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   الفلسطيني- اجراءات الجيش لن تعوق الحوار اللبناني :السنيورة .1
رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة أبدى ارتياحه لألجواء        أن  : محمد شقير عن    10/10/2005ذكرت الحياة   

سطينية المنضوية في اطار منظمـة التحريـر، وقـوى          اإليجابية التي سادت اجتماعيه مع ممثلي الفصائل الفل       
استطيع التأكيد اننا نجحنا في تنفيس أجـواء االحتقـان          : لحياة امس لوقال  . التحالف الفلسطيني الحليفة لسورية   

 فلسطيني، لكن نجاحنا بالتعاون مع الجميع، من لبنانيين وفلسطينيين، في نزع فتيل             -والتمهيد لبدء حوار لبناني     
 وفي قطع الطريق على من يراهن على إمكان العودة الى الوراء ال يعني ان المشكلة انتهت عند هـذه                    التفجير

الحدود، وبالتالي ان نجلس في البيت مرتاحين، ألننا نعلق أهمية على متابعة الحوار من خالل التواصـل مـع                   
 أول من أمس من أحمد جبريل، قال        ورداً على سؤال يتعلق باالتصال الذي تلقاه ليل        .جميع الفصائل الفلسطينية  

انه اتسم باإليجابية، وان األخير جدد ثقته بالحكومة وبرئيسها في سبيل التوصل الى انفـراج فـي العالقـات                   
وأشار الى ان جبريل نقل إليه رغبته في ايفاد مندوب رفيع عنه لمواكبة الحوار اللبناني                . الفلسطينية -اللبنانية  

تنا رحبنا بهذه المبادرة، كما رحبنا به شخصياً اذا رغب بزيارة لبنان لهـذه الغايـة                 الفلسطيني ونحن من جه    -
وكشف السنيورة ان جبريل اثار معه اجراءات الجيش في تالل الناعمة القريبة من بيروت وفـي               .وساعة يشاء 

 من عدم نقل الـسالح      بلدة قوسايا في البقاع األوسط، وقال ان هذه التدابير تقتصر على مراقبة الموقعين للتأكد             
  .الى اماكن اخرى، وبالتالي فهي تحاصرهما لمنع وصول التموين والمواد الغذائية إليهما

اما بالنسبة الى المطالب التي تقدم بها الوفدان الفلسطينيان، فقال ان نتائج االجتماعين ستعرض علـى مجلـس                  
لمطالب، ومن أبرزها فتح سفارة فلسطينية في       ان هذه ا  : وأضاف. الوزراء في جلسته األسبوعية الخميس المقبل     

بيروت، وإصدار عفو عام عن بعض المطلوبين من الفلسطينيين امام القضاء اللبناني والسماح للفلسطينيين بحق               
التملك ومزاولة بعض المهن الحرة، اضافة الى المهن المسموح لهم بمزاولتها في الوقت الحاضـر، سـتدرس                 

ورداً  .خصوصاً أن بعضها يحتاج في حال الموافقة عليها الى اصدار قوانين جديدة           بجدية في مجلس الوزراء،     
على سؤال أكد السنيورة ان لدى الحكومة نية بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في بيروت مستبعداً في الوقـت   

 فـي الوقـت     وعزا السبب الى عدم وجود دولة فلسطينية بكل معنى الكلمة         . الحاضر الموافقة على فتح سفارة    
الحاضر على رغم ان بعض الدول العربية كانت سارعت الى الموافقة على فـتح سـفارات فلـسطينية فـي                    
عواصمها، اضافة الى ان لبنان يرى ان الموافقة على فتح سفارة قد تدفع وكالة غوث الالجئـين الفلـسطينيين                   

الفلسطينيين المقيمين في لبنان، في الوقـت       األونروا الى خفض التزاماتها االجتماعية والصحية والتربوية حيال         
ونفى ان يكون بعض الفصائل      .الذي نضغط لمنع الوكالة من خفض موازنتها السنوية ولرفع مستوى الخدمات          

  .الفلسطينية طرح العودة الى إحياء اتفاق القاهرة، وقال ان هذا األمر انتهى وال مجال للتفكير فيه
 الفلسطيني لن يبدأ بسرعة ما لم يبـادر         -ـ الحياة ان الحوار اللبناني      على صعيد آخر، كشف مصدر وزاري ل      

عدد من الدول العربية الى االتصال بكبار المسؤولين السوريين لحضهم على تشجيع التواصل بـين الحكومـة                 
ـ              . اللبنانية والفصائل الفلسطينية   ف وإذ أحجم المصدر عن ذكر اسماء الدول التي لعبت دوراً في تهدئـة الموق
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السوري األسبوع الماضي، قال في المقابل ان التوجه الى دمشق كان ضرورياً لما لها من نفوذ سياسي علـى                   
كما أشار المصدر ايضاً الى دور حماس و الجهاد اإلسالمي في الضغط على القيـادة          . قوى التحالف الفلسطيني  

  . بعدم اظهاره الى العلنالعامة، مؤكداً انهما حرصا على تمييز موقفهما، لكنهما أبديا رغبة
نقل عن السنيورة تأكيده ان أركان الدولة متفقون علـى موقـف             أنه  10/10/2005 النهار اللبنانية    وأضافت

موحد من هذا الحوار وخصوصا على النقطة المتعلقة برفض وجود سالح خارج المخيمات الفلسطينية ومعالجة               
  . االوضاع االنسانية داخل المخيمات

الحريري اكدت ان اللقاء الرباعي مستمر في مساعيه لعقد  النائب بهيةأن  10/10/2005سفير  الوأشارت
المؤتمر الوطني اللبناني الفلسطيني وان هناك اكثر من انجاز قد تحقق في هذا المجال بعدما اصبحنا في طور 

ريبا سواء هنا في مجدليون او في االنتهاء من اعداد اوراق المؤتمر اللبنانية والفلسطينية وان اجتماعات ستعقد ق
عين التينة الستكمال هذه االوراق، مشيرة الى ان الوضع االمني الخاص والمتعلق بها قد انعكس على هذه 

خالل زيارة للسفير الى احد المواقع العسكرية في سهل كفرزبد، شدد  يشار الى أنه .المسائل بشكل او بآخر
قيادة العامة على ان السالح الفلسطيني الموجود داخل هذه المقرات لن المسؤول العسكري للجبهة الشعبية ال

يوجه ضد احد في لبنان، وان المقرات العسكرية الفلسطينية ليست مقرات نهائية، فالبندقية الفلسطينية هي 
 وأكد أننا لم نكن في يوم من األيام فوق القانون. للدفاع ايضا عن حق لبنان في عدم جواز فرض التوطين

وعن العالقة مع االجهزة . عالقة باللبنانيين المحيطين بهم، قال إنها اكثر من ممتازةالوعن . اللبناني أو ضده
  .االمنية اللبنانية قال هناك تنسيق كامل وتواصل مستمر

سلطان ابو العينين كشف عن اتصاالت تجرى لتشكيل وفد فلسطيني  أن  10/10/2005 البلد اللبنانية وأوردت
سنقاتل : وقال, مجددا التأكيد على اتخاذ الفلسطينيين االجراءات الكفيلة بصد اي عدوان, في المرة المقبلةموحد 

  . بشرف وكرامة ضد اي عدوان قد يتعرض له اي من مخيماتنا في لبنان
د رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محم       أن    :سعد الياس  عن مراسلها   10/10/2005القدس العربي    وجاء في 

رعد اكد ان طرح مسألة السالح الفلسطيني كأولوية من اولويات السياسة في لبنـان قفـز فـوق االولويـات                    
واختراع الولويات ال تتناسب مع مرحلة صمودنا وممانعتنا وتتعارض مع الـصيغة التـي مارسـها رفيـق                  

مضي فـي تنفيـذ القـرار       الحريري، كما ان طرح هذه المسألة اليوم يشير الي ان االولوية عند البعض هي ال              
  .  االسرائيلي الصنع االمريكي والفرنسي االخراج 1559
نائب رئيس حركة امل النائب ايوب حميد رحـب بــ الحـوار              أن    10/10/2005 الشرق األوسط    وذكرت

واثنى عمر كرامـي  . اللبناني ـ الفلسطيني معتبراً ان ال جدوى للسالح الفلسطيني خارج المخيمات الفلسطينية 
ى الحوار الذي يجريه السنيورة ألن تنفيذه بالقوة سيؤدي الى زعزعة االستقرار، وبالتالي ال احد يعرف الى                 عل

ولفت وزير الثقافة طارق متري الى ان منع انتشار السالح الفلسطيني والحـوار مـع حـزب اهللا      . اين سنصل 
 تقتضي المحافظة على أمننا ومنع انتـشار        مصلحتنا الوطنية : وقال. يتطلبان مناخاً من الثقة غير متوافر حالياً      

وفي انتظار بت مصير السالح الفلسطيني ككل، علينـا ان نـضبط هـذا              . السالح الفلسطيني خارج المخيمات   
بدوره، وزير العدل شارل رزق اثنى على الطريقة والنهج اللذين يعتمدهما الـرئيس              .السالح داخل المخيمات  

  .ينيالسنيورة في معالجة الملف الفلسط
أعرب قيادي بارز في القيادة القطرية لحـزب          : من حميد غريافي   ،باريس  10/10/2005 الكويتية السياسة

البعث السوري في لبنان أمس عن اعتقاده ان حكومة فؤاد السنيورة تـضيع وقتهـا فـي حملتهـا اإلعالميـة                
ألن جميع قـادة    ,امة خارج المخيمات  القفال المواقع والمعسكرات المق    ومفاوضاتها مع تحالف القوى الفلسطينية    
يقيمون في دمشق وال يقدمون على أي خطوة دون موافقتها المـسبقة            , هذا التحالف المشكل من عشرة فصائل     

وإذا كانت الحكومة اللبنانية الجديدة ترغب بجدية في حل اشكاالت االنتشار الفلـسطيني فمـا               . والتنسيق معها 
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ورية التي لن تسمح بالمس بمصالحها األمنية القومية ال في لبنان وال في             عليها سوى التفاوض مع الحكومة الس     
  .العراق وال في أي مكان آخر من العالم العربي

  
  اسرائيل ترفض تسليم المسؤولية االمنية بالضفة .2

مـصادر فـي وزارة الجـيش       أن   :القدس المحتلـة   من   فرح سمير عن مراسلتها   10/10/2005 عكاظ   نشرت
 ونقلت هـآرتس    .ت عن معارضتها لتسليم السلطة المسؤولية االمنية على مدن الضفة الغربية          االسرائيلية اعرب 

   . جدية نواياها فيما تصفه بمحاربة االرهابتمصادر مقربة من موفاز قولها ان السلطة لم تثب عن
 فضأن موفـاز يـر    ,  هآرتس هكتبتما  : الناصرة من   أسعد تلحمي  عن مراسلها    10/10/2005الحياة   وأضافت
ذخيرة وأسلحة خفيفة، بداعي أن لديها ما يكفيها، وأنه مـن الممكـن فقـط      ب تزويد قوى األمن الفلسطينية      أيضا
ن اسرائيل ستسمح بنقل    فإ , أنه في المقابل   تابعت و . وسائل لتفريق التظاهرات مثل الغاز المسيل للدموع       همتسليم

كما تؤيد المؤسسة العسكرية عـودة آالف       . لفلسطينيةمعدات لوجستية اشترتها الدول المانحة الى أجهزة األمن ا        
من العمال الفلسطينيين للعمل داخل اسرائيل، بضمنهم عمال من قطاع غزة، كما تعتزم ازالة بعض الحـواجز                 

 .وتسهيل الحركة بين مدن الضفة
 طة بأسـلحة   الشاباك طالب بأن يتم السماح بتزويد السل        أن : رام اهللا  من 10/10/2005 الشرق األوسط    وذكرت
 فان شارون يميل الى انـه يتوجـب         معاريفوحسب  .  على امل ان تستخدم في المواجهات ضد حماس        خفيفة

  .السماح للسلطة بالتزود بالذخيرة فقط
  

   شارون غداً -شكوك حول عقد قمة عباس  .3
 لقاء  حظوظ عقد أن  : غزةوالناصرة   من   فتحي صباح وأسعد تلحمي    عن مراسليها    10/10/2005 الحياة   نشرت

وانتهى اللقاء الـذي عقـد       . بعد فشل االتفاق على جدول األعمال      ,شارون تقلصت وقمة غداً بين محمود عباس      
امس بين عريقات وفايسغالس من دون اتفاق نهائي على جدول االعمال، حسب ما اعلن عريقات الذي اضاف                 

ـ    . ان التحضيرات مستمرة وسيعقد اجتماع آخر اليوم       ى اتفـاق علـى بعـض القـضايا         واشار الى التوصل ال
وال  .واستمرار الخالفات في أخرى، مؤكداً ان اجواء االجتماع كانت عملية وان المحادثات ايجابيـة ومعمقـة               

، فهي حسب ما اكد شارون تُعقد بـسبب ضـغوط           هايعلق الفلسطينيون او االسرائيليون آماالً كبيرة على نتائج       
ائيليون انها تُعقد ألن اسرائيل معنية بأن تظهر وكأن العمليـة           اميركية على عباس، في حين يرى معقلون اسر       

وال يتوقع الجانـب الفلـسطيني ان     . السياسية استؤنفت لتفادي اي انتقادات او ضغوط دولية او اميركية محتملة          
اما شارون فال يتوقع ان يلبي عباس مطالبه بمحاربة الفـصائل المـسلحة ومـن           . يلبي شارون مطالب اساسية   

 ممارسة  ضرورة ويرى مراقبون  . حماس، حتى بعد اعالن ثمانية اجنحة عسكرية رفضها تسليم سالحها          ضمنها
  .هاضغوط خارجية لعقد

اسرائيل هددت امس   أن  : غزةمن  ردينة فارس   وعبدالقادر فارس    عن مراسليها    10/10/2005عكاظ   وأضافت
وقالت مـصادر اسـرائيلية امـس ان        . رائيليةبالغاء اللقاء المرتقب غدا اذا لم ترضخ السلطة لالمالءات االس         

الجانب االسرائيلي ينتظر سماع رد الفلسطينيين على المقترحات التي طرحهـا فايـسغالس خـالل اجتماعـه                 
  . عريقات ورجحت احتمال الغاء القمة اذا لم يتم التوصل الى اتفاق حول جدول اعمالهاب
  

  عباس يوافق على حضور مؤتمر في ذكرى رابين  .4
 مساعدة محمود عبـاس     هقالتما  :  اف ب، رويترز   نقال عن القدس المحتلة    من   10/10/2005 الدستور نشرت
.  وافق على حضور مؤتمر دولي في اسرائيل الحياء ذكرى اغتيال رابين في معهد نتانيا االكـاديمي                ه ان ,امس

ر، منظم المؤتمر انهمـا     من جهته، قال المركزاالستراتيجي للحوا     .لمشاركةاوقال منظمون ان قريع قبل ايضا       
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اشترطا للمشاركة قيام عالقات طبيعية بين اسرائيل والسلطة وعدم وقوع اشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين اثناء               
  .ومن الشخصيات التي ستشارك سوالنا وعبد الرحمن وحيد. ه سيلقيان كلمتين خاللهماواوضح ان. المؤتمر

أن ب  رد  مكتبه إال أن .  شارون، إلقاء كلمة   من طلبوا   انوا قد  ك نيالمنظمأن   9/10/2005 48عرب   وذكر موقع 
  . وأكدوا على أن هذا ليس نهائيا. ذلكهناك دوافع أمنية تمنعه من 

  
   ليونة اسرائيلية بشأن معبر رفح .5

ويتـضمن  . قالت مصادر فلسطينية أن إسرائيل تبدي ليونة بشأن إعادة تشغيل معبر رفح تحت رقابة أجنبيـة               
 وعوداً مصرية بعدم السماح سوى لمن تنطبق عليهم المعـايير األمنيـة المـشتركة               ,حل المسألة  بشأن   اقتراح

  .بدخول غزة
  10/10/2005البيان 

  
  نتظر فرصة لضرب حماست قيادات في السلطة .6

إننا ننتظر فرصة لضرب حماس، وقد فعلنا ذلك من قبل، وإننا سـنعمل علـى               , قال رفيق الحسيني  : واشنطن
وكان نبيل عمرو، خاطب المئات من األمريكيين، ومعظمهم مـن قيـادات             . في مجال األمن   مساعدة إسرائيل 

أبو مازن،  : نحن: وقد بدأ حديثه بالقول    .ورموز اللوبي الصهيوني، مطالباً بمساعدة السلطة في مواجهة حماس        
 وعليكم أن تساعدونا    نحن أصدقاؤكم، نريد مساعدتكم،   . محمد دحالن وأنا، نفهم احتياجاتكم لألمن وما تريدونه       

 ,سياستنا حالياً هي كسب االنتخابـات أوالً، وحقيقـة        :  وقال .حتى نتمكن من مواجهة حماس والقوى اإلرهابية      
 قائال حـول    علق و .حماس ليست قوية كما تظنون، فيمكن أن نهزمها، وبعد ذلك سنستكمل خطواتنا وإجراءاتنا            

سهلة جداً، فهم يتحدثون مع اهللا مباشرة، وهو يعطـيهم قائمـة            ، فاألمور   هابالنسبة ل أنه   :جهوزية قوائم حماس  
  .المرشحين، فيصدرونها كفتوى

  10/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  قريع يحاول حل األزمة مع التشريعي .7
ن أحمد قريع يحاول اقناع المجلس التشريعي بالتراجع عن إنـذاره بتـشكيل حكومـة               أقال سمير حليلة،     :غزة

 يجري مشاورات مع أطراف مختلفة من اجل حـل االزمـة دون ان              نهوأضاف ا . غضون اسبوعين جديدة في   
. يجري اتصاالته مع اعضاء اللجنة المركزية لفتح ووزراء ورئاسة ونواب         أنه  و. تقوم الحكومة بتقديم استقالتها   

.  مناطق الـسلطة   وأضاف ان عدم حل االزمة بسرعة سيؤدي الى التأثير على الموقف السياسي واألمني داخل             
توقعت العديد من المصادر الفلسطينية المسؤولة ان يقوم عباس بتكليف احد اعـضاء اللجنـة               من جهة أخرى    

  .المركزية في حال لم ينجح قريع بتشكيل الحكومة الجديدة
  10/10/2005الشرق األوسط 

  
   من المظاهر المسلحةاعالن وثيقة الشرفعباس يصف مؤتمر  .8
ـ باس المؤتمر الصحفي الذي عقدته األجنحة العسكرية الذي أعلنت فيـه وثيقـة     اعتبر محمود ع  : غزة شرف ال

 .مظهراً من المظاهر المسلحة، المخالفة لالتفاقيات التي عقدت مع الفصائل ومع بيان لجنـة المتابعـة العليـا                 
  .ورفض القول بأن هناك عدوان داخلي على الفصائل الفلسطينية أو األجنحة العسكرية

  10/10/2005 الفلسطيني لإلعالمالمركز 
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  السلطة ستتسلم قائمة بالمشاريع التي ستمولها الدول الثمان .9
رحب أحمد قريع بطلب وولفنسون القاضي بتشكيل جسم دولي لإلشراف على المشاريع : غزةـ ردينة فارس   

مهمـة إدارة تلـك      وجسم مماثل من وزارات السلطة لتسلم        ,التي سيجري تمويلها من الدول الصناعية الكبرى      
 قريعأعرب  و,  وذلك لضمان توفير الشفافية بما سيضمن توفير دعم إضافي للسلطة          ,المشاريع بعد فترة انتقالية   

وأعرب ولفنسون عن قلقـه     . عن دعمه الكامل لهذه الفكرة وعن استعداد الحكومة للتعاون التام في هذا اإلطار            
شدد قريع علـى ضـرورة      ومن ناحيته   . مال الضفة الغربية  من اإلجراءات اإلسرائيلية التي تؤدي إلى عزل ش       

التوازي في المساعدات المقدمة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية وسياسـية واحـدة تـشكّل                  
  .أراضي الدولة الفلسطينية المستقلّة

  10/10/2005عكاظ 
  

  نائب في التشريعي يطالب بحكومة إصالح  .10
ادر بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة تضع برنامجاً إصالحياً امنياً وسياسياً واقتصادياً،            طالب حاتم عبد الق    :غزة

  .واعتبر أن الحكومة الحالية فشلت بكل تلك األمور مطالباً باستبدالها في أسرع وقت ممكن .ال حكومة خطابات
  10/10/2005البيان 

  
  دحالن ينفي شائعات حول وفاته .11

وتحـدث امـس     . امس شائعات ترددت حول وفاته في مستشفى بيوغوسالفيا        نفى محمد دحالن  :  د ب أ   -غزة  
 حيث قال انه في صحة جيدة وانه سيعود خالل عشرة أيام عقب انتهاء العالج الـذي                 ,لمحطة إذاعية فلسطينية  

  .وقال أن الشرق االوسط ليس بحاجة لمزيد من االضطراب. يخضع له
  10/10/2005 الدستور

  
   الحالي17عباس يلتقي شيراك في  .12

وقـال   . يلتقي محمود عباس جاك شيراك في باريس في السابع عشر من الشهر الجـاري              : ا ف ب   - رام اهللا 
  .تطورات بعد االنسحاب وكيفية تطبيق خارطة الطريقال سيناقشان هما ان, عباسمسؤول بارز في مكتب

  10/10/2005الغد األردنية 
  

  السلطةن نشطاء من حماس يتعرضون لتعذيب قاس في زنازي .13
حمل ناشطان من حركة حماس، السلطة الفلسطينية، المسؤولية عن التعذيب الشديد الذي تعرضا               :رائد موسي 

  . ساعة متواصلة في مقر قيادة الشرطة في مدينة غزة27له علي ايدي عناصر الشرطة الفلسطينية علي مدار 
وا صنوفاً شتي من العذاب بحقـه، وحـق         وقال معاذ البرعاوي لـ القدس العربي ، ان عناصر الشرطة مارس          

صديقه احمد حمادة، تجاوزت الضرب الشديد بأعقاب البنادق، إلي حد الشبح وسط شتائم بذيئة، والتهديد بالمنع                
وقال أحد المحققين موجها كالمه لمعـاذ بعـد اعـادة           . من السفر والوظيفة، وحتي التهديد باغتصاب االمهات      

 ملفك لصاحبي في المخابرات االسرائيلية ولن يسمح لك بالسفر، ولن تكون لك             العصبة علي عينيه اآلن سأرسل    
وكانت الشرطة افرجـت عـن      . واألفضل ان تترك الجامعة     ) األونروا(وظيفة ال في السلطة و ال في الوكالة         

عة، في   سا 27معاذ وصديقه احمد حمادة، بعد اختطافهما من امام مدرسة الكرمل الثانوية في مدينة غزة، لمدة                
  .اليوم الذي اعقب االشتباكات الدامية بين عناصر من حماس والشرطة

  10/10/2005القدس العربي 
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  النضال الشعبي تدعو الى رص الصفوف .14

 دعا عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي ابو حامـد ، الـى رص الـصفوف وعـدم                   : محمد جمال 
واشار ابو حامد الى ان      . ا وانتقالها شيئا فشيئا الى الضفة     االنجرار الى لغة السالح كما حصل في غزة مؤخر        

تكرار ما حدث في غزة من شأنه ان يهدد النسيج االجتماعي الفلسطيني ، مع ضرورة الحفاظ علـى وحدانيـة                    
السلطة واحترام القانون والتداول السلمي للسلطة وخصوصا مع فتح الباب امام الجميع للمشاركة في االنتخابات               

  .يعية المقبلةالتشر
  10/10/2005القدس الفلسطينية 

  
  لجنة التنسيق الفصائلي تدعو إلى تغليب لغة التفاهم والحوار  .15

 أكدت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس على ضرورة احتكام الجميع إلى لغـة الحـوار                 : سهيل خلف 
ورفضت اللجنة في بيان     . ابناء الشعب الواحد  وتغليب لغة التفاهم على لغة االقتتال وتعزيز الوحدة الوطنية بين           

اصدرته امس ظاهرة االختطاف التي جرت في الفترة األخيرة وطالت العديد من القيادات والكوادر في الـضفة        
كما رفضت نقل اإلشكاالت التي تحدث في قطاع غزة إلى الضفة الغربية، مؤكدة على ضرورة               , الغربية وغزة 

ا بالمؤسفة في نطاقها ومكان حدوثها، ألنها مرفوضة من جميـع أبنـاء الـشعب               تطويق األحداث التي وصفته   
  . الفلسطيني

  10/10/2005القدس الفلسطينية 
  

   في قطاع غزة فلسطينيين ثالثةاستشهاد  .16
 . استشهد فى وقت متاخر من الليلة الماضية، ثالثة فلسطينين بنيران االحتالل، وسط قطاع غـزة               : ألفت حداد 

منية فلسطينية ان الجانب االسرائيلي ابلغها بوجود ثالث جثث لديه الشخاص تتراوح اعمارهم             وقالت مصادر ا  
ونقلت االذاعة االسرائيلية عـن متحـدث باسـم          . عاما، وانه تم نقل جثامين الشهداء الثالثة       25 و   18ما بين   

التـسلل عبـر الجـدار      الجيش االسرائيلي ان جنوده اطلقوا الرصاص نحو ثالثة فلسطينيين اثناء محـاولتهم             
واشار المتحدث  .  االلكتروني الفاصل بين القطاع واسرائيل االمر الذي ادى الى استشهاد اثنين منهم على الفور             

   .الى  ان الحادث وقع بالقرب من حاجز كسوفيم
  10/10/2005 48عرب 

  
  منزل في القدس منذ بداية العام الجاري 100االحتالل هدم ما يقارب  .17

بحاث األراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، أن سلطات االحتالل قامت بهدم ما يقارب أكد مركز أ
وأشار المركز في بيان صحفي إلى .  منزل في القدس، تحت حجج واهية منذ بداية العام الجاري فقط100الـ

ية حصول المواطنين أن سلطات االحتالل تضع العراقيل، واإلجراءات اإلدارية والمالية والفنية، لتعطيل عمل
على تراخيص بناء في المدينة المقدسة، بهدف إفراغها من سكانها، وإحالل المستعمرين اليهود بدالً منهم، 

 .إضافة إلى سياسة مصادرة األراضي من أصحابها الفلسطينيين
  9/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  مستعمرة   إلنشاء منطقة عازلة حول الدونماتمصادرة مئات  .18
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صادرت السلطات االسرائيلية مئات الدونمات من االراضي الفلسطينية المحيطة بمدينـة نـابلس              :آمال شحادة 
واصـدرت ثالثـة     .إلنشاء منطقة عازلة حول مستعمرة شافيه شومرون بذريعة الحفاظ على أمن المستوطنين           

ع اليـد علـى اراض، وإغـالق أراض         قرارات موقعة من القائد العسكري لمنطقة الضفة الغربية تقضي بوض         
وبموجـب   .أخرى، وحظر البناء على اراض تابعة لقرى وبلدات سبسطية والناقورة ودير شرف قرب نـابلس              

الخارطة التي ترفقها اسرائيل بقرارات المصادرة، فإنها تهدف الى اقامة منطقة عازلـة علـى امتـداد ثالثـة                   
ل غرب مستعمرة شافيه شومرون بحيث تحصر هـذه          مترا، غرب وجنوب غرب وشما     26كيلومترات وعمق   

  .وسيتم انشاء اربع بوابات عبور لهذه المنطقة. المنطقة بداخلها اراضي الفلسطينيين
  10/10/2005 اإلماراتية الخليج

  
    سكة حديد نتانياادانة ثالثة فلسطينيين بتهمة التخطيط لتفجير .19

حد، ثالثة شبان فلسطينيين من مدينة الطيبة بتهمة التعاون         أدانت المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب أمس األ        
وتتدعي النيابة العامـة    . مع العدو اثناء الحرب بعدما اتهموا بانهم خططوا لتفجير سكة القطار عند محطة نتانيا             

  . اإلسرائيلية أيضا ان الثالثة خططوا لتفجير أبراج عزرائيلي، من اكبر البنايات في مدينة تل أبيب
  9/10/2005 48عرب 

  
  احتجاجاً على عمليات الخطف   لحمبيتمسيرة في  .20

حملت حركة حماس السلطة الفلسطينية المسؤولية عن عمليات خطف عدد من قادتها وكوادرها فـي الـضفة                 
 احتجاجاً على   أمسجاء ذلك خالل مسيرة نظمتها الحركة في بيت لحم مساء            .الغربية خالل اليومين الماضيين   

، ورفع مشاركون في المسيرة شعارات تحمل السلطة مسؤولية عمليات الخطف والفلتان األمني             عمليات الخطف 
وردد المشاركون شعارات تندد بعمليات االختطاف، ورفعوا شعارات قالوا من خاللها إنهم لن يسكتوا               .والتسيب

  .على عمليات البلطجة والخطف والترويع
  10/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  دية دير البلح تنهي خطة طوارئ بل .21

أنهت بلدية دير البلح خطة الطوارئ التي أعلنتها منذ اللحظة األولى لالنسحاب الصهيوني بتكلفة إجمالية بلغت                
 . ألف شيكل، شملت أعمال فتح الطرق والنظافة واإلنارة في المناطق التي انسحبت منها قوات االحـتالل                300

 ألف شيكال، منوهاً إلى وجود العديد مـن         150ن العجز في الميزانية بلغ حوالي       إ: وقال رئيس بلدية دير البلح    
العوائق التي واجهت البلدية في تنفيذ الخطة، من أهمها عدم وجود حماية كاملة للمنشآت والممتلكات من قبـل                  

  .دية لتنفيذ تلك الخطةاألجهزة األمنية مثلما كان متوقعاً قبل االنسحاب، وعدم وجود اإلمكانيات الكافية لدى البل
  10/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  !سر محرومة من شبكة المياه العامةاأل آالف .22

أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني نتائج مسح البيئة المنزلي، والذي تم تنفيذه خـالل الفتـرة مـن                  
وقد  المياه ومصادر التزود بها،     ، حيث يوفر المسح بيانات عن استهالك        07/07/2005 وحتى   14/05/2005

تقيم في مـساكن    )  أسرة 56.544بما يعادل   (من األسر في األراضي الفلسطينية      % 9.5بينت نتائج المسح أن     
من األسر في الـضفة     % 81.3غير متصلة بشبكة المياه العامة، بينما بينت نتائج تقييم األسر لنوعية المياه أن              

  .ع غزة تعتبر المياه جيدةمن األسر في قطا% 6.2الغربية، و



 

 10

  10/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  

  
 سبعة مساجد دمرت في رفح جراء اعتداءات االحتالل  .23

أعلن مسؤول في مديرية أوقاف رفح أن عدد المساجد التي هدمت في رفح جراء اعتداءات قوات االحتالل، 
إلعانة شعبنا الفلسطيني إلقامة المساجد ودعا المسلمين حكومات ومؤسسات وشعوب،  .بلغت سبعة مساجد

 .وترميمها نتيجة ما أصابها من تخريب وهدم
  9/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  جرائم حرب اسرائيلية بحق الفلسطينيين الى المحكمة الدولية .24

 محكمة جرائم الحرب    أكمل الفلسطينيون واحداً من اخطر الملفات التي ستشهدها       :  آمال شحادة  -القدس المحتلة   
يعلون، وحالوتس، وقادة عـسكريين     و عائلة فلسطينية بمحاكمة شارون وموفاز،       140في الهاي، وفيه تطالب     

هذا الملف يبدأ من استشهاد محمد الـدرة مـروراً بمجـزرة             و .كانوا مسؤولين عن قتل نساء واطفال ومسنين      
 .ء االربعة وابن شقيقهم من عائلة غبن في بيت لهيـا          اغتيال صالح شحادة وحتى الجريمة التي قتل فيها االشقا        

 عبارة عن الئحة اتهام خطيرة ضد أكثـر مـن مـسؤول             هويقول المطلعون على الملف ان كل جريمة قتل في        
  وفيه .اسرائيلي، وهو يحتوي على الكثير من المستندات واألدلة والشهادات الموثقة، وفيه عشرات بنود االتهام             

 شهادة العميل أكرم زطمة الذي ساعد في تنفيـذ          من خالل تدوين   ,ائق التي حصلوا عليها   واحدة من أخطر الوث   
 بـين   ا حوار  حيث تحوي  .جريمة اغتيال شحادة وفيها أدلة واضحة من ضابط االستخبارات وهو احد المتهمين           

  . في اتصال هاتفي فور تنفيذ العمليةالعميلالضابط و
  10/10/2005الحياة 

  
     الضفةاعتقاالت في أنحاء .25
أصيب الطفل وعد الهدمي بجروح، إثر إطالق النار عليه من قبل قـوات االحـتالل               : عالء المشهراوي ،  غزة

كمـا  ،  اإلسرائيلي، في بلدة صوريف ثم اعتقلته وفق مصادر أمنية تابعة لغرفة العمليات المشتركة في الخليـل               
ارقة على سيارات للمستوطنين خالل سـلوكها  اعتقلت شابين قرب بيت لحم ورام اهللا بحجة القائهما زجاجات ح 

كما اعتقلت شابا آخر في قرية جبع قرب رام اهللا مدعية أن بحوزتـه               ·شوارع استيطانية في محيط المحافظتين    
 كما اعتقلت ثالثة أشقاء من مدينـة الخليـل إثـر            ،زجاجة حارقة كان ينوي القاءها على سيارات للمستوطنين       

  .يشات داخلهامداهمة منازلهم وإجراء تفت
  10/10/2005االتحاد االماراتية 

  
  إذاعياعتصام لذوي األسرى في قلقيلية احتجاجاً على وقف برنامج  .26

 اعتصاماً أمام مقر نادي األسير، احتجاجاً على وقف  أمسنظمت أمهات وزوجات األسرى في مدينة قلقيلية
وقالت إحدى المعتصمات إن البرنامج  .وعياًبرنامج اعتادت إحدى وسائل اإلعالم المحلية على بثه مرتين أسب

كما أن , كان حلقة الوصل بين المعتقلين في سجون االحتالل وذويهم، وذلك من خالل الرسائل التى يبعثون بها
أهميته تزداد مع عدم تمكنهم من زيارة أبنائهم وأزواجهم المعتقلين، بسبب منع سلطات االحتالل لهذه 

خاصة وأنها مبالغ , ات، الجهات المسؤولة بضرورة تغطية تكاليف هذا البرنامجوطالبت المعتصم .الزيارات
 .ضئيلة



 

 11

  9/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  
  

  
  ابومازن لن يطلب االفراج عن اسرى غزة وجنين فقط: ابو زايدة .27

حول نية عباس الطلب خالل      نفى وزير االسرى سفيان أبو زايدة ما تناقلته وسائل االعالم االسرائيلية             : د ب أ  
وقال إن موضوع االفـراج عـن        .لقائه المرتقب مع شارون االفراج عن أسرى قطاع غزة ومدينة جنين فقط           

وأضـاف أن عبـاس     . االسرى بشكل عام سيكون احد المواضيع الرئيسية على جدول أعمال القمة المرتقبـة            
ن السلطة الوطنية ترفض المعايير االسرائيلية      سيركز على موضوع االفراج عن االسرى القدامى مشددا على أ         

  . التي تميز بين أسير وآخر وفقا لالختالف السكاني والتهمة
  10/10/2005القدس الفلسطينية 

  
   لتدمير المسجد األقصى   يدعوموقع إلكتروني يهودي  .28

فقـد   أوتوا من قـوة،      يواصل المتطرفون اليهود محاوالتهم العنصرية لإلساءة لإلسالم بكل ما          :أحمد إبراهيم 
وصل حقدهم إلى إنشاء المواقع االلكترونية على شبكة اإلنترنت، التي تطالب بضرورة اإلساءة إلى المـسلمين                
 ·في هذه األيام المباركة والدعوة لتدمير المسجد األقصى ودفع األموال الالزمة من أجل القيـام بهـذه المهمـة            

 أبرز المواقع اليمينية المتطرفة في إسرائيل في بيان لـه أخيـراً             وطالب موقع جريدة هاتسوفيه، الذي يعد أحد      
ـ      وهو الدرس الذي يجـب أن يكـون        '' درس ال ينسوه في شهر رمضان     '' بضرورة تلقين المسلمين ما أسماه ب

 أن المسجد بات القبلة األساسية التي       - والكالم على لسان الموقع      -تدمير المسجد األقصى أولى فصوله خاصة     
وأعلن الموقع أنه يتمنى تحقيـق هـذا        · لفلسطينيين من مختلف التوجهات في مكان واحد في هذا الشهر         تجمع ا 

الالفت أن الموقع تم تزويده بعدد من اللغات األجنبية من أجل الحديث إلى أكبر عدد               . الهدف على أرض الواقع   
ع، في كلمة وضعها على صدر الموقـع،        مدير تحرير الموق  . من اليهود عبر العالم إلقناعهم بالقيام بهذه المهمة       

  .أن تدمير األقصى ستكون أبلغ رد على المسلمين بعد تدميرهم للمعابد اليهودية
  10/10/2005االتحاد االماراتية 

  
  تتراجع  حماس تخسر نقاطاً وشعبيتها:فركش .29

 تخـسر نقاطـاً     قال اهارون فركش لدى تقديمه تقريراً أمنياً للحكومـة، ان حمـاس           :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
وتتراجع شعبيتها في الشارع بعد األحداث األخيرة، لكنها وتنظيمات أخرى تعمل كل الوقت مـن أجـل تنفيـذ                 

 هاوزاد ان . عمليات وهجمات تشمل خطف اسرائيليين بهدف التشويش على عملية التطبيع بين اسرائيل والسلطة            
وقال ان ثمة مصلحة للـسلطة للحفـاظ        . مكانتهامعنية بأن يجوع األطفال في غزة ألن من شأن ذلك ان يعزز             

  .على وقف النار وليست األوامر التي أصدرها عباس بمنع االستعراضات سوى تأكيد على ذلك
  10/10/2005الحياة 

  
  اسرائيل تعيد فتح معبر كارني التجاري .30
في اعقاب اجتماع   أعادت اسرائيل فتح معبر كارني التجاري بين قطاع غزة واسرائيل اعتبارا من امس              : غزة

وذكر بيان عسكري اسرائيلي انه سيستأنف نشاطه بشكل تام للـسماح           . بين المسؤولين الفلسطينيين واسرائيليين   
وقال متحدث عسكري ان اجراءات االغالق ال تـزال سـارية            .بدخول وخروج البضائع من والى قطاع غزة      

  .بالنسبة لمعبر ايريز
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  10/10/2005 اإلماراتية الخليج
  
  

  
   بسلسلة االنسحاباتاالستمرار اسرائيل على:ن العيزرب .31

وال طعم لوجودنا في    . قال بنيامين بن إلعيزر، يجب االستمرار في سلسلة االنسحابات حتى تثبيت الحل النهائي            
 في اجتمـاع مـع      الهوجاءت أقو  .الحكومة في حال عدم االستمرار في المسيرة السياسية وتوفير الخبز للفقراء          

  . انتخابات رئيس لحزب العملمؤيديه في 
  9/10/2005 48عرب 

  
  كتساف يطالب أبو مازن بنزع أسلحة الفصائل الفلسطينية .32

واشاد  .أعلن موشيه كتساف انه دعا محمود عباس للقائه في القدس في وقت قريب وربما خالل شهر رمضان                
القـدام علـى    ل ه دعا هغير ان  .ة الفلسطينية  قائالً انه يتمتع بالخبرة والحنكة السياسية وقد ثبت قدميه في القياد           به

ورأى انه يتعين على عباس على سبيل المثال نزع          .خطوة تاريخية ذات مغزى رداً على الخطوات االسرائيلية       
النه يريد التأكد مـن خلوهـا       , أسرىإخالء  كدا انه لن يصادق تلقائياً على قائمة         وأ .أسلحة التنظيمات المسلحة  

  .دماءن تلطخت أيديهم بالمم
  10/10/2005القدس الفلسطينية 

  
  أهب إسرائيلي في الجبهة الشماليةت .33

لكنه شدد . طلب دان حلوتس من قيادة الجبهة الشمالية أمس البقاء في حالة تأهب تحسبا لتطورات غير متوقعة
ل جهوزيتنا يمكن أن تتعرض لالختبار في ك مع ذلك على أن وجهة إسرائيل هناك ليست نحو التصعيد ولكن

وسبق مراسم . جاء ذلك خالل مراسم تسلم أودي أدام أمس مهام منصبه قائداً للجبهة خلفا لبني غينتس. لحظة
وأشارت المعلومات . تسليم قيام فركش باستعراض وضع الجبهة الشمالية أمام الحكومة في جلستها األسبوعيةال

، إضافة إلى قضايا ذات صلة بإيران المتسربة إلى أنه أثار مواضيع ذات صلة بسوريا ولبنان وحزب اهللا
وأشار إلى أن هناك ضغوطا دولية كبيرة تمارس على سوريا من أجل وقف . والجهاد اإلسالمي العالمي

  . عمليات تهريب المتسللين إلى العراق
  10/10/2005السفير 

  
   عن االستمرار في طريقهميعلنون الليكودمتمردو  .34

 فـي   ه أن وا وأكد , اجتماع تشاوري بعد الهزيمة التي ألحقها بهم شارون        المتمردون من حزب الليكود في     اجتمع
 من اجـل الحفـاظ علـى        ,ظل التوجه السياسي الواضح، توجد أهمية كبيرة من اجل االستمرار في هذا الحيز            

ق ال توجد نوايا للقبول اية وظيفة من شأنها أن تفسر على أنها منح شرعية لتغيير طري               : واوأعلن .طريق الليكود 
 سيجتمعون حول كل موضـوع      همأما بالنسبة للموضوعات التي سيصوت عليها قريبا فإن       .  األيدولوجية الحزب

المح مقربون من موشيه كحلون، وهو احد المقربين من عوزي لنداو، الى محاولة              من ناحية أخرى  . وموضوع
ان بعـض المقـربين مـن       وقالت معاريف   . رشوته من قبل معسكر شارون كي يترك المتمردين وينضم اليهم         

واكد مصدر مقـرب مـن      .  مقابل حصوله على منصب وزاري     ه االنضمام الى معسكر   يهشارون، عرضوا عل  
  .هذا القبيلكحلون تلقيه رسائل من 

  9/10/2005 48عرب 
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  استقالة ابراهام شوحط المستفيد من طريفصالح  .35

لجنة ااثر اعالنه هذا، بتقديم استقالته من عضوية        اعلن ابراهام بايغا شوحط، استقالته من الحياة السياسية، وقام          
 40وقال انه توصل بعد      .المالية البرلمانية، قائال انه سيستقيل نهائيا من الكنيست في نهاية تشرين الثاني المقبل            

يشار الى ان صالح طريف هـو       . عاما من العمل السياسي الى قناعة بأنه فعل كل ما بمقدوره لصالح الجمهور            
 قد يواجـه    ه، حسب القانون، ذلك انه المرشح التالي في قائمة حزب العمل، اال ان انضمام             تهد من استقال  المستفي

  .بمآزق قانونية في حال تم تقديم التماسات ضده على خلفية ادانته السابقة في قضايا رشوة
  9/10/2005 48عرب 

  
  االحتالل سبب العمليات االستشهادية  : إسرائيليجنرال  .36

قال نائب رئيس الموساد السابق، ان احتالل األراضي الفلسطينية هو السبب الرئيسي للعمليـات       :حتلةالقدس الم 
 . في غضون سنتين   هاواقترح على اسرائيل ان تعلن انها ستقوم بإنهاء احتالل        . االستشهادية التي تنفذها المقاومة   

وحذر من خطر مواصلة    . دنيين الفلسطينيين ووجه انتقادات حادة لقيادة الجيش لما تمارسه من سياسة تنكيل بالم          
  .فرض السيطرة على الشعب الفلسطيني ما قد يلحق هزيمة مدوية باسرائيل

  10/10/2005 اإلماراتية الخليج
  

   للهند وباكستان مساعداتإسرائيل تعرض  .37
لمتـضررة   عرضت إسرائيل أمس مساعدة كٍل من الهند وباكستان في جهود االنقاذ واإلغاثة بالمنـاطق ا               :قنا

وقال الناطق باسم الخارجية ان إسرائيل أجرت اتصاالت مبدئية مع الهند أشارت فيها إلى سبل                .جراء الزلزال 
المساعدة إزاء تلك الظروف، وحول باكستان قال أستطع تأكيد بأننا قدمنا عرضاً للمساعدة دون التعليق علـى                 

  .مدى استجابة إسالم أباد للعرض
 10/10/2005البيان  

  
   الخدمة فى جيشهارفضسرائيل تسجن درزيا ا .38
 حكمت المحكمة العسكرية فى صرفند بالسجن على عروة جمال زيدان بعدما رفض تأدية الخدمة االلزامية                :قنا

  . يمضي حكما بالسجن للمرة الثالثة لتمسكه برفض الخدمةهوقالت صحيفة االتحاد الحيفاوية ان .هافي جيش
  10/10/2005الوطن القطرية 

  
  اخامون يتوعدون مادونا بسبب أغنية ح .39

مادونا سيتضمن انشودة تسبيح من الطقوس الـصوفية اليهوديـة          لدفعت انباء عن ان البوم      :  رويترز –القدس  
 بتدنيس المقدسات ولمحوا الى عقاب الهي قد        ها الى اتهام  ,هذه الطقوس الحاخمين الذين يحرصون على ميراث      

لى ساحة للرقص اغنية بعنوان اسحق في اشارة تقول وسـائل اعـالم             وتضم مجموعة اعترافات ع    .ينزل بها 
  .ترفيهية انها للحاخام اسحق لوريا مؤسس مذهب القباالة التي تعتبر مادونا احدى اتباعه

  10/10/2005القدس العربي 
  
  

  مؤشر القدس يغلق منخفضا .40
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 شركة  13 متأثراً بانخفاض أسعار أسهم      887.63 نقطة مغلقاً عند المستوى      9.01مؤشر القدس، أمس     انخفض
 شركات واسـتقرت أسـعار الـشركات        6 شركة يتم تداولها، بينما ارتفعت أسعار أسهم         24مدرجة من أصل    
  . مليون دوالر4.44 سهم بقيمة بلغت 881613ووصل حجم التداول إلى . الخمس المتبقية

  10/10/2005 األردنية الغد
  

  زعيم االخوان في الكويت يحذر من جريمة التطبيع  .41
حذر مسؤول تيار االخوان المسلمين في الكويت زعماء الدول العربية واالسالمية من ان التطبيع مع اسـرائيل                 

رئيس جمعية  وقال عبد اهللا المطوع،     .في الوقت الذي تقتل فيه الفلسطينيين، يمثل جريمة ضد االسالم والمسلمين          
االصالح االجتماعي في تصريحات نشرتها جريدة السياسة  ان الفلسطينيين يقتلون وتهـدم بيـوتهم وتـسلب                 

وكـان المطـوع     .اراضيهم ونحن نركض للتطبيع مع الكيان الصهيوني وهذا جرم بحق االسالم والمـسلمين            
يوف في حفلة اقامتها الجمعيـة      يتحدث بحضور مجموعة من الدبلوماسيين العرب والمسلمين وغيرهم من الض         

  ا ف ب. مساء السبت احتفاء بشهر رمضان
  10/10/2005الغد األردنية 

  
  محاولة إسرائيلية الغتيال أسير أردني  .42

اتهمت لجنة أهالي األسرى والمفقودين األردنيين في إسرائيل السلطات اإلسرائيلية بمحاولـة اغتيـال األسـير                
وأكدت اللجنة ان األسير سلطان العجلوني سمع لدى        .  الى المستشفى حديثاً   األردني سلطان العجلوني الذي نقل    

نقله الى إحدى المستشفيات حديثا يدور بين اثنين من األطباء الصهاينة يتآمران على حياته، ويقرران إعطـاءه                 
 كان منـه إال أن  جرعة قاتلة تودي بحياته وهما يظنان أنه ال يفهم ما يدور بينهما من حديث باللغة العبرية، فما 

وأوضحت انه تم بالفعـل نقلـه     . رفع صوته بالصراخ واالستغاثة وإثارة االنتباه، وطلب نقله إلى مستشفى آخر          
 أ ش أ.  إلى مستشفى سجن الرملة الذي اليزال مقيما فيه على سرير الشفاء حتى اآلن

 10/10/2005البيان 
  

  سرائيل  مستقبل المقاومة ال تقرره ا: الدفاع عن حق العودة .43
 إن مستقبل المقاومة ال يقـرره الكيـان الـصهيوني مـن خـالل       من عمان أكدت لجنة الدفاع عن حق العودة     

مخططاته وأهدافه وعدوانه وما يفرضه علي األرض من وقائع بل يقرره الشعب الفلسطيني بوحدتـه وثباتـه                 
وبجهـود جميـع الـشرفاء األحـرار        وتمسكه بحقوقه المشروعة والتفافه حول المقاومة واالنتفاضة المستمرة         

وشددت في بيان أصدرته على أن الهروب الصهيوني من غزة تحقق في            .المناضلين المخلصين لقضية شعبهم     
وطالبت بالعمل على ترتيب البيت الفلسطيني وبناء نظام سياسـي وفـق رؤيـة جديـدة                . ظل الوحدة الوطنية  

  .بهة الداخلية إلستمال مسيرة المقاومة والتحرير والعودةوبرنامج وطني مستقل يوحد الجهود ويعزز تماسك الج
  10/10/2005 الدستور

  
  تصريحات شالوم أسيء فهمها وتوقيتها : أبو الغيط  .44

 صرح أحمد أبو الغيط أمس بأن إسرائيل أبلغت القاهرة بأن تصريحات وزير خارجيتها التي تضمنت                : د ب أ  
.. لقد قمنا بمراجعة الجانب اإلسرائيلي في هـذه التـصريحات   "ل وقا ". أسيء فهمها وتوقيتها "انتقادات لمصر   

وطلبنا تفسير لها وجاء الشرح اإلسرائيلي إنهم كانوا يقصدون الفترة التي عبر فيها الفلـسطينيون األراضـي                 
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وكانت االذاعة االسرائيلية قد قالت أمس األول إن شالوم طالب مصر باتخاذ إجراءات أكثر               ".المصرية باآلالف 
  . تشددا لمنع تهريب االسلحة إلى قطاع غزة

  10/10/2005الراية القطرية 
  

  امريكا تجدد قلقها من تدخل سوري في قضايا العراق وفلسطين ولبنان .45
قال ديفيد ولش إن واشنطن قلقة بشأن التدخل السوري في العراق ولبنان وفي الصراع االسرائيلي الفلـسطيني                 

إن قلقنا ال يتعلق بالوضع فـي       "وأضاف   .دو للنداءات االمريكية بعدم التدخل    مضيفا أن دمشق ال تستمع فيما يب      
العراق وحسب ولكن أيضا بتدخل سوريا في لبنان وتـدخلها مـن جديـد فـي الوضـع بـين الفلـسطينيين                      

  ."واالسرائيليين
  10/10/2005العرب اليوم 

  
     يحذر من عودة القضية الفلسطينية إلى المربع األولالثانيعبداهللا  .46

فاما ان يتجه الجميع نحو ايجاد حـل عاجـل          . قال الملك األردني ان القضية الفلسطينية على مفترق طرق مهم         
 . يرضي االطراف كافة وفي مقدمة ذلك تحقيق هدف قيام الدولة الفلسطينية واما ان نعود إلـى المربـع األول                  

ا تم انجازه وادعو إخواننا الفلسطينيين إلـى        وأضاف المطلوب االن من الفلسطينيين واالسرائيليين البناء على م        
وحول سبب   . توحيد صفوفهم ونبذ الفرقة واالنقسام فليس من مصلحتهم االقتتال الداخلي والتنافس على السلطة            

إرجاء زيارته إلى األراضي الفلسطينية وإسرائيل، قال الملك ان التوتر األمني والصدامات التي وقعت مؤخرا               
  .واالسرائيليين أدت إلى تأخير الزيارةبين الفلسطينيين 

  10/10/2005 48عرب 
  

  ):19( الفلسطينية الكاملة لمفاوضات اوسلو الرواية :قريع .47
تم تذليل ما تبقي من عقبات علي طريق االتفاق، وصار االعتراف المتبادل حقيقة سياسية ُأخري، علـي هيئـة          

ة اإلسرائيلية إسحق رابين، وذلك خالل مـدة لـم          نص ينتظر توقيعه بين الرئيس ياسر عرفات ورئيس الحكوم        
لذلك فقد كان علي وزير الخارجية      . يتبق منها غير أيام معدودة قبل احتفال واشنطن، الذي تقرر موعده من قبل            

النرويجي أن يطير بسرعة، من باريس إلي تونس، ليأخذ توقيع األخ أبو عمار، وأن يطير من تونس إلي تـل                    
  .أي أن هولست كان في سباق حقيقي مع الزمن. خذ الشيء نفسه من رابينأبيب، عبر قبرص، ليأ

هكذا وبال مقدمات أو خطب أو مراسم احتفال تقليدية، أخذ هولست مكانه إلي الطاولة، وجلس بجانبه األخ أبـو           
فتح هولست حقيبته وأخرج منها     . عمار، بينما وقف صف طويل منا، ومن الضيوف النرويجيين، خلف االثنين          

، أي بعـد  9/9/1993الوثيقة، فقام األخ أبو عمار بتوقيعها في الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يـوم             
  .نصف ساعة من موافقة اللجنة التنفيذية علي الوثيقة

إذ بموجب هذا االتفاق نالت حركة التحرير الوطنية الفلسطينية، بعد نضال طويل، أثمن اعتراف بها بين سلسلة                 
  .التي نالتها علي مدي األعوام الماضيةاالعترافات 

وفوق ذلك فإن وثيقة االعتراف المتبادل، التي تم توقيعها اليوم، ستفتح الباب واسـعاً أمـام اعتـراف الدولـة                    
فقد تـم  . العظمي الوحيدة بمنظمة التحرير وبالقيادة الفلسطينية المحاصرة سياسياً ومالياً منذ حرب الخليج الثانية    

  .ر أساس كبير لبناء فلسطيني يتطلع إليه الشعب المضيع بين قسوة المنفي ووحشية االحتاللاآلن إرساء حج
  انجاز السفر لواشنطن

لقد كان سفر الرئيس ياسر عرفات، علي رأس وفد رسمي فلسطيني كبير إلي العاصمة األمريكية، ألول مـرة،          
ابة إنجاز مهم أدركنا مغزاه العميق قبل أن        والترحيب به في البيت األبيض بحسب أصول الضيافة المرعية، بمث         
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تبدأ الرحلة عبر المحيط، وال سيما بعد حالة الحصار شبه التام التي تم فرضها، عربياً ودولياً، علـي القيـادة                    
فقد كنا نعي أنه بعد أن تنفتح أبواب البيت األبـيض أمـام القيـادة               . الفلسطينية في أعقاب حرب الخليج الثانية     

  .ستفتح كل األبواب الموصودة، وخصوصاً أبواب العواصم العربيةالفلسطينية، 
، حفل وداع رسمي وقف في مقدمـه كبـار          12/9/1993في تونس جري في مطار قرطاج الدولي، ظهر يوم          

أما في واشـنطن، فقـد      . المسؤولين التونسيين، جنباً إلي جنب مع عدد أكبر من القيادات والكوادر الفلسطينية           
بحفاوة رسمية وتغطية إعالمية كبيرة، وال سيما لواقعة وصول الرئيس الفلـسطيني الـذي كـان                استقبل وفدنا   

ممنوعاً من الهبوط علي أي أرض أمريكية، بما في ذلك مقر مبني األمم المتحدة في نيويورك، طوال أعـوام                   
 بعد وصولنا إلي أحد فنادق      وقد أثار ذلك في نفوسنا كثيراً من الغبطة واالرتياح، اللذين سرعان ما تبددا            . كثيرة

. واشنطن، حين بدأنا مراجعة نص االتفاق، الذي لم يجر عليه أي تعديل بعد توقيع رسائل االعتراف المتبـادل                 
فقد وجدنا أنه لم تتم فيه أي إشارة إلي منظمة التحرير، التي تبادلت االعتراف مع إسرائيل في أعقـاب توقيـع            

كما وجدنا الـنص ال يـزال       . لي، ووثائق االعتراف المتبادل بصورة نهائية     اتفاق إعالن المبادئ باألحرف األو    
يتحدث عن الوفد الفلسطيني في إطار الوفد المشترك مع األردن، أي بحسب الصفة التي وجهت إلينا لحـضور                  

، ومشاركتنا في مفاوضات واشنطن بعد ذلك، األمر الذي أغضب األخ أبـو عمـار،               1991مؤتمر مدريد سنة    
إلي الطلب مني بضرورة العمل بكل وسيلة ممكنة الستبدال كلمة الوفد الفلسطيني باسم منظمة التحريـر                ودفعه  

الفلسطينية، في حين طلب من الدكتور أحمد الطيبي، الذي كان يرافقنا، إبالغ إسحق رابين وشـمعون بيـريس                  
رفين، وإالّ لن يوقع أبـو عمـار        ضرورة هذا االستبدال الذي يستدعيه، موضوعياً، االعتراف المتبادل بين الط         

  .االتفاق، أو يأذن في توقيعه
  اول اتصال مع دنيس روس

في إثر ذلك اتصل بي السيد دنيس روس من وزارة الخارجية األمريكية، وكان أول اتصال من نوعـه، وأول                   
عرب عن أمله بـأالّ  حاول التقليل من أهمية هذه المسألة، وأ. محادثة بيني وبين المنسق األمريكي لعملية السالم   

غير أني شـرحت    . يؤدي هذا الخالف البسيط إلي شل الترتيبات الهائلة التي ُأعدت لالحتفال بتوقيع هذا االتفاق             
له المسألة من أساسها، وبينت له أهمية ذلك بالنسبة إلينا، كونه بات جزءاً من االتفاق بعد واقعـة االعتـراف                    

واتصلت كذلك بالسيد تيري رود     .  الموضوع مع الجانب اإلسرائيلي حاالً     المتبادل، فأعرب عن استعداده لمتابعة    
الرسن، الذي كان وصل لتوه من أوسلو إلي واشنطن، ضمن وفد نرويجي كبير يرأسه وزير الخارجية جوهان                 

وقلت له إن علينا أن نضع اسم منظمة التحرير محل اسم الوفد الفلسطيني حيثمـا ورد اسـم                  . يورغن هولست 
في نص اتفاق إعالن المبادئ، وخصوصاً أننا كنا نتحدث عن ذلك في أوسلو، ونقرر هذا األمـر إذا مـا                    الوفد  

  .جري التوصل إلي اتفاق االعتراف المتبادل فيما بعد
في آخر لحظة، آثر التهرب من قطع أي وعد، أو حتـي             إالّ إن الرسن، الذي كان يدرك سلفاً مشقة هذا العبء         

إن لم يجر هذا االستبدال فإنه لن يجري والحالة هذه أي توقيع لالتفاق، أي إالّ إذا ورد                 : تهالتزام المحاولة، فأجب  
اسم منظمة التحرير الفلسطينية في نص االتفاق، وأنذرته أن يخبر الجانب اإلسرائيلي بأن وفدنا سـيعود مـن                  

لهذه الغاية واجهت مقاومـة     ويبدو أن مهمة أحمد الطيبي مع بيريس        . حيث أتي إذا ما رفض اإلسرائيليون ذلك      
  :فقد أعلمنا الطيبي بأن بيريس قال له. أشد من مهمتي مع الرسن

  .إن حقائبنا لم تفتح بعد، وإننا مستعدون للمغادرة قبل أن يغادر عرفات
وهكذا وجدنا أنفسنا، قبل ساعات قليلة من الموعد المحدد، بكل تفصيالته الدقيقة، إلجراء وقائع حفل التوقيع في                 

  .احة البيت األبيض، أمام مشكلة متفجرة من نوع جديدس
إذ طلب منا األخ أبو عمار أن نحزم حقائبنا علي الفور، وأصدر تعليماته إلي قائد الطائرة المغربية ومـساعديه                 

  .بأن يستعدوا لإلقالع بعد قليل من الوقت
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ال، وبدأت مساومات اللحظـة    وكان الوقت يمضي بسرعة، ولم يبق سوي نحو أقل من ساعة علي موعد االحتف             
وبعـد أن تـم     . فقد تدخل وزير الخارجية األمريكي السابق، جيمس بيكر، واجتمع مع األخ أبو عمار            . األخيرة

وفـي  . االحتفال سيبدأ في الساعة الحادية عشرة كما هو مقرر: عرض الموقف علي بيكر أجاب باطمئنان قائالً     
 جرس الهاتف إلبالغكم بالموافقة اإلسـرائيلية علـي التعـديل           الساعة العاشرة وخمس وخمسين دقيقة، سيرن     

وفعالً فقد اتصل الطيبي بنا قبل دقائق من الموعد المقرر، وأخبرنا بأن شمعون بيريس وإسحق رابين                . المقترح
قد وافقا علي أن يتم استبدال اسم الوفد الفلسطيني باسم منظمة التحرير في أول صفحة من االتفاق، وكذلك في                   

  .لصفحة األخيرة منه، وبذلك انتهت هذه األزمة علي النحو الذي يلبي الرغبة الفلسطينية إلي حد بعيدا
  االحتفال في حديقة البيت االبيض

في تلك األثناء، كانت وزارة الخارجية األمريكية ومستشارو البيت األبيض، بمن في ذلك موظفو المراسم، قـد                 
 وحددوا لكل مدعو مكانه، ولكل وفد المدخل الذي سيعبره إلـي حديقـة              أعدوا لكل شيء عدته، رتبوا المقاعد،     

حسبوا التوقيتات بكل دقة، ومواعيد الكلمات والمصافحات، ولم يتركوا شاردة أو واردة لمحض             . البيت األبيض 
هائـل  وزاد في مهابة المشهد ذلك الحشد ال      . فكانوا كأنهم بصدد إخراج فيلم من أفالم هوليوود الشهيرة        . الصدفة

الذي حشدته إدارة الرئيس بيل كلينتون لمواكبة حدث أرادت القوة العظمي أن تزيد في أهميتـه الفائقـة، وأن                   
  .تصوره كتطور دولي ال رجعة عنه وال معارض ضده

فقد كان الرئيس كلينتون في المقدمة، ومن خلفه كل الرؤساء األمـريكيين األحيـاء، وكـل وزراء الخارجيـة             
بقين، كما حضره وزراء خارجية نحو أربعين دولة، بمن في ذلك وزراء خارجية معظم الدول               األمريكيين السا 

العربية، وال سيما وزراء الدول الخليجية التي كانت تقاطع القيادة الفلسطينية، وكذلك ممثلون لكل من سـورية                 
لعام لألمم المتحدة وممثلي االتحاد     ولبنان، الدولتين العربيتين المتحفظتين علناً حيال االتفاق، ناهيك عن األمين ا          

  .األوروبي
وكان المشهد مهيباً بكـل     . كان العالم كله تقريباً يحتشد، علي نحو رمزي، في حديقة البيت األبيض           : بكالم آخر 

وقد علمنا قبيل أن ندخل الحديقة، التي احتشد حولهـا          . المقاييس، لم تشهد العاصمة األمريكية مثيالً له من قبل        
حصي من المراسلين الصحافيين لمختلف شبكات التلفزة، أن الفلسطينيين في امريكا وأوروبـا وفـي               عدد ال ي  

المنافي كافة، وخصوصاً في الدول العربية المجاورة لفلسطين، كانوا يتحلقون حول أجهزة التلفزيون لمـشاهدة               
  .وقائع هذا الحفل، الذي كان يبث علي الهواء مباشرة

لية للتعديل الفلسطيني، تحرك وفدنا من الفندق إلي البيت األبيض في الموعد المحدد، أي              بعد االستجابة اإلسرائي  
بعد الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت واشنطن، حيث دخل األخ أبو عمار واألخ أبو مازن قاعة داخلية في مبني                  

حديقة التي كانـت تغـص      الرئاسة األمريكي، بينما رافقنا رجال البروتوكول إلي المقاعد المخصصة لنا في ال           
وقد اكتشف وفدنا في ذلك الوقت أن التعديل المطلوب لم يتم إدخاله علي النص، فقام بإجراء بعض                 . بالحضور

االتصاالت العاجلة بكل من األمريكيين واإلسرائيليين، وهكذا قام أحد رجال البيت األبـيض بإعـادة طباعـة                 
لصفحة غير المعدلة، وبالتالي فقد أصبح نص االتفـاق المطبـوع           الصفحة األخيرة من االتفاق، وتم استبدالها با      

علي أربع نسخ، مذيالً بـ فريق منظمة التحرير الفلسطينية في الوفد األردني ـ الفلسطيني المشترك ، بدالً من  
ـ                   ر عبارة الوفد الفلسطيني، األمر الذي أدي إلي تأخير مراسم افتتاح الحفل نحو عشر دقائق، لم يعلم سببها غي

  .عدد محدود من الفلسطينيين واإلسرائيليين واألمريكيين
  الشاهد االمريكي علي االتفاق

إذ خرجـت   . بدأت وقائع الحفل، الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق، وسط حراسة مشددة من رجال المارينز             
 األنظار بشدة، تقود    أول األمر زوجة نائب الرئيس األمريكي السيدة تيبر غور، وهي ترتدي فستاناً زهرياً يلفت             

موكب الشخصيات السياسية المهمة، التي كانت داخل حجرات البيت األبيض، اثنين اثنين، ثم ثالثة ثالثة، وكان                
بينهم جوهان يورغن هولست الذي حرم الجلوس علي المنصة كي ال يسرق األضواء من األمريكيين، الـذين                 



 

 18

وما ان اكتمل   . ير الخارجية المصري آنذاك عمرو موسي     بدوا كأنهم عرابو االتفاق، وكان بصحبة هولست وز       
خروج تلك الشخصيات، وأخذ كل واحد منهم مقعده، حتي انحبست األنفاس ليخرج الرئيس كلينتـون محاطـاً                 
بالرئيس ياسر عرفات ورئيس الحكومة اإلسرائيلية إسحق رابين، في مشهد لم يكن متخيالً من قبل، ولم يساور                 

  .ن قبل هذا اليومعقول أي من الحاضري
لم تمض سوي لحظات حتي قام كل من األخ أبو مازن والسيد شمعون بيريس بتوقيع االتفاق أمـام عدسـات                    
المصورين، ثم أضاف الرئيس بيل كلينتون توقيعه كشاهد علي االتفاق، أو قل بمعني مـن المعـاني كـضامن         

  . لتنفيذه
ت الخطابات المعدة سلفاً، والتي بدأها شمعون بيريس بكلمـة          بعد ذلك بدأت وقائع الحفل المثيرة اُألخري، وتتال       

هادئة ومتوازنة، تسودها نبرة التصالح وتحتشد فيها آمال وأحالم هـذه الشخـصية اإلسـرائيلية االستـشرافية                 
ثم أتت بعد ذلك كلمة األخ أبو مازن، التي كان كتبها بنفـسه وألقاهـا باللغـة                 . لمستقبل منطقة الشرق األوسط   

وتعاقب المتحدثون، من وزيـر الخارجيـة       . ة، فكانت كلمة موجزة معبرة، والئقة تماماً بالمشهد المهيب        العربي
الروسي أندريه كوزيريف، ووزير الخارجية األمريكي وارن كريستوفر، ثم الرئيس بيل كلينتون، حيث مـرت               

تتجه أنظارهم إلي الكلمتين    كل هذه الكلمات من دون أن تستقطب ما تستحقه من اهتمام الضيوف، الذين كانت               
الرئيسيتين المقرر إلقاؤهما بعد ذلك، ونعني بهما كلمة األخ أبو عمار وكلمة إسحق رابين، أي الزعيمين اللذين                 

  .كانا يواصالن الوقوف جانباً قرب المنصة، يفصل بينهما الرئيس كلينتون
  خطاب رابين

ور في ساحة البيت األبيض، وخارجها بالـضرورة،        ووسط حالة من الترقب واالنشداد الكبيرين، سادت الحض       
بدأ إسحق رابين خطاباً مطوالً بعض الشيء، تفوح منه رائحة الغطرسة اإلسرائيلية التقليدية، عرض فيه وقائع                
التاريخ مقلوبة علي رأسها، وتحدث عن عذابات اليهود بإسهاب، وحاول تصوير إسرائيل علي أنها الضحية في                

خي المديد، في حين قدم صورة مقابلة للفلسطيـــــنيين المشردين والـرازحين تحـت             هذا الصراع التاري  
االحتالل، علي أنهم قتلة، األمر الذي أثار انزعاجاً مكبوتاً لدينا نحن الجالسين أمام المنـصة، وراح أعـضاء                  

الله أن يبدو كـزعيم     وفدنا يتبادلون النظرات وعالمات االشمئزاز إزاء هذا االستهالل، الذي تعمد رابين من خ            
يخاطب الداخل اإلسرائيلي المصاب بحالة من االنفعال الشديد إزاء هذا الحدث، أكثر مما بدا مخاطباً الحـضور      
الدولي الهائل في حديقة البيت األبيض، القادم للمشاركة في وقائع احتفال عالمي كبير بنهاية حقبة وبدء ُأخـري        

  .التالوم واستحضار المآسي وما إلي ذلكتدعو إلي التفاؤل واألمل، وليس إلي 
وبينما كنا تحت تأثير االنطباعات السلبية، التي خلفتها في نفوسنا كلمة إسحق رابين التراجيدية، تقدم األخ أبـو                  
عمار من المنصة المعدة إللقاء كلمته، تقدم يلبس بدلة السفاري العسكرية، التي اعتاد الظهور بها دائماً، يمشي                 

ه ما تكون بالخطوات العسكرية، مبتسماً مزهواً بهذه اللحظة النادرة في حياته، لم يقبل أحداً، ولـم                 بخطوات أشب 
يؤد تلك التحية العسكرية التي اعتادها من قبل، تتابعه عيون الحاضرين، بين معجب ومشفق وفخور وقلق لمـا               

ثم وقف علـي المنـصة      . سانية المتضاربة سيقوله الزعيم الفلسطيني في تلك األجواء الملبدة بكل المشاعر اإلن         
  .بهدوء ووقار ال تنقصهما الثقة بالنفس

تحدث األخ أبو عمار باللغة العربية، وكانت كلمته تصالحية أكثر مما كانت عليه كلمات المتحدثين الـسابقين،                 
ن، وأسهب في   فشكر كل من يستحق الشكر بهذه المناسبة، من امريكيين ونرويجيي         . وال سيما كلمة إسحق رابين    

الحديث عن أهمية تحقيق السالم، وتطرق إلي ضرورة تقديم الدعم االقتصادي للشعب الفلسطيني، وأكد مـراراً              
التزام منظمة التحرير الفلسطينية باالتفاق، وبعزمها علي التقيد بكل ما اشتمل عليه من بنود تخـص الجانـب                  

 آخر الخطاب، حين التفت إلي الرئيس كلينتون وقدم له          ولم يخرج األخ أبو عمار عن النص إالّ في        . الفلسطيني
بعد ذلك كله أزفت اللحظة األكثر إثارة بين وقائع الحفل كله، وذلك حـين              . الشكر ثالث مرات باللغة اإلنكليزية    

وبينمـا بـدا    . قام الرئيس بيل كلينتون بتقريب كل من الرئيس ياسر عرفات وإسحق رابين أحدهما إلي اآلخر              
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غشي وجه رابين ويكبح خطواته، بادر األخ أبو عمار، بثقة وشجاعة سياسية، إلي مد يده نحو رابـين                  التثاقل ي 
الذي تردد، عدة ثوان، قبل أن يمسك باليد الممدودة ويهزها طويالً، وسط نوبة شديدة من التصفيق الحاد، الذي                  

  .شارك فيه الرئيس كلينتون نفسه
نهض المدعوون من مقاعدهم واختلطوا بعضهم      . هائية لهذا الحفل المهيب   كانت المصافحة هذه بمثابة الخاتمة الن     

ببعض، يتبادلون التهاني والوشوشات والتعليقات والنكات والتحيات واالبتسامات والعناوين وأرقـام الهواتـف             
  . وغير ذلك

 التي دارت بين    لم يبق في الذاكرة من ذلك الحفل العرمرمي الهائل سوي الذكريات وبعض الحوارات الجانبية،             
ومن أبرز ما روي وتناقله أعضاء الوفد الفلسطيني فيما بينهم عـن تلـك              . الحضور قبيل توقيع االتفاق وبعده    

الحوارات، ما قاله هنري كيسنجر وزير الخارجية األمريكي األسبق، علي مائدة الغداء التي أقامهـا الـرئيس                 
إلي بعض أعضاء الوفد اإلسرائيلي، وذلك علي مسمع من         كلينتون علي شرف الوفدين الفلسطيني واإلسرائيلي،       

بعض أعضاء الوفد الفلسطيني الذين كانوا يجلسون إلي المائدة نفـسها، إذ تـساءل كيـسنجر بمـرارة أمـام                    
هذه الدولـة   . كيف وافقتم علي هذا االتفاق، أنتم صنعتم بذلك األساس بأيديكم لقيام دولة فلسطينية            : اإلسرائيليين
لو أن غولدا مئير    :  أم عاجالً، وقد ال يستغرق األمر ثالث سنوات، ثم أضاف ممازحاً ضيوفه قائالً             ستقوم آجالً 

علي قيد الحياة، وعدتم إليها بهذا االتفاق، لشنقتكم وعلقتكم من أرجلكم ، كما             ) رئيسة الحكومة اإلسرائيلية سابقاً   (
لقد فوجئت ببعض ما    : ألمريكي السابق، يقول  سمع أعضاء من الوفد الفلسطيني جيمس بيكر، وزير الخارجية ا         

لو كنت وزيراً للخارجية بعد، لجعلت الفلـسطينيين        . تضمنه االتفاق، وما قدم اإلسرائيليون بموجبه من تنازالت       
ثم نصح للفلسطينيين عدم التفريط فيما تحقق لهم، والتعجيل في تنفيـذ التزامـاتهم              . يقبلون بأقل مما ورد فيه      

  .بأسرع وقت ممكن
علي أي حال فقد كان الوفد الفلسطيني علي موعد مهم، لعقد أول اجتماع رسمي مع وارن كريستوفر بعد ظهر                   
ذلك اليوم المشهود في واشنطن، وذلك في مقر وزارة الخارجية األمريكية، وكان يرافقه في ذلـك االجتمـاع                  

قد فتحت األبواب أمام الجميع، وقـدر       دنيس روس، حيث قدم لنا كريستوفر التهنئة وقال إن شجاعتنا المشتركة            
أن عدد الذين تابعوا حفل التوقيع بلغ نحو مئة مليون إنسان في مختلف أنحاء العالم، ونقل دعم الرئيس كلينتون                   

أما روس فحثنا علي التعجيل في تأليف اللجان المـشتركة،          . الثابت لالتفاق من الناحيتين السياسية واالقتصادية     
يجابية الجديدة، التي نشأت بين المسؤولين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وقال إن ذلك سـيعطي             ونوه باألجواء اإل  

  .دفعة قوية للعالقات الثنائية في المستقبل
  5/10/2005القدس العربي 

  
   متصارعانشريكان.. فتح وحماس .48

  إبراهيم غالي 
 مطالبتان اليوم أكثـر مـن أي        -ينيةوهما األكثر شعبية على الساحة الفلسط     -فالحركتان  . حركتي فتح وحماس  

وقت بالبحث عن نقاط ومساحة مشتركة لاللتقاء، وعدم االندفاع نحو نزاع داخلي يوفر ذريعة إلسرائيل لفرض                
  .إمالءاتها على الفلسطينيين

وال يخفى أن إسرائيل تريد أن تزل أقدام الفلسطينيين سريعا إلى منحنيات صعبة وصدام مباشر يـؤثر علـى                   
ويطالب شارون دوما القيادة الفلسطينية بالسيطرة األمنية الكاملة على قطاع غزة والقـضاء             .  خارجيا صورتهم

 15على ما يصفه باإلرهابيين، ومن ذلك ما ذكره صراحة في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحـدة فـي                    
 بالتزاماتها ووضع حـد لإلرهـاب       أهم امتحان ستواجهه القيادة الفلسطينية هو الوفاء      :  حيث قال  2005سبتمبر  

  ....وبنيته التحتية، والقضاء على فوضى العصابات المسلحة
  إسرائيل تحرض على االقتتال
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 2لذا أبدت القيادات اإلسرائيلية فرحة لم تستطع مواراتها، ووصفت االشتباكات المسلحة التـي وقعـت يـوم                  
ماس في مدينة غزة بأنها إيجابية إلسرائيل، ألنها        أكتوبر الجاري بين الشرطة الفلسطينية وعناصر من حركة ح        

تسمح بمزيد من الضغوط على الرئيس الفلسطيني أبو مازن ليتخذ إجراءات أشد حزما ضد الفصائل التي تحمل                 
السالح، ويبسط قبضته على األوضاع األمنية، وأيضا تكثيف الضغوط اإلسرائيلية واألمريكيـة للعمـل علـى                

  .كة حماس في االنتخابات التشريعية المقبلةأقصى تقييد ممكن لمشار
وقد علق رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال دان حالوتس على هذه األحداث أوال بأنها مؤشر لمـا                  
كان يتعين على السلطة الفلسطينية أن تتخذه في سبيل بسط نفوذها وإال هلكت، وثانيا بأن على حركة حماس أن                   

  .ظمة إرهابية أو التحول إلى حزب سياسي ألنه ال يمكنها أن تؤدى الدورين معاتختار بين البقاء كمن
استغلت إسرائيل الحدث على جبهتين متوازيتين، فهي تعلن وقف عملياتها العسكرية في قطاع غـزة إلفـساح                 

لميـدان  المجال أمام السلطة ورئيسها ليثبتا قدرتهما على ضبط األوضاع األمنية؛ فإسرائيل تسحب نفسها مـن ا      
وتوقف عملياتها حتى ال يتوحد الفلسطينيون ولو في نقد هجماتها، وتترك الساحة لصراع داخلـي علـى أمـل                

  .تفاقمه
 في نفس الوقت عن تفاؤله بانطالقة هائلة        -وهو ال يريد سالما   -من جانب آخر يعرب رئيس وزرائها شارون        

  .ط اإلسرائيليةفي عملية السالم، ولم يغفل القول بأنها ستكون وفقا للشرو
  وحماس) فتح(مأزق السلطة 

المستغرب فعليا أال تكبح حركتا حماس وفتح جماح ما بينهما من خلفيات للتوتر ربما تعود لفترة بدء عملية                  من  
التسوية السلمية منذ أوائل التسعينيات، في وقت ما أحوج الفلسطينيين فيه إلى إعادة بناء غزة، واالنطالق مـن                  

غزة يجب أن تكون    ..  المحررة إلى وضع إستراتيجيات وطنية السترجاع الحقوق الفلسطينية        غزة المحاصرة ال  
  .مدخال للتحرير وليس قيدا عليه

السلطة ممثلة في حركة    .. المأزق الذي تجد الحركتان نفسيهما داخله يكاد يكون وضعا طبيعيا إذا ما تم تداركه             
لتفرد التي يجب أن يحترمها اآلخرون، وحماس تـرى مـن   فتح تدافع عن مكانتها كحزب حاكم وأن لها صفة ا 

  . حقها بعد االنسحاب اإلسرائيلي من غزة أن تصبح شريكا كامال للسلطة في اتخاذ القرارات الرئيسية
ليست طرفا موحدا، ودلت التطورات األخيرة على وجود خلل واضح وتنـاقض فـي العالقـة                ) فتح(فالسلطة  

فية بين الرئيس ورئيس الوزراء، عالوة على ما يعتري الحركة من صعوبات فـي              الدستورية والقانونية والوظي  
طريق تجديد دمائها، والسلطة أيضا مصممة رغم ضعفها المؤسسي البين على عدم التعلم من تجربة عرفـات                 

  .اريالسابقة؛ فهي ال تزال تؤثر التفرد واالنفراد والهيمنة على حل صراعاتها الخفية والفساد المالي واإلد
أما حركة حماس فهي واقعة من اآلن فصاعدا بين ازدواجية البحث عن دور سياسي ال يؤثر علـى وضـعها                    

وازدواجية تكتيكات حماس في هاتين المسألتين تجذبها إلى اتخاذ ردود فعل مهادنة أحيانـا وعنيفـة                . التسليحي
اق الحركة سوى ورقة سياسية تهدف من        بإمكانية مراجعة ميث   -على سبيل المثال  -أحيانا أخرى، وليس التلويح     

ورائها إلى تخفيف الضغوط الخارجية، وليس استعراض القوة إال نوعا من إثبات الحضور والقدرة على اتخاذ                
  .ردة فعل

التوتر األخير ليس له سبب واضح يفسره إال أن الحركتين لم تتخذا إجراءات عملية لحـل مـا بينهمـا مـن                      
فمـا حـدث هـو أن الـسلطة         .  المتتالية أن تطفو على السطح بين فينة وأخرى        مشكالت، والسماح للتراكمات  

 سبتمبر الماضي في إرجاعه إلى حركة حماس، وهو مـا أغـضب             23تسرعت عقب وقوع انفجار جباليا يوم       
  .الحركة

لق مـن    سبتمبر، ليخ  29ثم جاء التوتر اآلخر في أعقاب الجولة الثالثة من االنتخابات البلدية التي أجريت يوم               
فالبداية أن يقع انفجار عرضي     .. حادث بسيط أو تراشق محدود حالة من االنفالت األمني والغليان داخل القطاع           
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يصل بعد قليل إلى إجراءات عنيفة متبادلة تودي بحياة أطراف من الجانبين ثم تخمد سريعا كما حدث مع اتفاق                   
  .دئة وقتيةالحركتين على التهدئة، لكن تبقى المشكالت عالقة والته

بات أمرا عاديا أن يتبادل الطرفان االتهامات حول أيهما المتسبب في تذكية العنف دون أن يضعا أيديهما علـى     
بقصد أو  -ولو أن الحركتين الحظتا ولو لطرفة عين أنهما تتصرفان          . السبب الكامن الذي يقود إلى هذا الصدام      

 2005تحرك الفلسطيني منذ إعالن القاهرة في مـارس          خارج إطار اإلجماع الوطني الذي حكم ال       -بدون قصد 
وقبله، والذي دعا إلى تشكيل ائتالف وطني عريض يضم كافة القوى الفلسطينية، وإلـى إصـالح مؤسـسات                  

ألدركتا أن عليهما التوقف فورا عن أي صدام        .. منظمة التحرير الفلسطينية والعمل طبقا لبرنامج وطني موحد       
  .لسطيني الذي يجب أن ينصب اهتمام الحركتين اليوم عليه أكثر من أي وقت آخرقد يؤثر على المواطن الف

إن المعضلة التي تقف حجر عثرة أمام الحركتين سويا هي أنهما تتعامالن مع مرحلة ما بعد االنـسحاب مـن                    
 والتعامل مع األوضاع بهذا المنطق في هذا التوقيت يربك األطـراف وال يمكنهـا مـن               . غزة بمنطق الصفقة  

االتزان، وهو ما يؤدي بدوره إلى إذكاء صراعات موجودة أصال داخل تيارات حزب السلطة فتح، ومـا بـين                   
  .السلطة وبعض أجنحة فتح من جهة وحركة حماس من جهة أخرى

صحيح أنه ال بد أن يكون ثمة تنافس سياسي يقود إلى تأطير الديمقراطية في الداخل الفلسطيني، بيد أنـه مـن                     
بقى هذا التنافس في اإلطار المقبول خاصة مع حالة التربص اإلسرائيلي لتـضخيم أي حـادث                الضروري أن ي  

  .على المستوى الخارجي
  الموازنة بين المساومة والمقاومة

مطلوب من القوى الفلسطينية مـشتركةً أن       .. إن قطاع غزة بعد االنسحاب ليس هو القطاع قبل هذا االنسحاب          
مل أوال على إعمار القطاع، وثانيا الوقوف ضد تـرويج شـارون لتـسويته              تسهم في صياغة سياسة وطنية تع     

، ورابعا العمل على    1967المقبلة، وثالثا مواجهة مخططاته بنهب ما تبقى من األراضي الفلسطينية المحتلة عام             
مـسا  وخا. حشد التأييد الدولي للعودة إلى تنفيذ خارطة الطريق كبداية السترجاع قرارات الـشرعية الدوليـة              

مطلوب الموازنة بين األدوات السياسية والعسكرية وتحديد التوقيت المناسب السـتخدام أي منهمـا أو الجمـع                 
  .بينهما أحيانا أخرى

ليس كافيا أن يتعهد مسئولون في حركتي فتح وحماس بحظر استخدام السالح كوسيلة لحل الخالفات، واالمتناع                
 التي يمكن أن تضر بمـصالح الـشعب الفلـسطيني ووحدتـه             عن كل أشكال االستفزاز السياسي واإلعالمي     

هذا تعهد غير مقبول اإلعالن عنه أصال؛ فهاتان المسألتان يجب أال يحتاجا إلى تعهـد، وإذا كانـت                  .. الوطنية
  .الحركتان قد اكتفتا بذلك فهما قد خالفتا تعهداتهما سابقا

كما أنه مطلوب من حماس     .  الدولة السيادية الكاملة   المطلوب من السلطة أال تستمسك بالتفرد المطلق؛ فهذا شأن        
ما يحتاجه الفلسطينيون حتى ال يتأزم ويحتقن الوضع الداخلي         . أال تكرس نفسها بديال عن السلطة أو موازية لها        

هو أال تؤثر هذه األحداث على موعد االنتخابات التشريعية أو تصميم السلطة على أن تخوضها جميع القـوى                  
  .الفلسطينية

 ألنه لن يكون شك في أن فتح        -ولها الحق -إن أي تأجيل لالنتخابات تحت أي ظرف سيزيد من احتقان حماس            
  .تعمل على لملمة صراعاتها الداخلية في الوقت التي تواجه فيه حماس ضغوطا خارجية هائلة

قة ضغط داخليـة    أبو مازن عمليا ال يريد تهميش حماس؛ فهي تبقى سببا جوهريا إلصالح فتح ذاتها، وهي ور               
  .على السلطة، إال أنها كذلك ورقة للرئيس الفلسطيني قد يحسن استغاللها في الخارج

  .أبو مازن يدرك أن حماس في مرحلة قادمة ربما تكون رمانة الميزان بين المساومة والمقاومة
  

 -مبطنـة -ة وحماس تريد دخول السياسة مثل حزب اهللا ولديها صك اعتراف من القوى األخرى بسبغ شـرعي       
  .على المقاومة، دونما استفزاز عنيف للخارج
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وتبقى الموازنة بين هذين العنصرين المرتبطين ارتباطا وثيقا كفيلة بسد الشروخ والفجوات التي تظهـر بـين                 
  .الحركتين ومنع االنفالت األمني دائما قبل استفحاله

  9/10/2005اسالم اون الين 
  
  

 
 هكذا يعّززون حماس .49

 شلومو غازيت 
في محاضرة له في مركز يافي للدراسات االستراتيجية، تطرق اللواء يسرائيل زيف الى دروس الجيش 

ولكنه لم يتوسع ولم يفصل فيه، . االسرائيلي في سنوات االنتفاضة الخمس، وتحدث عن بلورة مفهوم التفعيل
 .ية كل رجال قيادة حماسباستثناء االيضاح بأنه في اطار هذا المفهوم الجديد، اتخذ ايضا القرار بتصف

 .ال أدري ما هو هذا المفهوم الجديد، ولكن لدي تحفظاً مزدوجاً من القرار بتصفية قيادة حماس
التحفظ االول هو في المجال الرسمي، وهو يتعلق بمسألة من يفترض أن يتخذ القرار بتصفية كل قيادة حركة 

 - فهذه مسألة سياسية . ، هي في يد القيادات المهنية أمنية-وكما أرى، فان هذه ليست مسألة تكتيكية . حماس
من حق، بل ومن واجب هيئة االركان العامة أو . استراتيجية، يجب أن تكون قيد مسؤولية القيادة الحكومية

 .جهاز األمن العام التوصية للحكومة بهذه السياسة، ولكن ليس في أيديهم الحسم
 هل أوهم أحد ما نفسه بأنه سيكون -فعلى المدى القصير . رارتحفظي الثاني، واألساس، يتعلق بجوهر الق

ممكنا شل حركة حماس من خالل تصفية قيادتها؟ ألن تنشأ على الفور قيادة جديدة وأكثر شبابا، قيادة ستكون 
 كيف ستؤثر -ايضا أكثر حذرا، ولكن أكثر كفاحية ايضا وتتطلع الى الثأر؟ وربما على المدى األكثر بعدا 

ات على مكانة حركة حماس في المجتمع الفلسطيني، وعلى ميزان القوى السياسي بين حماس والسلطة التصفي
الفلسطينية وفتح؟ فهل أعطى أحد ما رأيه في ذلك في أننا نخاطر بتحويل حماس الى الحركة الرائدة في اوساط 

 الفلسطينيين، وهل لنا مصلحة في الوصول الى هذا الهدف؟
 من يقود اليوم سياسة التصفيات المركزة وسياسة مطاردة -ؤال آخر، وأكثر عمومية وفي هذه المناسبة س

المطلوبين، سواء في قطاع غزة أم في مناطق الضفة الغربية؟ هذه السياسة تُعرض للخطر التهدئة السائدة في 
قف على مسافة وفضال عن ذلك، فاننا ن. المنطقة، وتتجاهل خطر التدهور المتجدد واستئناف عمليات االرهاب

  فهل نرغب نحن في تشجيع انتصار حماس؟-ثالثة اشهر فقط من االنتخابات للبرلمان الفلسطيني 
من الجدير بالحكومة ان تعقد بحثا جديا لتحديد ما هي القنبلة المتكتكة، متى يصبح المطلوب قنبلة تكتيكية، 

 .ومتى يجدر وصف القنبلة بأنها قنبلة تكتيكية
 ينبغي ان تكون العالقات المتبادلة بين الوضع العام السائد على االرض وبين مطاردتنا وبالمقابل، ماذا

 .لـالقنابل
ويخيل لي أنه يجب أن تكون لنا مصلحة في مواصلة وتعميق هذه التهدئة قدر . نحن نوجد اليوم في فترة تهدئة

 تقودها هذه االيام قوات الجيش ويخيل أن سياسة النشاط المبادر والعنيف، تلك السياسة التي. االمكان
. االسرائيلي واالستخبارات، ال ترى االمور على هذا النحو، ال تسعى الى المساهمة بدورها في تعميق التهدئة

 .ليس متأخرا بعد أن تطرح الحكومة الموضوع على البحث وتغيير وجهة األمور .خسارة
  10/10/2005البلد اللبنانية 

 
  افي في إسرائيل الحراك االجتماعي والثق .50

 حلمي موسى  
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الشأن االجتماعي تجمد منذ وقت طويل في نظر المتابعين للشأن اإلسرائيلي عند حدود الفوارق والفجوات بين 
وربما أن الهجرة الروسية المكثفة في التسعينات وفرت، لوقت ما، فرصة للحديث عن . األشكناز والسفاراديم

ولكن سرعان ما اختفى هذا الحديث لتحل محله . رائيليين والمهاجرين الجددالفوارق االجتماعية بين قدامى اإلس
 . بشكل متقطع بعض اإلشارات للفالشا والفالشمورا والتمييز ضدهم

والواقع أن حدة التقلبات والتغيرات السياسية واألمنية لم تجمد عمليا الحراك االجتماعي والفكري في المجتمع 
. ئح ومواقع سكنية من الهوامش إلى المركز وابتعدت شرائح أخرى عن هذا المركزفقد انتقلت شرا. اإلسرائيلي

وباتت األنباء تمر من دون دوي حول إغالق كيبوتسات أو خصخصتها أو حتى حول تحويلها إلقامة 
كما أن المستوطنات التي كانت في بداياتها مجرد هوامش . المستوطنين الذين تم إخالؤهم من قطاع غزة

وهي المكانة والدور اللذان كانا . احتلت من الناحية الفكرية دور الطليعة ورأس الحربة لليمين الصاعدللمركز 
 . للكيبوتس في عهود إسرائيل األولى

وفي هذا السياق تنقل قسم من مثقفي اليهود الشرقيين من دائرة الصراخ واالحتجاج الشوارعي الذي مثلته 
فعلى الصعيد الثقافي شهدت السبعينات انتقال . ى اللعب في ملعب األشكنازحركة الفهود السود في الستينات إل

وصارت أغانيهم وتراثهم الثقافي أمرا . اإلعالم اإلسرائيلي من النخبوية األشكنازية إلى االنفتاح على الشرقيين
.  هؤالء الناسمقبوال في اإلذاعة والتلفزيون ليس بوصفها مادة لألرشيف وإنما كونها تعبير واقعي عن حياة

وترافق ذلك مع احتالل شرقيين لمناصب سياسية ووظيفية أهم ونشوء أحزاب متحررة من الوصاية 
 . األشكنازية

وفي هذه األجواء برزت حركة كيدما الشرقية التي رأت أن الرد على استهانة المؤسسة األشكنازية بالتراث 
وعمدت هذه الحركة على إقامة مدارس ونواد لتعزيز . الشرقي لليهود يتمثل في ترسيخ االعتزاز بهذا التراث

وقد . اإليمان بأن التراث الشرقي يضاهي بل يتفوق في العديد من الجوانب الروحية على التراث الغربي المادي
 . أثارت فعاليات هذه الحركة سجاال ال يستهان به حاول إخراج الشرقيين من دائرة التبعية السياسية لليمين

نقلة النوعية األهم على الصعيد الفكري للنخب الشرقية في إسرائيل تمثلت بتشكيل القوس غير أن ال
وقد اعتبر هذا التيار نفسه حركة اجتماعية تعمل لتغيير المجتمع . 1996الديموقراطي الشرقي في عام 

وألن هذه . اإلسرائيلي بشكل شامل على أسس ديموقراطية ومن أجل مجتمع عادل ومتضامن متعدد الثقافات
حركة ثقافية نابعة من مشاعر االضطهاد فإنها أخذت على عاتقها العمل على محاربة األفكار المسبقة التي 

وقالت هذه الحركة عن نفسها أنها شرقية الغايات كونية . توجه مؤسسات الحكم والتعليم والثقافة في إسرائيل
 . القيم وهي منفتحة على الجميع
ا التيار على شبكة اإلنترنت يمكن مالحظة االهتمامات االجتماعية والتاريخية ومن إطاللة على موقع هذ

فالتركيز بارز على حق السكن وعلى سلب المؤسسة السلطوية اإلسرائيلية لألراضي . ألعضاء هذه الحركة
 نقدية كما يهتم الكتاب بالشأنين االقتصادي والتعليمي من مواقع. والتحكم بتوزيعها ألغراض تخليد الفوارق

 . وأخيرا التركيز على تاريخ اليهود العرب وثقافتهم. متقدمة
وألن كل مؤسسي هذا التيار كانوا من األكاديميين والكتاب ذوي الميول اليسارية فإنهم ركزوا على أن انتماءهم 

كتبا وقد أصدر العديد من هؤالء المؤسسين . الشرقي الذي كان لدى بعضهم العربي أيضا هو مصدر افتخارهم
ومن بين أبرز كتابات أعضاء هذا التيار كتاب اليهود العرب، القومية والدين والعرق للدكتور . تظهر هذا البعد
ويبحث ذلك الكتاب في السبب الذي جعل المؤسسة اإلسرائيلية تركز على شرقية اليهود العرب . يهودا شنهاب

 . بدال من اإلشارة لعروبتهم
وفي .  إلظهار الظلم الذي لحق باليهود الشرقيين جراء المشروع الصهيونيبل أن شنهاب كرس جهدا كبيرا

 لنشيطين صهيونيين وإعدامهما في 52 كتب عن أن اعتقال السلطات العراقية عام 98مقالة له في هآرتس عام 
من أحد وأشار إلى وثيقة هي عبارة عن رسالة موجهة . بغداد لم يثر تعاطفا لدى اليهود العراقيين في إسرائيل
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المسؤولين إلى وزير الخارجية اإلسرائيلي آنذاك موشيه شاريت توضح أن المهاجرين العراقيين تملكتهم 
فقد ردوا على اإلعدام بالقول هذا انتقام الرب من الحركة التي قادتنا إلى . الشماتة في الصهيونيين المعدومين

 . الخراب
 مرجعا في بلورة فكرة التعددية الثقافية التي يطالب بها هذا ويعتبر كتاب بفضل الفارق للبروفيسور يوسي يونا

وحسب اإلشارات التي أعطيت للكتاب الجديد في الصحف اإلسرائيلية فإن الكتاب يعرض طريقا جديدا . التيار
ويركز الكتاب على . لتحليل معطيات المجتمع اإلسرائيلي وسبل إعادة تنظيمه على أسس أكثر عدالة ومساواة

ومع ذلك فإن العنصر األهم في الكتاب تركيزه . ميادين هي التعليم والهجرة وتخصيص األراضي للسكنثالثة 
 . على اآلليات المستخدمة التي تخلد التمايزات داخل المجتمع اإلسرائيلي وتغلفها بشكل مضلل أحيانا

التي طرأت على رموزه ومن الواجب عند التعامل مع تيار القوس الديموقراطي الشرقي مالحظة التغييرات 
وهناك من يعزو ذلك إلى الحراك االجتماعي الواسع الذي دفع في أعقاب اتفاقات . خالل هذه الفترة القصيرة

وها هو يدفع في ظل تعمق الصراع إلى إثارة الغموض حول . أوسلو إلى التصريح بهوية عربية لهؤالء اليهود
  . مع البروفيسور يوناوهذا ما يتبدى بوضوح في المقابلة. هذه الهوية

  10/10/2005السفير 
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