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  ى من الحوار الفلسطيني اللبنانيذر بنتائج الجولة األولترحيب ح .1
 بنتائج الحوار الرسمي اللبناني ـ الفلـسطيني    انشغلت الساحة السياسية اللبنانيةأن 11/10/2005البيان ذكرت 

حيال معالجة مسألة السالح خارج وداخل المخيمات، وينتظر أن يستأنف الحوار اللبناني ـ الفلـسطيني بعـد    
 وعن طريق وفد موحد بعدما برزت وحدة الموقف خالل االجتماعين اللذين عقدهما فؤاد السنيورة مع                أسبوعين

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن السنيورة فوجئ بهذا األمر، وهو كـان             .الوفدين الفلسطينيين السبت الماضي   
  .ينتظر موقفين متضاربين نظرا للتصريحات الفلسطينية التي صدرت عشية اللقاء

وأفادت المصادر أن الفصائل الفلسطينية غير المنضوية في إطار منظمة التحرير طالبـت الـسلطة اللبنانيـة                 
 . في منطقة الناعمـة » الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة «بالرجوع عن اإلجراءات الميدانية المتخذة حول قواعد 

 بموقف الوفد الذي اعتبـر أن موضـوع         وفي اجتماعه مع وفد فصائل منظمة التحرير، فوجئ السنيورة أيضا         
أنفاق الناعمة قضية فلسطينية داخلية سيتم بحثها واتخاذ القرارات بشأنها فلسطينيا وأن فصائل المنظمة ستشكل               

وتعكس وجهتا .وبعض المسؤولين السوريين» الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة « وفدا لزيارة سوريا ولقاء قيادة 
. ن موقف القيادات الفلسطينية في لبنان من جهة، والسلطة الفلسطينية من جهـة أخـرى              النظر تلك التناقض بي   

إن موقف القيادة المركزية لمنظمة التحريـر والـسلطة الوطنيـة           » «البيان«وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ      
  .واضح، ومفاده أن ال دور لنا في لبنان

 في تصريح له امس، ان الحوار الذي  أكدزي صلوخ وزير الخارجية فو أن/11/10وأفادت الخليج اإلماراتية 
وردا على سؤال عن . جرى ساعد في انفراج الوضع في ما يتعلق بقضية سالح المخيمات داخلها وخارجها

ان مثل هذا العدد من اخواننا الفلسطينيين يتطلب : العالقات الدبلوماسية مع الفلسطينيين، قال الوزير صلوخ
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اتهم مع االدارات اللبنانية، من حقوق مدنية وقضايا امنية وغير ذلك مما له عالقة إيجاد آلية لتنظيم عالق
  . بالوجود الفلسطيني في لبنان

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة اكدت في اعتصام في الى أن  11/10/2005وأشارت السفير 
 ايار، وكان تحت راية المقاومة االسالمية 17اق برج البراجنة امس، ان سالحها في لبنان استخدم في اسقاط اتف

وشددت الحركة على ان سوريا ادت دورا ايجابيا دائما الى جانب لبنان  . في معركة تحرير الجنوب
كما شددت حركة حماس في المهرجان على اهمية الحوار مع الدولة اللبنانية للتوصل الى  . والفلسطينيين

من جهتها،  . اني منه الفلسطينيون واللبنانيون ومن ضمنها موضوع السالحتفاهمات وحلول تتعلق بكل ما يع
أكدت الجبهة الديموقراطية في بيان، ضرورة معالجة االشكاالت في العالقة الفلسطينية اللبنانية بروح االخوة 

  .والتعاون وصوال لحل يحفظ مصلحة الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني
 من أية معالجة للموضوع الفلسطيني ال تتوافر فيها الحماية السياسية، معتبراً  من جهتهعدحذّر النائب اسامة سو

وقال بالنسبة  . ان تلك المعالجات هي خطرة للغاية وتؤدي الى مزالق خطيرة جداً يستفيد منها العدو الصهيوني
واعلن رفضه .. ألميركا وإسرائيللنا السالح الفلسطيني ال يشكل اولوية انما هذا السالح يشكل اولوية بالنسبة

  . ومفاعيله1559للقرار 
أعربت الرابطة المارونية عن استهجانها الشديد وادانتها المطلقة لعمليات إدخال األسلحة الى من ناحية أخرى 

لبنان من قبل مجموعات فلسطينية وسواها، معتبرة انها مؤشر على خطة مدروسة مدبرة تنذر بأفدح المخاطر 
  .ن والقضية الفلسطينية في آنعلى لبنا
تكتل التغيير واالصالح رأى ان اتخاذ الحكومة بعض التدابير أن  11/10/2005 النهار اللبنانية وجاء في

ومباشرة رئيسها الحوار مع الفصائل الفلسطينية يبقيان أمرين جزئيين في غياب خطة واضحة لحفظ االمن من 
سكه بحق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ورفض التوطين، منبهاً الى اكد تم و. المخاطر الخارجية والداخلية

بعض مشاريع القوانين المقترحة حالياً والمتعلقة بمنح الفلسطينيين حق التملك او الجنسية، علماً ان التكتل يؤكد 
  .  انتظار العودةوجوب احترام كرامة االخوة الفلسطينيين بما في ذلك تحسين اوضاعهم المعيشية واالنسانية في

استهجنت الرابطة المارونية ادخال االسلحة الى لبنان من مجموعات فلسطينية وسواها واعتبرتهـا             ومن جهتها   
واهابـت  . مؤشرا على خطة مدروسة، مدبرة تنذر بأفدح المخاطر على لبنان والقضية الفلسطينية في آن معـا               

ى استدراجهم ليكونوا في اآلن الواحد صاعقا لتفجير لبنـان          بالفلسطينيين ان ال يقعوا مجددا فريسة الرهانات عل       
  .       واالجهاز عليه، ووقودا لتصفية قضيتهم الوطنية على حسابه بجعله وطنهم البديل

 ضابطاً من االنتفاضة ال يزالون      11وعلى هامش قضية المواقع، ثمة      : رضوان عقيل  وفي تقريرلمراسل النهار  
ى االمنية اللبنانية عندما حضروا من دمشق، كانوا في طريقهم الى مـوقعهم فـي               في سجن رومية اوقفتهم القو    

وتنقل قيادة االنتفاضة عن السنيورة انه كلف احد الضباط في مكتبه متابعة موضـوع              . بلدة الصويري البقاعية  
 هؤالء الذين زارهم مسؤول عن االنتفاضة في السجن ونقل انهم يمرون في ظروف صعبة، وقد حلـق شـعر                  

  . رؤوسهم وينزلون في غرفة مع تجار المخدرات واشخاص كانوا يتعاونون مع اسرائيل
  

  اسرائيل تشرع تعذيب االسرى واغتيال المطلوبين .2
كشفت مصادر اسرائيلية ان وزيرة القضاء :  ردينة فارس-عبدالقادر فارس  11/10/2005عكاظ  نشرت

االسرى الفلسطينيين وتعميق معاناتهم في سجون تسيفي ليفني صادقت على مشروع قانون يشرع خرق حقوق 
ويأتي هذا المشروع بمبادرة من جهاز الشاباك ويسوغ مشروع القانون .. االحتالل بذريعة محاربة االرهاب

 ساعة 36 ساعة قبل احضاره امام القاضي لتمديد اعتقاله مع امكانية تمديد هذه الفترة 48احتجاز المعتقل 
 يوما اذا صادق 50ويمنع االسير الفلسطيني من مقابلة محاميه لمدة , قة قضائيةشريطة الحصول على مصاد

لى ذلك ذكرت هاآرتس ان الجيش االسرائيلي سيقلص من  . على ذلك المستشار القضائي للمحكمة العليا



 

 5

. عتقالعمليات االعتقال التي ينفذها ضد المطلوبين الكبار في مناطق الضفة الذين يخشى مقاومتهم لعملية اال
ويقول مصدر عسكري اسرائيلي ان هذا القرار ليس في صالح الفلسطينيين ألن الجيش سيضطر الى اغتيالهم 

  .عبر قصف منازلهم بدال من محاولة اعتقالهم
ذكرت وسائل اعالم اسرائيلية، امس االثنين، ان جهاز الـشاباك، اعـد             11/10/2005الغد األردنية    وأضافت

ح له بالتعامل مع أسرى قطاع غزة والمعتقلين منه، كاسرى من دول عربية، بعد ان               صيغة قانون وانظمة تسم   
   . اعلنت اسرائيل انها أنهت الحكم العسكري في القطاع

باالضافة الي ما ذكر، تابعت الصحيفة االسرائيلية،       : من زهير اندراوس    11/10/2005القدس العربي    وذكرت
االمن االسرائيلية صالحية تمديد فترة االعتقال االولـي للفلـسطيني          فان مشروع القانون الجديد يخول اجهزة       

 يوما بمصادقة المستشار القـانوني للحكومـة االسـرائيلية، امـا المعتقـل        40 يوما، يمكن زيادتها الي      20لـ
ويتيح القانون المقترح خرق حتي الحق االساسـي         . يوما فقط  15االسرائيلي فيسمح بتمديد اعتقاله االول لمدة       

للمعتقل الفلسطيني المتمثل بحضوره امام القاضي لتمديد اعتقاله، حيث سيتيح القانون المقترح الجهزة االمـن               
مطالبة المحكمة بتمديد اعتقال اي اسير فلسطيني غيابيا، ما يعني بالتالي اخفاء معلومات قد تكـون مـصيرية                  

وقد سـبق لجهـاز     . ري خالل التحقيق معهم   بالنسبة لالسير، خاصة اولئك الذين يتعرضون الي التعذيب البرب        
الشاباك االسرائيلي ان اخفي عن المحكمة عمليات تعذيب اجرامية ارتكبت بحق االسري الفلسطينيين والعـرب               
في سجون االحتالل، وكشفت عدة تقارير اصدرتها مؤسسات حقوقية مختلفة عن االسـاليب الوحـشية التـي                 

كما ان الجهاز ما زال يرفض رفضا       .  اعترافات من مشبوهين فلسطينيين    يستعملها الشاباك االسرائيلي النتزاع   
قاطعا الكشف عن تفاصيل ومكان السجن السري في اسرائيل، الذي ال يسمح حتي لنواب الكنيست االسـرائيلي                 

  . معرفة مكانه او زيارته
  

   شارون وويلش يحاول حّل الخالفات-تأجيل قمة عباس  .3
رجـاء  إ  عن  السلطة رسمياً امس   هعلنتما أ : رام اهللا  من   سائدة حمد مراسلتها   عن   11/10/2005 الحياة   نشرت

 التقـى ويلـش مـع عبـاس     الذي , االميركي -شارون الى ما بعد لقاء القمة الفلسطيني       و االجتماع بين عباس    
ـ        وقال . بدا ان الفلسطينيين يعولون عليه الشيء الكثير       حيث ,لهللتحضير   ت الـى    نبيل ابو ردينة ان القمة تأجل

قال ويلش ان واشنطن تدعم االتصاالت       من ناحيته    .نهاية اكتوبر او بداية نوفمبر لعدم اكتمال الترتيبات الالزمة        
 .همـا بوش، مضيفاً انه سيساعد في ايجاد حلول للقـضايا الخالفيـة بين            بين الجانبين وصوالً الى تطبيق رؤية     

ل على اجابات اسرائيلية واضحة وموافقة مـسبقة        وكشفت مصادر مطلعة ان عباس اشترط عقد اللقاء بالحصو        
قال عريقـات ان    , من جهته و . فضفاضاً وغير محدد    كان  الرد االسرائيلي  إال أن . على البيان السياسي الختامي   

 مشيراً الى انه تم االتفاق على اعـادة اسـتئناف عمـل اللجـان               ,المهم في اللقاء هو المضمون وليس الموعد      
  .رى والمبعدين والمطاردين واالنسحاب من المدن بدءاً ببيت لحمالمشتركة لقضايا االس

أن الواليـات   مـن    مصادر إسـرائيلية     هقالتما  : غزةمن  ردينة فارس    11/10/2005عكاظ   وذكرت مراسلة 
المتحدة واألردن تعمالن من خلف الكواليس في محاولة لجسر الفجوات بين شارون وعباس القناعهما باللقـاء                

  .رغم الخالفات
 مـن شـارون     ا مقرب ا اسرائيلي ا مصدر أن: وكاالت نقال عن    رام اهللا  من 11/10/2005الغد األردنية    وأضافت

 مدعيا ان اسرائيل تريد البدء بعمليـة، ولكـن الفلـسطينيين            ,مسؤولية عدم عقد اللقاء   الجانب الفلسطيني    حمل
 .امام الضغوط التي تواجهها الـسلطة      ويصعب عليهم اعالن ذلك      ه غير معنيين بعقد   هميريدون مسائل عينية، ف   

 ان  , آخـر  فيما قال وزير  .  قريبا  اللقاء  وقال سنفعل كل شيء لعقد     ,تأجيلللعرب شالوم عن أسفه     ومن ناحيته أ  
شارون ليس لديه ما يعطيه لعباس وهذا االخيـر ال          ف ,الطرفين غير مهتمين بهذه القمة التي ارادها االميركيون       

  .ليدين بعد لقاء كهذامصلحة له في الرحيل فارغ ا
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حـاول أن     نبيل أبـو ردينـة،      إال أن  :تل ابيب من   11/10/2005 الشرق األوسط     مراسل نظير مجلي وأشار  
  .مجديا وناجحااللقاء  حتى يكون ,ذلك اتفقنا مع االدارة األميركية على ,قائاليخفف من وطأة التأجيل 

ل لم ترفض مطالب عباس برمتها، وانها تقوم        بيرس ادعى، ان اسرائي    أن 11/10/2005 48 عرب   ونقل موقع 
اطالق سـراح االسـرى، خاصـة المـسنين          ، فان اسرائيل تدرس مطلب    هوحسب اقوال  .بفحص عدة مطالب  

شن هجوما على حماس قائال انه يجب محاربتها بال هوادة، ولكن في الوقت ذاته               من ناحية أخرى     .والمرضى
  . فان ابو مازن يفهم ايضا بأن حماس تمس بالقضايا العربيةوحسب رأيه. مساعدة عباس بدون اي تردديجب 

  
  تشكيل الحكومةقريع أنباء عن قبول  .4

ـ ما : غزةمن ردينة فارس وعبدالقادر فارس    نقال عن مراسليها     11/10/2005 عكاظ   أوردت  مـصادر  هذكرت
ن التشكيلة الجديـدة    وأضافت أ . تلبية لطلب المجلس التشريعي   , فلسطينية أن أحمد قريع سيشكل حكومة جديدة        

  . ثقةالحصول على الستأتي ضمن صفقة استبدال بعض الوزراء الحاليين مقابل 
سمير حليلة نفى ما تـردد فـي شـأن          أن  : القدس المحتلة  من   11/10/2005الحياة    مراسلة  سائدة حمد  ولفتت

 ستجتمع اليـوم    فتحركزية  قال عبد اهللا االفرنجي ان م     من جهته   و .صفقة تم التوصل اليها بين قريع والتشريعي      
  .بحث جميع السيناريوهات المطروحةسيتم  هوقال ان .حكومةالفى رام اهللا برئاسة عباس لبحث مسألة تشكيل 

  
 السلطة رفضت المطلب األمريكي بنزع سالح حماس .5

ها أكدت مصادر فلسطينية  موثوقة أن السلطة أبلغت الجانبين األمريكي واإلسرائيلي رفض:  خاص–رام اهللا 
وأرجعت رفض السلطة لثالث اعتبارات  . ودمجها في الحراك السياسيهانزع سالح حماس وأنها ترجح إدخال

يقف على رأسها الجانب األخالقي والوطني كون المطلب يتحدث عن سالح المقاومة التي ال يمكن المس 
حماس تضاهي ثالثة أضعاف قوة مشيرة إلى أن قوة , أما الثاني يعود إلعتراف السلطة بعدم قدرتها .برمزيتها
 من ناحية أخرى.وترجع االعتبار الثالث للخطر الذي سيتهدد اتفاق القاهرة الفصائلي .عتاداً وتسليحاً السلطة

 . لن يتجاوز لغة الحوار مع الفصائلهمصادر مقربة من عباس قالت بان
  10/10/2005  الحقائق 

  
  الفلسطينيون يصّرون على االنتخابات في القدس  .6
أعلنت هند خوري أن االنتخابات التشريعية ستجرى في القدس المحتلة، مشيرة إلـى أن               :ـ ماهر إبراهيم   غزة

 .المدينـة  ويجب أن تنجح لتستطيع السلطة فرض سياستها على , هي مسألة حياة أو موت    هاقضية االنتخابات في  
 لالنتخابات في المدينة المحتلة حسب      وأشارت ان على المفاوض الفلسطيني أن يعيد التفاوض لوضع آلية جديدة          

ستطيع تخطي جميع العراقيل والمشكالت الموجودة الن سـلطات          ت ن الحكومة لن  أوأوضحت   .المعايير الدولية 
مدينة مهدد، وهو تراث تحـت الخطـر        الوحذرت من أن التراث الثقافي في       . االحتالل ال تعطينا حرية العمل    

  .حسب اليونسكو
  11/10/2005البيان 

  
   موقعو مبادرة جنيف يقومون بحملة دعائية للسالم .7

 بمبادرة جنيف، بحملة دعائية كبيـرة فـي الـصحف           ىباشر الموقعون على ما يسم    :  وكاالت -القدس المحتلة 
ومواقع االنترنت اإلسرائيلية إلقناع الرأي العام في الدولة العبرية بأن هناك شريكا لهم في الطرف الفلـسطيني                 

ال :  سبيل الذكر، يقول صائب عريقات، موجها كالمه إلى الـشعب اإلسـرائيلي            ىفعل .الدائم الحل   إلىللتوصل  
 الفلسطينية المتطرفة بمواصلة الزعم واالدعاء بأن إسرائيل تنسحب بفعـل العنـف وصـواريخ         ىتسمحوا للقو 
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ل إلى حـل دائـم      وأضاف أنه آن األوان للتوص     .القسام واألعمال االنتحارية، هذه االدعاءات والمزاعم خاطئة      
  .وشامل للصراع

  11/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  القدوة يرجح تسميم عرفات  .8
أعلن ناصر القدوة، أن احتمال تعرض ياسر عرفات لعملية تسمم واغتيال متعمد هي االحتمال األقوى               : د ب أ  

 تـه تفهام كبيرة عن وفا   وقال في تصريحات نشرت أمس أن هناك شكوكاً وعالمات اس         . واألقرب إلى الصواب  
بدليل أن األطباء الفرنسيين عندما سـلموني        مضيفاً أن تصرفاته لم تكن طبيعية لكنها كانت بفعل عملية تسمم،          

  .ملف مفتوحاًالوطالب بأن يظل . التقرير لم يستطيعوا تحديد سبب الوفاة
  11/10/2005البيان  

  
   الشرطة و االستخباراتبيناشتباكات  .9

أعلنت مصادر فلسطينية عن وقوع اشتباكات مسلحة بين عناصر مـن الـشرطة الخاصـة    :الوكاالتـ غزة  
  .وعناصر جهاز االستخبارات العسكرية وسط مدينة غزة

  11/10/2005البيان 
  

  حماس والجهاد ملتزمتان بالتهدئة: الرجوب .10
من حماس والجهاد اكد مستشار الرئيس الفلسطيني لالمن القومي جبريل الرجوب ان كال  : القبس-القاهرة 

وقال ان ما حدث في غزة أخيرا  .ملتزمتان بالتهدئة وان الحوار بين الفصائل مستمر في الداخل وفي مصر
لكنه حذر من ان القطاع قد يكون سجنا كبيرا .. مجرد سوء فهم، مستبعداً ان يتحول القطاع الى صومال جديد

  .»ير قابلة للحلمشكلة اسرائيلية غ«نظرا لعدم حل مشاكل المعابر فهي 
  11/10/2005القبس الكويتية 

  
 حماس تنفي اتهامات بإدارة مواقع إلكترونية من لبنان  .11
حماس نفت امس ما ورد في تقرير اسرائيلي يتهمها أن : آي.بي.يو نقال عن 11/10/2005 السفير نشرت

وبحسب .  وشرقي آسياتستعين بشركات بث في أوروبا الشرقيةو ,بإدارة تسعة مواقع إلكترونية من لبنان
التقرير الذي أعده مركز المعلومات حول االستخبارات واالرهاب في مركز تراث االستخبارات االسرائيلية 

بهدف التدقيق في ما اذا لحركة وبث على موقعه، فان المركز اجرى تحقيقا في تسعة مواقع الكترونية تابعة ل
واضاف ان هذه المواقع تواصل .  التي تستعين بهاكان هناك تغيير في شركات تزويد خدمات االنترنت

من جهة . هناكيتواجد ناشطون من حماس حيث  عدد من الدولاالستعانة بشركات تزويد خدمات االنترنت في 
اخرى، ادعى ان هناك عددا من المواقع الثانوية التابعة لحماس تستعين بشركات خدمات االنترنت في روسيا 

وذكر أن الموقع الرسمي للحركة يبث بسبع لغات، فيما تم . كويت والسودان وهولنداوماليزيا والسعودية وال
مواقع هو نزار الوادعى ان من يوجه شبكة . م مع جمهور الهدفئتصميم كل موقع ثانوي بشكل مختلف ليتال

  .  في دمشقلحركةيعمل بتوجيهات من المكتب االعالمي لهو و اسامة حمدان، حسين، الذي يعمل من مكتب
مواقع التابعة  الزعم ان دمشق هي التي تسيطر على شبكة           التقرير أن 10/10/2005 48 عرب   وأضاف موقع 

 تفضل السباب سياسية ان يتم تشغيل شبكة مواقعها         الحركةوادعى ايضا انه بحسب تقديراتنا فان قيادة         .لحماس
واضاف ان حقيقـة    . ئلة لشبكة المواقع  وقال انه تم رصد اموال طا      .سوريةالبصمات  المن لبنان من اجل اخفاء      

وجود عدد من العناوين وشركات تزويد خدمات مختلفة، وهذه ظاهرة غير منتشرة عادة في المواقع العاديـة،                 
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غـالق  التحسب مـن ا   المن شأنها االشارة الى الرغبة بالوصول الى انتشار واسع النطاق او ان ذلك يشير الى                
  .حمايةل لالمتبعةوالى الوسائل 

  
  لست نادمة : 72مناضلة فلسطينية خطفت طائرة عام  .12

التي تسكن عمان، والممنوعة من العودة إلـى        )  عاما 52(قالت الفدائية الفلسطينية تريز هلسة        :فراس الخطيب 
، انها ليست نادمة على ما فعلته، مشيرة إلى ان القادة االسرائيليين            1972أرضها بعدما خطفت طائرة في العام       

انها شاركت  » معاريف«واضافت لصحيفة    .اال ولكن االخطاء الفلسطينية هى التى حولتهم الى ابطال        ليسوا ابط 
وطالب خاطفو الطائرة المنتمين إلـى      . البلجيكية» سفانا«برفقة ثالثة فدائيين آخرين، في خطف طائرة لشركة         

اقتحام الطائرة وقتل رفـاق     ب» وحدة ماطكال « إال ان الحكومة لم توافق وقامت        200حركة فتح بإطالق سراح     
 عاما وتحـررت    220كمت بالسجن لمدة    ووح .هلسة الثالثة ومواطنة اسرائيلية وأصيبت هلسة بعيارين ناريين       

  .  عاما في صفقة تبادل أسرى14بعد 
 11/10/2005البيان 

  
  فتح تتعهد إنهاء المظاهر المسلحة في القطاع  .13

ية أنها ملتزمة بإنهاء المظاهر المسلحة في قطاع غزة معتبـرة  أكدت فتح وأجنحتها العسكر :الوكاالتـ غزة  
مشيرة إلى ان سالح المقاومة طاهر ولن يكون وسيلة          .انه لم يعد من مبرر لوجود هذا السالح في هذه المنطقة          

واعتبر اإلفرنجي في بيان ان سيادة القانون والنظام مصلحة وطنية وهي حلم أبنـاء               .لالستقواء واالستعراض 
نا، لذلك ندعو السلطة وأجهزتها المختصة إلى ممارسة دورها في بسط األمن ومالحقة المخلـين وتفعيـل                 شعب

وقال نحن ندعم كل القرارات التي اتخذها عباس مضيفا ان قوة فـتح هـي                .القضاء وتنفيذ أحكامه دون تمييز    
ومـن جهتـه قـال سـمير         .وذاك التناغم بين العمل السياسي والعمل العسكري وعدم الفصل بين هذا العمل          

المشهراوي ان المؤتمر الصحافي لثمانية أجنحة عسكرية تابعة لفصائل فلسطينية لم تشارك فيـه فـتح علـى                  
وتابع . اإلطالق ومن تحدث في هذا المؤتمر ال يمثل فتح وال يمثل كتائب شهداء األقصى بأي شكل من األشكال             

في موازاة   . سبيل يفرض على الحركة مواقف غير مواقفها       ال اعتقد ان حركة بحجم فتح يمكن ان يمثلها عابر         
ذلك أعلنت مصادر فلسطينية عن وقوع اشتباكات مسلحة بين عناصر من الشرطة الخاصة وعناصـر جهـاز                 

  .االستخبارات العسكرية وسط مدينة غزة
  11/10/2005البيان 

  
  اشتباكات بين الشرطة ومسلحين في غزة .14

 ألوية الناصر امس من وجود مؤامرة امريكية اسـرائيلية لـضرب البنيـة    حذرت :رام اهللا ـ من وليد عوض 
لوية وجهاز االمـن الوقـائي      الالفلسطينية الداخلية وخاصة المقاومة، وذلك عقب اندالع اشتباكات عنيفة بين أ          

  . مواطنين بجروح مختلفة3اسفرت عن اصابة 
  11/10/2005القدس العربي 

  
   لالنتخابات التشريعية مرشحيهاالختيارفتح تحدد موعدا  .15
 أكتـوبر   27 تنظم حركة فتح انتخابات تمهيدية الختيار مرشحيها لالنتخابات العامة في            : صالح النعامي : غزة

وقال أمين مقبول، عضو المجلس الثوري للحركة، إن لجنة اإلشراف المركزيـة الحركيـة عقـدت                . الجاري
يديو كونفرنس واتفقت على الموعد لفرز مرشحي الحركة        اجتماعا موحدا في الضفة الغربية وقطاع غزة عبرالف       
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ورفض مقبول اعتراض مروان البرغوثي، على اآللية التي تجري بها االنتخابات الداخلية، وقـال              . لالنتخابات
إن اآللية التي أقرت في المجلس الثوري لحركة فتح هي آلية جرى نقاشها على مدى اشهر واتفق عليها داخـل                    

  .ُأقرت في المجلس الثوريلجنة اإلشراف و
  11/10/2005الشرق األوسط 

  
   بحصتها في قائمة فتح لدخول المجلس التشريعيتطالبكتائب األقصى  .16

فيما تتواصل الصراعات الداخلية في حركة فتح على فرز مرشحيها لالنتخابـات التـشريعية المقبلـة وسـط                  
 الداخلية للحركة، تدخلت كتائب شهداء األقصى، فـي         استقطابات قوية وتهديدات بعدم االلتزام بنتائج االنتخابات      

وقال أبو عدي أحد قادة كتائـب شـهداء          .تلك العملية مطالبة بحصتها في قوائم الحركة للوصول إلى البرلمان         
مشدداً . ال نقبل أن نكون خارج الجسم الفتحاوي، فالفتح لنا، ونحن من نقاتل من أجل بقائها وحمايتها               : األقصى

 .كتائب جزء أصيل من حركة فتح وهي ستدعم مرشحين بعينهم إضافة إلى مرشحين باسم الكتائـب               على أن ال  
وجاءت أقوال أبو عدي بعد أن دخلت كتائب شهداء األقصى على خط اللقاءات التحضيرية البرايمـرز التـي                  

وفيمـا تـرى     .تجريها الحركة الختيار مرشحيها، وأعلنت رغبتها في تسمية مرشحين لها في قوائم الحركـة             
الكتائب أن تسمية مرشحيها في االنتخابات هي حق لمناضليها، وإقصاء لمن وصفتهم الكتائب بـالمـستورثين               
الذين يستأثرون بالمواقع القيادية للحركة، رأى مراقبون أن من شأن هذه الخطوة مضاعفة الـصعوبات التـي                 

ضح من أسماء المرشـحين لالنتخابـات الداخليـة         ويت .تواجه الحركة في اختيار مرشحيها لالنتخابات القادمة      
البرايمرز لحركة فتح في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية بأن معظمهم من قيادات الحركة من الـصف                  

  .الثاني والثالث، باستثناء عدٍد محدوٍد من الصف األول، وذلك في ظل استقطابات قوية تعصف بالحركة
  11/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  وفد من حماس يزور المئات من أسر الشهداء في خانيونس .17

قام وفد من قيادة حماس في خانيونس جنوب قطاع غزة، خالل األيام القليلة الماضية، بزيارة عائالت أكثر من                  
 . شهيد في المحافظة من شهداء انتفاضة األقصى واالنتفاضة األولى، من مختلـف التوجهـات الـسياسية        500

وشهادة تقديرية لذوي   ) من القطع الكبير  (زيارة التي قدمت خاللها حركة حماس نسخاً من المصحف          وحظيت ال 
الشهداء بترحيب كبير من أهالي الشهداء الذين أشادوا بها ووصفها بـ اللفتة الكريمة والتي تزامنت مع حلـول                  

  .شهر رمضان
  11/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ام نجل خنساء فلسطين أم نضال فرحات اإلفراج عن المجاهد وس .18

أفرجت قوات االحتالل مساء أمس عن المجاهد وسام فتحي رباح فرحات نجل خنـساء فلـسطين أم نـضال                   
على "وفي أول تصريح أدلى به شدد وسام         .فرحات بعد اعتقال دام أكثر من عشر سنوات في سجون االحتالل          

، وقال إن األسرى يعـانون معانـاة بالغـة          "ل الوطني ضرورة وضع قضية األسرى على رأس أولويات العم       
  .الصعوبة والخطورة، وطالب فصائل المقاومة ببذل كافة الجهود لإلفراج عن األسرى والمعتقلين
  11/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   يستقيلون من األجهزة األمنيةكتائب االقصىقادة وعناصر  .19

نية مقربة من كتائب شهداء االقصى مساء أمـس أن قـادة وعناصـر               قالت مصادر فلسطي   : د ب أ   -رام اهللا   
 أن السبب وراء إعالنهم يرجع إلى       توأوضح .الكتائب قرروا االستقالة من االجهزة االمنية في منطقة طولكرم        
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وقف صرف رواتب عدد من عناصر الكتائب الذين جرى توظيفهم في االجهزة االمنية دون سـبب أو إنـذار                   
  . مسبق

  11/10/2005الفلسطينية القدس 
  

  تفاصيل استشهاد ثالثة شبان شرق قطاع غزة  .20
كشفت التحقيقات التي أجراها المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أن الشهداء الذين سـقطوا               :عالء المشهراوي 

فجر امس قرب معبر كسوفيم كانوايحاولون التسلل بهدف العمل داخل إسرائيل، ولم يكونوا مسلحين ولم يكـن                 
تبين أن الثالثة أصيبوا في مواضع قاتلة، وأنهم نزفوا          و . معهم أية مواد متفجرة كما ادعت القوات االسرائيلية         

  . متراً من الشريط الحدودي20ووجدت الجثامين على بعد . حتى الموت
  11/10/2005القدس الفلسطينية 

  
   يغلق الحرم االبراهيمي االحتالل .21

حرم اإلبراهيمي في وجه المصلين المسلمين، واتاحت دخوله، وحتـى نهايـة            ، ال أمسأغلقت قوات االحتالل ،     
  .االسبوع، للمستوطنين االسرائيليين فقط، وذلك مع حلول يوم الغفران

  10/10/2005 48عرب 
  

     رمضان يعزز هوية القدس اإلسالمية  .22
زوار إلى المدينة يأتون من كل      تحول ليل مدينة القدس الى نهار، بعد ان تم عزلها عن مدن الضفة الغربية، فال              

صوب قاصدين المسجد األقصى ألداء الصالة رغم الحواجز العسكرية وجدار الفصل العنصري الـذي يلـف                
ويبحث جنود االحتالل دائما عن عراقيل تنغص الحياة على الفلسطينيين، فيقومـون             .المدينة من جميع جهاتها     

جة الدوافع األمنية، كما يتناوب المستوطنون علـى االعتـداء          بتوقيف المتوجهين الى األقصى مرات عديدة بح      
ورغم كل اإلجراءات اإلسرائيلية اال ان شوارع المدينة تشيع فيهـا            . على المصلين وأصحاب المحال التجارية    

األجواء الرمضانية حيث تزين بالالفتات والفوانيس، فالمقدسيون في مثل هذا الشهر يحرصون علـى التأكيـد                
  . القدس اإلسالميةعلى هوية

 11/10/2005البيان  
  

   معبر صوفة شرقي دير البلح فتحاالحتالل يعيد  .23
 . فتح معبر صوفا شرقي رفح، بعد إغالق دام أكثر من ثالثة أسـابيع             أمس  أعادت قوات االحتالل      :الفت حداد 

ق على إعادة فتح    وقالت مصادر فلسطينية ان فتح المعبر جاء عقب اجتماع جرى قبل يومين حيث جرى االتفا              
  .المعبر حسب المعايير التي كانت سائدة قبل إغالقه

  10/10/2005 48عرب 
  

   عمليات توسع استيطاني جنوب الخليل  .24
  قالت مصادر فلسطينية ان مستعمرين من مستعمرتي كرمئيل و افيتايل المقامتين علـى أراض منهوبـة                  :قنا

‚ استعمارية على حساب أراضي المـواطنين المجـاورة       شرق بلدة يطا جنوب الخليل يواصلون عمليات توسع         
وأوضحت أن مستعمري كرمئيل يقومون منذ ثالثة أيام بعمليات تمهيد وتجريف وبناءكرافانات وقواعد اسمنتية              

   .وأعمال بنية تحتية
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 11/10/2005الوطن القطرية 
  

  ون ينهبون تراب من منطقة األغوارمقاولون إسرائيلي .25
يون بنهب كميات كبيرة من التراب الزراعي من منطقة الجوبية، شرق قرية عين البيضا يقوم مقاولون إسرائيل

وأكد مواطنون من المنطقة، أن مقاولين يعملون على سرقة التراب من  .في األغوار الشمالية في الضفة الغربية
إن المقاولين : وقالوا .األراضي الزراعية التي يملكها مواطنو طوباس والمزارعون في منطقة األغوار

أحضروا إلى تلك المنطقة جرافات ضخمة قبل عدة أيام، وشرعوا في تجريف األراضي وسرقة التراب ومن 
 .ثم نقله إلى المستعمرات الستخدامه في أغراض إنشائية، وعمل عن حدائق في المستعمرات
 10/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  جدارالفقدوا اعمالهم بسبب  محيط القدس سكان بالمائة من 52 .26

 ان الضرر االساسي من اقامة جدار العزل العنصري ال يأتي من            أمسقالت صحيفة هآرتس      :زهير اندراوس 
الجدار، الذي يخرج عمليا من نطاق القدس عشرات االالف من الـسكان     . نسيج المشهد بل من النسيج االنساني     

سكان البلدات الفلسطينية قرب القدس، والتـي       : اخر من السكان  الفلسطينيين، اضر كثيرا بنمط حياة عدد كبير        
استطالعان اوليان في نوعهما، اجراهما معهد القدس للبحوث االسرائيلية في           . يفصل الجدار بينها وبين المدينة    

االشهر االخيرة في اوساط هؤالء السكان، يظهران ان الجدار يؤثر اوال وقبل كل شيء علي مجـال التـشغيل                   
 في المائة من المستطلعين يتحدثون عن مصاعب في الوصول الي عملهم او عـن فقـدان مكـان             52. ملوالع

 44. كثيرون يصفون كيف تضررت اعمالهم التجارية، وانخفضت مداخيلهم وزبائن كثيرون تركـوهم           . عملهم
انهم يقللون من ذلـك     في المائة من المستطلعين قالوا انهم توقفوا عن الوصول الي اداء الصالة في االقصي او                

والي . وادي الجــــدار الي انهيار المراكز التجارية التي كانت تعمل علي أطراف المدينة           . قياسا للماضي   
معدو التقرير من معهد القدس يقدرون بان جزءا من الخدمات قـد             . ضرر بالمراكز التجارية في قلب المدينة     

  . ينهار ويكف عن الوجود
  11/10/2005القدس العربي 

  
   على أطول ثوب فلسطينيال للجدار .27
ذكرت تقارير صحافية فلسطينية أمس أن االستعدادات تجرى في جامعة بيرزيت لـصنع أطـول ثـوب                 :  قنا

فلسطيني يبلغ طوله ثالثين مترا وعرضه ستة أمتار وفى منتصفه ستوضع قطعة على شكل فـستان سـيكتب                  
ئمون على المشروع انجازه خالل عشرة أيام والـى إدخالـه فـي             ويطمح القا . عليها باللغة الفينيقية ال للجدار    

وقال صاحب فكرة صنع الثوب جمال البحيري إن الثوب سينقل في التاسـع             . موسوعة جينيس لألرقام القياسية   
  .من الشهر المقبل إلى محكمة العدل الدولية في الهاي لعرضه على الرأي العام العالمي

 11/10/2005البيان  
  

  !! تحت رقابة الطائرات والزوارق الحربية غزة فيالصيد .28
يخضع الصيادون الفلسطينيون لمراقبة مشددة من جانب قوات االحتالل منذ السماح لهم بالعودة لممارسة الصيد               

وقال المركز الفلسطيني لحقوق    . بعد منعهم لمدة أسبوعين، األمر الذي أدى إلى شل حركة قطاع صيد األسماك            
له إنه على مدار أسبوعين عززت البحرية الصهيونية من وجودها العسكري من خالل نـشر               اإلنسان في بياٍن    

مشيرا إلى أن قـوات االحـتالل تـستخدم الطـائرات           . قواربها على مسافة قريبة جداً من شواطئ قطاع غزة        
  .المروحية الهجومية والقوارب الحربية في عمليات المراقبة
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  11/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  الضمير تنتزع أمر منع مؤقت من فصل طفل عن والدته األسيرة  .29
 من استصدار أمر منع مؤقت يمنع إدارة مصلحة السجون أمستمكّنت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان، 

 .اإلسرائيلية من فصل طفل ولد في األسر وأتم السنتين من عمره عن والدته األسيرة التي تقبع في سجن تلموند
 10/10/2005 وفا –ألنباء الفلسطينية وكالة ا

  
  اسرائيل تسيء معاملة األسرى في سجونها  .30
 فلسطينياً،  681مركز األسرى لالعالم كشف ان قوات االحتالل اعتقلت نحو            أن 11/10/2005 الحياة   ذكرت

االعمار واضاف التقرير أن حملة االعتقاالت طاولت مختلف        .  جلّهم من الضفة الغربية، خالل الشهر الماضي      
فضالً عن مرشحين النتخابات المرحلة الثالثة من االنتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط ومعظـم               . والفئات

   .هؤالء من مرشحي حماس
المحكمة العسكرية في معتقل عـوفر      أن  :  أنس عبدالرحمن  عن مراسلها   11/2005 الوطن القطرية    وأضافت

وأفادت مصادر األسرى في    ‚ أشهر 6قطري إلى االعتقال اإلداري لمدة      حولت سامر نمر ممثل الهالل األحمر ال      
أحد المرشحين بقوة لخوض االنتخابات التـشريعية        عوفر أن سلطات االحتالل تذرعت في بيان الحكم بأن نمر         

في المحاكمة إن نمر هو أحد الشخـصيات        » أو ما يسمى ممثل الدولة    « وقال المدعي العام    . عن حركة حماس  
وتعتقد إسرائيل بأنه سيكون أحد المرشحين لالنتخابات التشريعية القادمـة          ‚ ية اإلدارية في مدينة رام اهللا     اإلسالم

  .ضمن قوائم حركة حماس وبالتالي يجب اعتقاله
  

  إدارة سجن عوفر تحتجز األسرى في كونتينرات حديدية  .31
قة لمدة تزيد عن تسع ساعات      أكدت مصادر حقوقية أن األسرى في معتقل عوفر يحتجزون في كونتينرات ضي           

إن هذه اإلجراءات التعسفية تضاعف     : وقال األسرى  .لدى توجه أي أسير للمحكمة العسكرية وذلك بشكل يومي        
وعلى  .من معاناة األسرى في سجن عوفر، وخاصة مع دخول شهر رمضان مما يسبب لهم إرهاقا وتعبا شديداً                

ادة شاحنة محملة باألغراض الشخصية أرسلها أهالي األسـرى     الصعيد ذاته، قامت إدارة معتقل عوفر أمس بإع       
  .عبر جمعية أنصار السجين كأحد األساليب المتبعة إلدارة السجن في تنفيذ العقاب الجماعي على األسرى

  11/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  استطالع يظهر أن وضع إسرائيل يزداد سوءاً  .32
شرته صحيفة هآرتس، أن وضع إسرائيل كان في السنة الماضية أكثر سوءاً أظهر استطالع للرأي ن: تل أبيب

وضع تراجع في مجاالت الحياة االجتماعية، وازداد فيها مستوى العنف الوأوضح أن  .في أغلب المجاالت
وبينت  .والجريمة، وكذلك اتسعت الفجوة بين الفقراء واألغنياء، إضافة إلى تراجع أداء النظام السياسي

المكانة الدولية والوضع األمني، : يفة نقالً عن التقرير، أن المحصلة السنوية كانت إيجابية في مجالين فقطالصح
% 38أنها لم تتغير، فيما يعتقد قال % 21 مقابل لألسوأ، تأن مكانة إسرائيل الدولية تغير% 12حيث يعتقد 

يعتقدون أنه لم يتغيير، % 36ر لألسوأ، و تغييبيعتقدون % 21وفي المجال األمني، أظهر أن  .ير لألفضليتغب
وأشارت، إلى أن أغلب الجمهور، يعتقد بعد شهر من انتهاء خطة فك  .يعتقدون أنه تغيير لألفضل % 38بينما 

 .االرتباط، أن الخطة كانت عملية صحيحة من ناحية أمنية ومن ناحية الغرض في التقدم بعملية السالم
أن الجمهور يعتقد أن  وأوضحت، . يشير إلى التماسك الداخلي للمجتمعها تنفيذغالبية أكدوا أنالوأضافت، أن 
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تنفيذ عملية إخالء كبيرة في الضفة، يجب أن تكون جزءاً من اتفاق مع الفلسطينيين، بينما تؤيد أقلية منهم فقط 
ياسة الداخلية، وأضافت، أن هناك أيضاً أغلبية على مستوى الس .مرحلة إضافية من فك ارتباط أحادي الجانب

وأظهر االستطالع، أن غالبية  .يسودهم االعتقاد بأن فوز شارون في التصويت، يخدم المصالح الملحة إلسرائيل
كبيرة من اليهود أعربوا عن تأييدهم إلجراء مفاوضات مع السلطة، على الرغم من التقديرات السائدة بأن األمل 

وفسرت الفجوة الكبيرة بين تأييد المفاوضات والتشكيك  .ضئيالًفي التوصل التفاق سالم مع حكومة عباس يبدو 
وأشارت إلى . في نتائجها، باالعتقاد السائد بأنه بدون تقدم على المسار السياسي سوف تنشب انتفاضة ثالثة

استمرار النتائج السلبية في العالقات بين اليهود والعرب، وبين المتدينين والعلمانيين، والتماسك الداخلي 
 .للمجتمع، والوضع االقتصادي الشخصي، واألمل في إنهاء الصراع مع الفلسطينيين

 10/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

   من ناشطي حماس العشراتالشين بيت يعتقل  .33
 الشاباك امس، انه كشف ثالث شبكات       هأعلنما  : وكاالت نقال عن    غزة  من 11/10/2005 الغد األردنية    نشرت

 عنصر، وزعم انها مسؤولة عن سلـسلة عمليـات          117العسكري لحماس في الضفة الغربية، وشملت       للجناح  
حملة، النه سيواصل   أ نعلأمن خالل حملة اعتقاالت الشهر الماضي، و      يهم  وقال انه توصل ال    .تفجيرية وغيرها 

 .عسكرية في الـضفة    واصلت التخطيط لعمليات تفجيرية و     ,بعد ان تبين له ان حماس التي وافقت على التهدئة         
ان أحـد أهـم     أشار  و .الخليلفي  قيادة  الوزعم انه تبينت له عالقة وثيقة جدا بين قيادة القسام، في غزة، وبين              

  .المعتقلين هو نجل قائد شرطة رام اهللا
 وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن الشين بيت اعتقل       به أفادت ما   :الوكاالت نقال عن    11/10/2005البيان   وأضافت

جهـاز إن االعتقـاالت     الوقال مسؤول في     .ي اآلونة األخيرة العشرات من ناشطي حماس في الضفة الغربية         ف
 .ونسبت إليهم مسؤولية قتل خمسة إسرائيليين      حركةل بدعوى االشتباه في عضويتهم في ثالث خاليا تابعة ل         كانت
  .اس األولى في صنع المتفجراتد أن بين الموقوفين امرأة قالت اإلذاعة العسكرية إنها مهندسة حميوأف
  

  اسرائيل تقلص عمليات اعتقال كبار المطلوبين .34
ذكرت صحيفة هآرتس ان الجيش االسرائيلي سيقلص من عمليات االعتقال التي ينفذها ضد المطلوبين الكبـار                

ويقول مصدر عسكري اسرائيلي ان هذا القرار لـيس فـي صـالح             . في مناطق الضفة الذين يخشى مقاومتهم     
  .لسطينيين ألن الجيش سيضطر الى اغتيالهم بدال من محاولة اعتقالهمالف

  11/10/2005عكاظ 
  

   بين الواليات المتحدة وإسرائيلاإلستراتيجيتجديد الحوار  .35
ومن المقرر أن يبدأ في     .  قالت مصادر إسرائيلية أن الواليات المتحدة ستجدد الحوار اإلستراتيجي مع إسرائيل          

وأضافت أن تساحي هنغبي،     .ديفيد وولش مع  شالوم، في نهاية لقائه      وقد أعلن ذلك   .فمبراألسبوع الثاني من نو   
والمدير العام للخارجية، سيركزان الحوار من الجانب اإلسرائيلي، في حين سيكون نائـب وزيـرة الخارجيـة                 

الواليات المتحـدة   ونقل عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها أن         .للشؤون السياسية، من جانب الواليات المتحدة     
 .زمة العالقات على خلفية بيع األسلحة للـصين       أعمل في أعقاب تنفيذ فك اإلرتباط وإنتهاء        الوافقت على تجديد    

 بإجراء حوار على مستوى عال مع وزراء عارضوا خطة فـك            ن يرغبو  يكونوا شارت إلى أن األمريكيين لم    وأ
  .اإلرتباط

  10/10/2005 48عرب 
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   الجديدة لمجلس األمنتركيبةللإرتياح إسرائيلي  .36

 فإن قطر تبعـث     هانقلت مصادر إسرائيلية إرتياح إسرائيل للتركيبة الجديدة لمجلس األمن، وأفادت أنه بالنسبة ل            
على اإلرتياح أكثر من الجزائر، خاصة وأن شالوم، يقيم عالقات تقارب مع أعلى المستويات فـي الـسلطات                  

وبحـسب   .يقطرال نظيرهسرائيل في األمم المتحدة، عالقات ودية مع        وأضافت المصادر أن لسفير إ     .القطرية
 بتـأثير مـن   ههـا المصادر فإن بيرو تعتبر مساندة إلسرائيل أكثر من البرازيل التي إعتمدت خطاً صارماً تجا     

  .هناكالجالية العربية 
  10/10/2005 48عرب 

  
  برلمانية تطالب شارون باطالق سراح األسرى .37

واعتبرت  .دت رئيسة كتلة ياحاد البرلمانية شارون اطالق سراح سجناء ومعتقلين فلسطينيين          ناش: القدس المحتلة 
ان هذه الخطوة ستعزز مكانة عباس في الشارع الفلسطيني وتخفف مـن الـشعور باالحبـاط فـي صـفوف                    

  .الفلسطينيين
  11/10/2005الرأي األردنية 

  
   92 جندياً قتلوا انفسهم منذ عام 479 .38

 كشفت تقارير صحافية إسرائيلية، أمس عن أن حلوتس أمر باتخاذ إجراءات سريعة وناجعة للحد من                :الناصرة
 جندياً إسرائيلياً وضـعوا     30وكانت معطيات رسمية أفادت بأن       .ظاهرة االنتحار المستفحلة في صفوف الجنود     

وكـان  . يس الحمالت العسكرية   ليكون االنتحار سبب الوفاة األول في الجيش ول        2005حدا لحياتهم خالل العام     
 479رئيس وحدة القوى العاملة، جمع معطيات رصدت األوضاع خالل السنوات االخيرة تبين من خاللهـا أن                 

وأن هذا الخطر في تصاعد مستمر في الوقت الـذي ال           . 1992جنديا إسرائيليا وضعوا حدا لحياتهم منذ العام        
أن النسبة األكبر في صفوف المنتحرين موجودة في الوحدات         وأظهرت  . يتخذون في الجيش خطوات لمكافحته    

 في المئة من المنتحرين     60وأن  .  جنديا كانوا تابعين لفرق التدريب التمهيدي      53وتبين أن   . الخاصة والمختارة 
  . في المئة فقط من النساء6و.  في المئة من القادمين الجدد الى إسرائيل26هم ممن يخدمون في الحقل و

  11/10/2005البيان 
  

  شارون يقرر عدم تحويل أموال إضافية لمكافحة العنف  .39
أفادت مصادر إسرائيلية أن شارون، قد صرح أنه لن يتم تحويل أموال إضافية للشرطة ووزارات الحكومة من                 
أجل مكافحة العنف، وبناءاً عليه فإن هذه الوزارات يجب عليها أن تقوم بعملية تنجيع لعملها من أجل تحويـل                   

وجاء أن شارون قد قال، أن العنف في المجتمع سيحتل مكاناً هاماً فـي جـدول األعمـال                  . وارد لهذا الهدف  م
من جهته إقترح وزير المواصالت، اإلسراع في إجراءات نقل          .القومي في السنة القريبة وفي الحكومة القادمة      

  . عدد كبير من الجنود إلى الشرطة
  10/10/2005 48عرب 

  
   في حادث حدوديياسرائيلاصابة  .40
 مصدر عسكري اسرائيلي ان اسـرائيلياً        به فاد أ ام : ا ف ب    نقال عن  القاهرة من   11/10/2005 الحياة   نشرت

وأوضحت . ولم تكشف هويته  ,  المصرية –اصيب بالرصاص في ظروف غامضة في قطاع الحدود االسرائيلية          
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عد الظن بأنهم مـن المهـربين، فأصـيب         مصادر مصرية ان النار اطلفت في اتجاه اشخاص اجتازوا الحدود ب          
  .أحدهم

حسب تقديرات إسرائيلية فإن المصاب يعمل فـي        بوأنه  : تل أبيب من   11/10/2005 الشرق األوسط    وأضافت
قوات المصرية الـى سـيناء      الوبسبب دخول   . تهريب البضائع والنساء وربما األسلحة، من مصر الى إسرائيل        

وفـي حـين أكـدت مـصادر         . اإلسرائيليون الى الدخول بأنفسهم    خفت حركة المهربين المصريين، فاضطر    
إسرائيلية أن الجنود المصريين هم الذين أطلقوا الرصاص، فإن مصادر في القوات المصرية شككت في هـذه                 

  .الرواية
  

  اسرائيل تحذر من محاوالت خطف .41
قد يقوم بهـا متطرفـون   حذر وزير االمن الداخلي االسرائيليين من محاوالت خطف محتملة : وكاالت ـ  غزة

 أنه في ظل هذه االنذارات جرى تكثيف         االسرائيلية وذكرت االذاعة  .اتباع التعليمات االمنية  بونصح  , اسالميون
الحراسة في الحواجز وفي محطات نقل المسافرين كما صدرت تعليمات إلى الجنود بتوخي الحيطـة والحـذر                 

  .وتجنب استيقاف السيارات
  11/10/2005الغد األردنية 

  
  مزاعم إسرائيلية عن وجود القاعدة في سيناء  .42
 اهارون فركش، ان شبكة القاعدة أقامت قاعدة لها في          هأعلنما  : أ ف ب   نقال عن    11/10/2005البيان   نشرت
وأضاف، ان سـلطات القـاهرة تفـضل ان         .  وحاولت تفكيكها  هاوقال ان مصر كانت على علم بوجود      . سيناء

وأوضـح ان هـذه     .  يمكن ان تؤدي إلى موجة اعتداءات في مـصر         هماجهة مع تتوخى الحذر ألنها تخشى مو    
  . لهم تمكنوا من التسلل إلى قطاع غزة وإقامة فرعهموتابع ان. القاعدة كانت محمية بشبكة الغام

 نفى، امس، ا مصريا امنيامصدرإلى أن : ا ف ب، يو بي آينقال عن  11/10/2005 السفير ونوهت
 .  بأن تنظيم القاعدة اقام قاعدة له في سيناءاالدعاءات االسرائيلية

  
   لجلب مليون مهاجر يهوديتخططاسرائيل  .43

قالت مصادر اسرائيلية رسمية امس ان الصيف الحالي فقط قد شـهد هجـرة    :الناصرة ـ من زهير اندراوس 
ين خـالل   وتتوقع الوكالة اليهودية وصول عدد المهاجر     .  يهودي امريكي وكندي الي اسرائيل     1800اكثر من   

ووفق اقوال،  .  رقم من منذ عشرين عاما     ى يهودي من الواليات المتحدة وكندا وهو اعل       3200العام الحالي الي    
رئيس ادارة الهجرة في الوكالة فان هدف اسرائيل هو جذب مليون مهاجر خالل السنوات العشر المقبلة، ولذلك                 

 اقوال، استاذ الدراسات االجتماعيـة واليهوديـة فـي         ووفق. حملةلفان يهود امريكا الشمالية هم الهدف االول ل       
 انه  ىوينوه ال . جامعة روتجيرز فان الرهان االكبر للهجرة يتركز علي اليهود االصوليين والمحافظين المتدينين           

  .يتوقع زيادة ما في معدل الهجرة لكنه ال يتوقع عمليات هجرة كثيفة
  11/10/2005القدس العربي  

  
  جدار الالفاتيكان بنقل مؤسسات الكنيسة داخل اسرائيل تتجاوب مع  .44

 قررت السلطات االسرائيلية ابقاء اكبر عدد ممكن من المؤسسات المسيحية في الضفة وخاصـة    :القدس المحتلة 
وقال جهاز االمن ان القرار اتخذ بعد لقاءات حثيثة مـع ممثلـي الفاتيكـان اثـر      . جدارالمنطقة القدس، داخل    

وزعم، مسؤول معهد القدس للبحوث االسـرائيلية، ان طلـب           .ي مورست على اسرائيل   الضغوطات المكثفة الت  
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الفاتيكان استند الى الخوف من أن امالك الكنيسة التي ستكون في الجانب الفلسطيني ستضيع جراء وضع اليـد                  
   ومراكز  والصلة الوثيقة بين المؤسسات المسيحية في هوامش المدينة,او انعدام القدرة على الوصول اليها

  
  .الكنائس في شرقي القدس

  11/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

   شندار عن اخفاقاته في التحقيقمساءلةيجب : عدالة .45
، وقرر تسليم المركز كافـة      2000رضخ ميني مزوز، لطلب مركز عدالة الذي يمثل ذوي شهداء هبة اكتوبر             

قرار قال المحامي مـروان     اللمركز على   ل تعقيب   وفي.  مع افراد الشرطة االسرائيلية    يمواد التحقيق الذي اجر   
واكد مجددا على ان الموقف المبـدئي هـو ان ال يـتم             . ملفات هو واجب على النيابة العامة     الان تسليم   : دالل

واضاف انه يجب ممارسة الضغط القانوني والجماهيري من اجـل مـساءلة             .الفحص من جانب المدعي العام    
  .قيق مع المشبوهين وصوال الى تنحيتهشندار بسبب اخفاقاته في التح

  10/10/2005 48عرب 
  

  للمرة األولى ... عربي نائب رئيس جامعة حيفا .46
 مصدر جامعي في  بهفادما أ :ب‚ف‚ أ نقال عنالقدس المحتلة من 11/10/2005 الوطن القطرية ذكرت

 .اسرائيل امس بأنه تم تعيين عربي في منصب نائب رئيس جامعة حيفا االسرائيلية
 سنة 57 مرت بأنه,  مجد الحاجما قاله المعين في المنصب: أ ف ب نقال عن 11/10/2005السفير  وأضافت

يظهر أيضاً لكن إن ذلك يظهر التمييز الذي يعاني منه العرب، ووقال . قبل أن يتبوأ عربي مثل هذا المنصب
  .أن ال شيء مستحيال

  
  ة على تشغيل قناة تلفزيونية باللغة العربية صادقم .47

 قالت مصادر إسرائيلية أن المجلس الوزاري اإلجتماعي اإلقتصادي، صادق علـى توصـيات لجنـة دينـور                 
  .لإلصالح في البث العام، بما فيها تشغيل قناة تلفزيون منفصلة باللغة العربية

  10/10/2005 48عرب 
  

  مؤشر القدس يسجل انخفاضاً طفيفاً  .48
 نقطـة،   883.07 ظل تداوالت محدودة، حيث أغلق عند المستوى         سجل مؤشر القدس انخفاضاً طفيفاً، أمس في      

ومما .  عقداً 475 مليون دوالر، نُفذت من خالل       2.39 سهماً بقيمة    511343وتم تداول   .  نقطة 4.56بانخفاض  
 متداولة، بينما ارتفعت أسعار خمـس       24 شركة مدرجة من أصل      13ساهم في انخفاض المؤشر تراجع أسهم       

  . شركات على نفس مستوى إغالقها لجلسة أول من أمس6 شركات فقط، وحافظت
  11/10/2005الغد األردنية 

  
  لجنة رجال األعمال لإلصالح تختتم لقاءات مهمة في واشنطن .49

 اختتم وفد من لجنة رجال األعمال الفلسطينيين لإلصالح زيـارة مهمـة للعاصـمة األميركيـة                 : سمير حمتو 
ا عدة لقاءات مع المسؤلين األميركيين وأعضاء الكونجرس ومجلس         واشنطن استغرقت خمسة أيام أجرى خالله     

وضم الوفد كال من رجال األعمال جورج سالم وسمير الشوا وجودت الخضري وياسر عباس وخالـد                 .الشيوخ
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وقال عضو اللجنة المهندس سامر خوري أن اللجنة منذ حوالي ثالث سنوات تقوم              .عبد الشافي وزاهي خوري   
صول على الدعم االقتصادي الدولي لمشاريع البنية التحتية في غزة والضفة ونجحت الزيـارة              بجهود حثيثة للح  

األخيرة في االتفاق على البدء بعدة مشاريع وأهمها اإلعالن عن تأسيس صندوق لـدعم المـشاريع الـصغيرة                  
 مليون  50  باإلضافة لمبلغ  OPIC ماليين دوالر من قبل مؤسسة       110والمتوسطة في فلسطين وتخصيص مبلغ      

دوالر من صندوق االستثمار الفلسطيني بحيث تقوم البنوك المحلية الفلسطينية بتمويل تلك المـشاريع وتعمـل                
  .حاليا الستقطاب مبالغ مماثلة من قبل االتحاد األوروبي

  10/10/2005الحياة الجديدة 
  

  تهديد اميركي بوقف المساعدات إذا أطلق أسماء شهداء على شوارع غزة .50
 أكدت مصادر فلسطينية أمس أن جهات اميركية رسمية هددت بوقف المساعدات االميركية العمار              : لدسمر خا 

قطاع غزة إذا سمى الفلسطينيون شوارعهم ومناطقهم السكنية المنوي إعمارها بأسماء شهداء سـقطوا جـراء                
ت بوقـف تمويلهـا      االميركية هدد  USAIDواوضح وزير األشغال العامة أن مؤسسة الـ         .عمليات المقاومة 

   .لمشاريع اإلعمار، وإقامة الطرق في القطاع
  11/10/2005الرأي األردنية 

  
   حماسممثلفضل اهللا يلتقي  .51

التقى فضل اهللا ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان، يرافقه علي بركة، وتم خالل اللقاء عرض للوضع                  
ما تخطط له إسرائيل من إشـعال للفتنـة داخـل           الفلسطيني وسبل الحفاظ على وحدة وصمود الفلسطينيين في         

  .الشعب الفلسطيني، بهدف إسقاط االنتفاضة وتهيئة األجواء إلضعاف حركة القضية الفلسطينية بكاملها
  11/10/2005المستقبل اللبنانية 

  
  الصفدي ناقش مع االونروا أوضاع المخيمات  .52

ريتشارد كوك والمستشارة القانونية مـاري شـبلي         الصفدي امس مدير االونروا      اللبنانيالتقى وزير االشغال    
ومدير قسم الصحة جميل يوسف، وكان عرض الوضاع البنى التحتية والبيئية في المخيمات علما ان االونروا                

  . تحاول تأمين االعتمادات الالزمة العداد مشاريع في المخيمات، وخصوصا مخيم شاتيال
  11/10/2005النهار اللبنانية 

  
  ية على إسرائيل لفتح حوار مع حماسضغوط أوروب .53

كشف دبلوماسي أوروبي عن ممارسة االتحاد األوروبي لضغوط سياسية واقتـصادية           :   فكرية أحمد  ،بروكسل
على إسرائيل، وذلك إلتاحة الفرصة للحكومة الفلسطينية إليجاد حوار سياسي للتفـاهم مـع حركـة حمـاس،                  

وأكد المـصدر أن ساسـة       . البرلمانية المقررة في يناير القادم     وإعطاء حماس الفرصة كاملة لدخول االنتخابات     
أوربيين لوحوا إلسرائيل بربط مزيد من المساعدات االقتصادية التي سيتم تقديمها إلسرائيل وكـذلك الـسلطة                
الفلسطينية، بتهيئة األجواء السياسية للحوار وعقد اتفاق سياسي مع حماس، وأن اتصاالت أوروبية جارية تقوم               

ملية الوساطة وتهيئة أجواء االتفاق السياسي بين فتح وحماس، وأكد الجانب األوروبي من خالل ضـغوطه،                بع
أن تهميش حماس وعدم اشتراكها في االنتخابات، سيصعد من شعبيتها لدى الفلسطينيين، وسيزيد من عناصرها               

ن حماس في أقصى حاالتها للفـوز       وأكد الجانب األوروبي أ   . الداعية إلى استخدام السالح والعنف ضد إسرائيل      
من الفوز وعدد المقاعد، وهي نسبة لن تخـول لهـا           % 30في االنتخابات البرلمانية المقبلة لن تحقق أكثر من         



 

 18

التحكم في قرارات السلطة، ولكن هذه النسبة ستمنحها صبغة سياسية ستدفعها إلى ترك السالح، وإلى االعتماد                
ب كبير لألمن اإلسرائيلي، خاصة وأن االنتخابات المحلية لم تحقق الفـوز            فقط على لغة الحوار، وفي هذا مكس      

  .فقط% 26المنشود من قبل حماس فلم تحقق سوى 
  11/10/2005الوطن السعودية 

  
  انهاء المقاطعة ال يعني اقامة عالقات مع اسرائيل: البحرين .54

بالرغم مـن قرارهـا     , ت مع اسرائيل  كد وزير خارجية البحرين امس ان بالده ال تعتزم اقامة عالقا          : رويترز
وقال ان قرار حكومة البحرين بانهاء المقاطعة ال يعني بـأي حـال مـن               . انهاء مقاطعة المنتجات االسرائيلية   

  . االحوال اي تطبيع ثقافي او سياسي او دبلوماسي او اي تطبيع بأي شكل مع اسرائيل
  11/10/2005عكاظ 

  
  ة األردن ينفي ترحيل فلسطينيي قطاع غز .55

 نفى مصدر مسؤول في وزارة الداخلية األردنية ما تناقلته الصحف العربية عن نيـة الحكومـة     : محمد الدعمة 
 ألف من أبناء غزة المقيمين في األردن إلى قطاع غزة في القريب العاجل وقال المصدر                100األردنية ترحيل   

  . إن هذه األنباء عارية من الصحة
  11/10/2005الشرق األوسط 

  
   بحرينية بالقاهرة- أردنية -رية  مصقمة .56
عقد عبداهللا الثاني و حسني مبارك و حمد بن عيسى ال خليفه لقاء قمة في القاهرة مساء امـس جـرى                     :  بترا

واكد القـادة    .خالله بحث التطورات الراهنة في المنطقة وخاصة مستجدات عملية السالم والوضع في العراق            
 مشيرين الى اهمية استمرار دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود التي ستسهم في             الثالثة دعمهم للسلطة الفلسطينية   

وشدد القادة ايضا على ضرورة اتخـاذ الجـانبين    .توفير حياة امنة ومستقرة ومستقبل افضل للشعب الفلسطيني       
ذي اكـدوا   الفلسطيني واالسرائيلي اجراءات عملية لبناء الثقة في ضوء االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة ال             

  .انه يجب ان يستتبع بانسحابات اخرى من الضفة الغربية وفقا لخارطة الطريق
  11/10/2005العرب اليوم 

  
  ):20( الرواية الفلسطينية الكاملة لمفاوضات اوسلو :قريع .57

التقي الوفد بعد ذلك وزير الخارجية اإلسرائيلي، وكانت هذه أول مرة يلتقي فيهـا األخ أبـو مـازن شـمعون           
إالّ ان المعرفـة المـسبقة ألعـضاء الوفـدين          . س، ولذلك فقد بدأ هذا اللقاء بشيء من الجفاف والحـذر          بيري

وقـد  . المفاوضين، وكان معظمنا يحضر اللقاء، أضفت علي األجواء الباردة قدراً طيباً من الـدفء اإلنـساني               
باري دول العالم للمـساهمة     تحدث بيريس، كعادته، بإسهاب عن حاضر ومستقبل التعاون االقتصادي، الذي ستت          

فيه، وشدد علي تشكيل طواقم المفاوضات الخاصة بتنفيذ االتفاق، واقترح إجراء اتصاالت يومية بين الطرفين،               
يمكنكم أن  : وكان ردي علي هذا االقتراح    . وسمح لنفسه بأن يقترح تسميتي أنا وأوري سافير كضابطي اتصال         

. ث أننا ال نستطيع نحن االتصال بعد بالضفة الغربية وقطـاع غـزة            تتصلوا بنا مباشرة بالهاتف في تونس، حي      
غير أنني رمقته بنظرة ُأخري متعجبـة       . أهالً وسهالً : فأجاب سافير . لقد آن األوان للعودة إلي البيت     : وأضفت
  .وكأنني كنت أقول له إنكم لستم أنتم أصحاب البيت والمضيفين! أهالً وسهالً: ساخرة

  هل هذا تهميش؟
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ن عدنا من واشنطن إلي تونس حتي وجدنا جبالً شاهقاً من المهمات التي ال تزال في انتظارنا، في مقدمها                   وما ا 
دعوة المجلس المركزي إلي عقد اجتماع بهدف مصادقة هذه الهيئة التشريعية الوسيطة علـي االتفـاق، فـي                  

عنية بمفاوضات أوسلو أخذت تعمـل      كما أن الخلية القيادية الم    . غضون مدة ال تتجاوز شهراً من تاريخ توقيعه       
غير أننا فوجئنا بموقف األخ أبو عمار، الذي أخذ يرجئ          . علي التحضير لتسمية اللجان المنوط بها تنفيذ االتفاق       

اعتماد هذه اللجان، وأخذ يهمل االتصال بنا، كي ال أقول إنه رغب في أن يغيبنا عن كل ما له صلة بتطبيقـات                    
وقد علمـت مـن     . هذا الوضع عدة أسابيع لم يجر خاللها أي تحرك علي هذا الصعيد           وقد استمر   . هذا االتفاق 

أوري سافير، فيما بعد، أنه في غضون تلك الفترة اتصل به محمد أبو كوش، الذي كان في عضوية وفدنا فـي                     
 وقـد   .أوسلو، وطلب أن يجتمع برئيس الوفد اإلسرائيلي إلي مفاوضات أوسلو في مدينة فرانكفورت األلمانيـة              
وعلي . دهش سافير حين أخبره أبو كوش بأن الرئيس عرفات عينه ضابط اتصال لمنظمة التحرير مع إسرائيل               

  .أي حال، فقد كان هذا اللقاء أول وآخر لقاء بين سافير وأبو كوش
أكتـوبر   وقد وجدت في اجتماع الدول المانحة، الذي عقد في العاصمة الفرنسية في األول من تـشرين األول                

، بدأت أؤسس لمجلس اقتصادي فلسطيني للتنمية واإلعمار، سمي فيما بعد باسم بكدار ، لكنـي وجـدت                  1993
نفسي، للمرة الثانية، بعيداً عن هذا المجلس، الذي عملت طويالً علي وضع فكرته ومهماته وهيكليته وخططـه،               

يين، إذ قام األخ أبـو عمـار        واختيار أعضائه من كبار رجاالت االقتصاد، وأصحاب رؤوس األموال الفلسطين         
وقد سرني قبول األخ أبو اللطف بهذا التعيين لهيئة         . بتعيين نفسه رئيساً لهذا المجلس، واألخ أبو اللطف نائباً له         

تعد واحدة من مخرجات اتفاق أوسلو، ذلك االتفاق الذي وقف منه أبو اللطف موقفاً معارضاً بكـل وضـوح،                   
  :اً صحافياً جاء فيهوأصدر ضده، قبل أيام فقط، تصريح

ال يحق ألي هيئة قيادية أن تلزم شعبنا بالتنازل عن كفاحه العادل لتحقيق أهدافه الوطنية المشروعة في تحرير                  
  .وطنه من االحتالل اإلسرائيلي وعودته وبناء دولته المستقلة علي ترابه الوطني

عتراف المتبادل بنصوصهما يمسان الحقوق     إني أعتقد بعد الدراسة والتمحيص أن مسودة المشروع المقترح واال         
ولذلك وقفت منهما موقف المعارض حفاظاً منا علي العهـد          . الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وميثاقه الوطني     

  .الذي قطعناه علي أنفسنا في االستمرار في نضالنا الشعبي حتي تحرير الوطن الفلسطيني
ة علي الجانب الفلسطيني، بموجب هذا االتفـاق، ال تـزال تـراوح             في هذه األثناء، كانت االستحقاقات المترتب     

وكانت الحـساسيات الداخليـة     . مكانها، إن لم أقل إنها كانت تدفع إلي الوراء، بال سبب يمكن فهمه أو تبريره              
فقـد أدت المناكفـات     . تشتد، وال سيما علي مستوي القيادة العليا، من دون داع يمكن تفهمه أو الـدفاع عنـه                

يرة إلي ابتعاد األخ أبو مازن عن قلب العملية المتصلة بمتطلبات تنفيذ االتفاق، وأدت إلي ابتعـادي أنـا                   الصغ
وحتي عندما انصرفت عن كل مـا       . كذلك عن مواصلة هذه العملية واستكمال المهمات التنفيذية المترتبة عليها         
د من طبيعة اقتصادية إنمائية، وجـدت       كنت أقوم به في إطار مفاوضات أوسلو وتداعياتها، إلي إطار عمل جدي           

  .نفسي مبعداً عن هذه المهمة
كان الوقت يمر بسرعة، واآلجال الزمنية المحددة سلفاً تقترب، وأحياناً تمـضي مـن دون أن نـتمكن، علـي                    
المستوي الفلسطيني، من استغالل عنصر الزمن الذي لم يكن يلعب في مصلحتنا، كي ال أقول إنه صار يلعـب                   

وبالتـالي كـان علـي      .  علي اتفاق أوسلو   22/9/1993فقد صادق الكنيست اإلسرائيلي يوم      .  تأكيد ضدنا بكل 
الجانب الفلسطيني أن يدعو هيئته التشريعية الوسيطة، المجلس المركـــــزي، إلي التصديق علـي هـذا               

ير يمكـن رده  ومع أن بعض التأخ. االتفاق في غضون شهر من يوم توقيعه، بحسب ما تم التــــزامه سلفاً          
إلي الخالفات السياسية، وال أقول الخالفات الفكرية الفلسطينية، فإن البعض اآلخر من هذا التأخير ال يمكن رده                 
إلي أي سبب وجيه آخر، غير تلك األسفار التي واصل الرئيس عرفات القيام بها إلي عـدد ال يحـصي مـن                      

  .م العربيةالعواصم اآلسيوية واإلفريقية، ناهيك عن مختلف العواص
  المجلس الوطني
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ما ان عاد األخ أبو عمار من إحدي أطول جوالته في عواصم الدول الشقيقة والصديقة، وكانت آخرها أنقـرة،                   
وقـد  . ، تمهيداً لعقد اجتماع المجلس المركـزي      26/9/1993حتي دعا إلي عقد اجتماع للقيادة الفلسطينية يوم         

وفي . الجتماع الذي كان ينعقد بمن حضر، ومن دون جدول أعمال         غاب األخ أبو مازن، وكذلك أنا، عن هذا ا        
اليوم التالي عقدت القيادة الفلسطينية اجتماعاً آخر لم يخرج بأي نتيجة تذكر، األمر الذي يعني أنه لم يبق سوي                   

 كما لم يجر حتي تاريخه تأليف أي مـن اللجـان          . نحو أسبوعين لعقد المجلس المركزي في األجل المحدد سلفاً        
المنصوص عليها، في حين كان اإلسرائيليون قد ألّفوا عشر لجان مختصة، ولم تعد لجنة متابعة المفاوضـات،                 

وإذا كان من نتيجة لهذا االجتماع، فقد تمثلت        . التي يرأسها األخ أبو مازن، قائمة، وال خلية أوسلو، قائمة أيضاً          
أكتوبر لرئاسة الوفد الفلـسطيني      من تشرين األول  في تكليف األخ ياسر عبد ربه السفر إلي واشنطن في األول            

إلي مؤتمر المانحين الدوليين، األمر الذي أثار استيائي، مجدداً، عندما علمت بأمر استبعادي عن مسألة تقع في                 
  .قلب اختصاصي ومهماتي األساسية في ذلك الوقت

األخ أبو عمار في كل شيء، عدا مـا         تواصلت اجتماعات القيادة الفلسطينية، يومياً، وسط مداخالت مسهبة من          
وقد سرت تعليقات في هذه األثناء، بعضها يقول إن الرئيس          . هو مطلوب من الجانب الفلسطيني في هذه اآلونة       

عرفات يريد تمرير الوقت من أجل إظهار عدم جاهزية الجانب الفلسطيني لتنفيذ االتفاق، وذلك بهدف إحكـام                 
علي مجلس التنمية واإلعمار، وبعضها اآلخر يستنتج أن أبا عمار يريـد            سيطرته المباشرة علي المفاوضات و    

أما البعض الثالث فقد ذهب به القول إلـي حـد أن           . اتفاق أوسلو، لكنه ال يريد من ساهم في تحقيق هذا االتفاق          
راء وقـد تعـززت هـذه اآل      . الرئيس يريد حرق المراحل، والقفز من االتفاق االنتقالي إلي المرحلة النهائيـة           

ولم يكن هناك أمر واضـح      . والتعليقات في غياب أبو مازن، وغيابي، عن هذه االجتماعات اليومية المتواصلة          
 موعداً لعقـد    10/10/1993عبر هذه السلسلة الطويلة من االجتماعات غير مسألة واحدة، تتمثل في تحديد يوم              

  .المجلس المركزي الفلسطيني لمناقشة االتفاق والمصادقة عليه
شية موعد انعقاد المجلس المركزي، كانت الفنادق التونسية تـضيق بالـصحافيين والمـرافقين والمـراقبين                ع

وفي مـساء   .  هم أعضاء المجلس المركزي    110 مدعو إلي جانب     200والضيوف، حيث بلغ عدد هؤالء نحو       
جلس الـوطني بالوكالـة     ذلك اليوم بدأ المجلس المركزي دورة اجتماعاته التي دامت يومين، استهلها رئيس الم            

، الذي رأس االجتماعات خلفاً للشيخ عبد الحميـد الـسائح رئـيس المجلـس               )أبو األديب (األخ سليم الزعنون    
ثم تلـي ذلـك كلمـة       .  عضواً 27 عضواً في مقابل غياب      83الوطني، بتثبيت النصاب، وكان عدد الحضور       

ة، وذكّر الحاضرين بأن منظمة التحرير كانـت        افتتاحية من األخ أبو عمار عرض في جزء منها مسيرة التسوي          
مستهدفة طوال هذه المسيرة، إالّ إنها باتت اآلن حقيقة سياسية قائمة ضمن الخريطة السياسية للمنطقة، وطمأن                
الجميع إلي أن الدولة الفلسطينية مقبلة، ودعا األعضاء إلي الموافقة علي االتفاق، الذي كانت نصوصه وزعت                

  .الجتماععليهم عند بدء ا
ولقد تحدث كثيرون في هذه االجتماعات، إالّ إن المؤيدين لالتفاق كانوا أكثر من غيرهم، وكان من الالفت بين                  

إن هذا االتفاق هو سالحنا الذي سنتمـسك بـه فـي هـذه              : هذه الكلمات كلمة ألقاها األخ أحمد غنيم، قال فيها        
الشعب : ر المصير وإقامة الدولة المستقلة ، ثم أضاف       المرحلة من أجل تحقيق طموحات شعبنا في العودة وتقري        

لوال االنتفاضة لما كان    . في األراضي الفلسطينية لم يقرأ بنود االتفاق، لكنه خرج إلي الشارع داعماً ومؤيداً له             
  .أحسنوا قطاف الثمار وال تتركوها تضيع سدي . هذا االتفاق، ولما سمع بكم العالم، وال تحدث معكم العدو

ت أكثر الكلمات أهمية في اجتماعات المجلس المركزي كلمة األخ أبو مازن التي كان أهم ما جـاء فيهـا                    وكان
هذا االتفاق هو عبارة عن قاسم مشترك بين عدوين، وهو يحمل في أحشائه إمكانية إقامة دولة مـستقلة،                  : قوله

األول كيـف سـندير     : وقف علي أمرين  وهذه النتيجة تت  . إالّ إنه قد يتحول إلي تكريس لالحتالل لسنوات ُأخري        
. إن عقل الثورة هو غير عقـل الدولـة  . المفاوضات المقبلة، أما الثاني، وهو األهم، فهو كيف نبني المؤسسات        
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لقد ساهم شعبنا في بناء دول الخليج واألردن وسورية، فهل          . علينا أن نفكر بعقل جديد، وأن نلبس أثواباً جديدة        
  .يدي علي قلبي .. اء دولتنا الفلسطينية؟ وهل سننجح؟ أقول لكم بصراحةنحن قادرون اليوم علي بن

 مـن   9 أعضاء، وامتنع    8 عضواً وعارضه    63وبعد مزيد من المناقشات، جري التصويت علي االتفاق فأيده          
  . أعضاء3التصويت، وتغيب 

  :وكنت ألقيت كلمة مطولة، قائالً
وح الفلسطيني، الذي لن يتحقق إالّ بممارسة حق تقرير المـصير           ال بد من اإلقرار أن هذا االتفاق ال يلبي الطم         

وكان هذا شرطاً ملزماً في عملية السالم التي انطلقت من مدريد، هـذه العمليـة التـي                 . وإقامة الدولة المستقلة  
د مرحلة انتقالية وحكم ذاتي، ثم مرحلة نهائية تُحسم وتُحـد         : جزأت الحل علي المسار الفلسطيني إلي مرحلتين      

ولو كان هذا االتفاق هو االتفاق النهائي لصحت فيه جميع الصفات التي            . نتائجها في مفاوضات الوضع النهائي    
يطلقها عليه المعارضون، إالّ إنه اتفاق مرحلي مدته خمس سنوات، تبدأ مفاوضات الوضع النهائي فـي بدايـة                  

، كما يجب أن تبدأ مفاوضات الوضع النهائي، وأن         13/9/1995السنة الثالثة من المرحلة االنتقالية، أي بتاريخ        
   .13/9/1998تنتهي في مدة ال تزيد علي يوم 

إذا كان السؤال هو هل يغلق هذا االتفاق األبواب أمام حق تقرير المصير وحقـوق الالجئـين، فـإن        : وأضفت
لي إعادة بناء الـذات،     فجميع األبواب مشرعة، واألمر يعتمد علينا وعلي قدرتنا ع        . الجواب هو ال بكل وضوح    

بناء مؤسسياً، وفق أنجع السبل وأكثرها رقياً، وذلك قبل أن نبدأ بمفاوضات الوضع النهائي، بحيث نكـون قـد                   
أقمنا بنيتنا الذاتية، وأشدنا مؤسساتنا، ورممنا ما دمره االحتالل، وعززنا وحدتنا الوطنية في جو ديمقراطـي،                

 بين أيديكم هو إعالن مبادئ شامل للمرحلة االنتقالية بكل متطلباتها،           وأود أن أذكركم بأن ما هو     . صحي وسليم 
فهو لم يترك عنواناً من عناوين المرحلة االنتقاليـة  . وليس اتفاق غزة ـ أريحا كما أطلقت عليه وسائل اإلعالم 

ين ست عشرة مادة فغزة ـ أريحا في هذا االتفاق ليست أكثر من مادة واحدة ب . إالّ تناوله، وال مشكلة إالّ بحثها
  .يتكون منها اتفاق إعالن المبادئ 

إن هذا االتفاق الذي صنع في أوسلو، ووقع في واشنطن، ليس قفزة في الهواء إذا ما تمكنـا                  : واختتمت بالقول 
األولـي تتمثـل فـي التنميـة االقتـصادية          : من ترجمته علي األرض، وإنه لن يحلّق ويتطـور إالّ بـساقين           

ن لحماية التنمية وتحقيق االستقرار، والثانية تتمثل في البنية المؤسسية المؤهلة لحمل أعباء             والديمقراطية، واألم 
  .هذا االتفاق والمضي بها قدماً إلي األمام 

لقد مضي اآلن نحو ثالثة أشهر علي توقيع اتفاق أوسلو في واشنطن، حين عدت إلي العاصمة النرويجية، كي                  
ير من الملك هيرالد، ملك النرويج، مع أوري سافير، وكانت هذه أول مرة أقابل              أتسلم وساماً ملكياً، وشهادة تقد    

  . فيها نظيري اإلسرائيلي بعد االحتفال في واشنطن
في غضون هذه الفترة، كانت رياح كثيرة هبت علي االتفاق، معظمها لم يكن في مصلحة تنفيذه ودفعه قدماً إلي                   

إذ تـم   . سي بعيداً، إلي حد كبير، عن أجواء االتفاق ومتطلبات تنفيذه         وخالل هذه الفترة أيضاً وجدت نف     . األمام
تكليف الدكتور نبيل شعث رئاسة الجانب الفلسطيني لطواقم لجان التفاوض بشأن اتفاق غزة ـ أريحا الخـاص   

عقد ، 6/10/1993وفي يوم  . بتنفيذ اتفاق أوسلو، نظيراً لرئيس هيئة األركان اإلسرائيلي الجنرال أمنون شاحاك          
وفي يوم  . الرئيس ياسر عرفات ورئيس الحكومة اإلسرائيلية، إسحق رابين، أول جلسة محادثات مباشرة بينهما            

 عقد في القاهرة أول اجتماعات لجنة االرتباط العليا المشتركة، بحضور كل من األخ أبو مازن                13/10/1993
  . أريحا بين شاحاك وشعثوفي الوقت ذاته بدأت اجتماعات طابا بشأن غزة ـ. وشمعون بيريس
  الوفد االقتصادي

ولم أستعد أجواء أوسلو إالّ بعد أن ترأست،        . ومضي وقت إضافي آخر، بقيتُ فيه مبعداً مغيباً عن نتائج االتفاق          
في تلك األثناء، الوفد الفلسطيني الذي تفاوض مع وزير المالية اإلسرائيلي، أبراهام شوحط، في باريس، بـشأن                 

صادية والمالية والجمركية المتعلقة بتنفيذ اتفاق غزة ـ أريحا، إذ اقترح شوحط أن تبقي منـاطق   الجوانب االقت
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الحكم الذاتي الفلسطيني كوحدة جمركية واحدة ووحيدة مع إسرائيل، وأن يتم تحديد قوائم التجارة الفلسطينية مع                
خاصة بالمنتوجات الزراعية الفلـسطينية     الدول العربية بقوائم محددة سلفاً، وأن تصبح المعايير والمواصفات ال         

مماثلة للمواصفات اإلسرائيلية؛ أي أن تحركات الفلسطينيين وتجارتهم سـتظل خاضـعة للتقـديرات األمنيـة                
اإلسرائيلية، أو حتي للهواجس األمنية اإلسرائيلية، بينما كنا نحن نتطلع إلي حرية تجارة واسعة مع كـل مـن                   

  .ة، وقيمة ضريبة مضافة أقل مما هي عليه لدي اقتصاد إسرائيلي قوياألردن ومصر، وإلي شروط جمركي
كما كنا نولي أهمية خاصة لحرية انتقال العمال الفلسطينيين وحقوقهم لدي مشغّليهم اإلسرائيليين، وهو األمـر                

ح الذي جعلني أبذل جهوداً كبيرة لتحسين شروط العالقات االقتصادية الثنائية مع إسـرائيل، علـي نحـو يتـي                  
لالقتصاد الفلسطيني االنعتاق من قبضة االقتصاد اإلسرائيلي، علي أساس قناعتي الراسخة بأن أمن إسرائيل لن               

  .يتحقق من دون حدوث تطور ونمو اقتصادي قوي علي الجانب الفلسطيني
ه علي هامش اجتماعات باريس االقتصادية، التقيت أوري سافير وحدثته عن سير تلك المفاوضات، وأعدت علي              

جماعتكم ال  : فرد علي متذمراً  . قولي السابق له في أوسلو، إنه ال أمن من دون سالم واقتصاد فلسطيني مزدهر             
  :بررت ذلك قائالً، بغير اقتناع. يسارعون في ترتيب أمورهم 

  .ـ قيادتنا اآلن في الخارج
  .بصورة جيدةـ الرئيس عرفات في أوروبا، وأبو مازن في الخليج، وهما يستقبالن حيثما حالّ 

ومع ذلك، أوافقك الرأي في أن      . ـ وهما يحاوالن اآلن الحصول علي أكبر دعم مالي ممكن للسلطة الفلسطينية           
المسألة األكثر أهمية اآلن هي المضي في تنفيذ االتفاق، لذلك فإنني أقترح أن نـشرع، بمـوازاة المحادثـات                   

. مرحلية، التي تعتبر في الواقع هي المسألة المهمة       الجارية، في مفاوضات سرية جديدة لوضع أسس التسوية ال        
  .فاآلخرون يرون األشجار بيد أنهم ال يرون الغابة، أقصد تلك الشراكة التي طورناها معاً في أوسلو

وعد سافير أن ينقل هذا االقتراح إلي شمعون بيريس، ثم أضاف أن من المهم اآلن التوصل إلي اتفـاق لتنفيـذ                     
أجبته بأن الطـرفين اتفقـا علـي    . التالي إحداث تغيير جوهري ملموس علي األرضخطة غزة ـ أريحا، وب 

  .1993ديسمبر  التوصل إلي اتفاق قبل الثالث عشر من كانون األول
  اجتماع رابين وعرفات

لم تعد الروح إلي فريق أوسلو إالّ بعد ذلك اللقاء الذي حدث بين الرئيس ياسر عرفات وإسـحق رابـين فـي                      
 اصطدم الزعيمان بمفاهيم مختلفة وتفسيرات متضاربة إلعالن المبادئ، األمر الذي أثـار لـدي               القاهرة، حين 

رابين أعمق الشكوك تجاه الجانب الفلسطيني ونوايا الرئيس عرفات، وهذا ما حداه علي الطلب مـن شـمعون                  
. لسطيني األخ أبو مازن   بيريس عقد اجتماع عاجل للجنة االرتباط العليا المشتركة، التي يرأسها عن الجانب الف            

دق . وكنت في ذلك الوقت ال أزال في باريس، حيث التقيت أوري سافير وتيري رود الرسـن ومنـي جـول                   
وبعد أن أعادت السماعة قالت إن الجهود التي بذلتها النرويج للتغلب علـي             . جرس الهاتف فالتقطته مني جول    

رتباط العليا برئاسة أبـو مـازن وشمعـــــون         الصعوبات قد أثمرت، إذ سيتم عقد جلسة طارئة للجنة اال         
حاولت االتصال بأبو مازن ولم أعثر عليه، إالّ بمساعدة أوري سافير الذي            .  ساعة في أوسلو   48بيريس خالل   

كان يعلم، بالمصادفة، أن أبو مازن موجود في الرباط في المغرب، وتحديداً في فندق حياة ، وقد تحدث الرسن                   
إالّ إن أبـو مـازن      . إليه السفر إلي أوسلو علي وجه السرعة الممكنة لعقد لقاء مع بيريس           مع أبو مازن طالباً     

رفض هذا الطلب، فأمسكت أنا بالهاتف وتحدثت معه مطوالً، غير أنه ظل مصراً علي موقفه بعدم التدخل فـي         
  .شؤون المفاوضات، في إثر تعمق حالة ســـوء الفهم الناشئة بينه وبين األخ أبو عمار

هكذا عدنا إلي أوسلو مرة ُأخري، حيث أتي شمعون بيريس علي رأس وفد يضم يوسـي سـاريد، وأمنـون                    و
أما الوفد الفلسطيني فكان يتكون مني، ومن اإلخوة ياسـر عبـد ربـه         . شاحاك، وأوري سافير، ويوئيل سينغر    

ايا األمن والمعابر   وكانت الموضوعات التي تناولها االجتماع قد انصبت علي قض        . ونبيل شعث وحسن عصفور   
ويبدو أن بيريس كان ممتعضاً بسبب عدم حـضور األخ          . الحدودية، ومساحة منطقة أريحا، وأمن المستوطنات     
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وقد ترجم امتعاضه هذا برفضه التحفظات الفلسطينية حيـال المقترحـات اإلسـرائيلية، ووصـفها               . أبو مازن 
وبالتالي فقـد كانـت الخالفـات       . ن مقابل التاريخ  بالصغائر، وقال انه جاء أوسلو كي يعرض علينا صفقة األم         

عميقة، إذ كنا نطالب بالسيطرة المشتركة علي المعابر، وبمساحة لمنطقة أريحا أكبـر كثيـراً ممـا تعرضـه                   
  .إسرائيل

. ومع أن الخالفات ظلت علي حالها، إالّ إن لجنة االرتباط العليا هذه عادت إلي االجتماع أربع مرات متتاليـة                  
، حيث تمت تسوية الخالفات، جزئيـاً،       16/12/1993عنا، مرة ثانية، في فندق فرساي في باريس يوم          فقد اجتم 

األول يخـصص لكـل     : فيما يتعلق بالمعابر الحدودية، حين قدم شمعون بيريس اقتراحاً بتقسيم المعابر جناحين           
أمـا  . مني اإلسرائيلي الكاملالداخلين إلي إسرائيل والضفة الغربية ـ باستثناء أريحا ـ ويخضع لإلشراف األ  

ويوضع تحت إشراف مشترك، مـن رجـال   ) غزة ـ أريحا (الثاني فيخصص للقادمين إلي السلطة الفلسطينية 
وفي اجتماع الحق في القـاهرة،      . غير أننا لم نقبل هذا العرض     . الجيش اإلسرائيلي ومدنيين فلسطينيين مخولين    
لسطيني علي الجناح الفلسطيني مع وجود شرطي فلسطيني، وذلك         كان هو الثالث، جري االتفاق علي رفع علم ف        

واستمرت الحوارات الصاخبة في هذا اللقاء      . كي يشعر الفلسطينيون بأن شيئاً قد تبدل في الواقع العملي المعاش          
، عقب لقـاء جمـع      7/2/1994واللقاءات التالية، وبلغت ذروتها في االجتماع الرابع الذي عقد في القاهرة في             

إذ اجتمع الوفدان طوال تلك الليلة علي أمل أن         . معون بيريس واألخ أبو عمار في وزارة الخارجية المصرية        ش
  .ننهي المفاوضات في صباح اليوم التالي، قبل أن يغادر بيريس وأبو عمار القاهرة في صباح ذلك اليوم

  6/10/2005 القدس العربي 
  

  هل تعد عناصر أوسلو لصدام مع المقاومة؟  .58
  مد عمرابيأح

فقد أعلن اللواء جبريـل     ‚ لم يعد سرا أن قادة السلطة الوطنية الفلسطينية أخذوا يصعدون لهجتهم تجاه الفصائل            
وقـال  »‚ لن تسمح لحماس أو غيرها بالتطاول على هيبتها       «الرجوب مستشار األمن القومي للسلطة ان السلطة        

لوطنية على الدفاع عن مصالح الشعب الفلـسطيني        أن تدرك قدرة السلطة ا    «في لهجة عدوانية ان على حماس       
  »‚بشكل ال تسمح من خالله باستمرار العنف المادي والخطابي الذي تمارسه حماس

ولفهم خطورة مثل هذا التصريح على وجهه األكمل علينا ان نستعيد إلى االذهان ان الرجوب ورفيقه الـوزير                  
ظلت إسرائيل تـراهن عليهـا منـذ أن شـكلت الـسلطة             محمد دحالن في مقدمة الشخصيات الفلسطينية التي        

 ‚مع األجهزة األمنية اإلسرائيلية   » التنسيق األمني «الفلسطينية إيذانا ببدء عهد أوسلو باعتبار أنهما رائدا أسلوب          
ويبدو أن تحـت    ‚ تصعيد السلطة الفلسطينية في لهجتها ضد فصائل المقاومة ال يمكن ان يكون قد أتى من فراغ               

فتصريحات الرجـوب المكـشوفة والجريئـة       ‚ ميض نار يوحي بأن هناك اعدادا يجري لذبح المقاومة        الرماد و 
إلى الـرئيس   ) الذي تتكون عضويته في عناصر أوسلوية     (ترتبط بقرائن االحوال مع دعوة البرلمان الفلسطيني        

ذات رؤية بالغـة    ومما يستنتج ان المطلوب هو تشكيل وزاري من شخصيات          ‚ أبو مازن لتشكيل حكومة جديدة    
ويبدو أن الرئيس أبو مازن يريد من هذا التغيير أن يمهد للقائه مع ارييل شارون               ‚العدوانية نحو فصائل المقاومة   
إما حملة قتالية عسكرية وإما     : ذبح المقاومة يمكن ان يتخذ أحد شكلين أو كليهما        ‚ولقائه الالحق مع جورج بوش    

 في االنتخابـات البرلمانيـة المقـرر        - أقوى الفصائل شعبية     -س  هجوم سياسي حاسم للحيلولة دون فوز حما      
إجراؤها في يناير عن طريق عرقلة قيام العملية االنتخابية بتنسيق كامل بين السلطة الفلسطينية وإسـرائيل أو                 

 تأسيسا على ذلك فإن اندالع حرب أهلية قد يكون حتميا في كـل            ‚إلغاء االنتخابات بقرار من السلطة بأي ذريعة      
‚ ففي حالة صدام قتالي مباشر تبتدره قوات السلطة فانه لن يعقل أال تدافع قوات المقاومة عـن بقائهـا        ‚ االحوال

ورغم ان قوات السلطة لـن تـستطيع        ‚كما ال يعقل في حالة الغاء االنتخابات ان تستسلم الفصائل لألمر الواقع           
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لكـن   ‚بر من فتنة فلسطينية دموية سيكون إسـرائيل       الصمود أمام قوات المقاومة المتمرسة إال ان المستفيد األك        
  !ماذا لو تمردت قوات السلطة على السلطة؟

 11/10/2005الوطن القطرية 
 

  !جرائم التفجير العبثية .59
  جمال المجايدة‚د 

يحتم الواجب الوطني واالسالمي على حركة حماس االحتكام الى القانون والعمل تحت مظلة الشرعية اال وهي                
 ولو كانت السلطة ضعيفة اال انها منتخبة وتمثل شعب فلسطين امام العالم وال يجـوز ان تكـون                   السلطة حتى 

 سلطة موزعة على    17هناك سلطتان االولى لحماس والثانية للسلطة الوطنية فوضع مثل هذا قد يخلق اكثر من               
ر العبثية فـي الـشجاعية      ال بد من معرفة كل المتسببين في جرائم التفجي        ‚ عدد الفصائل الموجودة في فلسطين    

وجباليا وعمليات االعتداء على الشرطة في الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ وتهديد ارواح االبرياء وال بد مـن                 
وضـمان تقـديم    ‚ القيام بالتحقيق النزيه والشفاف في هذه األحداث الدامية بما في ذلك مقتل المواطنين األربعة             

  ‚المتورطين للعدالة
ل الالمسؤولة الى خلق حالة من الفوضى وخلق نوع من التشكيك في قدرة الـسلطة علـى                 لقد ادت هذه االعما   

ادارة شؤون قطاع غزة ما بعد االحتالل وربما تقوض جهود الدول الشقيقة والصديقة في دعـم المـشروعات                  
ي واالسـتعالء   العمرانية واالنمائية في القطاع الن هناك ناراً مشتعلة في الشارع الفلسطيني اججتها روح التحد             

  ‚ واالستقواء على الشعب وسلطته وعلى بقية الفصائل الفلسطينية
بمحاسبة كل الذين تسببوا في هذه الفتنة لكي تؤكد للجميع ان تلك االفعال ال              » حماس«اننا نأمل ان تقوم حركة      

ره للدفاع عن الشعب    كما اننا نأمل من قيادة الحركة التحرك السريع للجم السالح الفوضوي وتوفي           ‚ تمثل الحركة 
  ‚ومحاربة االحتالل فقط ودفع الجهود لوقف محاوالت اهدار الدم الفلسطيني

 11/10/2005الوطن القطرية 
 

  توافقنا على حفظ حق العودة والحرص على االستقرار والسلم اللبناني: حمدان .60
لبناني فؤاد السنيورة وبـين     بين رئيس الحكومة ال   ) 8/10(الذي عقد يوم السبت     ) الحوار(حول ما دار في لقاء      

  وفدي الفصائل الفلسطينية في لبنان
  ماهي الظروف برأيك التي أملت على الحكومة اللبنانية دعوة الفصائل بشكل رسمي للحوار معها؟ *
نعتقد أن هذه بادرة جيدة إلعادة نظم العالقة الفلسطينية اللبنانية، ونأمل أن تكون منطلقـاً حقيقيـاً فـي هـذا                     -

  .اهاالتج
                   والشك أن الذي دفع لهذا اللقاء هو جملة التحديات التي تمر بها المنطقة بشكل عام، خصوصاً أن هناك نقطتي

هي الحرص على   : هي حماية حق العودة لالجئين الفلسطينيين في لبنان، والنقطة الثانية         : التقاء مهمتين، األولى  
  .األمن والسلم واالستقرار في لبنان

ذه الدعوة جاءت في وقت مناسب، ولو كانت متأخرة بعض الشيء، فقد سبق أن أطلقنـا فـي   من هنا أجد أن ه    
على كل حال نأمل أن نستفيد من هذه الفرصة، مـن أجـل             . حركة حماس دعوة للحوار منذ حوالي ستة أشهر       

  . لبنانية صحيحة وصحية–الوصول إلى بناء عالقة فلسطينية 
  لقاء، ولماذا لم يتم االتفاق على وفد موحد للحوار؟هل لكم أن تضعونا في صورة التحضير ل*

والفصائل األخرى، وكذلك وفد تحالف القوى الفلـسطينية سـبق          " فتح"ما أود اإلشارة إليه أوالً أن وفد حركة         
والتقى برئيس الحكومة فؤاد السنيورة في وقت سابق، وعندما وجه الرئيس السنيورة الدعوة للقاء األخير، وجه                

ن بصورة منفصلة، وأعطى موعداً لكل وفد على حدة في ذات اليومدعوتين للوفدي.  
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، إذ أصـروا    "فتح"جرت محاولة للذهاب بوفد موحد، قوبلت هذه المحاولة برد سلبي من قبل اإلخوة في حركة                
يورة أن يكون الوفد برئاستهم، وأن يكون الحديث من طرفهم، وأن يكون المتحدث في اإلعالم مع الرئيس السن                

من طرفهم أيضاً، وهذا أمر غير مقبول، حين نتحدث عن وفد مشترك يتم فيه االتفاق على كل القضايا ولـيس                    
هذه اللغة ينبغي أن تتغير في الساحة الفلسطينية ولم يعد مقبوالً أن يضع أي طرف من األطراف                 . وضع شروط 

  .شروطاً على اآلخرين
 زيارة قريبة لألخ عباس زكي إلى لبنان، آمل خاللها أن يصار إلـى              كنّا نود أن يكون هناك وفد موحد، وهناك       

إنجاز مرجعية موحدة للشعب الفلسطيني في لبنان، بحيث أن يكون هذا األمر من شأنها، وهذا دورها تقوم بـه                   
  .وتضطلع به في المرحلة القادمة إن شاء اهللا تعالى

  ومة اللبناني؟ما هي أجواء اللقاء الذي دار بينكم وبين رئيس الحك*
كان الحوار متّسماً بالوضوح والصراحة والروح األخوية، الرئيس السنيورة أكّد حرصـه علـى أن تكـون                 -

العالقة مع الواقع الفلسطيني في لبنان عالقة إيجابية، مبنية على الحوار، وليست عالقة إشكال أو صدام، وأكـد           
كلة مع الفلسطينيين، مشيراً بشكل واضح إلى أنه معنـي          أن الدولة اللبنانية ليست بوارد أن يكون هناك أي مش         

بحوار دائم ومتّصل لحلحلة الكثير من اإلشكاالت والعقد في الواقع اإلنساني واالجتماعي للفلـسطينيين، وأنـا                
أعتقد أن الخطوة األهم هي التوافق على لجنة للحوار الفلسطيني اللبناني تشكل نقطة مهمـة وبدايـة إيجابيـة                   

  .قادمة إن شاء اهللالمرحلة 
صدر بيان عن رئاسة الحكومة عقب اللقاء معكم يشير إلى أن الرئيس السنيورة أكد خالل الحوار على حظر                  *

  السالح الفلسطيني خارج المخيمات الفلسطينية، ما هي نظرتكم في حركة حماس حيال هذا األمر؟
 تفاهم فلسطيني لبناني، يوفر حماية سياسية       نحن في حركة حماس نعتقد أن المطلوب في هذه المرحلة هو بناء           -

حقيقية لحق العودة، في ظّل إصرار أمريكي إسرائيلي على شطبه وإلغائه، وفرض بدائل أخـرى قـد تكـون                   
  .توطيناً أو تهجيراً أو غير ذلك

النقاش حول السالح الفلسطيني يمكن أن يتحقق من خالل تفاهم فلسطيني لبناني، في إطار سياسـي متكامـل،                  
يندرج في هذا التفاهم كل ما يتعلق بالسالح الفلسطيني، وأنا أعتقد أننا ونحن نتحاور مع أشقائنا في لبنان حول                   
هذه القضية فنحن نتحاور من موقع أننا حريصون على ذات المصالح، وبالتالي فإن هذه التفاهمات لن تكـون                  

  .على حسابنا وإنما لصالحنا كفلسطينيين ولبنانيين
 التطورات الجارية بشأن وضع الالجئين الفلسطينيين في لبنان على قاعدة ارتباطـه بـشكل مـا                 هل تقرأون *

  ؟ 1559بالقرار 
 االسـتهداف   1559قد يحاول البعض أن يذهب بهذا االتجاه، أنا أعتقد أننا كفلسطينيين يقلقنـا فـي القـرار                  -

لسطيني اللبناني حماية سياسـية لهـذ الحـق         السياسي لحقنا في العودة إلى فلسطين، إذا وفّرت نتائج الحوار الف          
  .وتفاهماً سياسياً يحمي هذا الحق، أنا أعتقد أنه ليس هناك إذاً ما يقلقنا كفلسطينيين

  ما هي الخطوات التالية للحوار مع السلطة اللبنانية؟*
لحوار ابتـداء   الخطوة األهم ستكون في تحديد األسماء لمن سيشارك في لجنة الحوار، وبعدها أن ينطلق هذا ا               -

من وضع جدول أعماله ثم النقاش الجاد والصريح حول عناوين جدول األعمـال، وصـوالً إلـى تفاهمـات                   
  .واستنتاجات تسمح بأن نعمل بصورة واضحة وبشكل مشترك إن شاء اهللا تعالى

  وكحركة حماس، هل لديكم برنامج عمل محدد ومستقل؟*
هم فلسطيني، ولهذا نحن دعونا مبكراً إلى تشكيل مرجعية فلـسطينية              أنا أعتقد أن هذا األمر يحتاج إلى تفا          -

في لبنان، لتقديرنا أنه ستواجهنا قضايا بحاجة إلى تقديم إجابات فلسطينية جامعة، وال يمكن لطرف مهما ادعى                 
  .أن يقول بأنه قادر على فرض وجهة نظره دون أن يكون هناك توافق فلسطيني كامل وقاطع

  11/10/2005 ني لإلعالمالمركز الفلسطي
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  11/10/2005الوطن القطرية 


