن ال تعترف بعدم القدرة على            ,نستطيع أن نكابر ونقول ال يوجد     

  .حلها ونحن نواصل الجهود بهذا الشأن 
  9/10/2005 الدستور

 
  الرجوب ينفي تصريحات شالوم حول تهريب السالح .8

غزة  نفى جبريل الرجوب امس تصريحات شالوم حول ازدياد عمليات التهريب من مصر إلى               : د ب أ   ،رام اهللا 
وقال إن السلطة الفلسطينية ضبطت الوضع على الحدود بين غزة ومصر بشكل تام              .بعد االنسحاب االسرائيلي  

 ضـبطنا   :وأضـاف . بعد االنسحاب فورا نافيا وجود أي مظهر من مظاهر التهريب التي تحدث عنها شـالوم              
 عاما ولـدينا تعـاون      38  ساعة بعد االنسحاب فيما عجزت إسرائيل عن ضبطها على مدار          24الحدود خالل   

 .فلسطيني مصري فاعل لمواجهة كل قضايا التهريب والتسلل التي تقول معطياتنا إنها انخفضت إلى الصفر
  9/10/2005الرأي األردنية 

  
  خرما يحذر من أْن يكون االنسحاب مجرد تضليٍل للعالم .9

 من غزة، خدعة صـهيونية، يرمـي   حذّر وزير في السلطة الفلسطينية من أن يكون االنسحاب المنقوص       : غزة
الكيان الصهيوني من خاللها إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية، وفـتح عالقـاٍت مـع الـدول العبريـة                   

وقال وزيـر النقـل      .واإلسالمية، في حين تحول غزة إلى سجن، بسبب سيطرتها على معابره وحدوده وجوه            
الدولة العبرية اآلن أمام امتحان     : في بياٍن صادر عنه، إن    والمواصالت في السلطة المهندس سعد الدين خرما،        

حقيقي، فإما أن تثبت أن انسحابها كان جاداً وحقيقياً، وذلك من خالل تخليها عن كافة ممارساتها، وترك حدود                  
وأجواء وبحر ومنافذ القطاع في أيدي أهله وأصحابه، وإما أن تؤكد أن هذا االنسحاب ما هو إال ذر للرماد في                    
العيون، ال تتجاوز أهدافه أكثر من تضليل العالم، وتحقيق مكتسبات تطبيعية واقتصادية وسياسية مع العـالمين                
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العربي واإلسالمي، وإيهام العالم بأن إسرائيل قدمت تنازالت جريئة ومؤلمة، وهي بحاجة إلى ثمن مقابل هـذه                 
حديداً اللجنة الرباعية، إلى التدخّل بشكٍل فاعل،       ودعا المجتمع الدولي، وت    .التضحيات الوهمية على كافة الصعد    

للقيام بإجبار االحتالل على الموافقة على فتح معبر رفح، وتأمين المعبر اآلمن بين الضفة والقطاع، والبدء ببناء                 
  .الميناء، وإعادة تشغيل المطار، حتى ال يتحول القطاع إلى سجن كبير

  9/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  زير الثقافة يشيد بقرارات اليونسكو اعتبار البلدة القديمة من القدس أراضي محتلةو .10
أشاد يحيى يخلف، بقرارات اليونسكو، التي أكدت في جميع قراراتها على الوضع القانوني للبلـدة               : باريس وفا 

 .عامة لألمم المتحدة  القديمة في القدس، باعتبارها أراضي محتلة تنطبق عليها قرارات مجلس األمن والجمعية ال            
وقال إن هذا يعني عدم جواز اإلجراءات األحادية الجانب التي قامت بها سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي فـي                   

ووجه تحية تقدير لمعالي المدير العام لمنظمة اليونسكو السيد كواشيرو ماتسورا، الذي أعلـن               .المدينة المقدسة 
ام عن خطة شاملة لصون وحماية وتأهيل التراث الثقافي لمدينة القدس،           في الدورة الحادية والثالثين للمؤتمر الع     

 .وحيا باسم الشعب الفلسطيني جهوده من أجل ضمان التطبيق الكلي لقرارات اليونسكو المتعلقة بمدينة القـدس               
ـ               ديرها وأكد على التزام القيادة الفلسطينية بأهداف ورسالة اليونسكو، وعلى دعمها لجهود منظمة اليونسكو وم

العام في العناية بقضايا التربية والثقافة والعلوم، وفي نشر وتعميم المعرفة لخدمـة أهـداف الـسالم والعدالـة          
  .والديمقراطية

  9/10/2005األيام الفلسطينية 
 

   قباني بشهر رمضانانسالمة يهنئوعباس  .11
 من رئيس السلطة الفلسطينية هنـأه       الشيخ محمد رشيد قياني، أمس، اتصاال هاتفيا      البنانية  تلقى مفتي الجمهورية    

 .فيه بحلول شهر رمضان المبارك، وبادله المفتي التهنئة متمنيا له التوفيق في مهامه الوطنية الفلسطينية الجليلة               
 .كما تلقى قباني اتصاال مماثال من وزير االوقاف والمقدسات االسالمية في فلسطين الشيخ يوسف سالمة

 9/10/2005المستقبل 
  

  اد أحد نشطاء كتائب األقصى قرب نابلساستشه .12
استشهد أحد كوادر كتائب شهداء األقصى فجر اليوم خالل اشتباك مسلح مع قوات االحتالل في بلدة عـصيرة                  

إن : كتائب الشهيد عبر مكبرات الصوت وشبكة اآلذان الموحد في نابلس، وقالت          الونعت   .الشمالية قرب نابلس  
ش الصهيوني في عصيرة الشمالية يأتي في إطار ردود كتائب شهداء األقـصى             عملية إطالق النار باتجاه الجي    

على جرائم االحتالل المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي كان أخرها اغتيال اثنين من قادة الكتائـب                 
  .في مدينة نابلس

  9/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  اراً شامالًفرض عليها حصيغلق قرية مردة وياالحتالل  .13
، بلدة مردة شمال مدينة سلفيت، وفرضت عليها حصاراً شـامالً،           أمس أغلقت قوات االحتالل الصهيوني صباح    

وذكرت مصادر محلية أن جنود االحـتالل المتواجـدين علـى            .ونشرت دورياتها على مداخلها وفي محيطها     
ين أن البلدة مغلقة، بحجة أن أطفال البلـدة         مداخل البلدة منعوا الطالب والموظفين من الخروج من البلدة، معلن         

وأضافت المصادر بأن جنود االحتالل داهموا البلدة أكثر من أربع مرات            .يرشقون دوريات االحتالل بالحجارة   
وأشـارت إلـى أن      .خالل األيام األخيرة في ساعات الليل، تحت وابل من قنابل الصوت واإلنارة والرصاص            
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صالة التراويح، وتستمر لعدة ساعات، يتخللها عمليات تفتيش للمنـازل واحتجـاز            عمليات المداهمة تبدأ عقب     
  .عشرات الشبان، والتحقيق معهم ميدانياً والتنكيل بالمواطنين

  9/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  وضع حجر األساس لمدينة خليفة في غزة  .14
محمود عباس و عبـد اهللا بـن زايـد آل           احتفل في غزة أمس بوضع حجر أساس مدينة الشيخ خليفة بحضور            

  . نهيان
 9/10/2005البيان 

  
  اتفاق على تداول رئاسة بلدية دير الغصون شمال طولكرم .15

 أمس عن توقيع اتفاق بين قائمة االصالح والتغيير وقائمة أبناء البلد المحـسوبة علـى الجبهـة                   أول أعلن يوم 
ب الشعب الفلسطيني يقضي بتداول رئاسـة بلديـة ديـر           الشعبية ، وقائمة البناء والتطوير المحسوبة على حز       

وذكرت مصادر البلدية أن االتفاق ينص على أن يتولى مرشح من            .الغصون شمال طولكرم بين القوائم الثالث     
قائمة االصالح والتغيير رئاسة البلدية نصف دورة، فيما يتناوب مرشحان من قـائمتي أبنـاء البلـد والبنـاء                   

  .ة في نصف دورة المجلس الثانيةوالتطوير على الرئاس
  9/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   شبان فلسطينيين قرب بيت لحم» 7«اعتقال  .16

اوقفت القوات االسرائيلية فجر امس سبعة فتيان فلسطينيين في بلدة حوسان القريبة من بيت على ما افاد مصدر                  
 عاما اوقفـوا اثـر رشـقهم        17 و 15اعمارهم بين   واوضح المصدر ان الفتيان الذين تتراوح       ‚ امني فلسطيني 

قالت ناطقة باسم الجيش انها غير قـادرة        ‚ وردا على اسئلة وكالة فرانس برس     ‚ حجارة على سيارات اسرائيلية   
اربعـة  «وافاد مصدر في الشرطة االسرائيلية انه تم في بلـدة حوسـان توقيـف               ‚ على تأكيد هذا النبأ او نفيه     
هم القوا في االشهر االخيرة حجارة وزجاجات حارقة على سيارات اسرائيلية واعتقلت            فلسطينيين سيحاكمون الن  

  .عزون واقتادته الى جهة مجهولة«من بلدة » حماس«قوات االحتالل أمس ناشطا من حركة 
  9/10/2005الوطن القطرية 

  
  محكمة صهيونية تعتزم إبعاد أسيرين  .17

لقها الشديد من العرضين الجديـدين اللـذين تقـدمت بهمـا            أعربت جمعية أنصار السجين، في رام اهللا، عن ق        
المحكمة العليا الصهيونية إلبعاد األسيرين عادل شنيور وعبد الكريم جعافرة ، وذلك بعد مرور أكثر من أربـع               
سنوات على اعتقالهما إدارياً بدون أية تهمة سوى أنهما يشكالن خطراً مستقبلياً على أمن المنطقة والجمهـور                 

وقالت الجمعية إن المحكمة العليا الصهيونية تقدمت بهذين العرضين اللذين           .ة ادعاءات مخابرات االحتالل   كعاد
سيكونان لمدة ثالثة سنوات دون تحديد الجهة التي سيبعد إليها األسيران، وذلك بعد تقديم الجمعية التماساً مـن                  

  .خالل محاميها  لإلفراج عن األسيرين
  9/10/2005 عالمالمركز الفلسطيني لإل

  
  إصابة أسرى سجن المسكوبية بتسمم غذائي .18
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أفاد اسير في مركز تحقيق المسكوبية، لمحامي نادي األسير ، أن عدداً من األسرى                : عالء المشهراوي  -غزة  
القابعين في الزنازين ٌأصيبوا بتسمٍم غذائي خالل وجبة السحور عندما تم إحضار سندوتشات لبنة فاسدة من ِقبل                 

وأدى ذلك إلى استفراغ كافة األسرى لألكل وشعورهم بأوجاٍع شديدة           .دارة السجن تبين أنها منتهية الصالحية     إ
وقال األسير إن شرطة السجن رفـضت        .في البطن وكذلك إسهال شديد وبشكل مستمر جراء تناول تلك اللبنة          

نقل األسرى إلى العيادة الطبية حيث تم إخبارهم بأنه سوف يتم التحقيق في موضوع األكل إال أن ذلـك كـان                     
  .مجرد ذر للرماد في العيون، حسب قول األسير

  9/10/2005اإلتحاد اإلماراتية 
 

  شالوم يتوعد بمنع حماس من المشاركة باالنتخابات  .19
استبق شالوم، لقـاء عبـاس وشـارون،        :  آمال شحادة  ،القدس المحتلة  9/10/2005ج اإلماراتية   الخلينشرت  

بالتهديد بتجنيد المجتمع الدولي لالنضمام إلسرائيل في عدم اعترافها بنتائج االنتخابات الفلسطينية اذا شـاركت               
ف من االنتخابات نقل بحذافيره إلى      وقال شالوم في مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، إن الموق          .حماس فيها 

وواصل . السلطة الفلسطينية التي تدرك تماما أن إسرائيل لن تسمح لحماس بالمشاركة في االنتخابات التشريعية             
وقـال إن   . تحريضه على السلطة الفلسطينية باالدعاء انها لم تستعمل سلطتها بما يمنع تهريب أسلحة إلى غزة              

وأضاف لـيس   . ذلك وتأمل ان يمنع المصريون استمرار دخول األسلحة بحزم اكبر         إسرائيل قلقة للغاية جراء     
لدى الفلسطينيين مشكلة في نقص الذخيرة بل ان مشكلتهم تكمن في عدم وجود ارادة لديهم بمحاربـة حمـاس،                   

  .االمر الذي يدفعنا إلى معارضة اعطاء الفلسطينيين المزيد من البنادق
شالوم استطرد ان ياسر عرفات كان قد قرر فـي حينـه محاربـة              أن   8/10/2005 48عرب  وأضاف موفع   

من جهة اخرى شدد     .االرهاب واصدر اوامر بقص لحى نشطاء حماس وبذلك حظينا بثالث سنوات من الهدوء            
شالوم على انه لن يكون هناك انسحابات اسرائيلية احادية الجانب من االراضي الفلسطينية وان اسـرائيل لـن                  

  .من االراضي من دون الحصول على مقابلتخسر المزيد 
  

  شارون تستهدف احياء خارطة الطريق -قمة عباس: شالوم .20
اكد شالوم امـس ان القمـة       :  عمان ،عبدالجبار ابوغربية ،  القدس المحتلة ،   فرح سمير  ،غزة،  عبد القادر فارس  

تقـوم بكـل وسـعها      وزعم ان اسرائيل    . المرتقبة بين شارون وعباس يجب ان تسمح باحياء خارطة الطريق         
  .النجاح هذه القمة بهدف احياء المحادثات حول تطبيق خارطة الطريق

وتناقلت وسائل اعالم اسرائيلية من مصادر مطلعة قولها ان ثمة احتماالً لمشاركة العاهل االردني في هذه القمة                 
  . لكن هذه المعلومات لم تتأكد بعد

  9/10/2005عكاظ 
  

  شروط اعادة تفعيل معبر رفح شارون، بيرس وموفاز يناقشون  .21
يعقد شارون، اليوم االحد، جلسة مشاورات مع بيرس وموفاز، للتداول في الترتيبات التـي سـيتم                : الفت حداد 

 .ويأتي هذا االجتماع تمهيدا للقمة المرتقبة بين شارون وعباس، بعـد غـد الثالثـاء              . اتباعها على معبر رفح   
 ستوافق على انتقال البضائع عبر معبر رفح او انه سـيتم تخصيـصه              وسيناقش االجتماع ما اذا كانت اسرائيل     

واضاف المصدر ان المسؤولين سيناقشون، ايضا، دور المراقبين الدوليين الذين سيـشرفون            . لعبور الناس فقط  
  .  على عمل معبر رفح

  9/10/2005 48عرب
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 السيطرة على الفلسطينيين ستلحق بنا هزيمة مدوية: ليفين .22
قد غير مسبوق يقدم عليه جنرال اسرائيلي لسياسة دولته ضد الفلسطينيين، قال نائب رئيس الموساد               في ن : غزة

السابق الجنرال عميرام ليفين، إن مواصلة اسرائيل فرض سيطرتها على الشعب الفلسطيني ستؤدي الى الحاق               
 ستلحق هزيمة باسرائيل؟    واضاف أن السؤال الذي يجب أن يطرح هنا ليس هل         . هزيمة مدوية بالدولة العبرية   

وحذر من ان الديمقراطيات حتى عنـدما       . بل متى ستحل هذه الهزيمة؟ بعد عامين او عشرة او عشرين عاماً؟           
واعتبـر أن االحـتالل     . تدعي التسلح باالخالق ال يمكنها أن تنتصر في حال قامت باحتالل شـعوب اخـرى              

وقال . اء العمليات االرهابية ضد المدنيين االسرائيليين     االسرائيلي لالراضي الفلسطينية هو السبب الرئيسي ور      
ووجـه  . ان من االمور الطبيعية ان تؤدي السيطرة على شعب اخر واحتالل اراضيه الى عمليـات ارهابيـة                

وقال ان الـذي يتحمـل      . انتقادات حادة جداً لقيادة جيش االحتالل، بسبب سياسة التنكيل بالمدنيين الفلسطينيين          
 اما أن قيادة الجـيش ال تفهـم أن          :واضاف.  هذه الممارسات هو القيادة العليا للجيش االسرائيلي       المسؤولية عن 

اساليب االحتالل في السيطرة على الشعب الفلسطيني ومن ضـمنها الحـواجز العـسكرية، تفـسد المجتمـع                  
 المستوى الـسياسي    االسرائيلي ومن ثم تعجل بهزيمة الدولة، واما أن هذه القيادة تخشى ان تعترف بذلك على              

  . كحقيقة تاريخية
وقال اتوقع من قيادة الجيش ان تقول ان الجدار يمثل اجراء قمعيا وتنكيليا بمواطنين مدنيين مساكين، وال يمكن                  

ان اسرائيل تضلل العالم     واعتبر. لمثل هذه الجدار أن يقرب المجتمع االسرائيلي من التسوية السياسية للصراع          
وحسب ليفين فإن الجيش الـذي      . تدمير المناظر الطبيعية في الضفة بحجة مكافحة االرهاب       عندما يقوم جيشها ب   

واقترح ان تعلن   . ال يشير للمخاطر الناجمة عن تواصل االحتالل، هو جيش ال يقوم بواجبه على الوجه االكمل              
 في غضون عـامين، حتـى       اسرائيل للفلسطينيين وللعالم بأسره انها ستقوم بانهاء احتاللها للمناطق الفلسطينية         

  . يتأكد الفلسطينيون اننا جادون في ذلك
  9/10/2005شرق األوسط ال

 
  مليون شيكل لحماية التجّمعات االستيطانية شمال القطاع 85 .23
يبدو أن االندحار الصهيوني من غزة يزيد من عبء الحكومة الصهيونية من الناحية المالية، وذلك بسبب                : غزة

فقد ذكرت مصادر عبرية أن القوات الصهيونية ستقوم قريباً          . صواريخ المقاومة الفلسطينية   الرعب الذي خلّفته  
بتوزيع مكعبات خاصة في مواقف الباصات واألماكن العمومية في المستوطنات المعرضة لخطـر صـواريخ               

ريباً فـي أنحـاء     وستوزع المكعبات ق   .القسام، كي يحتمي فيها المستوطنون في حال انطالق صفارات اإلنذار         
وتعتبر المكعبات جزءاً من خطٍة لتحصين المجمعات االستيطانية القريبة مـن األمـاكن             . سيدروت وضواحيها 

الحدودية، تتضمن أيضاً تدعيم أسقف الحضانات والصفوف المدرسية، وبناء أسوار إلكترونية وجدراٍن إسمنتية             
 المصادر إلى أن كلفة هذه المكعبات والتحصينات تُقـدر          وأشارت. مرتفعة لمنع القنّاصين من اصطياد أهدافهم     

  . مليون شيكل85بـ 
  9/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  !عميٍل للموساد الصهيونّي في كردستان العراق1200 .24

كشف صحافي فرنسي النقاب عن نشاطات استخبارية صهيونية في شمال العراق وخاصة في             :  وكاالت ،بغداد
وقال جورج مالبرونو في مقالٍة له في صـحيفة الفيغـارو الفرنـسية بعـد زيـارٍة للكيـان             .الكرديةالمناطق  

الصهيوني، إن معلوماٍت خطيرة حصل عليها حول نشاطات الموساد في شمال العراق، وعالقاتهم األمنية مـع                
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تعال أزماٍت وحروٍب أهلية داخل     القادة األكراد منذ عدة عقود وكيف أنهم يدربون كوماندوس أكراداً من أجل اف            
 رجل مخابرات مـن الموسـاد       1200ويشير إلى أن التقديرات المعلوماتية الفرنسية تتحدث عن قرابة           .العراق

وتُضاف هـذه    .2004وخبراء عسكريين صهاينة يزاولون نشاطاتهم في إقليم كردستان العراق منذ بداية عام             
عن نشاطات أمنية صهيونية في شمال العراق وإنشاء مراكز للموساد فـي            المعلومات إلى المعلومات المتواترة     

  .عدة مدن عراقية
  9/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  مؤشر القدس يواصل اتجاهه الصعودي  .25

مقارنة مع   % 27,1 نقطة أي ما نسبته      22,11 نقطة بارتفاع مقداره     64,896اغلق مؤشر القدس عند مستوى      
وجرى عقد خمس جلسات تداول في سوق فلسطين لألوراق المالية خالل االسبوع تم              .وع السابق   إغالق االسب 
وقد تـم تـداول     .  عقدا   3528 مليون دوالر نفذت من خالل       017,40 سهما بقيمة اجمالية     748,5تداول فيها   

  . شركة مدرجة ومتداولة في السوق24 شركة من أصل 21أسـهم 
  9/10/2005 الدستور

  
  من الطاقة الفلسطينية يختتمون برنامجا تدريبياموظفون  .26

 موظفا من وزارة الطاقة الفلسطينية اعمال برنامج متخصص حول الكبالت المجدولة            13 انهى   :  بترا –عمان  
وتلقـى   .الذي عقد في مركز التدريب الكهربائي التابع لشركة الكهرباء الوطنية على مـدى اربعـة اسـابيع                  

ة وتطبيقات عملية في موضوع البرنامج مثلما زاروا عددا مـن مواقـع شـركة               المشاركون محاضرات نظري  
  .الكهرباء

  9/10/2005 الدستور
  

   عباس  -مصر تدعو إسرائيل إلى إنجاح لقاء شارون .27
قبيل اللقاء المرتقب بين عباس وشارون، أجرى أبو الغيط اتصاال هاتفيا بشالوم حثه خالله على أهمية                 :القاهرة

 إجراءات تسهم في إنجاح هذا اللقاء لجعله بداية تحرك عملي وخالق نحـو اسـتكمال مـسيرة                  اتخاذ إسرائيل 
ـ     . اإلسرائيلي -التسوية والسالم على المسار الفلسطيني     الخليج إن مـصر طالبـت      ـوقال مصدر دبلوماسي ل

االحـتالل،  إسرائيل بضرورة تنفيذ تفاهمات قمة شرم الشيخ بشأن اإلفراج عن األسرى والمعتقلين من سجون               
ووقف سياسة االغتيال والعودة إلى طاولة المفاوضات إلغالق الملفات ذات الحساسية الخاصة المثيرة لمشاعر              

  .الغضب والكراهية
  9/10/2005الخليج اإلماراتية 

  
  لدعم القضية الفلسطينية في مصر األردن ملك  .28

 إلجراء محادثات مع مبارك حول تطـورات         يزور الملك عبداهللا الثاني االثنين جمهورية مصر العربية        :عمان
وأوضح المصدر أن    .الوضع في األراضي الفلسطينية، وفق ما صرح به أمس مصدر مطلع في الديوان الملكي             

مع زيارة   تهوتتزامن زيار  .غزة مع مبارك ستتناول سبل دعم الفلسطينيين عقب انسحاب اسرائيل من            همباحثات
ا نقلت وكالة األنباء الفرنسية عن مصدر في الرئاسة المصرية أفـاد بـأن              عاهل البحرين إلى القاهرة، وفق م     

  .مباحثات الزعماء الثالثة ستتركز على األوضاع في العراق وفلسطين
  9/10/2005الغد األردنية 
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  األردن ينفي طلب حماس فتح مكتب   .29
س الفتتاح مكاتـب سياسـية او       نفى وزير الداخلية االردني عوني يرفاس أن يكون االردن تلقى طلباً من حما            

وقال في تصريح لصحيفة الغد االردنية نشرته امس ان االردن لم يتلق طلباً من حماس                .اعالمية لها في عمان   
وكانت تقارير اعالمية قد تحدثت عن أن حماس طلبت من كل مـن             . بهذا الخصوص وال نريد استباق االمور     

  )قنا. (مصر واالردن فتح مكاتب لها
  9/10/2005إلماراتية الخليج ا

  
  ال لتوطين الفلسطينيين في األردن والجنسية لم تمنح لألبد  .30

تناول موضوع تـوطين    في حوار   اكدت نور الشناق رئيسة جمعية اهلية في المملكة االردنية          :  كوكب محسن 
ـ     ‚ الفلسطينيين بعد تحرير غزة فأشارت إلى أن االردن ليس وطنا بديال للفلـسطينيين             سطينيون وقـد مـنح الفل

‚ كما ان سكان غزة لم يحصلوا على الجنسية ويتعـاملوا بـصعوبة           ‚ الجنسية االردنية لتسهيل امورهم ليس اال     
 فهـم النـازحون     1967 و 1948اما من تجنسوا في االردن منـذ عـام          ‚ لديهم فقط كارت اصفر يتحركون به     

كلنا ‚ ان يكون وطنا بديال للفلسطينيين    وذلك لم يكن اال حال مؤقت فاالردن ليس فلسطين وال يمكن            ‚ والالجئون
كما ان هناك دوال عربية لديها فلسطينيون لم يعطوهم         ‚ نعرف انه بعد تحرير فلسطين سوف يعودون الى بلدهم        

الجنسية ويقولون ان وجودهم مؤقت في اراضيهم ومن ثم ال يحق لهم الجنسية حتى ال يستقروا في البلد الجديد                   
وحتـى  ‚ حن نسير على نفس النهج ونرفض التوطين والملك عبداهللا ذاته اكد على ذلك            بالطبع ن ‚ وينسوا فلسطين 

  .اآلن المخيمات قائمة في االردن باعداد كبيرة حيث نعتبرها مرحلة مؤقتة
  9/10/2005الوطن القطرية 

 
  مسؤولة دولية تشهد القمع  في بلعين   .31

وق اإلنسان هينا جيالني أنها ستقوم بنقل ما شهدته من          أكدت ممثلة األمين العام لألمم المتحدة للمدافعين عن حق        
عدوان وقمع يتعرض له المزارعون الفلسطينيون في قرية بلعين والقرى التي يخترقها جدار الفصل العنصري               
في الضفة الغربية إلى كوفي انان، وستطلب منه العمل من أجل وقف بناء الجدار والضغط على اسرائيل لتنهي                  

جاءت اقوال المسؤولة األممية خالل زيارة قامت بها الى قرية           .اصل على المواطنين الفلسطينيين   عدوانها المتو 
   وام.بلعين امس

  9/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  التطبيع مع إسرائيل جريمة الركض وراء: المطوع .32
عربية واإلسـالمية   حذر رئيس جمعية اإلصالح االجتماعي عبداهللا المطوع حكام الدول ال          :كتب فهاد الفحيمان  

من الركض وراء التطبيع مع اسرائيل مؤكداً أن هذا الصنيع في الوقت الذي يقتل فيـه الفلـسطينيون وتهـدم                    
إن األمة اإلسالمية باتت مفككة واسـرائيل       : وقال. يعد جرماً بحق اإلسالم والمسلمين    , بيوتهم وتسلب أراضيهم  

  .تلعب بنا وتفرقنا شذر مذر
 9/10/2005السياسة الكويتية 

  
  مؤسسة دولية تطالب السلطة باحترام حقوق اإلنسان .33
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 طالبت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق االنسان السلطة الفلسطينية باحترام مبدأ سـيادة القـانون               : قنا ،رام اهللا 
وممارسة دورها في تطبيق القانون واحترام المعايير االساسية لحقوق االنسان والحد مـن الممارسـات غيـر                 

مشيرة الى االعتقاالت التي قامت بها أجهزة أمن السلطة والتي           ‚‚ونية التي تقوم بها عناصر االجهزة االمنية      القان
وحذرت المؤسسة الحقوقية من العودة الـى ممارسـة         . طالت كوادر في حماس تمت دون اذن من النائب العام         

االجتماعي والسياسي الفلسطيني واعتبرت    سياسة االعتقال السياسي التعسفي لما له من آثار سلبية على النسيج            
أن ما جرى من اعتقاالت ليلية واعتداء غير مبرر على بعض المعتقلين يزيد حالـة االحتقـان فـي الـشارع                     

وطالبت السلطة باحترام القانون والعمل على محاربة ومحاسبة المستهترين بحياة االمنين كما طالبت             ‚ الفلسطيني
لفلسطينية بالتحقيق في أية خروقات وانتهاكات للقانون الفلسطيني مـن المـوظفين            المؤسسة الحقوقية السلطة ا   

  ‚المكلفين بانفاذ القانون
 9/10/2005الوطن القطرية 

 
  لن نفرق بين ايران واسرائيل : الوكالة الذرية .34

قة الذرية ان منح    قال السيد مارك جيرادفسكي المتحدث باسم المدير العام للوكالة الدولية للطا          : جدة،  فهيم الحامد 
 البرادعي سيعطيها الثقة في تعاملها بحيادية مع كل القـضايا ذات            .جائزة نوبل للسالم للوكالة ومديرها العام د      

وقال في حوار هاتفي اجرته عكاظ ان الوكالة لن تفرق فـي            .. العالقة لألسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل     
سرائيلي مؤكدا ان هدف الوكالة هو ايجاد شرق اوسط خال من أسـلحة             تعاملها مع الملف النووي االيراني واال     

  ... الدمار الشامل
  9/10/2005عكاظ 

  
  تركيا ترفض عرضاً إسرائيلياً بتجهيز مركز التنصت على الهواتف  .35

رفضت الحكومة التركية عرضا إسرائيليا لتزويد الجهاز المركزي الجديد للتجسس على االتصاالت بـاألجهزة              
وذكرت صحيفة يني شفق التركية أن السلطات رفضت        . والتكنولوجية وبرامج الكمبيوتر الالزمة لتشغيله    الفنية  

الطلب للفوز بمناقصة تزويد الجهاز المركزي بهذه األجهزة والنظم التكنولوجية المتقدمة بسبب مخاوف أمنية،              
تصاالت باألجهزة والنظم إلى خبـراء      فيما تقرر إسناد مناقصة تزويد الجهاز الجديد لعمليات التجسس على اال          

  أ ش أ . جهاز األمن العام التركي
 9/10/2005البيان 

  
  !!غزة.. ميليس يكتب تقريره في  .36

  هاني حبيب 
مع اقتراب الخامس والعشرين من تشرين االول الجاري، تزداد خارطة العالقات والتـشابكات بـين مختلـف                 

غموضاً، فتقرير ميليس اعاد الوحدة الى هذه المسارات، بطريقة لـم           المسارات، الفلسطينية والسورية واللبنانية     
تخطر على بال احد، ويزداد األمر غموضاً بعدما طلب ميليس من خالل الحكومة اللبنانية، تمديد مهمته الـى                  

ت نهاية العام الجاري، وهذا يعني ان التقرير الذي سيصدر بعد اسبوعين، لن يكون التقرير المنتظر والذي اخذ                
مختلف االطراف تعمل حساباتها، وتشغل تفكيرها في كيفية التعاطي مع النتائج، حتى قبل صدوره، التخرصات               
المسبقة، والتنبؤات المتضاربة، التي استبقت نتائج هذا التقرير، توقفت نسبياً مع التمديد لمهمة ميليس، واخـذت             

م المراقبين، وجدوا في ذلك، اسباباً غير جنائية، بل         التحليالت منحى آخر، تتعلق بالتمديد بحد ذاته، اذ ان معظ         
تعود بالدرجة االولى الى اسباب سياسية، وبترجمة لهذه الرؤية، فان مهمة ميليس قد انتهت بالفعل، لكن بعض                 
االطراف، تريد استثمار نتائج التحقيق لصالح موقفها، وبقول آخر، فان الثالثة اشهر التي تفصلنا عن التقريـر                 
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ي، هي الفترة الزمنية التي بموجبها، سيتم عقد الصفقات واعادة نـسج التحالفـات، مـن قبـل مختلـف                    النهائ
  .االطراف، للتعاطي مع النتائج

وعلى خليفة تقرير ميليس، يمكن التوقف عند العديد من التطورات، فالتهدئة التي تم التوصل اليها فـي شـباط                   
ئيل والفلسطينيين، تم خرقها من قبل الجانبين اليام قليلـة اثـر            الماضي، على صعيد العالقات االمنية بين اسرا      

مجزرة جباليا، لكن سرعان ما عادت التهدئة من جديد على هذا المسار، وبشكل أقوى من االتفاق المشار اليه،                  
عندما اعلنت حماس وقف انطالق عملياتها ضد اسرائيل من غزة، مقابل ذلك، انفجرت االوضاع االمنية على                

 واسع في غزة، وظهر ان التهدئة تصمد مع اسرائيل، وتتعثر في الوضع الداخلي، بـين قطبـي القـوة                    نطاق
العسكرية واالمنية والجماهيرية في غزة، حماس من جهة، وفتح التي تشكل العمود الفقري للسلطة مـن جهـة                  

اس تياراً في الـسلطة بانـه       ثانية، االنفجار المتجدد جاء بعد تصريحات نارية، من الخارج تتهم فيها قيادة حم            
يسعى الى استئصال الحركة، تأثير هذا التصريح السريع والواضح، لم يفهم باعتبار االمر مجرد صدفة، بقـدر                 
ارتباطه بجملة من الخلفيات والممهدات الجارية على الطريق بين دمشق وبيروت، غزة هنا تلعب دور تقـاطع                 

عات والطرق االلتفافية وما جعل من ذلك مقبوالً من قبل المحللين           الطرق التي كان يمكن ان تصب بها كل التفر        
 اللبنانية، ليس على المستوى الرسمي، بـل        -السياسيين، ذاك التوازي الواضح مع تداعيات العالقات الفلسطينية       

واذ من خالل خريطة التواجد األمني الفلسطيني في لبنان، والستخدام التبادل لهذا الوجود على ارضية االسـتح               
على مكاسب، من جانب الحكومة اللبنانية، او احتواء من جانب دمشق، للنتائج المرتقبة لتقرير ميلـيس، اذ ال                  
يمكن فهم تداعيات ما يجري بمعزل عن العامل االسخدامي للوجود األمني الفلسطيني، خاصة خارج المخيمات،               

، بعـدما نجـح االسـتثمار      1559 القرار   في وقت تحاول حكومة السنيورة االستجابة للضغوط من اجل تطبيق         
الواضح الغتيال الحريري في انسحاب الجيش السوري من لبنان، وصعود التيار المعارض لدمشق الـى دفـة                 

  .الحكم في لبنان
التصعيد الداخلي في غزة، والتصعيد الحاصل في لبنان، في اطار الوجود الفلسطيني، ال يمكن فهمه بمعزل عن                 

ة، اللبنانية والسورية، واعادة خلط االوراق، بما فيها اوراق التحالفات والعالقات من جديـد،              المسارات المتوازي 
بحيث يمكن توقع ما كان من غير الممكن توقعه، وفي هذا االطار، يمكن التوقف عند شبكة العالقات الجديـدة                   

تحالف سوري، يضم فرنجية    التي تنسجها دمشق في لبنان، فمن كان يصدق ان عون، بات مرشحاً اليوم لقيادة               
وكرامي وبري وحزب اهللا، وهذا االخير، بات يشير الى احتمال خروجه من الحكومة على خلفيـة اسـتعانتها                  
بخبراء اجانب، اميركيين تحديداً للتحقيق في محاولة اغتيال الصحافية مي الشدياق، وباعتبار ان هـؤالء، قـد                 

سرائيلية، لكن هذا المبرر، قد يشكل غطاء كي تتبلور صـورة           يكون كلهم او بعضهم من عمالء المخابرات اال       
التحالف السوري الجديد، وفتح جماعة عون للملف الفلسطيني، بشكل مفاجئ في مجلس النواب، لم يكن بنظـر                 
البعض اال تهيئة لدور مرتقب ال يمكن معه الحديث عن مماألة دمشق، وهي لعبة، امعنت فيها معظـم القـوى                    

انية، ويمكن التأكد من ذلك اذا عرفنا ان معظم القيادات المعارضة لسورية اليوم، هي ذاتها التي                واالحزاب اللبن 
كانت عصب التحرك السوري، السياسي خاصة، في لبنان، واالنقالبات السريعة في المواقف، كـان باالمكـان               

متوافق عليها ضمناً مـن مختلـف       دائماً تبريرها بسهولة، الن مثمل هذا االمر بات جزءاً من اللعبة السياسية ال            
  .االطراف

الورقة الفلسطينية، تلعب باتجاهين متعاكسين، في الظاهر، فحسب بعض المصادر الصحافية، فان دمشق تقدمت              
، برغبتها في فتح صفحة جديدة من العالقات معهما، بعـدما           1559لواشنطن وباريس، باعتبارهما راعيتا قرار      

 من القرار المذكور، ولكن حسب بعض المراقبين، فان هذه الرغبة تأتي متوازية             نفذت سورية الشق المتعلق بها    
مع تزايد الضغوط االميركية خاصة على دمشق على خلفية ما يقال من ان التحقيق في اغتيال الحريري، يطال                  

 تظهر هنا   سورية، وربما بشار االسد شخصياً من خالل ورود اسم اخيه في تحقيقات ميليس، الورقة الفلسطينية              
بشكل مختلف اذ يمكن التنازل عنها في اطار صفقة شاملة تتضمن ايضاً فتح سفارة سورية في بغداد، ونـشر                   
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عشرات آالف الجنود السوريين على الحدود مع العراق بهدف منع المتسللين، واستئناف العملية التفاوضية مع               
استئناف المفاوضات من النقطة التي انتهـت       : ائماسرائيل دون شروط، وتحديداً التنازل عن الشرط السوري الد        

عندها المفاوضات السابقة، اما بالنسبة للفلسطينيين، فهناك امكانية الغالق مكاتب كافة المنظمـات بمـا فيهـا                 
  .المكاتب االعالمية

 الـى  هذه الصفقة التي تناولتها بعض وسائل االعالم باعتبارها معلومات موثوقة، يمكن ان يشكك فيها بـالنظر          
معلومات او شائعات متضاربة تشير الى ان دمشق اوعزت الى فصائل فلسطينية بتسخين الوضع فـي لبنـان                  
وفي مناطق السلطة، وفي هذا الحال، كيف يمكن التوفيق بين طرد الفلسطينيين من دمشق، واستمرارهم ورقـة            

نا عليها في اطار العالقات المتشابكة      بيدها من الناحية الثانية، االمر الذي يجعل من الحديث عن صفقات، تعود           
والمعقدة بين المسارات الفلسطينية والسورية واللبنانية، بحاجة الى كثير من التدقيق في مرحلة تتـداخل فيهـا                 

  .عناصر متباينة وتتقاطع في طرقاتها شتى انواع المصالح الوطنية والحزبية والفصائلية
طاً هائلة، هو الذي سمح بتعاون عربي، قيل انه الحتواء االزمة،           لكن الوضع المأزوم لدمشق، التي تواجه ضغو      

وهنا تدخلت كل من القاهرة والرياض، ويقال في هذا المجال، ان احتواء تداعيات تقرير ميليس، المؤجل بشكله                 
ـ                 متين النهائي الى بداية العام المقبل، يتطلب تعاوناً سورياً في الملف الفلسطيني والملف العراقـي، وان العاص

  .العربيتين كاتنا تحاوالن مساعدة دمشق للنزول عن الشجرة اكثر من دعم لها في احتواء األزمة
 والسنيورة، والمنطلق من الحفاظ على      عباسالموقف الفلسطيني الرسمي الذي عبرت عنه المكالمة الهاتفية بين          

م اخضاع الورقة الفلسطينية للمساومات     السالح الفلسطيني لحماية المخيمات، يعكس مدى االلتزام الفلسطيني بعد        
في صفقات قد تنقذ اآلخرين، لكنها تورطنا في منزلفات، ليس اقلها ما يجري من احتراب دمـوي فـي غـزة                     

  !!بالنظر الى عدم االعتراف بوحدانية السلطة وسالحها الشرعي في وجه الفوضى والفلتان المنظم
  9/10/2005األيام الفلسطينية 

  
   خلي الفلسطيني يتجه نحو االنفجاراالحتقان الدا .37

  علي الطعيمات
في طولكرم وقبلها تبرئة االحتالل االسرائيلي من جريمة مخـيم          » حماس«اإلقدام على خطف ثالثة من كوادر       

وبهذه الصورة وقبلها ايضا االشتباك الدموي بين الشرطة الفلسطينية ومقـاتلين           » حماس«جباليا وتحميلها الى    
كذلك اقتحام الشرطة الفلسطينية لمقر المجلس التشريعي احتجاجا على االشتباك المؤسف           من حماس في غزة و    

والمرفوض مهما كانت اسبابه يشير الى ان االحتقان والتوتر في تصاعد خطير وال يجرى العمل على ازالتـه،           
  .وان جهات تعمل على دفعه نحو االنفجار وهو ما ينتظره االحتالل االسرائيلي

لمتصاعدة والتي تستهدف بوضوح تام المقاومة الفلسطينية وسالحها الذي تدعي اصوات معـروف             فاالحداث ا 
موقفها منه منذ زمن طويل على انه لم يعد له داع بذريعة ان وجوده مرهون باالحتالل وان هذا االحتالل قـد                     

 المستوطنات مزروعة   زال برحيله من غزة متجاهلة هذه االصوات ان الضفة الغربية ما زالت محتلة ومازالت             
في كل انحائها وما زال الجدار العنصري الذي اختفى الحديث عنه يتلوى فوق ارضها، وفوق ذلك كلـه فـإن                    

يتصدى » سالح القانون والشرعية  «قوات االحتالل تجول وتصول وتقتل وتعتقل وتقتحم بكل حرية دون رؤية            
عب وسط اطفال مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربيـة         للقتلة االسرائيليين الذين يدخلون ويخرجون ناشرين الر      

  .تاركين خلفهم الدماء وحاملين معهم الشبان مقيدي االيدي ومعصوبي األعين
واالقدام على الخطف للمناضلين واالصطدام المسلح مع الذين اسقطوا اسطورة الجيش الذي ال يقهر ووجهـوا                

ثاال على قدرة الشعوب بمواجهة االحتالل مهما امتلك        ضربة نوعية للمشروع االسرائيلي في فلسطين واعطوا م       
من اسلحة وامكانات وطاقات تكنولوجية وانتزعوا قطاع غزة من مخالب االحتالل البغيض والذي حولـه الـى      
سجن كبير محاصر برا وبحرا وجوا، ينطوي على مخاطر تفتح على ساحات مرشحة النفجار فلسطيني داخلي                
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عقد مؤتمر وطني فلسطيني شامل دون تدخل من احـد، وتعميـق الحـوار الـوطني                ما لم يصر الى التنادي ل     
الفلسطيني للتوصل الى صياغات تحمي الوحدة الوطنية الفلسطينية وتفوت على المشبوهين الذين يعملون علـى               

  .دفع المشهد الفلسطيني المحتقن الى اسالة الدماء واجتياح كل الخطوط الحمراء
ا من مكامن الخطر األمر الذي يتعين سرعة تحرك عقـالء فـي المقاومـة والـسلطة                 لقد اقترب المشهد كثير   

والمستقلين من ابناء الشعب الفلسطيني العادة ما انقطع من حوار واالرتقاء به لتشكيل مواقف واضـحة تأخـذ                
ل الـسياسية   بعين االعتبار المصالح الفلسطينية العليا، وقراءة دقيقة وواعية لكافة جوانب المقاومـة والمـسائ             

فالوقت حرج وضيق ولكنـه     .. األخرى ورفض أي صياغات خارجية أيا كان مصدرها على الشعب الفلسطيني          
  .ما زال بين األيدي

  9/10/2005الوطن القطرية 
  

  ..!!حملة اإلفك على حماس .38
  عبد الرحمن فرحانة

حمـاس تنـزل عـن      المعلق الصهيوني عاموس هرئيل في صحيفة هآرتس يشير في معرض مقال له بعنوان              
سـفينة  -الشجرة؛ إلى أن المستوى األمني الصهيوني يعتبر حادثة جباليا األخيرة؛ ما هي إال كارين إي جديدة                 

 تستهدف هذه المرة حماس، والمقصود هو اإليقاع بالحركة وشيطنتها على           -األسلحة التي اتِهم عرفات بتهريبها    
اإلطار نفسه؛ مجموعة من المعلقين الـصهاينة؛ مـنهم دانـي           وفي    .كافة الصعد المحلية واإلقليمية والدولية    

روبنشتاين انتقدوا بشدة حملة أول الغيث التي تضمنت قصفاً مركزاً للقطاع بالطائرات والمدفعية الثقيلـة؛ فـي                 
ظل طموحات موفاز الرامية لتأسيس قواعد لعبة جديدة من خالل فوهات المدافع، وعلى صورة حالة جنـوب                 

ملخص االنتقاد أن فوهة المدفع لن تزيد حمـاس إال قـوة؛            . انت سائدة أيام االحتالل الصهيوني له     لبنان التي ك  
والبديل من وجهة النظر هذه؛ هو العودة إلى المعالجة السياسية؛ من خـالل العبـور علـى جـسر الـسلطة                     

  .الفلسطينية
ثة األخيرة شهدت لقاءات واتـصاالت      في ذات السياق أيضاً؛ ذكرت صحيفة المنار الفلسطينية؛ أن الشهور الثال          

سرية بين أطراف أوروبية وإقليمية بمشاركة أمريكية وصهيونية بغرض دراسة الساحة الفلـسطينية وصـورة               
وبحسب الصحيفة فقد شارك في الحراك مسؤولون أمنيون واستراتيجيون وخبـراء           . مستقبلها بعد فك االرتباط   

 وضع استراتيجية باسم االستراتيجية الجديدة ألمريكا والحلفـاء         مختصون من الجهات المشاركة وتوافقوا على     
وفحوى االستراتيجية هو ضرب حركتـي حمـاس والجهـاد          . واألصدقاء وخطط مواجهة األعداء المشتركين    

بالتعاون مع السلطة واألطراف اإلقليمية، ومن ضمن مفرداتها استهداف رموز الحركتين فـي الخـارج عبـر                 
وتشير الصحيفة إلى أن التعيينات الجديدة التي أجراها دغان رئـيس الموسـاد             . االغتيالالمطاردة والتضييق و  

  .الصهيوني؛ ربما تُقْرأ على أنها تهيئة الجهاز للمهمة الجديدة
صورة الميدان الفلسطيني تؤشر على أن الحملة بدأت بالفعل وبممارسات شهدتها الساحة الفلـسطينية؛ وبـدت                

طة والكيان الصهوني؛ ومؤشرها االتفاق على لقاء شارون وأبو مازن؛ وما رشَح حول             مالمح التوافق بين السل   
عربون بسيط من ِقبل شارون لتمرير الصفقة وهو انسحاب من مدينة فلسطينية وإطالق عدد من األسرى؛ في                 

ونية التـي   محاولة لتلميع صورة السلطة في عين الشارع الفلسطيني؛ وكرافعة لها؛ في ضوء التقديرات الصهي             
والحملة في مجملها تـستهدف خيـار        .تعتبر أن ضعف السلطة خلل استراتيجي يمس األمن الصهيوني الشامل         

المقاومة بعنوانيه الفلسطينيين حماس والجهاد اإلسالمي؛ لكن التركيز يجري على حركة حماس بشكل مكثـف؛               
  .باعتبارها مركز الكتلة في هذا الخيار

ة المشهد وتداعيات الحملة وِحراكات فاعليها؛ يمكنه أن يضع خارطةً عامة لها مـن          وحينما يقرأ المراقب صور   
  :خالل هيكلتها بالمفردات التالية
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العمل على تشويه  صورة الحركة في الشارع الفلسطيني من خـالل افتعـال صـدامات وتحميـل الحركـة                    
لسطيني؛ لضرب برنامج المقاومة وعنوانـه      مسؤوليتها؛ في محاولة لتفكيك حالة التالحم بينها وبين الجمهور الف         

  .الحركي والسياسي
التشكيك في الخيارات والمواقف السياسية للحركة؛ بل والمس بثوابتها ؛ بمحاولة الترويج بأنهـا علـى وشـك                  
الدخول في دائرة التدجين السياسي واستدبار خيار المقاومة؛ من خالل الزعم بأن الحركـة توِشـك أن تعـدل                   

يأتي في هذا السياق تحريف أقوال أحد قادتها الدكتور محمد غزال من ِقبل وكالـة رويتـرز حـول                   ميثاقها؛ و 
  .الميثاق

الـصهيوني  –االنتقاد الحاد ألدائها السياسي في المرحلة األخيرة من ِقبل بعض العناصر في الوسط اإلعالمـي   
أدائها في الفترة األخيرة؛ خاصةً وأنها       بهدف التشكيك بقدرتها على الفعل السياسي؛ والتشويش على          -والعربي

تمكنت في األشهر الماضية بعد إعالن القاهرة من المزاوجة المنضبطة بين الفعل السياسي والمقـاوم وبـشكل                 
أزعج معظم األطراف، والمحصلة النهائية لهذا االستهداف هي خلق وعي فلسطيني يـؤِمن بـأن الحركـة ال                  

ي القرار الفلسطيني، وبأن خيارها مكِلف وليس بمقدور الـشعب الفلـسطيني            تستأهل مرتبة الشراكة السياسية ف    
  .تحمله في الظرف الراهن

خلق حصار لستراتيجي لفضاءات الحركة اإلعالمية والسياسية إلضعاف أدائها السياسي واإلعالمي؛ ولحرمانها            
  .من صناعة مواقفها السياسية باقتدار، والدفاع عنها بكفاءة

ي القريب والمجمل للحملة هو حرمان الحركة من الوصول للتشريعي؛ باعتبار أن هذه الخطـوة               الهدف الميدان 
ستمنح الشرعية السياسية للحركة؛ وستضعها في قلب النظام الفلسطيني على قاعدة الشراكة، وهو ما سيصعب               

بها؛ وما يعنيه مـن     مسيرة قاطرة التسوية، وما يستبطنه من نجاح للمشروع اإلسالمي في أعقد الساحات وأصع            
  .محاكاة واستنساخ له في ساحات اإلقليم التي تتهيبه

في المختصر؛ هذه الحملة الدولية تستهدف خيار المقاومة باعتبارها أداة القوة الوحيدة التي لدى األمة للمانعـة؛                 
 مـع   وألن المقاومة هي المقابل الموضوعي للخـضوع والتمـاهي        . وبتواطؤ رسمي إقليمي مختلف الدرجات    

األجندة اإلمبريالية الحديثة؛ فعلى كل القوى والنخب في األوساط السياسية والثقافية بكافة أطيافها وخاصة فـي                
فضاء الظاهرة اإلسالمية؛ وحتى الرموز التي تقف على شواطئ الطبقة السياسية الرسمية في العالمين العربي                

ية الرسمية؛ أن يتحركوا جميعاً باتجـاه تـصعيد         واإلسالمي المتحررين من أثقال وضرورات المواقف السياس      
حملة مضادة بمفردات إعالمية وفعاليات سياسية وثقافية إلجهاض هذه الحملة وحماية المقاومة؛ التـي تجـسد                

والحالة تستدعي التحرك السريع؛ وبشيء من الجرأة فوق العادة؛ وبعيـداً عـن              .شرف األمة ورافعة نهضتها   
تجاه دائرة الفعل، لنزع غالف االنكسار المراد بناؤه بالمنطقة في فضاء مشبع بثقافـة              الشعارات والمزايدات با  

  .الهزيمة
  8/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  آن لمهزلة السالح الفلسطيني ان تتوقف .39

  خير اهللا خير اهللا 
 مـا حققـه الـشعب       مهزلة السالح الفلسطيني الذي يسيء إلى القضية وإلى كـل         , آن لهذه المهزلة ان تتوقف    

كانت هناك مرحلة بدت فيها حاجة الـى الـسالح          . الفلسطيني في نضاله الطويل من اجل اقامة دولته المستقلة        
  .الفلسطيني، هذه المرحلة انتهت دون ان يعني ذلك ان ال ضرورة بعد االن للمقاومة
لكن االمر الذي ال    , الحتاللتبدو المقاومة ضرورية اكثر من اي وقت ما دامت اسرائيل مصممة على تكريس ا             

شك فيه هو ان السالح ليس ضروريا وبالتحديد منذ فشل االنتفاضة االخيرة التي بدأت قبل خمس سنوات حين                  
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وكان ال يزال في المعارضة في استفزاز الفلسطينيين وقام بجولته المـشهورة فـي حـرم               , نجح ارييل شارون  
  .المسجد االقصى

لدى القيادة الفلسطينية من اجل اتخاذ قرار واضح بمتابعة االنتفاضة لكن دون            لألسف لم يكن هناك وعي كاف       
  .كان الحجر هو السالح االمضى الذي هز العالم وليس السالح المشرع في الشوارع, اللجوء الى السالح

,  آخر يتبين ان الجانب الفلسطيني انتقل من فشل الى       , بعد خمس سنوات على القرار القاضي بعسكرة االنتفاضة       
وهـو انـسحاب ال   , ولعل الفشل االكبر االخير يتمثل في طريقة التعامل مع االنسحاب االسرائيلي مـن غـزة    

  .يستهدف سوى التخلص من عبء تلك المنطقة المكتظة بالسكان والتي ال تسبب لالحتالل سوى وجع الرأس
وعلى رأس هـذه    , يات الوضع القائم  بواقعية، هناك في الوقت الراهن قيادة فلسطينية قادرة على استيعاب معط          

القيادة محمود عباس الذي انتخب رئيسا للسلطة الوطنية بأكثرية الثلثين بعدما اعلن برنامجا واضحا ال لبس فيه                 
وقد اقتنعت اكثرية الفلسطينيين بان هذه العسكرة لـم تجـر سـوى             . يقوم على فكرة رفض عسكرة االنتفاضة     

التي اوصلت الى شفا قيام دولـة       " ثورة الحجارة "لسطيني واهدرت ما حققته     الكوارث والمآسي على الشعب الف    
  .فلسطينية

ما حصل بكل بساطة وصراحة ان العمليات االنتحارية والسالح الفلسطيني المشرع الذي ال سـلطة للـسلطة                 
واالعتراف , كوال بد اليوم قبل غد من االعتراف بذل       . الوطنية عليه اوصل القضية الفلسطينية الى مأزق حقيقي       

أيضا ان القضية تقف عند مفترق طرق؛ إما قرار واضح باالستفادة من الفرص المتاحة والسعي الى تحريـر                  
 -وإما الدخول في دوامة الكوارث والمآسي بما في ذلك الصراعات الفلـسطينية           . االرض بالطرق الدبلوماسية  

  .االفلسطينية التي كانت احداث غزة االخيرة افضل تعبير عنه
 11بعقد اجتمـاع يـوم      " ابو مازن "نجح عاهل االردن بعد اتصاالت اجراها االربعاء الماضي باقناع شارون و          

ال يشك عاقل في نيات شارون الساعي الى تكريس االحتالل علـى حـساب الـشعب                . تشرين االول الجاري  
ة لرئيس الوزراء االسـرائيلي     لكن ال يمكن لعباس بعد االن تقديم خدمات مجاني        , الفلسطيني وحقوقه المشروعة  

عن طريق توجيه رسالة الى العالم فحواها ان السلطة الوطنية الفلسطينية ليست قادرة على ضبط االوضاع في                 
ليست مع اسرائيل بمقدار أنها مع القوى الفلسطينية الساعية الى االسـتيالء            , الضفة وغزة وان مشكلتها، بالتالي    
  !على السلطة عبر استخدام السالح

فلتقل على االقـل انهـا سـتفعل ذلـك عبـر            , تريد بالفعل السلطة  " حماس"على رأسها   , اذا كانت هذه القوى   
خوض االنتخابات، لكن ليس من حـق اي تنظـيم فلـسطيني            " حماس"وغير  " حماس"نعم من حق    , االنتخابات

ا ذلك منطق الالمنطق الذي     إما السالح وإما االنتخابات وكل ما عد      . التمسك بالسالح وخوض االنتخابات في آن     
يعني ان المطلوب الدوران في حلقة مغلقة تنفيذا لرغبات اقليمية تصب في مصلحة استمرار حـال الالحـرب                  
والالسلم في المنطقة حتى ولو كان ذلك يحصل على حساب الشعب الفلسطيني المظلوم الذي لم يبخل حتى اآلن                  

  .بالتضحيات
لحياة من اجل الحصول على حقوقه المشروعة بدل ان يكون وقودا لهـذا             لقد ضحى هذا الشعب الذي يستاهل ا      

, نعم في لبنان حيث تدور معركة واضـحة المعـالم         . النظام العربي او غير العربي كما يحصل حاليا في لبنان         
واالمل كبير بـأن    , انها معركة تابعة بطريقة او بأخرى لما يحصل في الضفة الغربية وغزة           , ذات طابع اقليمي  

  .يخرج بعض الفلسطينيين الذين سقطوا في فخ التجاذبات االقليمية قبل فوات االوان
  9/10/2005الغد األردنية 
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