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  .. نتائج ايجابية في شأن السالح خارج المخيمات .1
تواصلت امس في بيروت من وجود الـسالح الفلـسطيني            المواقف أن  12/10/2005الشرق األوسط    ذكرت

 عقب زيارته النائب وليد جنبالط      ،اسي في القيادة العامة انور رجا     قال عضو المكتب السي    فقد   .خارج المخيمات 
  .في المختارة امس ان الحقوق المدنية الفلسطينية ال يجوز ان تكون عامل مقايضة بالسالح الفلسطيني

 أن هناك اتفاقا فلسطينيا مع رئيس الحكومة اللبنانية فـؤاد           قولهعباس زكي،   عن   12/10/2005 السفير   ونقلت
ورة، على جدول اعمال واضح يجرى تنفيذه على أن يكون لديهم الوقت الكافي ولدينا لفتح مقر سواء كان                  السني

سفارة أو مكتب لمنظمة التحرير الستكمال بحث القضايا المدنية واإلجراءات الخاصة بالرؤية المشتركة لألمن              
ئية وتبادل عالقات بشكل صحيح بيننا      وأن نلغي والى االبد حصار المخيمات فى لبنان لتكون هناك عالقات ثنا           

 . وبين األشقاء اللبنانيين
اة      وأضافت  سلطان أبو العينين كشف عن اتفاق بين السنيورة وبين القيادة العامـة فـي          أن 12/10/2005 الحي

  .شأن مواقعها المتواجدة خارج المخيمات ووضع خاتمة لهذا األمر
أسامة حمدان اعلن أن الفلسطينيين ال يطلبـون حمايـة أمنيـة             أن 12/10/2005 المستقبل اللبنانية    وجاء في 

فحسب، نريد حماية سياسية لحق العودة، فالمستهدف ليس السالح الفلسطيني أو القضية األمنية، بـل القـضية                 
واعرب عن اعتقاده بان الحملة غير المبررة والمبـالغ فيهـا التـي              . السياسية، إسقاط حق العودة هو الهدف     

وقال، نحن في    .االيام الماضية حول هذا الموضوع تهدف إلى تحقيق فتنة بين الفلسطينيين ولبنان           استعرت في   
الفصائل اقترحنا أن يكون الوفد واحداً بين جميع الفصائل والمنظمة، لكن فريقاً فلسطينياً، اشترط أموراً محـال                 

  .أن تقبل، ألن الواقع الفلسطيني لم يعد واقعاً يقبل الهيمنة والتفرد
اعتبر في كلمة القاها ان السالح الفلسطيني في         طراد حمادة  أن الوزير  12/10/2005 النهار اللبنانية    وأوردت

فهو لم يتدخل في السياسة اللبنانية منذ انسحاب القوات الفلـسطينية           . لبنان ال يشكل خطرا على وضعنا الداخلي      
جودين في المخيمات بعد الذي حصل فـي صـبرا          ان هذا السالح وظيفته حماية الفلسطينيين المو      . من بيروت 
واشار الى وجـود اخـتالف   . وان الحديث عن ان سوريا ستستخدم الفلسطينيين في لبنان غير منطقي    . وشاتيال
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. بين السالحين الفلسطيني واللبناني، فاالول هدفه حماية المخيمات اما سالح المقاومـة فهدفـه حمايـة لبنـان                 
  .  ببنده الفلسطيني يعني تنفيذه ببنده اللبناني1559 القرار ومخطئ من يفكر في ان تنفيذ

كشف غازي العريضي عن مساع بعيدة عن االضواء لحماية االتصاالت والمشاورات بـين  فـؤاد                 من جهته 
السنيورة وممثلي الفصائل الفلسطينية حفاظا على امن لبنان واستقراره وسيادته، وحرصا على امن الفلسطينيين              

ـ  1559اخل المخيمات وخارجها، رافضا تطبيق القرار       وكرامتهم د   بما يضمن عودة الالجئين الى      194 دون ال
وأكد أن ال توطين للفلسطينيين في لبنان، مشيراً الى أن ثمة أطرافاً من مصلحتهم أن تحصل فتنة في                  . اراضيهم

  .لتفجيرل  مسيحية، وهناك وسائل عدة-وال يزال يريد البعض إثارة فتنة إسالمية . لبنان
اكد الرئيس نجيب ميقاتي موقفه لجهة ضرورة اال يكون هناك سـالح فلـسطيني ال داخـل                 ومن ناحية أخرى    

  .المخيمات وال خارجها، داعيا الى النظر في الواقع االنساني واالجتماعي للقاطنيين في المخيمات
  

   ، خالل رمضانالقاهرةلقاء للفصائل في  .2
وزير الخارجية المصري، كشف النقاب عن      أن   :الفت حداد عن مراسلته     11/10/2005 48عرب   ذكر موقع 

سعي مصر الى ترتيب لقاء بين ممثلي الفصائل الفلسطينية في مصر قبيل نهاية شهر رمضان الجاري أو عقب                  
احدهما سياسي يتمثل في مساعدة السلطة الفلـسطينية        : وقال ان مصر تعمل على مستويين      .عيد الفطر مباشرة  

 تسوية خالفاتها بالطرق السياسية وضبط النفس خـصوصا بالنـسبة لحركـة حمـاس،               ىالفصائل عل وجميع  
 الموقف كما تقوم بتزويـدها بمعـدات        ىوالمستوى الثاني يتمثل في بناء قدرات السلطة الفلسطينية للسيطرة عل         

 اللقـاءات الـسابقة     واكدت حركة حماس، ان لقاء الفصائل الفلسطينية المقبل سيكون مختلفا عـن            .غير قتالية 
  .وسنهدف من خالله الى وضع النقاط على الحروف

الفصائل الفلسطينية رحبت بعقد جولة     أن    : فتحي صباح   عن مراسلها  غزة   من  12/10/2005وأفادت الحياة   
جديدة من الحوار الفلسطيني الفلسطيني في العاصمة المصرية القاهرة، في حين نفت ان يكون قد تـم تحديـد                   

لكن نافذ عزام كشف ان االخوة المصريين اشاروا الى ان الجولـة             . اجندة لهذه الجولة من الحوارات     موعد أو 
 ،عزام في حديث لــ الحيـاة       وأبدى   .الجديدة يمكن ان تعقد في تشرين الثاني المقبل، او كانون األول المقبل           

 حماس سامي أبو زهري بعقد      كما رحب الناطق باسم حركة    . ترحيب الحركة واستعدادها المشاركة في الحوار     
وقال نحن نؤكد جهوزية الحركة للقاء والحوار بهدف اعادة ترتيب البيـت             .جولة جديدة من الحوار في القاهرة     

 ان يكون هناك أي موعد محدد لهذه الجولة من الحوار، ولم يتم التباحث حول اجندة الحـوار                   نافيا .الفلسطيني
  .بعد

أمين سر لجنة المتابعة أن  : حامد جاد وبرهوم جرايسي  عن مراسليها   12/10/2005 الغد األردنيـة     وأوردت
العليا للقوى الوطنية واإلسالمية النائب إبراهيم أبو النجا اعتبر أنه ليس هناك ما يدعو لعقـد اجتمـاع قريـب                    

عـن حـل    وقال ال يجوز أن نكرر اللقاءات بين فترات وجيزة وكأننا نعجـز              .للفصائل الفلسطينية في القاهرة   
  .واتهم الجانب اإلسرائيلي بالترويج إعالمياً لعقد هذا اللقاء. مشاكلنا الداخلية

 
 

   بعد عيد الفطرشارونعباس يلتقي  .3
مصادر مطلعة رجحت عقد القمة     أن   :القدس المحتلة من  سائدة حمد    عن مراسلتها    12/10/2005 الحياة   نشرت

  .ي المقبلفي االسبوع االول من تشرين الثانعباس بين شارون و
يرجع إلى   لقاءا أن تأجيل    , صحيفة ليبراسيون أمس   هذكرتما  :  نقال عن وكاالت   12/10/2005البيان   وأضافت

وأضافت أن بعض مسؤولي الحكومة يـرون       .  في االنتظار قليال قبل تقديم المزيد من التنازالت        شارونرغبة  
  .الليكود خوفا من مواجهة مصاعب داخل ,بذلك أيضا
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، حاييم رامون، أن عـدم      هكشفإلى ما   : تل أبيب  من    نظير مجلي   12/10/2005الشرق األوسط     مراسل ولفت
االتفاق على عقد القمة كان مظاهرة تفاهم أكثر مما هو فشل فـي الجهـود، وأن المفاوضـين اإلسـرائيليين                    

 مـازن وشـارون   ن أبوأوفسر ذلك بقوله، . تأجيلالوالفلسطينيين تعاونوا معا على إقناع ويلش، على ضرورة       
 .تربطهما مصلحة واحدة هي أن ال يعقدا لقاء قمة فاشال

  
  الحكومةعلى  وقريع يبقي عباساتفاق بين  .4

  واحمد قريع توصـال    أن محمود عباس  : غزةمن  ردينة فارس   وعبدالقادر   12/10/2005 عكاظ   ذكر مراسلي 
حل المجلس التشريعي استعدادا    امس الى حل وسط ينص على استمرار الحكومة الحالية في عملها حتى موعد              

 وقالت مصادر فلسطينية ان قريع      .لالنتخابات على ان تستمر كحكومة تسيير اعمال حتى انتهاء عملية االقتراع          
  .  بسبب رغبته في الترشح عن دائرة القدسذلكسيترك الحكومة بعد 

د حسن خريـشة ان     يكتأ :تلةالقدس المح  من   كامل ابراهيم عن مراسلها    12/10/2005الرأي األردنية    ونشرت
 المطالبة بتشكيل حكومة جديدة بدل الحكومة الحالية والتي فشلت حتى االن في اداء              لتشريعيمن حق اعضاء ا   

واضاف في اعتقادي ان هذا هو الدور الحقيقي للمجلس وليس مطلوبا من اعضائه مغازلة حكومـة ال         .مهماتها
وطالب بتشكيل حكومة جديدة ال تشتمل في عـضويتها علـى           . ةتقوم بواجباتها وما قمنا به كان خطوة صحيح       

 .مرشحين لالنتخابات
  

  طالبنا بإطالق القنطار والبرغوثي:عريقات .5
قائمة باسماء عشرين اسيراً معظمهم ممن امـضوا  السلطة أعدت قال عريقات ان :  سائدة حمد-القدس المحتلة  

 احـد كبـار      يـشار إلـى أن     . للمطالبة بإطالقهم  اكثر من عشرين سنة شملت سمير قنطار ومروان البرغوثي        
المحللين االسرائيليين افرد االسبوع الماضي تقريراً موسعاً للحديث عن ضرورة اطالق البرغوثي الوحيد الذي              

  .يمكنه ان يعيد لفتح وحدتها
  12/10/2005الحياة 

  
   من الضفة إلى غزةةحكومال بنقل  السلطة تطالبواشنطن .6

حكومة ال مصادر صحفية فلسطينية أن اإلدارة األمريكية طالبت قيادة السلطة مؤخراً بنقل             ذكرت: القدس المحتلة 
زارات في الضفة الغربية إلى مكاتب محافظـات بعـد نقـل مقارهـا              الومن رام اهللا إلى قطاع غزة، وتحويل        

هم ي نقل عـن أحـد     المطالبة القت غضبا في األوساط القيادية في السلطة، الت        هذه  إن  : وقالت .أيضاالرئيسية  
 أن أمريكا ليست قدراً على الشعب الفلسطيني، وان الرفض المطلق للمطالبة األمريكيـة هـو الموقـف                  ,قوله

 تدفع باتجاه تعيـين  واشنطنوأكدت أن    . الحصار ة حال نا إلى المطلق وهو لسان الحال الفلسطيني، حتى لو وصل       
  .محمد دحالنومطروحة روحي فتوح قطاع ، مشيرةً إلى أن من األسماء الالرئيس وزراء من 

  12/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  القدومي يدعو لجنة أمناء الفصائل لتشكيل حكومة السلطة .7
التي تتخذ من , كشفت مصادر فلسطينية موثوقة عن أن موافقة فصائل المقاومة:  شاكر الجوهري-عمان 

, وقيادات الخارج, وق القدومي بشأن تفعيل منظمة التحريرعلى ورقة العمل التي تقدم بها فار, دمشق مقرا لها
على أن تضم ممثال واحدا عن كل , وأن لجنة تقرر تشكيلها برئاسة أمين عام جبهة النضال, لم تكن باإلجماع

لورقة تتجاهل انتخاب محمود ويشار إلى أن ا .وإدخال ما تراه من تعديالت عليها, ورقةالكلفت دراسة , فصيل
وتطالب بالفصل بين رئاسة اللجنة , وتتحدث فقط عن تغييب ياسر عرفات, لمنظمةلسا للجنة التنفيذية عباس رئي
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وآخرين لم يتمكنوا من , بعد أن غيب القدر رئيسها وآخرين, تعتبر فاقدة للنصاب القانونيالتي , ورئاسة السلطة
نصابها يها وعلى والمحافظة عل, طة وعضوية السليتهاكما تطالب بالفصل بين عضو .المشاركة لظروف قاهرة

 مسؤولية المفاوضات في هاوتؤكد على وجوب تولي, القانوني باعتبارها تقوم مقام الحكومة الفلسطينية المؤقتة
وتنسيب ها ووجوب تشكيل السلطة من رموز وشخصيات وطنية مقيمة في الداخل بقرار من, المرحلة النهائية

وذلك إلى جانب التمسك بحق , التي شكلت بموجب اقتراح من القدومي, نمن اللجنة العليا لألمناء العامي
  .المقاومة

    11/10/2005الحقائق 
  

  مراقبون يقيمون مستقبل العالقة بين السلطة وحماس .8
رأى خبراء ومحللون فلسطينيون أن الخالفات القائمة بين السلطة وفتح من جهة وحماس             :  عال عطا اهللا   -غزة  

ة إلى حل وتحديد رؤية واضحة مشددين على أن بقاء الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى                 من جهة ثانية بحاج   
حركـة  الورأوا أن أجواء التوتر واالشتباكات الدائرة بين الشرطة وعناصر مـن            . مزيد من الخالفات والصدام   

توجيه ضربة قويـة    هدفها الرئيسي نزع سالح المقاومة، وقالوا إنها ستئول إلى طريقين، إما أن تقوم السلطة ب              
فـصائل وفـي    الما إنهاء إسرائيل للسلطة والقضاء عليها في حال لم تقم بـضرب             إللفصائل وسحب سالحها و   

  .مقدمتها حماس
  11/10/2005السبيل االردنية 

  
   للتحقيق بوفاة عرفاتدولية لجنة بتشكيلمطالبة ال .9

 مطالبة االمم المتحدة بتشكيل لجنـة  ونزمن يعتيالفلسطينيأن وضح مفيد عبد ربه أ: رام اهللا ـ من وليد عوض 
ولذلك عقدت اللجنة الخاصة بمتابعة التقرير الطبـي         .دولية للتحقيق في االسباب التي ادت لوفاة ياسر عرفات        

  . اجتماعاتها أمس االول برئاسة عبدالجواد صالح رئيس اللجنةىأول
  12/10/2005القدس العربي 

  
  عباس استطالع يظهر ارتفاع وتزايد شعبية  .10

أظهر استطالع للرأي أعده برنامج دراسات التنمية التابع لجامعة بيرزيت، ارتفاع مؤشر التقييم ألداء : رام اهللا
إلى % 33  حيث ارتفع من وتزايد التأييد له في قطاع غزة بشكل الفت.%40إلى % 33 من محمود عباس

أيده في محاربة فوضى السالح  و%.70  فيما وصلت نسبة المؤيدين لوقف إطالق النار إلى أكثر من ،45%
وبحسب  .مجالذلك الانه قادر على تطبيق برنامجه في % 51، فيما رأى %82والفلتان األمني أكثر من 

 في وقت عارض ,%83الهدنة، وترتفع النسبة في قطاع غزة لتصل إلى % 74االستطالع، فقد أيد أكثر من 
وأشار إلى أن  %.82 غزة نسبة المعارضة هذه إلى تصل فيواستمرار االستعراضات العسكرية، % 72
، مشيراً إلى تزايد %36 ذلكيعارضون سحب أسلحة التشكيالت العسكرية المختلفة حالياً، بينما يؤيد % 60
يتوقعون تحسن أداء % 70ولفت إلى أن نحو  %.50 مقابل معارضة، %45نسبة في قطاع غزة إلى ال

  .تعزيز سيادة القانون% 61ويتوقع المؤسسات الحكومية بعد االنسحاب، 
  11/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
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  الوحدة الوطنية ونبذ الخالفات  القوى الوطنية تدعو إلى تعزيز .11
دعت القوى الوطنية واإلسالمية، أمس إلى المزيد من التالحم ورص الصفوف ونبذ              : من نسرين القيسي   ،غزة

وأكدت القوى في بيان صحفي على ضـرورة اإلتفـاق           . على تعزيز الوحدة الوطنية    الخالفات الداخلية والعمل  
على تحريم إستخدام السالح واستعراضاته في الوضع الفلسطيني الداخلي، والحفاظ على سالح المقاومة ضـد               

  .االحتالل
 12/10/2005الوطن العمانية 

  
    في بيت لحمحماس احد كبار نشطاء اعتقال .12

 االسرائيلي، صباح اليوم، انه اعتقل جنوب مدينة بيت لحم، امس، ابراهيم غنيمات من قرية               قال جيش االحتالل  
ويدعي جـيش   .صوريف، وهو احد كبار نشطاء حركة حماس والذي يطارده جيش االحتالل منذ عشر سنوات            

مليـة التـي    االحتالل ان غنيمات كان ضالعا في سلسلة من عمليات المقاومة ضد جيش االحتالل، من بينها الع               
قامت بها خلية صوريف في مقهى افروفو في تل ابيب، واختطاف وقتل الجندي شارون ادري، اضـافة الـى                   

  . 97-94عمليات اسفرت بمجملها عن مقتل عشرة جنود ومستوطنيين بين سنوات 
  12/10/2005 48عرب 

  
   شارون -سعدات ينتقد قمة عباس .13

خاصة في ظل    لقاءال هذا  و شارون، معتبراً أنه ليس هناك ما يبرر       انتقد احمد سعدات القمة المرتقبة بين عباس        
تصريحات األخير بأن القدس جزء ال يتجزأ من إسرائيل، وأن االنسحاب من قطاع غزة هو من أجـل تـشديد                 

وأكد على أنه ال جدوى من هذه اللقاءات ألن حكومة االحتالل ال تحترم ما           .قبضته على الضفة الغربية والقدس    
التفاق عليه، مضيفاً أن هذه ليست المرة األولى التي يلتقي خاللها أبو مازن مع شارون لنقول إننا سنمتحن                  يتم ا 

وطالب السلطة الفلسطينية بإعادة تقييم سياستها وتفعيل الحوار الوطني من أجل التوصـل إلـى                .اإلسرائيليين
  . استراتيجية وطنية بالتفاهم مع جميع القوى

  12/10/2005 لإلعالمالمركز الفلسطيني 
  

   في أنحاء الضفة العشراتقوات االحتالل تواصل استهداف حماس وتعتقل  .14
 21 حملة اعتقاالت واسعة في الضفة الغربية، واعتقلـت          10/10شنت قوات االحتالل الصهيوني ليلة االثنين       

لت ناشطين وكـوادر    وذكرت إذاعة العدو أن حملة االعتقاالت هذه طا        . مواطنا في مناطق متفرقة من الضفة     
من حركة حماس والجهاد اإلسالمي، مشيرة إلى أن االعتقاالت تركزت في مناطق رام اهللا وجنين وطـولكرم                 

  .ونابلس
  12/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  

  أسرى حماس يطالبون السلطة بالمشاركة في انتخاب رؤساء المجالس .15
ن تم اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في االنتخابات المحليـة          الذي طالب أسرى حركة حماس في سجون االحتالل      

مؤخرا، وفازوا بمقاعد في مجالسهم المحلية، السلطة الفلسطينية بالمشاركة في تشكيل مجالسهم المحليـة عبـر                
  .الهاتف أو عن طريق محامييهم

  12/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  االنتخابات التشريعية المقبلةفتح تتقدم على حماس في  : للرأياستطالع  .16

اظهراستطالع للرأي في االراضي الفلسطينية امس الثالثاء ان حركة فتح ستتقدم بفارق كبيـر علـى حركـة                  
واوضح االستطالع الـذي اجرتـه جامعـة         .حماس في االنتخابات التشريعية المقررة في كانون الثاني المقبل        

لحماس التي ستشارك للمرة االولى في       % 23.1 مقابل   من االصوات  % 45.6بيرزيت ان فتح ستحصل على      
مـن   % 46.3وفي حال تزعم مروان البرغوثي لوائح حركة فتح فان الحركة ستحـصل علـى                 .االنتخابات
من الذين شملهم االستطالع انهم سيصوتون لصالح تحالف بين الجبهتين الشعبية            % 2.5كما اعلن   . االصوات

وتختلف هذه النتائج عن توقعات بعض المحللين حـول دخـول            .رأيا % 23.7د  والديموقراطية في حين لم يب    
  .قوي لحركة حماس الى المجلس التشريعي

  12/10/2005الغد األردنية 
  

   شابا في القدس بعد اندالع مواجهات20الشرطة اإلسرائيلية تعتقل  .17
ن أبناء المدينة في أعقاب مواجهـات        شابا فلسطينيا م   20اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة        

وأفـاد راصـد    .  اندلعت مساء بين شبان فلسطينيين ووحدات من شرطة االحتالل وحرس الحدود اإلسرائيلية           
ميداني لوكالة قدس برس أن المواجهات اندلعت بعد انتهاء صالة التراويح، حيث دارت المواجهات في منطقتي                

 القدس، حيث قام عشرات الشبان بإلقاء الحجارة والمفرقعـات باتجـاه            باب العمود وشارع السلطان سليمان في     
جنود حرس الحدود والشرطة اإلسرائيلية والحافالت، في حين قامت قـوات االحـتالل بإلقـاء قنابـل الغـاز          

 شابا بعد االعتداء على العديد      20وأوضح شهود عيان أن الشرطة اإلسرائيلية اعتقلت         .والصوت اتجاه الشبان  
، وقامت بنقلهم إلى مركز شرطة المسكوبية في القدس، في حين اعترف الناطق بلسان شرطة االحـتالل                 منهم

  .ببقاء ستة منهم رهن االعتقال
  2005 تشرين أول أكتوبر 11 خدمة قدس برس الثالثاء 

  
  اعتقاالت في الخليل .18

 فلـسطينيين إثـر مداهمـة       ،أمـس اعتقلت قوات االحتالل في مدينة الخليل        :ميدانيا : من رشيد هالل   ،رام اهللا 
وذكر شهود عيان لـ الوطن، أن قوات االحتالل حاصـرت متجـراً لبيـع األدوات                .متجريهما وسط المدينة  

المنزلية في منطقة باب الزاوية، وقامت باعتقال باسم األدهمي وذلك بالتزامن مع عملية دهم مماثلـة انتهـت                  
  .ةباعتقال عمر سكافي وتم نقلهما إلى جهة مجهول

 12/10/2005الوطن العمانية 
  

  تهديد لألقصى وجودمقدسيون يؤكدون  .19
 شارون من االستمرار في الحفريات تحـت        ى  حذر عبد المالك دهامشة، في رسالة بعثها ال        : زهير اندراوس 
واصدر النائب دهامشة بيانا عممه علي وسائل االعالم جاء فيه انه وفقا لشهادات مـواطنين                .ىالمسجد األقص 

نون جوار المتحف الفلسطيني فان حفريات تجري اسفل المبني التاريخي، ونقل اتربة بكميات كبيـرة منـه                 يقط
خاصة خالل ساعات الليل، فيما يتحدث اخرون عن عمليات نقل جرت لمحتويات هذا المتحف والـذي يـضم                  

ويبدي مـسؤولو    .ي اسرائيل اثارا قديمة من مختلف العهود، غالبيتها كنعانية وبيزنطية، الي المتحف الرئيسي ف           
المس ببنايات تاريخية قديمة تالصـق المـسجد   ى  األوقاف االسالمية مخاوف من ان تؤدي اعمال الحفر هذه ال         
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 ىمن جهة ثانية حذر النائب دهامشة في رسـالة اخـر           .األقصي، وتعرض هذا المسجد بالتالي لخطر االنهيار      
  محذرا من فتح دوامة جديدة من ى، دنيس المسجد االقصلشارون من السماح لعضو الكنيست عوزي النداو بت

  .الدماء في المنطقة
  12/10/2005القدس العربي  

  
  دهامشة يطالب بالتحقيق في اعتداء الشرطة على طالبة  .20

قدم النائب عبد المالك دهامشة استجوابا إلى جدعون عزرا، طالبه فيه التحقيق في االعتداء على الطالبة هامـة                  
وطالب دهامشة   .  قبل احد حراس األمن وشرطي إسرائيلي في المحطة المركزية في بئر السبع            ابو كشك، من  

انه من غير المعقول أن يصبح الحجاب واللباس الديني اإلسالمي          : بتقديم الحارس والشرطي للمحاكمة، مضيفا    
  .بة إلى مخربةمصدرا لالعتداءات العنصرية من قبل شرطة إسرائيل وقوات األمن وتحويل كل مسلمة محج

 12/10/2005البيان  
  

   تدعو إلى عدم الوقوع في شرك االقتتال الداخلي48 في اللجنة المتابعة العليا .21
 الفلسطينيين قيادةً وفصائل إلى عدم الوقوع في شـرك االقتتـال            1948 حذرت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي    

ودعت اللجنة،   . حل اإلشكاليات واالختالفات فيما بينها     الداخلي، وطالبته بتجنب الصراعات الداخلية الدموية في      
في رسالة مفتوحة بعثت بها إلى أبناء الشعب الفلسطيني وجميع فصائله وحركاته، إلى التحلي بأقصى مسؤولية                
وطنية وتاريخية عبر تعزيز وتطوير الحوار الوطني الفلسطيني الداخلي على أوسع قاعدة مشتركة، تحديداً في               

وف المركبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وهي تواجـه إحـدى أخطـر المراحـل والتحـديات                  هذه الظر 
  .والمؤامرات، كما قالت

  12/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  منحة من اللجنة السعودية للجامعات والطلبة الفلسطينيين .22
إلغاثة الشعب الفلسطيني والدكتور نعـيم      وقع األمير نايف بن عبد العزيز المشرف العام على اللجنة السعودية            

أبو الحمص وزير التربية اتفاقية عمل بين اللجنة السعودية وبين اليونسكو، يتم بموجبها قيام اللجنة الـسعودية                 
 مليـون   57بتقديم مساعدات مالية لعدد من البرامج التعليمية للشعب الفلسطيني بتكلفة إجمالية قدرها حـوالي               

 منظمة اليونسكو باإلشراف المباشر بتفويض من اللجنة السعودية على تنفيذ هذه البرامج من              ريال، بينما ستقوم  
   . خالل التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني

  12/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  حكومة االحتالل تتعمد إذالل العامل الفلسطيني : تقرير نقابي .23
ادر عن نقابات عمال فلسطين أن حكومة االحـتالل الـصهيوني تتعمـد إذالل العامـل                ذكر تقرير توثيقي ص   

الفلسطيني، والتنكيل به وإهانته، وقمعه باستخدام وسائل وأساليب يندى لها الجبين، ناهيك عن مخالفتها للمواثيق               
لعمالية تـضرراً كـان     وأشار التقرير إلى أن من أكثر القطاعات ا        .والمعاهدات الدولية وألدنى حقوق اإلنسان    

القطاع الزراعي، حيث استحوذ هذا القطاع على النصيب األكبر من االنتهاكات واالعتداءات الصهيونية، التي               
تفاوتت بين حرق األراضي الزراعية وتجريفها، ومصادرتها واالستيالء عليها عنوة، وهدم البركـسات وقتـل               

اضي الزراعية، في سياسة تهدف إلى تدمير قطاع الزراعـة          المواشي واألغنام، واقتالع األشجار وتسميم األر     
  .وتكريس سياسة االستيطان ومصادرة األراضي
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  12/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  الدول المانحة لالجئين الفلسطينيين تجتمع في البحر الميت .24
ين اجتماعها السنوي في البحر     يعقد ممثلو الدول المانحة والمضيفة لالجئين الفلسطيني      :   مؤيد أبو صبيح   ،عمان

وقال مدير إعالم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين         .المقبل  شهر تشرين الثاني   17 و   16الميت يومي   
األونروا في االردن مطر صقر ان المشاركين فى المؤتمر سيناقشون الوضع المالي للوكالـة، وسـبل زيـادة                  

ها لالجئين الفلسطينيين، اضافة الى بعض االمور المتعلقة بمناطق عملها          ميزانيتها تماشيا مع الخدمات التي تقدم     
  .فى مناطق عملياتها الخمس التي تشمل باإلضافة الى االردن، سورية، لبنان، الضفة الغربية، وقطاع غزة

  12/10/2005الغد األردنية 
  

  اتحادي عمال لبنان وفلسطين اجتماع لجنة التعاون بين .25
ة تنفيذ بروتوكول التعاون بين االتحاد العام لنقابات عمال لبنان واالتحاد العام لنقابات عمال              عقدت اللجنة المكلف  

 وعرض المجتمعون ما تم تنفيذه من بنود البروتوكـول وخـصوصا تلـك المتعلقـة              ،فلسطين اجتماعها االول  
، حيث تم انجـاز طباعـة       بالبرنامج الوطني لحماية حقوق العمال والعامالت الذي يرعاه حزب العمال اللبناني          

خمسة االف نسخة جديدة عن كتاب اعرف حقوقك في قانوني العمل والضمان االجتماعي، لتوزع على فـروع                 
االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مع منشورات ونماذج خاصة بالشكاوى العمالية، التي ستقدم مـن العمـال                 

كما اتفقت اللجنة على تأمين اربع مراكز        .ن قبل البرنامج  الفلسطينيين ليصار الى توكيل محامين للدفاع عنهم م       
للبرنامج في مخيمات صيدا وبيروت وطرابلس والبقاع، اضافة الى المركز الرئيسي في جل الـديب لمتابعـة                 

  .واستقبال شكاوى العمال الفلسطينيين
منتشرة في جميع المناطق اللبنانية     كما تم االتفاق على القيام بزيارات ميدانية للمخيمات والتجمعات الفلسطينية ال          

  .ومناقشة كيفية تنفيذ باقي مواد البرتوكول
  12/10/2005المستقبل اللبنانية 

  
  السجن مدى الحياة مرتين وثالثين عاماً  .26

ن مدى الحياة مرتين وثالثين عاماً، على المعتقل كريم حسن من جحكمت محكمة سالم العسكرية اليوم، بالس
 . بالضفة الغربية، بتهمة مقاومة االحتاللسكان مدينة قلقيلية

  11/10/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

   شارون-إطالق سراح األسرى سيحدد موعد لقاء عباس : أبو زايدة .27
 أكد سفيان ابو زايدة امس ان القمة المرتقبة بين عباس و شارون سيتم تحديدها بعد الحـصول                  : حسن دوحان 

حول قضية اإلفراج عن األسرى مشيرا الى ان عقد القمة مرتبط باألساس بالرد االيجابي              علي الرد اإلسرائيلي    
 20ونفي أبو زايدة األخبار التي تحدثت عن الجانب اإلسرائيلي سـيفرج عـن               .اإلسرائيلي حول هذه القضية   

ئيلية التي ليس لها    أسيرا خالل لقاء القمة بين ابو مازن وشارون مؤكدا ان ذلك يأتي في إطار اإلشاعات اإلسرا               
  .أساس من الصحة

  11/10/2005الحياة الجديدة 
  

   جلبوع يعانون التدهور المتفاقم في الوضع الصحيىأسر .28
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أفادت محامية أنصار السجين في رام اهللا، سناء الدويك، التي تمكنت من زيارة سجن جلبوع، أن العديـد مـن                    
 أسـيراً   863وأشارت المحامية إلـى أن       .الج الالزم لهم  األسرى هناك يعانون أمراضاً مختلفة، وال يتلقون الع       

ولفتت محامية الجمعية إلـى تـضخم        .يقبعون في هذا السجن واإلدارة ترفض أن يكون لهم ممثالً عنهم أمامها           
حجم الحاالت المرضية في سجن جلبوع بسبب سوء المعاملة التي يتلقاها األسرى من ِقبل اإلدارة والـسجانين،                 

تمرار مماطلة إدارة السجون بتقديم العالج المناسب لألسرى المرضى، حيث يزيد عدد الحاالت             وخصوصاً باس 
سوى األكامول أو يقومون بإجراء الفحوصات الصورية لهم، وال يخبرونهم           المرضية في السجن، وال يقدم لهم     

قلة الطعام المقدم لهـم   واشتكى األسرى من رداءة و.بنتائج الفحوصات ليزيدوا من الضغط النفسي على األسير       
  .حيث تقدم لهم اإلدارة طعاماً غريباً عليهم ومنتهي الصالحية مما يشكل خطراً على حياتهم

  12/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  سلطات االحتالل تجدد قرار اإلبعاد بحق أسيرة  .29
أوكرانيا، بعد أن تـم تعليـق   جددت سلطات االحتالل قرار اإلبعاد بحق أسيرة فلسطينية من أصل روسي، إلى          

 دوالر،  700وطلبت إدارة السجن من األسيرة إيرينا أن يكون في حسابها الخـاص            .قرار اإلبعاد لفترة بسيطة   
لقد ناضـلت   : من جهتها، رفضت إيرينا قرار اإلبعاد، وقالت       .لكي يتم شراء تذكرة السفر لها في حال إبعادها        

  .ى لو داخل السجنمن أجل فلسطين، وسأظل في فلسطين، حت
  12/10/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  قانون يضر بحقوق المعتقلين   وموحدة ضد مشروعشاملةالمطالبة بحملة  .30

أكد مركز حقوقي على ضرورة البدء بحملة شاملة وموحدة ضد مشروع قانون إسـرائيلي يـضرر بحقـوق                  
إلنسان، في بيان صحفي أصـدره، إلـى أن اللجنـة           وأشار المركز الفلسطيني لحقوق ا     .المعتقلين الفلسطينيين 

الوزارية اإلسرائيلية الخاصة بالتشريع، قررت يوم األحد الماضي، تشديد ظروف اعتقال غيـر اإلسـرائيليين               
وطالب منظمات حقوق اإلنـسان الفلـسطينية    . ساعة دون أن يمثلوا أمام قاض96بحيث يمكن احتجازهم لمدة   

  .لبدء بحملة شاملة وموحدة ضد هذا المشروعواإلسرائيلية والدولية، با
  11/10/2005 48عرب 

  
  إسرائيل تخشى من الضغط المفرط على سوريا  .31

رفضت كوندليسا رايس امس تأكيد تقرير نشرته مجلة نيوزويك وأفاد أنها  : كتب محرر الشؤون اإلسرائيلية
 أمنية إسرائيلية أن تسريب أنباء وقد اعتبرت مصادر. حالت دون شن ضربات عسكرية داخل الحدود السورية

كهذه يقع في إطار الضغط األميركي المفرط على سوريا الذي قد يقود إلى نتائج عكسية، فيما عبرت تعليقات 
  . صحافية إسرائيلية عن الخشية من عواقب الضغط األميركي المفرط على سوريا على استقرار المنطقة بأسرها

عاريف عمير رافبورات أمس عن مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى ونقل المراسل العسكري لصحيفة م
وكتب أن نشر  . قولها إن الضغط األميركي على بشار األسد مبالغ فيه، ومن األفضل عدم حشره في الزاوية

. نبأ الضربات العسكرية في مجلة نيوزويك رغم عدم تنفيذها يرمي إلى ممارسة ضغط كبير على األسد
 رغم عدم استعداد إسرائيل لتوجيه انتقادات علنية لهذا الضغط األميركي، فإن عددا غير قليل من وأوضح أنه

الجهات الرفيعة المستوى تعتقد بأن هذا الخط المتشدد يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، ألن األمر األهم لألسد هو 
رهاب، غير أنه إذا شعر بأن ليس لديه استقرار نظام حكمه وألن نهجا أكثر ليونة قد يقوده إلى التخلي عن اإل

ورغم ذلك رأت . ما يخسره فمن شأنه أن يتخذ بالذات خطوات يائسة خطيرة ويزيد من دعمه لإلرهاب
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معاريف أن هناك جهات في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية ترى خالف ذلك وتعتقد أن األسد لم يفهم الرسائل 
 . من شرح األمر له عبر استخدام القوةولذلك ال مفر . التي نقلت إليه حتى اآلن

  12/10/2005السفير 
  

  اسرائيل تنهي بناء معبر قلنديا لتكريس عزل القدس .32
 خالل األيام القليلة     قلنديا أعلن ناطق باسم الجيش االسرائيلي ان العمل سيبدأ في معبر         :  اسعد تلحمي  -الناصرة  

 . لتلك التي تجري على المعابر الحدودية الدوليـة        المقبلة وسيخضع المواطنون لعمليات تفتيش وفحص مشابهة      
إن ما كان يعرف بحاجز قلنديا سيشكل حدود عزل لمحافظة القدس عن بـاقي الـضفة                وووفقاً آلليات العبور،    

 ان مكاتب لعدد من الوزارات االسرائيلية افتتحت في المعبر بما فـي             ,وعلمت الحياة . الغربية خصوصاً شمالها  
وبـدأت الـسلطات االسـرائيلية       .تباط االسرائيلية التي تصدر تصاريح الدخول للفلسطينيين      ذلك دائرة فك االر   

  .المختلفة بمطالبة الفلسطينيين العاملين داخل حدود بلدية القدس بتصاريح مزاولة عمل
  12/10/2005الحياة 

  
  اسرائيل تتهم حماس بنقل تكنولوجيا الصواريخ الى الضفة .33

قالت إسرائيل إنها بعثت برسائل إلى جهات إقليمية ودوليـة زعمـت    : غزةمن  س   ردينة فار  -عبدالقادر فارس 
  .فيها أن حماس قد نجحت في نقل تكنولوجيا لتصنيع الصواريخ إلى الضفة الغربية

  12/10/2005عكاظ 
  

  السماح بمواصلة إستخدام الدروع البشرية ب سيطالب موفاز .34
شخصيا امام المحكمة العليا للـدفاع عـن سياسـة اسـتخدام             قالت مصادر إسرائيلية أن موفاز، ينوي المثول        

 سيسعى الى اقناع القضاة بالمبررات التي تسوغ ابقاء         هوقالت االذاعة االسرائيلية ان   . الفلسطينيين كدروع بشرية  
.  لم يتسبب بقتل اي فلسطيني ممن تم استخدامهم        ذلك االسلوب هذا المعيار بأيدي الجيش، وسيزعم ان استخدام        

 تحدى المحامي مروان دالل أن يتم تقديم طلب لمناقشة القرار مجدداً، وأكد بأنه ال شك أننا سننتصر                  احيتهمن ن 
  .قضائياً في هذه الجولة أيضاً

  12/10/2005 48عرب 
  

  منظمة إرهابية 11سوريا تؤوي  :أيالون .35
ية، معتبرا االمر نبأ سيئا  منظمة إرهاب11 إلى 10اتهم السفير اإلسرائيلي لدى واشنطن، أمس سوريا بإيواء 

وقال إن إسرائيل ليست في وارد العمل على تغيير النظام في سوريا، مضيفا نريد أن نرى تغييرا في  .جدا
  ا ب. السلوك السوري

  12/10/2005السفير 
  

   على وحدة الليكودبالمحافظةشارون يطالب  .36
، على أن الخطة الـسياسية       لحزب الليكود  لقالت مصادر إسرائيلية أن شارون، أكد في سياق كلمته، في إحتفا          

الوحيدة على جدول األعمال هي خارطة الطريق، أما بالنسبة للقدس فقد أكد أنها ستبقى عاصمة إسرائيل إلـى                  
كما أكد على أنه ال يـستطيع        . بالرغم من التنافس الداخلي    الحزبوقال يجب المحافظة على وحدة      . أبد اآلبدين 
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وأشارت المصادر إلى أن    .  يجب أن تصوت بموجب قرارات الحكومة      هاعة، وقال أن  اإلستمرار مع كتلة متصد   
  .معارضي شارون تحدثوا بلغة المصالحة

  11/10/2005 48عرب 
  

   على زعامة حزب العمل االستطالعاتبيريز يتقدم في  .37
امـة حـزب    أظهر استطالع للرأي ان بيرز، يتقدم على منافسيه االربعة على زع          : الناصرة –برهوم جرايسي   

، فيمـا   %40,05 سيحصل على نـسبة       حيث .العمل، في االنتخابات التي ستجري في التاسع من الشهر القادم         
، وبن اليعيزر على    %12، وسيحتل المركز الثالث متان فلنائي بحصوله على         %22على نسبة    سيحصل بيرتس 

مقابـل  % 60ل على   ص سيح هتس، فإن ويقول انه في الجولة الثانية التي سيتنافس فيها بيرس امام بير           %.10,8
ا  .ويسجل بذلك رقما قياسيا، كونه اكبر شخصية سياسية تتنافس على زعامة حزب في اسرائيل             . لبيرتس% 30

  ف ب
  12/10/2005الغد األردنية 

  
   شخص سراً في الهند 200تهويد  .38

يل نفذا عملية سـرية تـم        والحاخام االكبر في اسرائ    شارونذكرت مصادر اسرائيلية ان مكتب       :القدس المحتلة 
وكـشفت   . شخص من سكان احدى القرى النائية الواقعة عند الحدود بين الهنـد وبورمـا              200خاللها تهويد   

معاريف النقاب عن هذه العملية السرية التي استمرت على مدار اسبوع كامل وافادت بـان اسـرائيل تنـوي                   
 الصحيفة فان المتهودين يدعون انهم مـن نـسل     وبحسب . وحتى ان قسما منهم ينوي التجند للجيش       ,هماحضار

قرية بحسب مكتب الحاخام اربعة االف نـسمة        الويعيش في   . ومول العملية جمعية شفي يسرائيل     .سبط منشيه 
  .نسلنفس الجميعهم من 

  12/10/2005البيان 
  

  محكمة اسرائيلية تأمر بتعويض لزعيم عصابة كهانا .39
 الف  100 قرارا يقضي بالزام اسرائيل بدفع تعويضات مالية بقيمة          اصدر قاضي المحكمة المركزية في القدس     

وقالت االذاعة االسـرائيلية ان هـذه المـرة          . لقاء سجنه لمدة ثمانية شهور ونصف الشهر       يشيكل لناشط يمين  
وكانت النيابة العامة قد قدمت الئحة اتهام ضـد          .االولى التي يصدر فيها قرار قضائي بتعويض معتقل اداري        

  .مان قبل ثالث سنوات تتعلق بضلوعه في محاولة تنفيذ عملية ارهابية ضد فلسطينيينفيدر
  11/10/2005 48عرب 

  
   بقتل محمد بودية   عترفي الموساد .40

 بناء على معلومات سـرية سـربها قـسم          , تحمل عنوان تصفية النشطاء العرب     ةكشفت دراس  :أحمد إبراهيم   
 باغتيال محمد بودية الذي كان يعرف في أروقة الجهـاز           هة عن قيام  المعلومات في جهاز المخابرات اإلسرائيلي    

 نظراً لتسببه في العديد من المشاكل إلسرائيل حيث كان من أشد الجزائريين تعاطفاً              ,بالصداع الجزائري المزمن  
ـ   يمع الفلسطينيين وقام بالعديد من العمليات ضد األهداف اإلسرائيلية في أكثر من دولة، وكـان                 ذكاء تميـز بال

الالفـت  و.  في تجنيد العشرات من األجانب للوقوف بجانب القضية الفلسطينية ودعمها          هالشديد خاصة مع نجاح   
 عرف في األوساط السياسية واألمنية الفلسطينية قبل استشهاده برئيس الفرع األوروبـي             هأن الدراسة تزعم أن   
  .للمخابرات الفلسطينية
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  12/10/2005االتحاد االماراتية 
  

 ئيل تخشى تسلّح العرب جراء ارتفاع النفط إسرا .41
وبحسب معاريف، فإن هناك . بالقلقها شعري, عالمياترى المؤسسة األمنية اإلسرائيلية، أن ارتفاع أسعار النفط 

ألرباح التي حققتها للتسلّح وربما لدعم اإلرهاب، لخشية من استغالل الدول العربية واإلسالمية المصدرة للنفط 
وأشارت معاريف إلى تقديرات حديثة للوضع . ن احتماالت حدوث سباق جديد للتسلح في المنطقةكما تتحدث ع

  . الراهن، وفق تحليالت شعبة أمان
  12/10/2005السفير 

  
  

  ة مقاضاال همبيضباط تغيير اسمائهم لتجنال كبار ىح علاقترإ .42
 صياغته النهائية النيابة العامة     كشف النقاب امس عن اقتراح جديد تعكف علي       : ـ من زهير اندراوس    الناصرة

ضباط الذين يخدمون في المنـاطق الفلـسطينية المحتلـة ويقومـون بقمـع              ال ىاالسرائيلية وبموجبه يتحتم عل   
الفلسطينيين استعمال اسماء وهمية وعدم الكشف عن اسمائهم الحقيقية خصوصا عندما يظهرون في مقـابالت               

 معاريف ان المـصادر     قالتو .لتقاط صورهم ونشرها في الصحف    يلزمهم بعدم السماح لمصورين با    ومتلفزة،  
االسرائيلية ال تعتبر االقتراح الجديد ملزما، اال انها توصية قد تكون مفيدة لهم ويحمل ملف االقتراح اسم اطفاء                  

  .االضواء وراء الخيول الهاربة
  12/10/2005القدس العربي 

  
  ضباط وقصاصو أثر ضالعون في تهريب المخدرات  .43

كشفت مصادر رسمية في الشرطة اإلسرائيلية النقاب عـن ضـلوع ضـباط عـسكريين     : ب. لناصرة ـ ق ا
وقالت المصادر إن   .  الدولة العبرية  ىوقصاصي أثر، يخدمون في الجيش، في تهريب المخدرات من األردن إل          

ات عسكرية تعمل    قو  هناك   من جانبه أكد ناطق باسم الجيش أن       .الضالعين في التهريب هم من الوسط البدوي      
  .بما نشرللسلطات العسكرية  إنه ال علم أضاف و, ضبط الحدود مع األردنىعل

  12/10/2005القدس العربي 
  

   بمناسبة يوم الغفران التأهباعالن حالة  .44
اعلنت اجهزة االمن االسرائيلية، صباح اليوم، حالة تأهب قصوى في مختلف المناطق اليهودية، وذلك بمناسبة               

في ضـوء   , قامت بذلك وادعت اجهزة االمن انها     . ن الذي يبدأ مساء اليوم ويتواصل حتى مساء غد        يوم الغفرا 
  .توافر عدد كبير من االنذارات بارتكاب عمليات ضد اهداف اسرائيلية

  12/10/2005 48عرب 
  

  انفلونزا الطيور تهدد ربع سكان إسرائيل .45
رائيلية، ونشرت نتائجها أمس، ان إسرائيل يجب أن        أفادت دراسة أعدتها وزارة الصحة اإلس     : رويترز، ا ف ب   

تستعد الحتمال تفشي مرض انفلونزا الطيور الذي قد ينتقل الى اإلنسان ويصيب أكثر من ربع سكانها، مما أثار                  
المخاوف من بدء انتشار المرض في منطقة الشرق األوسط وذلك بعد أيام قليلة من إعـالن منظمـة الـصحة                    

فترة ستتراوح بين ستة الى ثمانية أشهر وقد تؤدي الى وفاة نحـو             الوجاء في الدراسة أن      .العالمية خلوها منه  
  .أربعة الى ستة أشهرمن يتطلب ألجل ذلك الفتة الى أن تطوير لقاح . ثالثة آالف شخص
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  12/10/2005المستقبل اللبنانية 
  

  بورصات مرتفعة 7 طليعة فيفلسطين  .46
% 51,1 بورصات تـصدرتها فلـسطين       7عربية أمس ارتفاع مؤشرات     شهدت أسواق المال ال   :  حسين حمادنه 

 نقطة وبلغ عدد األسـهم      42,896ليصل إلى مستوى    % 51,1وارتفع مؤشر القدس بنسبة     . وهبوط بورصتين 
  . صفقات204 ألف سهم نفذت من خالل 1,256المتداولة حتى ذلك التوقيت 

  12/10/2005البيان 
  
  

  
  باألمن لحرمان الفلسطينيين حقوقهم إسرائيل تتذرع : المتحدةاألمم  .47

اتهمت الممثلة الخاصة لالمين العام لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان هينا جيالني، إسرائيل أمس : أ ف ب، أ ب
وقالت إن إسرائيل  . بحرمان الفلسطينيين من حقوقهم األساسية في األراضي الفلسطينية، تحت ذريعة األمن

نشطاء حقوق اإلنسان من االطالع على االنتهاكات المحتملة لحقوق تمنع المحامين والصحافيين و
اإلنسان،واتهمت جيالني، التي ستقدم تقريرها النهائي حول الفرق بين حقوق اإلنسان في إسرائيل واألراضي 

 ، السلطة الفلسطينية بإعاقة عمل مراقبي حقوق2006الفلسطينية إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيسان 
وأوضحت جيالني أن المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين كشفوا عن . اإلنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتها

انتهاكات قامت بها السلطة، وعن ظروف معاملة المعتقلين، والفساد في األجهزة األمنية، تعرضوا للتهديد 
  . والمضايقة، أو ألحق بهم أذى بالغ

   12/10/2005السفير
  

  بلدة عربية في اسرائيلقطر تتبرع ل .48
وجـاء   . قررت قطر التبرع بستة ماليين دوالر على األقل لبناء مجمع رياضي في بلدة عربية داخل إسرائيل               

اإلعالن عن هذه الخطوة من خالل اتفاق تم توقيعه بين رئيس اللجنة االولمبية القطرية ووفد برئاسـة النائـب                   
واعتبرت وكالـة    . ية تتبرع بأموال الى بلدة عربية في إسرائيل       وباتت قطر بذلك اول دولة عرب     . أحمد الطيبي 

وأشارت الى أن عـددا مـن الـوزراء         . رويترز ذلك اشارة إضافية على تحسن العالقات بين قطر واسرائيل         
كما دعمت اسرائيل مسعى قطر الحصول على مقعد غير         . القطريين أجروا محادثات مع نظرائهم اإلسرائيليين       

ونقلت وكالة اسيوشييتد برس عن الطيبي       . األمن وهو ما حصلت عليه الدوحة االثنين الماضي       دائم في مجلس    
 تعرضوا لالهمال مـن العـالم       48وأضاف ان فلسطيني     . قوله هذه اكبر مساعدة مالية خارجية تتلقاها سخنين       

 فـي   48واوضح ان قطر تعهدت ايضا بقبـول طـالب مـن فلـسطيني              . العربي لمدة تزيد على نصف قرن     
   .جامعاتها

  12/10/2005بي بي سي العربية 
  

  بدران يؤكد أهمية مساعدة السلطة الفلسطينية  .49
أعاد عدنان بدران التأكيد على الموقف االردني المرحب باالنسحاب االسرائيلي من غـزة واعتبـاره خطـوة                 

ية وبما يفضي الـى     سياسية مهمة لتنفيذ خارطة الطريق وضرورة ان يتبعه انسحابات اخرى من الضفة الغرب            
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وشدد على اهمية مساعدة ودعم جهود السلطة الفلسطينية لبسط         . قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وانهاء االحتالل     
  . سيطرتها على قطاع غزة مؤكدا ضرورة ان تعطى االولوية حاليا العادة بناء القطاع وتنميته اقتصاديا

  12/10/2005الغد األردنية 
  

  االسرائيليةالبضائع يدعو للتراجع عن رفع الحظر على برلمان البحرين  .50
دعا مجلس النواب البحريني امس الحكومة الى التراجع عن قرارها رفع الحظـر علـى البـضائع                  : ب.ف.ا

. فيما اكدت الحكومة ان الخطوة كانت ضرورية المرار اتفاق التجارة الحرة بين البحرين وامريكا             , االسرائيلية
ان تتراجـع الحكومـة عـن       '' حضروا الجلسة على اربع توصيات تنص على         30 اصل    نائبا من  29وصوت  

اعـادة فـتح مكتـب      ''و'' قرارها رفع الحظر على البضائع االسرائيلية النه يتعارض مع موقف شعب البحرين           
يل وتفع'' التزام الحكومة عدم اتخاذ اي خطوات او قرارات مصيرية دون الرجوع للمجلس           ''و'' مقاطعة اسرائيل 

  .' بانشاء مكتب مقاطعة اسرائيل1963 لعام 5القانون رقم 
  12/10/2005عكاظ 

  جهود لعقد قمة رباعية بعد فشل لقاء عباس وشارون .51
كشفت مصادر دبلوماسية عن جهود واتصاالت سرية حثيثة وواسعة          :غزةمن   ردينة فارس    -عبدالقادر فارس 

وقالـت ان فـشل     .  محمود عباس وشارون   , مبارك ,لثانيلعقد قمة رباعية في األردن أو مصر تضم عبد اهللا ا          
تفادي الكثير من اإلشكاليات واالحراجات داخل      ل, الجهود لعقد لقاء بين عباس وشارون دفع إلى تلك االتصاالت         

الضغوط على شارون   من  محذرة  , ومن جانبها فإن اإلدارة األمريكية تدعم وتبارك عقد القمة الرباعية         . الجانبين
  . انه قدم الكثيرالذي ترى 

  12/10/2005عكاظ 
  االمم المتحدة تنهي حالة ازدراء تاريخية إلسرائيل .52

ذكرت صحيفة  نيويورك تايمز أن طلب إسرائيل األخيـر بإصـدار قـرار بترشـيحها      :القدس ـ والوكاالت 
ض القائـل   للحصول على مقعد لمدة عامين في مجلس األمن واالستقبال الحار الذي القاه شارون ينهى االفترا              

ومن جانبه أشار رئـيس مـؤتمر رؤسـاء          .بوجود حالة ازدراء تاريخية من قبل األمم المتحدة تجاه إسرائيل         
المنظمات اليهودية الكبرى إلى أن هناك تغييرا محددا في المشاعر تجاه إسرائيل، مؤكدا أن الكثير من األشياء                 

  .ل غير عادلة أو منصفةااليجابية حدثت على مدار العام الماضي إال انها ال تزا
  12/10/2005البيان 

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

إذا : وقد استهليتُ الحـديث قـائالً     . عقدنا اجتماعنا في مقر إقامة الوفد الفلسطيني في فندق األندلس في القاهرة           
فقد أخبرني الرئيس عرفات اليوم     .  اتفاق وافقنا علي عمل عدد من األمور بصورة مشتركة، فسوف نتوصل إلي          

أن علينا أن نتقدم علي صعيد جميع القضايا األمنية، وأن نصر علي مسألة واحدة، وهـي أن نعطـي شـعبنا                     
يجب أن يشعر الفلسطيني بالفخر حين يـصل إلـي          . شعوراً بأن هذا االتفاق قد غير الواقع القائم علي األرض         

فإذا كنتم تشاركوننا هذه الرغبة، فسوف نتمكن من االنتهـاء هـذه            . لطريقوطنه، دون إذالل إسرائيلي علي ا     
أبو عالء، أنت تعرف أننا بـذلنا       : الليلة، وأن نذهب للنوم كما فعل بيريس وأبو عمار ، عقب سافير علي قائالً             

ه بـأن   قصاري جهودنا من أجل تغيير الوضع، وكرامة المواطن الفلسطيني مهمة بالنسبة لنا أيضاً، وإحـساس              
أنـتم  . االتفاق غير األشياء هو مسألة مهمة كذلك، بيد أنني أؤكد لك أننا لن نتهاون في كل ما يتعلـق بـاألمن                    

إن المعابر الحدودية تقود إلي األراضي اإلسرائيلية أيضاً، وليس إلي الحكـم            . تفتقرون حتي اآلن إلي التجربة    
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لمعابر، فلن تفيد الكرامة الشخصية والوطنية شيئاً في إنقاذ         وإذا ما تم تهريب قنبلة عن طريق هذه ا        . الذاتي فقط 
  .ثم اقترح أن يعرض عوزي ديان، عضو الوفد اإلسرائيلي، مطالب الوفد. االتفاق

  :وقد استهل ديان حديثه قائالً
  بالمئة من أبناء شعبك مرة، والذين هم دعاة سـالم ـ وفقـاً   99.9ليس لنا مصلحة يا أبا عالء في جعل حياة 

لجميع اآلراء ـ ومن أجلهم وأجلنا، علينا أن نحول دون دخول أسلحة وإرهابيين يرغبون في تـدمير اتفـاق    
ولدينا نحن تجربة واسعة علي صعيد منع مثل هذه الحاالت، لذا، نحن نرغـب فـي                . السالم الذي توصلنا إليه   

دنا، إذا كانت هنـاك ضـرورة       فحص الحقائب بأنفسنا، ونحن نصر علي تحديد المشبوهين والتحقيق معهم وح          
وتجندونه كعميل لجهـاز األمـن       :ضحك أكرم هنية، الذي كان انضم إلي وفدنا المفاوض، وقال بمرارة           .لذلك
  .العام؟

  .بيد أنه لن يكون هناك أي تهاون في هذا الشأن. أكرم، بمقدورك أن تقول ما تشاء: رد عوزي
ة في المسؤولية علي المعابر الحدودية، ونحن علي اسـتعداد          أوري، أنت تعرف أننا طلبنا منذ أوسلو شراك       : أنا

. بيد أنني لن أوافق علي إذالل أبناء شعبي       . لالقتراب من مواقفكم، وأن نترك لكم السيطرة علي الجانب األمني         
أنت هنا، وأنا أثق بكم، لكن قد يأتي غداً، أو في المستقبل، ضابط أو أحد مسؤولي حـرس الحـدود التـواقين                      

وال شك أن بمقدوركم عمل ذلك دون موافقتنا، بل أنتم تمارسـون ذلـك اآلن، دون           . ل وإهانة الفلسطينيين  إلذال
  .موافقتنا، فإذا كان هذا هو ما ترغبون فيه، حسناً، واصلوا عمله

اقترح سينغر، في محاولة لتخفيف التوتر، أن نعرض جميع مراحل العبور علي الجسور، التي لم يتم حتي اآلن                  
ل إلي حلول بالنسبة إليها، وأن نحاول العثور علي حل وإذا لم ننجح، سنوقظ الزعيمين، هما يـستحقان                  التوص
  .ذلك

أنـا   :ضحك الجميع من أقواله األخيرة، ويبدو أن الضحك نقي األجواء إلي حد ما، وانتهزت هذا النقاء، وقلت                
 بيد أن فتح الحقائـب يجـب أن يـتم           أوافق علي أن تقوموا بفحص الحقائب في جانبكم من المجمع الحدودي،          

  .بصورة مشتركة
  .موافق: عوزي

  .لكن لن أسمح بفحص أي فلسطيني تشتبهون فيه وحده: أنا
  .المتهم هو المتهم، ويجب عليكم أن تثبتوا أنكم تدركون مستوي الخطر: سافير
  .سالمنحن ندرك ماهية شعور الفلسطينيين، وإذا كنتم ال تدركون ذلك، لن يكون هناك : أنا

أنا علي علم بمشاعركم، وأيضاً بالتزاماتكم، لذا بمقدوركم استجواب سكان غزة وأريحـا فـي جنـاح                 : عوزي
فحص الجوازات الخاص بكم، بيد أنه علي إسرائيل، بعد ذلك، أن تفحـص الجـوازات وأن تطـرح األسـئلة                 

  .المناسبة
  .؟إذا لم يكن اإلسرائيلي بادياً للعيان، بمقدورنا الموافقة: أنا

بمقدور اإلسرائيلي أن يقف خلف مرآة ذات وجه واحد، لكن بعد أن يفحص الجوازات، التي سيسلمها له                 : سافير
  .الشرطي الفلسطيني، يجب أن يكون بمقدوره تقديم االستجوابات

هل تعرف ما الذي يمكن أن يحدث المرأة عجوز إذا ما بدأت مـرآة بالتحـدث                ): وقد انفجرت بالضحك  : (أنا
  . شك أنها ستصاب بسكتة قلبية فوراً وسوف يكون ذلك ذنبكم، ضحكنا جميعاًمعها؟ ال
قد نتمكن من التوصل إلي حل يجعل اإلسرائيلي ال يري وال يسمع، علي أن ال يحرمه ذلك من حقـه                    : عوزي

  .في فحص الوثائق، واستجواب المشبوهين في مكان مغلق
منطقة التطهير، إنكم تتعاملون مع الفلسطينيين كما تتعـاملون مـع           سمعنا أنكم تُسمون هذا المكان المغلق       : أنا

  .الحيوانات
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أرجو . إذا كنتم ترغبون في الجدل لمجرد الجدل، فإن بمقدورنا االنضمام إليكم          ): وقد رفع صوته عالياً   : (سافير
لحيلولة دون تدمير   إننا نعمل من أجل ا    . أن تتذكر أننا نتحدث عن إحباط اإلرهاب، وال ننوي إهانة أبناء شعبك           

  .واآلن لنعد إلي القضية، ما رأيكم في الموضوع؟. المسيرة
  .ال أري أنكم تسهلون عملية الوصول إلي تفاهم، يجب أن أتشاور مع الرئيس: أنا

بعد عدة ساعات، أجمل سينغر الوضع في مسودة جديدة، وصار في إمكاننا أن نواصل الحوار، علـي أسـاس                   
  .حديث الليلة الماضية

ويبدو أنه اتضح لبيريس، من خالل الحديث مع عوزي ديان، أن فحوي ما يدور ينقل إلي هيئة األركان العامة،                   
وهناك يقوم طاقم من شعبة التخطيط، تم تعيينه من جانـب رابـين             . عبر أحد الضباط الذين يساعدون عوزي     

ن ال يمنحه الدعم الكافي، علي الرغم       وإيهود باراك، بدراسة كل ما يقال، األمر الذي شعر بيريس معه بأن رابي            
وقد حدسنا فـي ذلـك      . من أنه استجاب لجميع توجيهاته، ودافع بكل قوته عن الخط الذي حدده الجهاز األمني             

المفاوضات ال تدار علي هذا النحو، وغادر المكان بغضب، وتوجه نحـو غرفتـه              : عندما تمتم بيريس بغضب   
إسحق، إذا كان هناك في تل أبيب من يرغـب          : صرخ في الهاتف قائالً   بعد قليل سمعناه ي   . مصحوباً بآفي غيل  

األمر الوحيد الملزم، هو هل الطـاقم الموجـود فـي           . في وضع رقابة علي، فإنني علي استعداد للعودة فوراً        
  .إسرائيل يدير مفاوضات مع نفسه؟ لماذا ال ترسلونه إلي هنا، وسنري كيف يقنعون الفلسطينيين؟

وهكذا توقف الطاقم الموجود في تل أبيب عـن إرسـال مالحظاتـه             . ن رابين من تهدئة بيريس    وكما يبدو تمك  
كانت تلك األقوال، بالنسبة إلي بيريس، تعني أن ما تم االتفاق عليه مع رابين هو األمـر               . الصغيرة إلي القاهرة  
ن يرغب في التقدم، وشعر بأن      فقد كا . ويبدو أن الغليان بقي في نفسه صبيحة ذلك اليوم        . الوحيد الملزم للجميع  

  .هناك زخماً، لذا دعا وزير الخارجية المصري، عمرو موسي، وأشركه في بعض أفكاره
قل لهم إنه يتوجب علـيهم      . الفلسطينيون يضجروننا بالكلمات، أرجو أن تقول لهم إن وقتي ضيق         : قال بيريس 

  .فال معني لوجودي هناالسير قدماً، وعدم التمسك بمواقف غير ذات بال أو قيمة، وإالّ 
أما أنا فقد اجتمعت بسافير، الذي      . حاول عمرو موسي تهدئته، ووعد أن يتحدث مع الرئيس عرفات بهذا الصدد           

أنـتم  . أنا أتفهمه، بيد أن المطالب التي يقدمها غيـر معقولـة          : إن صبر بيريس أوشك أن ينفد، فقلت      : قال لي 
إننا علـي اسـتعداد لتـسريع       . تغيير اسم هذه اإلهانة إلي األمن     ترغبون في مواصلة توجيه اإلهانات لنا، مع        

  .المفاوضات، غير أننا ال نستطيع القفز عن المشاكل
وجاء . عاد الوفدان إلي االجتماع في ساعات الظهر، وحاول عوزي ديان جعل التسوية األساسية أكثر وضوحاً              

ة، بالرقابة علي الجـوازات، ويقـوم موظـف         إن فلسطينيي الحكم الذاتي سيصطدمون، بداي     : في افتراض ديان  
فلسطيني بتوجيه األسئلة الالزمة لهم، ومن خلف مرآة ذات وجه واحد يجلس شرطي إسـرائيلي ال يـري وال                   
يسمع، ويتم نقل الجوازات إليه في صندوق، وإذا ما ثارت شبهات، يتم إرسال الفلسطيني المشبوه إلي غرفة ال                  

  .حق إلسرائيل اعتقال أي مشبوه بعد إعالم الشرطة الفلسطينيةيوجد فيها سوي إسرائيلي، وي
أنا أطالب بالتحديد المسبق لمعايير اختيار المشبوهين، وتضمينها في االتفاق، مثل إنـسان             : لم أكن راضياً فقلت   

 يحاول تهريب أسلحة، أو يخطط العتداء، أو يحمل أوراقاً مشبوهة، وبذلك نضمن أالّ تتمكنوا من اعتقال كـل                 
  .من ترغبون في اعتقاله

ثم ذهبت للتشاور مع الرئيس عرفات، وحال       . اقترح سينغر أن يتم صوغ هذا البند بصورة مقبولة من الطرفين          
الحل مؤلم جداً لنا، بيد أننا نقبله، وبعد ذلك واصلنا المطالبة بأن يولَّي الفلسطينيون إدارة الجنـاح                 : عودتي قلت 

  .علي أن يوجد ضابط أمن إسرائيلي هناكالفلسطيني من المجمع الحدودي، 
  .المكان منطقة أمنية، ويجب علي إسرائيل إدارته: عارض عوزي ديان هذا المطلب بشدة، وقال

ثم عملت أنا وسافير علي حل هذه       . وهكذا غرقنا في مشكلة جديدة، وغادرنا المكان للتشاور، كل مع مرجعياته          
 إذ اتفقنا علي أن يكون مديرا المجمع ـ في رفح وجـسر أللنبـي ـ     .المشكلة علي انفراد، وهذا ما تحقق فعالً
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إسرائيليين، وأن يتحمال مسؤولية الجناحين، علي أن يكون لكل مدير إسرائيلي نائب فلسطيني يحمل لقب مدير،                
ي وهكذا توصلنا ف  . ويكون مسؤوالً عن الجناح الفلسطيني، وأن يستعين بمساعدين في الشؤون اإلدارية واألمنية           

  .نهاية المطاف إلي حل مرض
  اتفاق المعابر الحدودية

أصبح اتفاق المعابر الحدودية جاهزاً، وقد استخدم كنموذج ـ في جانبه المثير للمشكالت، وفي أسـلوب حـل    
وتم صوغ االتفاق الخـاص  . المشكلة ـ لشبكة العالقات اآلخذة في التبلور بشأن الحكم الذاتي الفلسطيني بأكمله 

 صفحة، بصورة مكنت إسرائيل من مواصلة اإلشراف علي كل ما يتعلق بأمنهـا،              180لحدودية في   بالمعابر ا 
  .ومكنت الفلسطينيين من إبراز رموزهم الوطنية، ونيل أكبر قدر من الحفاظ علي كرامتهم

بنا علي  وبعد أن تغل  . لقد وضع هذا االتفاق قواعد العمل العملية، التي تتطلب التعاون الوطيد علي أرض الواقع             
هذه الصعوبة، انتقلنا للعمل علي حل مجموعة من المشكالت األمنية اُألخري، وأهمها السيطرة علـي محـاور                 

وكان حل هـذه المـشكلة      . الطرق العرضية الثالثة المؤدية من إسرائيل إلي الكتل االستيطانية في قطاع غزة           
عد الظهر، وبحضور شـمعون بيـريس       وفي ساعات ما ب   . يوجب التحاور مع الرئيس عرفات بصورة مباشرة      

واألخ أبو عمار، جري وضع خريطة أمام مجموعة كبيرة من الفلسطينيين والمصريين واإلسرائيليين، الـذين               
وتم كشف النقاب، خالل هذا االجتماع، عن الخطة اإلسـرائيلية الكاملـة لمعالجـة     . تجمهروا في غرفة الطعام   

  .األمن اإلسرائيلي في قطاع غزة
دون سيطرة إسرائيل علي المحاور العرضية، ال نستطيع التوصل إلي أي اتفاق، فهي شديدة األهميـة                : بيريس

  .بل لماذا أصالً تريدون تولي مثل هذه المهمة؟. لحماية االستيطان، ولن نترك لكم هذه المهمة
وضع عالمات علي   بعد نقاش طويل، وتدخالت من هنا وهناك، وافق األخ أبو عمار مبدئياً، بيد أنه تحفظ من                 

وطرح بديالً من ذلك    . المحاور علي أنها أراض إسرائيلية، ألن ذلك سيعني كسر السيطرة الفلسطينية علي غزة            
هو أن ينص علي أن يبني الفلسطينيون مواقع لهم للدفاع عن وسائل المواصالت اإلسرائيلية من المـستوطنات                 

  .هل ما أسمعه صحيح؟: وقد همس أحد اإلسرائيليين معلقاً باندهاش. وإليها
في نهاية ذلك الجدل، اقترح سينغر الصيغة التي تم قبولها، والتي تنص علي أن توكل إلـي إسـرائيل جميـع                     
الصالحيات والمسؤوليات المطلوبة للقيام بنشاطات أمنية مستقلة في محاور الطرق العرضية الثالثـة وعلـي               

  .األرصفة المحاذية لها
فاقيات باألحرف األولي، لتأكيد حدوث االنفراج، وإلتاحة الفرصـة لالنتقـال إلـي             طلب بيريس توقيع هذه االت    
حينها أعربت عن تذمري نظراً إلي أننا اطلعنا علي الخرائط في اللحظات األخيرة،             . التفاوض في قضايا ُأخري   

 إجراؤها في ذلك    وقد جلست إلي جوار سافير خالل المراسم التي تم        . وبالتالي فقد تم وضعنا أمام حقائق جاهزة      
المساء لتوقيع هذه االتفاقية الفرعية، بينما وقف خلفنا كل من األخ أبو عمار وبيريس والرئيس المصري حسني                 

وقد رفضت أنا توقيع الخريطة الملحقة بالتفاهم باألحرف األولي، ألن الخريطة الوحيدة التـي يمكـن                . مبارك
 هذه الخريطة ستكون ملحقة باتفاق غزة ـ أريحا، الذي سيوقع  توقيعها هي خريطة االتفاق العام للحدود، وألن

  .الحقاً بين األخ أبو عمار وإسحق رابين
لذلك رفضت توقيع الخريطة بينما وقعت التفاهم فقط، وانسحبت مسرعاً خارج القاعة، األمر الذي جعل بيريس                

ون ألعود فأوقع، بناء علي طلـب       أبو عالء يخدعنا، لم يوقع الخريطة، فطاردني رجال األمن المصري         : يصرخ
  .لقد كانت هذه الحادثة بمثابة مقدمة صغيرة لحادثة أكبر ستقع فيما بعد. من األخ أبو عمار والرئيس مبارك

إن المفاوضات حول باقي القضايا الخاصة باتفاق غـزة         : بدا الرئيس مبارك متفائالً خالل مراسم التوقيع، وقال       
لقـد  : بيع معدودة، وحينما سمع سينغر ذلك، جذب بيريس جانباً، وقال لـه           ـ أريحا، ستستكمل في غضون أسا     

هل تستطيعون إكمـال    : توصلنا حقاً إلي انفراج، بيد أن الجزء األكبر من المهمة ما زال أمامنا، تساءل بيريس              
  .سنحتاج إلي شهرين علي األقل: العمل في غضون أسبوعين؟، فرد سينغر
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لدكتور نبيل شعث وأمنون شاحاك إلي المفاوضات في إطار مجموعات العمـل            منذ ذلك، وبعد أن عاد كل من ا       
  . في طابا، أخذت العملية تتقدم بسرعة

فقد نجح سينغر وشعث في كتابة كم هائل من األوراق في غضون أسبوعين، وبدا أن االتفاق يلوح في األفـق،                    
كب أحد مستوطني كريات أربـع، الـسفاح        وفجأة بدت عقارب الساعة كأنها تعود إلي الوراء، وذلك عندما ارت          

، مجزرة مروعة بحق المصلين الفلسطينيين داخل الحرم        25/2/1994باروخ غولدشتاين، فجر اليوم الواقع فيه       
وكان الرد الفلسطيني علـي المذبحـة   . اإلبراهيمي في الخليل، راح ضحيتها العشرات من الفلسطينيين األبرياء        

وسط حالة من الغليان التي أخذت تنتشر في أوسـاط العـرب والفلـسطينيين              إيقاف المفاوضات مع إسرائيل،     
  .والمسلمين في مختلف أنحاء العالم

  مذبحة الخليل
وفي ظل أجواء الغضب والحزن التي خلفتها مذبحة الخليل، وجدت نفسي غير قادر علي العمل في أي مجـال                   

غير أن حكومة   . فسي شيئاً من العزلة الطوعية    من المجاالت المرتبطة باتفاق أوسلو، ورأيت أن أفرض علي ن         
إسحق رابين، التي شعرت باالرتباك والحرج، سارعت إلي العمل علي إدامة االتـصال بالقيـادة الفلـسطينية،                 

فأرسل رابين مستشاره جاك نيريا لمقابلة الرئيس ياسر عرفات فـي أثنـاء             . ووصل ما انقطع من خيوط معها     
ب عرفات بسحب المستوطنين من الخليل إلي كريات أربع، وتشكيل قـوة بـوليس              زيارة له للقاهرة، حيث طال    

وبعـد عـدة أيـام، فـي        . فلسطيني في المدينة، وإدخال قوة طوارئ دولية فيها لتهدئة مخـاوف مواطنيهـا            
، وصل إلي تونس وفد إسرائيلي يتكون من أوري سافير وعوزي ديان وجاك نيريـا لالجتمـاع                 14/3/1994

  .لسطينية، التي كانت تستضيف في الوقت ذاته دنيس روس وتيري رود الرسنبالقيادة الف
لم تعد اللقاءات التالية تتناول تنفيذ اتفاق غزة ـ أريحـا، وإنمـا    واستقبالنا الوفد اإلسرائيلي في بيت الضيافة، 

  .ات الثنائية الهشةتناولت الخليل، وحل النزاع، فيما بعد، محل التعاون الذي كان يلوح مبتعداً في أفق العالق
لقد ارتكبت القيادة اإلسرائيلية، بزعامة إسحق رابين، خطًأ جسيماً بعدم سحب المستوطنين من داخـل مدينـة                 

ولقد ارتكبت القيادة الفلسطينية، في المقابل، خطًأ جـسيماً أكبـر،           . الخليل، إذ كان ذلك ممكناً في تلك الظروف       
  .الء مدينة الخليل من المستوطنين بعد هذه المجزرةألنها لم تصر ولم تتمسك بقوة بضرورة إخ

  إغناء الذاكرة البصرية
أدت مذبحة الخليل إلي ابتعاد شخصي وطوعي، هذه المرة، عن سيل الوقائع والتطـورات والتـداعيات التـي                  

إسـحق  إذ بعد أن شاركت في استقبال الوفد اإلسرائيلي، الذي أرسـله            . أفرزتها النتائج المروعة لهذه المذبحة    
رابين إلي العاصمة التونسية لمعالجة المضاعفات الناجمة عن هذه المذبحة، انسحبت بعيـداً عـن كـل تلـك                   
االتصاالت، التي تتابعت في تونس وفي القاهرة علي هذا الصعيد، وال سيما أن المفاوضات التي كانت جاريـة                  

لفلسطيني، كان ال مفر منـه، وذلـك ليحـل    في إطار تنفيذ اتفاق غزة ـ أريحا، تم إيقافها بقرار من الجانب ا 
محلها، مفاوضات بديلة، انصبت كلياً علي معالجة ذيول المذبحة وتسوية اآلثار السياسية الناجمـة عنهـا فـي                  

  . الواقعين الفلسطيني واإلسرائيلي
لتـي  لذلك فإنني سأقفز في روايتي هذه عن مفاوضات أوسلو ونتائجها، عن كل تلك االتصاالت والمشاورات ا               

جرت بشأن الخليل، باعتبار أنني لم أكن مشاركاً فيها، ولم أكن راضياً عن نتائجها، وخصوصاً لجهـة عـدم                    
تمسك القيادة الفلسطينية بمطلبها المركزي الخاص بسحب المستوطنين من مدينة الخليل، وقبولها بترتيبات لـم               

ا في ذلك الحضور الدولي غير المسلح، أو        تؤد في واقع األمر إلي إحداث أي تغيير له مغزي علي األرض، بم            
دخول أعداد محدودة من الشرطة الفلسطينية المدينة المكلومة، أو غير ذلك من تفصيالت صغيرة أضاعت، من                
وجهة نظري، فرصة ذهبية نادرة لمواصلة الضغط علي إسرائيل، وسط أجواء عربية وإسالمية ودولية مؤاتية،               

تبرمة علناً ومنددة، ألول مرة، بالمستوطنين المتعصبين، وال سيما بعد صـدور            بل مناخات داخلية إسرائيلية م    
  .قرار عن مجلس األمن بإدانة المجزرة
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في إثر هذه التسوية غير الشعبية لقضية الخليل، التي استغرقت كثيراً من الوقت، تم علـي الفـور اسـتئناف                    
 فيما يتعلق باتفاق غزة ـ أريحا، في مـصيف   المفاوضات الثنائية برئاسة كل من نبيل شعث وأمنون شاحاك،

ونظراً إلي كل التطورات السالفة الذكر، لم       . طابا علي البحر األحمر، وفي العاصمة المصرية القاهرة بعد ذلك         
 من إتمام مهمتها في التاريخ المحـدد إلنهائهـا يـوم            13/12/1993تتمكن هذه اللجنة التي بدأت أعمالها في        

 تجاوز أول أجل من اآلجال الزمنية التفاق إعالن المبادئ، لينفتح الباب بعدئـذ علـي                ، وبذلك تم  13/4/1994
مصراعيه أمام تجاوز آجال زمنية الحقة، وليطلق إسحق رابين، في حينه، تصريحه الشهير ليس هناك تواريخ                

ماع بين الرئيس   مقدسة، إذ احتاج األمر لتدارك االلتزام بهذا الموعد المنصوص عليه سلــــــفاً، عقد اجت            
مايــــو في القاهرة، بحضور الرئيس حسني مبـارك، ووارن          ياسر عرفات وإسحق رابين في أوائل أيار      

كريستوفر، ودنيس روس، وشمعون بيريس، وغيرهم من رؤساء اللجان والطواقم التفاوضية، حيث وافق رابين              
لصغيرة الخاصة باتفاقيـة الحكـم الـذاتي        في نهاية جلسة عاصفة علي االستجابة لبعض الطلبات الفلسطينية ا         

االنتقالي، مثل توسيع مساحة أريحا خمسة كيلومترات، والمنطقة البحرية في قطاع غزة ستة كيلومترات مـن                
ومـن ثـم    . الشاطئ الجنوبي لساحل القطاع، ووجود شرطي فلسطيني علي النهر عند معبر أريحا مع األردن             

تفاقية الحكم الذاتي، بعد أن تخلل حفل المراسم العلنية مشاهد لـم تكـن              مايو توقيع ا   جري في الرابع من أيار    
  .متوقعة، حين رفض أبو عمار توقيع الخرائط، وظل علي رفضه ذلك إلي أن تدخل الرئيس مبارك بنفسه

 في تلك األثناء، كنت عدت إلي باريس لمواصلة المحادثات مع وزير المالية اإلسرائيلي، أبراهام شوحط، مبتعداً               
بقلبي وعقلي عن مجريات ذلك االتفاق الخاص بغزة ـ أريحا، كي أواصل في العاصمة الفرنسية المفاوضـات   

. المتعلقة باتفاق اقتصادي فلسطيني ـ إسرائيلي من المقرر له أن يكون جزءاً من اتفاقية الحكم الذاتي االنتقالي 
حو أسبوع فقط من يوم توقيع اتفاقيـة الحكـم          ، أي قبل ن   29/4/1994وفعالً تم التوصل إلي هذه االتفاقية في        

الذاتي في القاهرة، إذ تم توقيع االتفاق االقتصادي في وزارة الخارجية الفرنسية في باريس، بحـضور وزيـر                  
الخارجية الفرنسي آنذاك السيد جوبيه، وبينما وقعته عن الجانب الفلـسطيني وقعـه شـوحط عـن الجانـب                   

ر أن القيادة الفلسطينية قبلت، وهي توقع اتفاقية الحكم الذاتي، أن يخضع كـل              ومما هو جدير بالذك   . اإلسرائيلي
ما تم االتفاق عليه في باريس العتبارات األمن اإلسرائيلية، نزوالً عند طلب إسحق رابين، وهو األمـر الـذي                   

ـ             رر قوض كثيراً من أسس اتفاق باريس، وخصوصاً عندما أخذت إسرائيل تفرض الحـصار واإلغـالق المتك
. والطويل لمناطق الحكم الذاتي، كلما وقعت عملية، أو هجست أجهزة األمن اإلسرائيلية باحتمال وقوع عمليـة               

وبينما كنت في باريس أواصل مع عدد كثير من األخصائيين الفلسطينيين العمل علي وضع الشروط الماليـة،                 
ف إلي إخراج االقتصاد الفلسطيني من أمعاء       الجمركية والضريبية، ومناقشة أدق التفصيالت المتعلقة باتفاق يهد       

االقتصاد اإلسرائيلي، أقول إنه في تلك األثناء تلقيت خبر وفاة والدي، الذي كنت وعدته قبل عدة أشـهر، فـي                    
وعلي الرغم من شدة    . أثناء لقاء لنا في عمان، بقرب عودتي إلي أبو ديس، من دون أن أبوح له بأي تفصيالت                

 الشخصي لم ينل من عزيمتي علي مواصلة المفاوضات المضنية، وإنجازها في الموعـد              حزني، فإن هذا الفقد   
  . الذي يسبق توقيع اتفاقية الحكم الذاتي

  7/10/2005القدس العربي 
  
  

  لقاء الفصائل الفلسطينية مع الرئيس السنيورة  .54
  بقلم علي بركة 

 تـشرين األول علـى خلفيـة     8 السبت الماضي    جاء اللقاء الثاني للرئيس السنيورة مع الفصائل الفلسطينية يوم        
الضجة اإلعالمية المضخمة حول السالح الفلسطيني في لبنان وخاصة ما هـو موجـود خـارج المخيمـات                  

مستقرة في لبنان، وفي ظل الهجمـة العنـصرية         الالفلسطينية، ومحاولة البعض ربط ذلك بالحالة األمنية غير         
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لفلسطيني في لبنان، محاولين إقحام العامل الفلسطيني باألزمـة اللبنانيـة           لبعض النواب اللبنانيين على الوجود ا     
 وما تاله من أحداث أمنية وسياسية كادت تعصف بالكيان اللبناني كدولـة             1559التي نشأت بعد صدور القرار      

  . مستقلة ذات سيادة وبوحدة الشعب اللبناني من خالل إثارة الفتن المذهبية والطائفية
للقاء ليكرس الحوار كأسلوب ولغة حضارية بين األشقاء، وليؤكد على أن الحوار الـسياسي بـين                جاء انعقاد ا  

 الفلسطينية، بما   –الحكومة اللبنانية وممثلي الشعب الفلسطيني في لبنان هو المدخل السليم لتنظيم العالقة اللبنانية              
وقـد أكـد رئـيس    . مها حق العـودة  يحفظ سيادة لبنان على كامل أرضه ويصون الحقوق الفلسطينية وفي مقد          

 فلسطيني  –الحكومة اللبناني في لقائه مع وفد تحالف القوى الفلسطينية على ضرورة الوصول إلى تفاهم لبناني                
حول السالح الفلسطيني خارج المخيمات، ليصار إلى سحبه، وكذلك ضبط السالح الموجود داخـل المخيمـات                

سانية للشعب الفلسطيني في لبنان، وكل ذلك عبر الحوار فقط، نافيـاً أي             وإقرار الحقوق المدنية والمعيشية واإلن    
 فلسطيني، مذكراً بالظروف الصعبة التي يمـر بهـا لبنـان والتـي              –رغبة حالياً ومستقبالً بأي تصادم لبناني       

  . تستدعي تعاون الجميع
بسبب االحـتالل الـصهيوني     بدوره أكد وفد التحالف الفلسطيني أن الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف قسريين             

لفلسطين، وهم جزء من قضية سياسية هي قضية الالجئين الفلسطينيين، وهذه القضية بحاجة إلـى دعـم كـل                   
 الصهيونية الهادفة إلى فـرض      –األشقاء العرب وخاصة لبنان الرسمي والشعبي لمواجهة المشاريع األمريكية          

 قلقه من التعاطي األمني مع الملـف الفلـسطيني فـي            كما عبر وفد التحالف عن    . التوطين وشطب حق العودة   
لبنان، وطالب بالحوار السياسي للتفاهم على جملة القضايا المطروحة، ومنها القضية األمنيـة للوصـول إلـى                 

وقد سلّم وفد التحالف الفلسطيني مذكرة للرئيس السنيورة حـول          .   الفلسطينية –صيغة مشتركة للعالقة اللبنانية     
  .  الفلسطينية وقد وعد الرئيس بدراستها واالهتمام بمضمونها–طينية وصيغة العالقة اللبنانية الحقوق الفلس

  : ولقد نتج عن هذه الجولة من الحوار أمور عدة أهمها
إعادة األمور إلى نصابها بحيث صارت العالقة بين الدولة اللبنانية والمجتمع الفلسطيني عالقـة سياسـية            : أوالً

  .وليست أمنية
جعل مرجعية الحوار الحكومة اللبنانية بشخص رئيسها من الجانب اللبناني وجميع الفـصائل الفلـسطينية      : ياًثان

  .من الجانب الفلسطيني
تم االتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للحوار تضم وزيرين لبنانيين وممثلين عن الجانب الفلسطيني بواقـع         : ثالثاً

  . ف.ت. عن فصائل مممثل عن تحالف القوى الفلسطينية وآخر
انعكست أجواء الحوار اإليجابية على الوضع العام وتراجعت حدة المواقف اإلعالمية التي سـادت فـي                : رابعاً

  .األيام التي سبقت اللقاء الفلسطيني مع الرئيس السنيورة
ماعيـة لالجئـين    تأكيد الرئيس فؤاد السنيورة على فصل مسألة إقرار الحقوق اإلنسانية والمدنية واالجت           : خامساً

  .الفلسطينيين في لبنان عن مسألة السالح الفلسطيني
 هو التفاهم الفلسطيني الداخلي على مجمل القضايا المطروحـة والبعـد عـن    ،إن من أهم عوامل نجاح الحوار  

 الحساسيات الحزبية والضيقة لهذا الفصيل أو ذاك، والتعجيل في إنجاز المرجعية الفلسطينية الموحدة في لبنـان               
التي ينتظرها شعبنا بفارغ الصبر، فال بد للمرجعية الفلسطينية الموحدة أن تولد وال بد للحوار أن ينطلق حتـى                   

  .ال يصبح اللقاء الفلسطيني مع الرئيس السنيورة مجرد صورة للذكرى وهدف بعينه
  !.فهل يعي الجميع أهمية اللحظة المؤاتية، ويغتنموا الفرصة قبل أن تضيع؟

  12/10/2005 لسطيني لإلعالمالمركز الف
 

 ..  سببها ممارسات الشرطةغزةأحداث : الزهار .55
  : في حوراها مع الدكتور الزهار من غزة» السبيل«



 

 23

وقعت اشتباكات عنيفة بين السلطة الفلسطينية وأفراد من حماس، من وجهة نظركم، من المسؤول عن تفجير                *
  هذه األحداث؟ 

ومجردة والكل يشهد بذلك، نحن ضد جر الشارع في لحظة االحتفـاالت          أوال سياسة الحركة واضحة ومعلنة       -
واالندحار العدو الصهيوني لدوامة داخلية، ولم نكن في يوم من االيام نرغب فيها، وتحملنا فـي سـبيل ان ال                    
تحدث من الصعاب الكثيرة من سجن واعتقال وسحب اسلحة ومحاربة في األرزاق، وبالتالي فإن المـشكلة أن                 

استحقاقات خارجية لدى السلطة ويريدون أن يتملصوا من استحقاقاتهم الداخلية، فيصورا األحداث اليومية             هناك  
  . التي تحدث بين افراد او عائالت على انه قضية فصائل

السلطة وحركة فتح حملت تصريحات محمد نزال األخيرة الكثير، واعتبرتها سببا في تفجيـر األزمـة، مـا                  *
  رأيك؟ 

 تريد أن تسمع أي كلمة وهي دائما تهاجم النقد سواء من اإلعالم أو من المتحدثين بلغة المنطـق،                    السلطة ال  -
وهم يريدون أن تبقى الساحة اإلعالمية مفتوحة لهم، ونتساءل، ماذا الذي قاله محمد نزال؟ ال أحد ينكر أبدا أن                   

ا من يريد أن ال يعطي حماس فرصة،        هناك أطرافا في السلطة تريد أن تبقى في السلطة إلى اآلن، وهناك أيض            
  . أو أن يرى ابن حماس مدرسا أو موظفا، وهذه قضية استئصال واضح

بعض القادة في حماس تحدثوا عن مخطط لدى السلطة الفلسطينية لنزع سالح حمـاس تحديـدا، هـل هـذه                    *
  األحداث هي عبارة عن رسالة من حركة حماس للسلطة؟ 

 لحماس فهمناها عندما تم اعتقال أربعة من قادة الفكر والعمـل العـام فـي                 بالعكس، هذه رسالة من السلطة     -
إن هذه رسالة لحماس، واعتقد أن الذي يريد أن يرسـل رسـائل هـو               » رياض«الضفة، وعندما يقال للدكتور     

  . السلطة الفلسطينية أو بعض الجهات في السلطة وتحديدا المخابرات في الضفة
  في السلطة يحاول جعل سالح المقاومة عبئا على الشعب الفلسطيني؟ أال ترون في حماس أن البعض *
 نعم، وهذا ما قاله رموز في السلطة الفلسطينية من أنهم سيجعلون من السالح الفلسطيني عبئا على الـشعب                   -

الفلسطيني، واعتقد ان سالح المقاومة هو عبء على من ال يقاوم وهو الذي يحظى باحترام وتقدير ليس فقـط                   
  . الشارع الفلسطيني بل في الشارع العربيفي 
  طالما أن لدى حماس هذه المعلومات لماذا تنجر حماس لهذه الستفزازات؟ * 
 كيف انجرت حماس لالستفزازات؟ المشكلة األخيرة بدأت بين اثنين على قضية صراف آلي، والذي حـدث                 -

ت بـين الـسلطة وبـين الـشارع         أنها تطورت إلى إطالق رصاص على ابناء حماس، وتطورت إلى مواجها          
الفلسطيني، والقضية هي تصرف ميداني في حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ لم يخطط له احد ولم يرغـب                  

  . به احد وال يتمناه، ولكن ال نستطيع أن نقول للناس اسكتوا الن القضية طالت ارواح ابرياء
  ؟ ولكن لجنة المتابعة الوطنية حملت حماس المسؤولية عما حدث*
أوال من هي لجنة المتابعة؟ لجنة المتابعة هي فتح و الفصائل الفلسطينية المنضوية تحـت منظمـة التحريـر               -

والجهاد االسالمي، حماس جلست معهم وأفهمتهم الصورة بتفاصيلها ولم يعقب احد على ما قالته حماس، وفـي              
وا لهم انكم بذلك الموقف ستفجرون لجنـة        اليوم التالي أصدروا بيانهم، رغم أن أعضاء من اللجنة حذروهم وقال          

المتابعة، فغامروا بلجنة المتابعة وأصدروا هذا البيان كوسيلة لتغطية جهة ما في الشارع الفلسطيني، االمر الذي                
أدى إلى أن تتقوى به بعض الجهات التي ارادت من لجنة المتابعة أن تكون أداة في يديها، األمر الـذي دفعنـا             

  . ير بتواجدنا في هذه اللجنةالى اعادة التفك
  إذا هل تفكرون بالفعل باالنسحاب من لجنة المتابعة؟ *
 نحن سندرس هذا األمر دراسة معمقة، و أرى شخصيا أنه عندما تخرج هذه اللجنة عن تقاليدها التي تقـول                    -

  . انه ال مجال الصدار بيان اال بالتوافق، ال نستطيع أبدا ان نبقى فيها
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ي االعتداءات على كوادر حماس في الضفة، هل هي محاولة لفتح جبهة أخرى على حمـاس                ماذا تقرءون ف  *
  هناك، وهل صحيح أن حماس ضعيفة في الضفة الغربية؟ 

 مـن عناصـر     400 يجب أن ال ننسى أن هناك هجمة إسرائيلية كبرى على الضفة العربية طالت اكثر من                 -
ة مع اختطاف عدد مـن كـوادر الحركـة علـى أيـدي              حماس وغيرها، وأتمنى أن تكون هذه الحملة مصادف       

  . المخابرات، علما أننا نعرف تاريخ التنسيق والتعاون األمني بين أجهزة األمن واإلسرائيليين
هل حماس ضعيفة في الضفة، فنقول إن الناس في طولكرم خرجوا للـشوارع، ولـم               «أما ما يتعلق بموضوع     

ور أياد المختطف لدى المخابرات، أما بقية المدن لم تتحرك الننا تحدثنا            يعودوا إلى بيوتهم إال بعد أن عاد الدكت       
إليهم، وبالتالي من يقول إن حماس ضعيفة في الضفة هو مخطئ، ونقول إنه من المخزي أن تصاحب الحملـة                   

  . اإلسرائيلية على حماس حملة من بعض الجهات في السلطة الفلسطينية
ة، وأن أحداث غزة األخيرة ما هي إال تصدير الزمتها وخاصة بعـد             هناك من يرى أن حماس تعاني من أزم       *

 في الضفة الغربية، في انتخابات المرحلة الثالثة، هـل لهـذه األحـداث عالقـة                -كما يرى البعض  -خسارتها  
  . بانتخابات البلديات في المرحلة المقبلة

اس حصلت علـى اعلـى نـسبة         ومن قال إن حماس خسرت في الضفة الغربية؟ إذا تحدثنا عن النسب فحم             -
أصوات، وتليها بعد ذلك حركة فتح، وكذلك من قال إن حماس عندها ازمة، أين هي االزمة وحمـاس التـف                    
حولها اآلالف من الفلسطينيين في غزة وغيرها، ومن يعاني من أزمة هم الذين يهربون من االنتخابات والذين                 

  . ال يريدون أن يدخلوها
األحداث األخيرة، محاولة من السلطة لجر الشارع إلى ما يشبه الفوضى والحـرب             بعض المحللين رأوا في     * 

األهلية مما يتيح ألبو مازن أن يعلن حالة الطوارئ حتى ال يدخل في مرحلة انتخابات المجلس التشريعي، مـا                   
  تعليقكم؟ 

  
ري ورغم كل التأكيدات مـن      هذا ما يقوله المحللون، وال أميل إلى القول إن السلطة ال تريد انتخابات، وتقدي             -

  . الجهات الرسمية أن عند حركة فتح ازمة حقيقية، وأزمتهم في ازدياد
البعض يرى أن اللقاء الذي ربما يعقد بين شارون وعباس برعاية الملك عبد اهللا جزء منـه كبيـر سـيكون                     *

  كة حماس؟ وأمريكا ترفض مشار» اسرائيل«مخصصاً لحركة حماس واالنتخابات التشريعية خاصة ان 
 الموقف اإلسرائيلي معلن هم ال يريدون لحماس ان تدخل االنتخابات ألنها ستفوز بها، وهم يريدون ثمن هذا                  -

الدخول بنزع السالح، يريدون أن يؤمنوا حدودهم ويرسخوا احتاللهم وتوسيع استيطانهم في الـضفة بعظمـة                
د سيمارس الضغوط على الـسلطة الفلـسطينية، واآلن         مسمومة اسمها االنتخابات، أما الموقف األمريكي بالتأكي      

  . ننتظر ما هو رد وموقف السلطة من هذا اللقاء، وبناء عليه يتحدد موقفنا وموقف الشارع
  هناك من يرى أن هناك تواطؤاً عربياً إقليمياً على حركة حماس، هل تشعرون بذلك على الحركة الضعافها؟ *
هامات وليس عندنا ما يثبت ذلك، بل على العكس نحن نرى ان بعض الجهات              الحقيقة ال نستطيع ان نلقى باالت     -

تحاول ان تتدخل بشكل إيجابي لتهدئة الشارع وجمع الصف، ونحن ال ننطلق من فكرة المـؤامرة ويمكننـا ان                   
نلغيها، أما المؤامرة األمريكية واإلسرائيلية فهي واضحة، ولكن أن نقول إن هناك تجمعـاً عربيـاً إلضـعاف                  

  . حماس على ارض الواقع فهذا غير موجود
البعض وقف مستغربا عندما أعلنت األجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية التوصل لوثيقة شـرف، وتـساءل      *

  الشارع الفلسطيني لماذا القوى السياسية ال تتوصل لوثيقة شرف؟ 
هناك قوى تحشر نفسها في الـساحة        القوى السياسية الحريصة على التوحد في الساحة الفلسطينية معروفة، و          -

السياسية وليس لها قاعدة شعبية، أما فيما يتعلق بالفصائل المقاومة، فهؤالء بينهم ميثاق أشرف من الورق، وهو                 
ميثاق الدم الذي واجهوا به العدو االسرائيلي وحققوا به هذا االنتصار وبالتالي هناك بينهم وحدة موقف ووحـدة          
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ل يقدر هذه الفصائل بدورها المقاوم ويقدر دورها االن في التصدي للمـؤامرة التـي               هدف ووحدة وسيلة، والك   
  . تريد ان تجر الشارع وتحرف سالح المقاومة عن هدفه

  أخيرا، إلى أين تسير األمور بصراحة الدكتور الزهار؟ * 
إن : فيد منه، ثانيـا   األمور في تصوري الى األحسن، ألن المقاومة حققت إنجازا، وعلى الضفة أن تست            :  أوال -

إمكانية التغول على سالح المقاومة غير واردة وغير ممكنه وهي ضمانة، ألن قوة الضمير تحتاج الـى قـوة                   
  .الشارع الفلسطيني بوعيه يدرك اآلن أين الخطأ ومن الذي فعلوه: ساعد، وثالثا

  11/10/2005السبيل االردنية 
  

  !!حين تغدو حماس هي العدو .56
  ياسر الزعاترة 

 نتجنى على السلطة الفلسطينية وقيادتها إذا قلنا إن سلوكها السياسي خالل األسابيع األخيرة قد أخذ يشير إلى                  ال
خلل خطير في األولويات سيؤثر تأثيراً جوهرياً على مسار القضية الفلسطينية خالل المرحلة المقبلة، ذلـك أن                 

حماس لم يعد في حاجة إلـى دليـل، ويكفـي أن            توجيه البوصلة السياسية برمتها نحو تحجيم ومطاردة حركة         
  .يذهب رئيس السلطة إلى أن انفجار جباليا هو أساس المصائب التي حلت بالفلسطينيين

يعلم السيد محمود عباس أن بضعة صواريخ أطلقتها كتائب القسام على بلدة سديروت لم تكن هـي المـشكلة،                   
اً عليها، واعتقال أربعمائة كادر من حماس لم يكن بسبب          فقرار شارون استبعاد حماس من االنتخابات كان سابق       

تلك الصورايخ، بدليل أن كثيراً منهم لم يعتقل حتى أثناء عملية السور الواقي، وقبلها وبعدها إثـر عـدد مـن                     
  .عمليات العيار الثقيل في العمق الصهيوني، وبالطبع لنشاطهم البعيد عن العمل السياسي والعسكري

 محمد الشيخ خليل من الجهاد اإلسالمي وقبله العشرات من كوادر الجهاد وكتائـب األقـصى                هل اغتيل القائد  
! والقسام بسبب صواريخ سديروت، أم أن اإلصرار على البقاء في معبر رفح هو نتاج لتلك الصورايخ أيـضاً؟                 

 وأين ذهبت   هل جاء ذلك االستخفاف المريع بكل شروط التهدئة من قبل شارون رداً على صواريخ سديروت؟              
نـذكر  ! تلك الشروط من وقف لالغتياالت واالعتقاالت إلى اإلفراج عن األسرى والخروج من المدن والقرى؟             

قادة السلطة أن عدد الذين اعتقلوا منذ إعالن التهدئة إلى اآلن قد زاد بكثير عن الذين أفرج عنهم إثرها، وهـم                     
  .تسعمائة أسير كان معظمهم على وشك إنهاء محكوميته

لن يقول لنا البعض إن حماس قد أخطأت هنا وأخطأت هناك، فاالستعراضات العسكرية لم تكن حماسية فقـط،                  
وقد بدأتها الفصائل األخرى، وفي حين يجري التغاضي عن أخطاء الفصائل األخرى، فإن أخطاء حماس هـي                 

ماس حـصلوا علـى     التي توضع تحت المجهر ويجري التركيز عليها، ومن قتلوا بسبب صدام مع عناصر ح             
مقابلة مع السيد الرئيس بينما سقط العشرات ضحايا االنفالت األمني الذي تقف خلفه مجموعات أمن الـسلطة،                 

ال نضيف جديداً إذا قلنا أن عملية مطاردة من طرف حزب الـسلطة             !! ولم يحظ أهلهم بمقابلة مع وزير صغير      
روفة، فكيف حين يقتحم بضع عشرات من الموظفين أو         لحزب المعارضة الرئيسي، وبذات التقاليد العربية المع      

رجال األمن المكلفين من قبل أحدهم مبنى المجلس التشريعي ويطلقون الرصاص احتجاجاً على مـا يـسمونه                 
التهاون في لجم حماس، أو كأن تقوم مجموعات من رجال األمن باختطاف عناصر من حمـاس فـي الـضفة                    

لو كانت الحرب قد وضـعت أوزارهـا        !! ن الخطاب من أجل تهديد حماس     وينسبون أنفسهم إلى اسم الفاروق ب     
وحان أوان توزيع التركة لما هالنا األمر، لكننا إزاء معركة ما تزال في بداياتها، فغزة لم تتخلص من االحتالل                   

 والقدس ومشروع الدولـة المؤقتـة       ةبعد، وشارون يعلن في وضح النهار مشروعه القادم بشأن الضفة الغربي          
ما يجري مهزلة بكل معنى     ! الهزيلة، فلماذا يراد للفلسطينيين أن يحرقوا سفنهم ويكسروا مجاديفهم قبل األوان؟          

الكلمة وعلى حماس أن تكون واعية لفصولها، فأن تكون الضحية خير لها من أن تضع نفسها في موقع التهمة،                   
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ننا نعلم أن بعض القهر يغدو صعب االحتمال في كثير          ولتكن الثقة عالية بالجماهير أوالً، وبالمستقبل ثانياً، مع أ        
  .من األحيان
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