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*** 

  ه مستشاري يستبق زيارته بلقاءبوشعباس يقوم بجولة و .1
  غـزة   مـن  عبدالجبار ابو غربية   و  ردينة فارس  ,القادر فارس  عبد ، عن مراسليها  13/10/2005اظ   عك نشرت

 أن محمود عباس سيتوجه السبت المقبل الى عمان ضمن جولة تشمل العديد             , مصادر فلسطينية  هقالتما   :عمانو
من ناحيـة أخـرى     . نيا الفاتيكان وأسبا  , فرنسا ,تشمل مصر س ةجولالان  إلى   عطا اهللا خيري     أشارو. من الدول 

. بوش عقد اجتماعا مفاجئا األسبوع الماضي مع عدد من مـساعدي عبـاس            أن  واشنطن بوست   القالت صحيفة   
 هم بوش الى أن عـددا مـن       كارين هيوز وقالت إن المسؤولين الفلسطينيين استدعوا إلى االجتماع بعد أن نبهت           

  . عباس ةيتواجدون في واشنطن لإلعداد لزيار
 بتلك الدعوة وقالـت المستـشارة القانونيـة          فوجئوا نين الفلسطيني يالمسؤولأن   13/10/2005ن  البيا وذكرت

ـ  وعد هقالت ان و. اتخذ قرارات صعبة  وقد  ن أبو مازن زعيم قوي      بأ أقر لهم  ان بوش    ,عباسل ضغط علـى   بال
 المخاوف مـن    ولح  كما أنه طمأن الوفد    . ذلك  إذا استدعى األمر    ورقة مؤثرة لديه   ستخدميسوف  أنه  إسرائيل و 

ورفض ناطق باسم البيت األبيض الكشف عما دار في اللقاء إال انه قال انـه               . احتمال بقاء قطاع غزة معزوال    
   .تطرق إلى إحالل الديمقراطية ووقف اإلرهاب وحماية حقوق اإلنسان

ميركـي  القنـصل األ به صرح إلى ما  :ا ف ب، رويترزنقال عن  13/10/2005 المستقبل اللبنانيـة    ونوهت
 الذي تعرضـت لـه هيـوز     حول القضية الفلسطينية اللقاء هو انعكاس لإللحاحيعتقد أن ه ان,السابق في القدس  

  .األخيرة في الشرق االوسطخالل جولتها 
ن قمة عباس وبوش ستتناول جملة مـن القـضايا         أل عريقات   وقإلى  : غزة من   13/10/2005الحياة   وأشارت

واضاف ان عباس سيطلب من بـوش الـضغط علـى            .حلة ما بعد االنسحاب   المهمة والحساسة، من بينها مر    
ـ      .اسرائيل لوقف تدخلها في االنتخابات، كما سيطلب الضغط لتنفيذ تفاهمات قمة شرم الشيخ              هواشـار الـى ان

 اهمهـا رفـض االجـراءات       , على قضايا مهمة وحساسة جداً بالنسبة الـى الفلـســـطينيين           أيضا سيركز
 .دية الجانب التي تسبق محادثات الحل النهائي وتجحف بهااالسرائيلية االحا

  
  منظمة التحرير الفلسطينية تتهم سورية وإيران باللعب بالنار في لبنان .2

كشف عضو بارز في منظمة التحرير الفلسطينية في رام اهللا  النقاب عن ان قيـادة                  : من حميد غريافي   ،لندن
ع المستوى برئاسة وزير او مسؤول كبيـر لمحاولـة تطويـق            السلطة عاكفة اآلن على تشكيل وفد رسمي رفي       

فـي محاولـة     النزاع المتصاعد ميدانيا ونفسيا بين اللبنانيين والفلسطينيين عبر اتخاذ اجراءات أخوية مشتركة           
القيادة العامة ولتنظيف المخيمات مـرة      ¯ صارمة لكبح جماح الفصائل المتطرفة وعلى رأسها الجبهة الشعبية          

من , ى األبد من تلك الحركات او المجموعات المتعاونة مع اسامة بن الدن واشباهه من قادة االرهاب               واحدة وال 
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امثال عصبة االنصار وجند الشام وغيرها من هذه البوتقة من المتطرفين التي تؤذي الفلسطينيين انفسهم قبـل                 
خر الطريـق مـع تلـك الفـصائل         ˆوغ ا واكد المسؤول الفلسطيني في رام اهللا الى بل        .اذية اللبنانيين واالخرين  

واتهم المسؤول إيران   . المنتشرة خارج المخيمات والتي تقيم قياداتها السياسية والعسكرية خارج الحدود اللبنانية          
بالدخول مباشرة على الخط الفلسطيني الذي بلغ حده الذي ال يطاق باستدعاء رئيس مجلس الشورى االيرانـي                 

 دمشق قادة وممثلي ثمانية فصائل فلسطينية معادية للسلطة لوضع خطط جديـدة             في نهاية االسبوع االسبق في    
, استنادا الى مفاعيل اخالء غزة من االسرائيليين لنشر الفوضى في الضفة الغربية وفي لبنان في الوقت نفـسه                 

ريـد إيـران    ال ت , يلة كما نعتقد الى انسحاب اسرائيلي مماثل من الضفة الغربيـة          ˆلنسف المحاوالت الجدية اال   
 هـم غيـر     2005واكد مسؤول منظمة التحرير فـي رام اهللا ان فلـسطينيي             .وسورية حدوثه على االطالق   

ولـم  , ن بدأت تساعدنا الستعادة حقوقنا بالحوار والسياسة وتدخل الدول الصديقة         ˆ فاالمور اال  1975فلسطينيي  
وفي الـسياق   . الوطنية او االحزاب التقدمية   الحركة  ¯ نعد بحاجة الى المدفع وال الى ما كان يسمى في لبنان ب           

السياسة النقاب عن ان مصر والمملكة      ¯كشفت مصادر ديبلوماسية مصرية في القاهرة في الوقت نفسه ل         , نفسه
العربية السعودية والجزائر بصورة خاصة تسعى جاهدة الى منع منظمات الرفض الفلسطينية المتطرفـة مـن                

لذلك تجري اتصاالت حثيثة مع الجهات العربيـة والدوليـة لـسحب هـذه              وهي  , االضرار مرة اخرى بلبنان   
الى خارج الحدود في اسرع     , المنظمات الخارجة على السلطة الفلسطينية والمنتشرة في بعض المناطق اللبنانية         

وقالـت  .الن القادة العرب لن يسمحوا مثل المجتمع الدولي بتفجير االوضـاع الداخليـة اللبنانيـة              , وقت ممكن 
لمصادر ان القاهرة والرياض نبهتا من يعنيهم األمر من الدول الضالعة في لبنان الى خطورة اللعبـة الـدائرة                   ا

وذكرت ان المعلومات الغربية التي تتطابق مع معلوماتنا تؤكـد ان هـذين             . راهناً لنشر الفوضى في هذا البلد     
والنظام الجديد في لبنان يمتلكـان قواعـد        الفصيلين الفلسطينيين األكثر حدة وتطرفاً ضد سلطة محمود عباس          

وان نشاطيهما المسلحين ينتـشران خـصوصا       , ومعسكرات تدريب أكثر عدداً بكثير مما تذكر وسائل اإلعالم        
 السورية لحماية ظهريهما في حال قررا خوض معركة مع الجـيش اللبنـاني او مـع                 -قرب الحدود اللبنانية    

ولم تستبعد المـصادر الديبلوماسـية      .سيطرتين على المخيمات اللبنانية   فصائل منظمة التحرير ومنظمة فتح الم     
المصرية ان تقدم الدول الداعمة لهذه المنظمات المتطرفة المقيمة في سورية اصال والتـي تطالـب الواليـات                  

 -بية  بدفع الجبهـة الـشع    , المتحدة واوروبا بانتزاع انيابها ومنعها من ان تكون العباً قوياً في تخريب المنطقة            
وباتجاه القيام بأعمال   , القيادة العامة وفتح االنتفاضة ومجموعات اخرى متطرفة ولكن صغيرة داخل المخيمات          

سريعة مخلة باألمن لزعزعة االستقرار الفلسطيني في لبنان وهز األمن اللبناني الحراج الحكـومتين اللبنانيـة                
  .والفلسطينية

 13/10/2005السياسة الكويتية 
  
  ع باقية بقرار من مركزية فتححكومة قري .3

اللجنة المركزية لفتح قررت إرجاء النظـر فـي مـستقبل           أن  : رام اهللا  من   12/10/2005 قدس برس    ذكرت
  . من واشنطنعباسالحكومة إلى حين عودة 

حمد قريع أعاد الكـرة الـى ملعـب         أن أ : رام اهللا  من   سائدة حمد  عن مراسلتها    13/10/2005 الحياة   ونشرت
تخاذ قرار في شأن حجب الثقة، مشيرا الى ان عباس سيوجه رسالة الى المجلس يوضح فيهـا ان                  التشريعي ال 

  .تبقى حتى موعد الترشح لالنتخاباتسالحكومة 
أن مـن    , أحمد الـديك   هأعلنإلى ما    :رويترز نقال عن    رام اهللا  من   12/10/2005 اسالم اون الين     ولفت موقع 

لم نقتنع فسيجري المجلس تصويتا علـى سـحب الثقـة ونـسقط              سيدرسون الرسالة، وإذا     التشريعيأعضاء  
  . الحكومة
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حركـة  ال مصادر فلسطينية مقربة من      هكشفتما  :  د ب أ    نقال عن  رام اهللا  13/10/2005 الغد األردنية    وأشارت
 بتشكيل حكومة جديدة معظم وزرائها من قطاع غزة برئاسة           القاضي ميركياألطلب  ال رفضت   ها ان ,مساء امس 
  .راء من القطاعرئيس وز

ان اللجنـة   مـن    شـعث     إليه شارما أ : القدس المحتلة من   13/10/2005 لدستور ا  مراسل  جمال جمال  ولاوتن
   . ان موعد االنتخابات لم يتغير في اجتماعهاالمركزية اكدت

ن اللجنة ناقـشت    أ ه شعث من  وضح ما أ  :وليد عوض من رام اهللا     13/10/2005القدس العربي     مراسل وذكر
ة عقد اجتماع قريب للمجلس الوطني المركزي لمنظمة التحرير، وتنـشيط الحـوار الفلـسطيني طبقـا                 امكاني

  .لالتفاقيات الموقعة
  
  شارون لم يترك شيئا للتفاوض   : عريقات .4

صرح صائب عريقات بأن شارون لم يبق شيئا للتفاوض مع الفلسطينيين وأنـه يريـد           :  تغريد سعادة  -رام اهللا   
 وأكد  ,عدما أعلن أن تطبيق خارطة الطريق مرتبط بمدى تقيد الجانب الفلسطيني بالتزاماته           االمالءات فحسب، ب  

إن معظم التزاماتنـا     عريقات   وقال. أن إسرائيل ستعزز سيطرة احتاللها على القدس والضفة الغربية والجوالن         
  . بندا واحدا لم يطبقهطبقت في مجاالت االصالح والمؤسسات واالجهزة واالنتخابات المركزية، لكن

  13/10/2005االتحاد االماراتية 
  
  ميثاق شرف لضمان سالمة االنتخابات التشريعية  .5

 كشفت مصادر في قطاع غزة عن توصل فصائل المقاومة إلى ميثـاق شـرف وطنـي    :غزة ـ ماهرابراهيم 
موعـدها   سيجرى توقيعه منتصف األسبوع المقبل لضمان إجراء االنتخابات التشريعية في أجواء سليمة فـي             

لجنة، وااللتـزام بقـانون     الأوضح منسق لجنة االنتخابات المركزية أن الوثيقة تؤكد التعامل التام مع            و .المقرر
  .االنتخابات، وأشار إلى انه من المفترض أن تشكل لجان متابعة من أجل تطبيق ما ورد في هذا الميثاق

  13/10/2005البيان 
  
  تقرير غير حاسم عن وفاة عرفات  .6

لجنة فلسطينية لتقصي الحقائق حول وفاة      أن   :وكاالت نقال عن    رام اهللا من   13/10/2005 الغد األردنية    نشرت
 بشكل اساسي الى تقريـر اطبـاء فرنـسيين          هاتقرير  واستند ,سببالياسرعرفات أقرت امس بفشلها في تحديد       

 تهاشارت الى ان تدهور صـح     لكنها   .وخلص الى انه يعرب عن االمل بان يكون ذلك ممكنا في يوم من االيام             
  . تشرين أول12 ساعات من تناوله وجبة عشاء في يوم 4بدأت بعد 
مـا توصـل إليـه األطبـاء        أن  ,  قريع للـصحافيين   ما قاله : ب.ف.أ نقال عن    13/10/2005البيان   وأضافت

انه لـم يـتم   وأوضح .  لم يستطع الطب ان يجد حالً لها هالفرنسيون والفلسطينيون هو ان األمراض التي أصابت      
وقال لذلك نحن لن نغلق     . العثور ال على فيروس وال بكتيريا وال جرثومة وال ورم سرطاني وال إيدز كما قيل              

  .سببالهذا الملف ألن الطب قد يكون قادراً في المستقبل على تحديد 
  

  السلطة تطلب من قطر تسليمها مسؤوال تورط في الفساد  .7
 طالبة تسليمها احد المسؤولين السابقين الذي تورط فـي قـضايا            قطرى  توجهت السلطة مؤخرا ال   :  الفت حداد 

وقالت مصادر فلسطينية ان هذا المسؤول حصل على ماليين الدوالرات من خالل عمله كمدير عام فـي                  .فساد
   .واضافت انه تمكن من الهرب قبل عدة اعوام بعد ان ذكر اسمه في تقارير هيئة الرقابة .وزارة التخطيط
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  . يعمل في بنك قطر الوطنيهت انواوضح

  12/10/2005 48عرب 
  
  مسلحون يختطفون صحافيين في غزة .8

مجموعة مسلحة مجهولة خطفت امـس      أن  :  من غزة نقال عن وكاالت     13/10/2005 العمانيةالوطن   نشرت
وقال توفيق ابـو خوصـة ان المجموعـة اقتـادت           . صحافيين اجنبيين هما امريكي وبريطاني في خان يونس       

  .جلين الى جهة غير معلومةالر
تم االفراج   نهمن أ  , الحقا  ابو خوصة  هقالما  : ا ف ب   نقال عن    غزةمن   13/10/2005 الغد األردنية    وأشارت

  .عن الصحافيين وهما موجودان بحماية االجهزة االمنية
  
   يصف قانون السلطة القضائية بالشخصنةالصوراني .9

، مطالبـاً عـدم     نةشخـص بالة القضائية بوضعه الحـالي      وصف زهير الصوراني مشروع قانون السلط     : غزة
مشروع يحتوي على نصوص غير دستورية من شأنها منح السلطة التنفيذية السيطرة            الوأكد أن    .المصادقة عليه 

فـإن   دون عرضه على مجلس القـضاء،        هوأكد أنه في حال إقرار المجلس التشريعي ل        .على السلطة القضائية  
  .عن فيه أمام المحكمة الدستورية العلياسيتداعى إلى الطاألخير 

  13/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 االنتخابات البلدية منتصف كانون األول  .10
أعلن خالد القواسمي، أن الحكومة اتخذت قراراً بإجراء االنتخابات البلدية في المرحلة الرابعة في : رام اهللا

أن هذه المرحلة ستشمل المدن الكبرى في الضفة الغربية، وفي وأوضح،  .الخامس عشر من كانون األول القادم
إجراء انتخابات المرحلة الخامسة واألخيرة، بعد  وتوقع .قطاع غزة في بلديات أم النصر، والفخاري والقرارة

 .انتهاء االنتخابات التشريعية
  12/10/2005 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  خابات و الوضع االمنياستطالع حول المشاركة في االنت .11

أظهر استطالع للرأي العام أجراه المركز الفلسطيني لتعمـيم الديمقراطيـة وتنميـة             :  قنا - رويترز -رام اهللا   
 يعتبـرون أن النظـام      %34‚9 أن   إال وأشـار    . سيشاركون فى االنتخابات التشريعية المقبلة     %79 المجتمع أن 

 ولـم يبـد رأيـا بهـذا         ,%30‚4لسطينية فيما رأى عكس ذلـك       االنتخابي المختلط يناسب الحالة السياسية الف     
 عتقـد ي من ناحية أخرى  .  االنتخابات المختلفة بأنها عشائرية وحزبية معا      %60‚6 وصنف %.34‚7الخصوص  

 أن اعادة االنتشار من قطاع غزة ستؤثر سلبيا على الحالة        %37ويرى  ‚  بوجود حالة من الفلتان االمنى     77%‚2
  . على ضرورة فتح ملف الفساد%81أكد فيما  .بعكس ذلك يعتقدون %33‚9 مقابل االمنية الفلسطينية

  13/10/2005الوطن القطرية 
  

  الفصائل تنفي تلقيها أي دعوة الستئناف الحوار في القاهرة .12
 نفت الفصائل الفلسطينية تلقيها اي دعوة حتى هذه اللحظة من اجل عقد جولة جديـدة مـن الحـوار                    :رام اهللا 

وقال خالد البطش ان حركته او أياً مـن          .ي القاهرة خالل شهر رمضان الجاري او بعد عيد الفطر         الفصائلي ف 
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. الفصائل لم تتلق دعوات من قبل المصريين من اجل جولة جديدة من الحوار ستعقد خالل رمضان في القاهرة                 
 في اعالن القاهرة كمـا       نحن لدينا معلومات منذ فترة طويلة عن جولة من الحوار ستعقد، وتم االتفاق             :اضاف

وأكـدت   .اتفقنا مع مدير المخابرات العامة المصرية على ذلك، ولكن لم توجه لنا دعوات من اجل حوار قريب                
واوضح أمين سر لجنة المتابعة العليا للفصائل ابـراهيم أبـو            .حماس انها لم تتلق أي دعوة لجولة من الحوار        

  . دعوة لعقد اجتماع فصائلي في القاهرة نهاية شهر رمضانالنجا، ان الفصائل لم تتلقّ حتى اآلن أية 
  13/10/2005المستقبل اللبنانية 

  
 تحالف القوى الفلسطينية يؤكد على الحوار مع لبنان  .13

قيادة لبنان لتحالف القوى الفلسطينية خالل اجتماع لها في مخيم مار اليـاس               أن    13/10/2005السفير  ذكرت  
فلسطين ولبنان، وعند الحوار اللبناني الفلسطيني وضرورة تفعيله للوصول الى          امس، توقفت عند االوضاع في      

واعتبرت القيادة خطوة السنيورة للحوار مع الفـصائل        . تفاهم حول مجمل الملف والوجود الفلسطيني في لبنان       
ايا كافـة  خطوة ايجابية، كما اعتبرت التعاطي السياسي مع الموضوع الفلسطيني مدخالً سليماً لمعالجـة القـض            

ادة العامة، حول السالح الفلسطيني، وأبـدوا       يالقوونفى المجتمعون وجود صفقة بين السنيورة       . بالحوار والتفاهم 
  .تمسكهم بالحوار مع الدولة اللبنانية مع رفض التحريض العنصري ضد الفلسطينيين في لبنان

يضي اسـتقبل وفـد تحـالف القـوى         وزير االعالم غازي العر    أن  13/10/2005 النهار اللبنانية    وجاء في 
بعضهم يقول ان الفلسطيني يريد التوطين، ونحن نقـول          : وتحدث حماد باسم الوفد، قال    ،  الفلسطينية في لبنان  

ولقاؤنا اليوم كان ايجابياً كمـا هـو دائمـاً مـع الـوزير              . الفلسطيني قدم وال يزال الدماء تمسكاً بحق العودة       
 هي في حاجة الى سلة واحدة وكل شيء قابل للحوار على قاعدة مصلحة               وكل الملفات االخرى نعم    .العريضي

ويفترض بلبنان الشقيق ان يتعامل معنا في شـكل          . الشعب الفلسطيني وايضاً على قاعدة امن لبنان واستقراره       
  .انساني وال يجوز ان يبقى الفلسطيني محروماً حقوقه المدنية واالجتماعية

  
  دنا وأي حوار يجب أن يكون معنا ترسانة األسلحة عن: المقدح .14

رأى منير المقدح أنه ال توجد ضمانة للفلسطيني إذا نزع سالحه، وال ضمانة لـه سـوى                 :   رأفت نعيم  ،صيدا
وسأل من الذي سيحمي الفلسطيني في لبنان؟ هل تستطيع الدولة اللبنانية حمايته وهي التي              . التمسك بهذا السالح  

 1982 تحميه الضمانات الدولية وقد كانت هناك ضمانة دولية في العـام             لم تستطع أن تحمي رؤساءها؟، وهل     
واعتبر ان الذين التقوا رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من مختلف القـوى             .وكان ثمنها مجازر صبرا وشاتيال؟    

نه في  والفصائل الفلسطينية ال يمثلون السالح الفلسطيني وال يملكون سالحاً، وأكثرهم كان لديه سالح وتخلى ع              
من يريد أن يحكي بالسالح عليه      :  ومعظمهم غير معروف من الشعب الفلسطيني، وقال       1992 و 1991العامين  

وترسانة السالح وأطنان األسـلحة موجـودة       .. أن يحكي معنا، فنحن المعنيون بالسالح الفلسطيني وليس غيرنا        
لى هذا السالح ولم يرد في قاموسنا       عندنا، وأي حوار حول هذا الموضوع يجب أن يكون معنا، وال مساومة ع            

وعلى الفـصائل   . وانتقد المقدح عدم التشاور معه في موضوع السالح الفلسطيني كونه معنياً به            . تسليم سالح 
والتحالف أن يلتقوا الشعب الفلسطيني قبل أن يتحدثوا باسمه، وإذا لم يكن هناك تشاور معنا فلن نعتـرف بهـم                    

قة في التعاطي ستضطر الحكومة اللبنانية الى إجراء حوار مـع كـل مجموعـة               وهذه الطري .. وبما سيقررونه 
  .مسلحة في المخيمات على حدة

  13/10/2005المستقبل اللبنانية 
  

  لشيخ الطويللاالحتالل يجدد االعتقال اإلداري  .15
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 فقـط مـن     جددت سلطات االحتالل االعتقال اإلداري ألحد أبرز قادة حماس في الضفة الغربية، وذلك قبل أيام              
  وأفادت مصادر األسرى أن إدارة معتقل النقب أبلغت الشيخ جمال الطويل من قرار تمديد  .موعد اإلفراج عنه

  
  . أشهر قبل أيام من موعد اإلفراج عنه4اعتقاله اإلداري لمدة 

 13/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  إستشهادية شهداء األقصى تنفي مسؤوليتها عن إرسال فتى لتنفيذ عملية  .16
 اعلنت كتائب شهداء األقصى استغرابها من اتهامها بإرسال احد األطفال الفلسطينيين لتنفيذ عمليـة           : ألفت حداد 

 قامت باالتصال فيما بينها     أنهاوقالت  . استشهادية بعد قيام قوات االحتالل باعتقاله في مخيم بالطة بمدينة نابلس          
تبين بأن جيش االحتالل قد قام بإجبار الطفل الفلـسطيني          ونفيذ عملية،   للتأكد من مسؤوليتها عن إرسال الطفل لت      

على إلصاق التهم بعدد من قادة الكتائب واتهمامهم بالعمالة لصالح المخابرات االسرائيلية وبأنهم أجبروه للقيـام                
  .بالعملية االستشهادية

  12/10/2005 48عرب 
 

  وفد من حماس يزور مقر الصليب األحمر  .17
صالح .وضم الوفد كالً من د     .زار وفد من حماس مساء أمس مقر الصليب األحمر بمدينة خانيونس           :خانيونس

وأكد البردويل أن الزيارة تأتي في سياق االنفتاح من قبل حركته علـى المؤسـسات               . البردويل ويحيى موسى  
وأوضح أن وفد    .وليةالمحلية والعربية لشرح وجهة نظر الحركة في مجمل القضايا المطروحة على الساحة الد            

حماس أكد على دور الصليب األحمر في تقديم الخدمات المختلفة ألبناء الشعب الفلسطيني، ومـشيراً إلـى أن                  
  .ممثل الصليب األحمر أشاد بدور حماس في إنجاح عملية االنسحاب بدون إراقة دماء

 13/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

   التزامها بتوجيهات منظمة التحرير جبهة التحرير الفلسطينية تجدد .18
أعلنت قيادة جبهة التحرير الفلسطينية، في لبنان، عن التزامها الكامل بتوجيهات منظمة التحرير : بيروت

وشدد السيد  .الفلسطينية، وبقراراتها الصادرة حول أهمية العالقات الفلسطينية اللبنانية ومعالجة القضايا العالقة
ية الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، لمواجهة كل المخاطر والتحديات التي على أهم ناظم اليوسف

جبهة على ورقة العمل الفلسطينية التي قدمها وفد المنظمة الوأكد موافقة  .تتعرض لها القضية الفلسطينية
 ورفض 194 للحكومة اللبنانية، مجدداً موقف الجبهة التمسك بحق عودة الالجئين إلى وطنهم، وفق القرار

 –ونوه إلى الدور الوطني للقيادات الرسمية والشعبية اللبنانية من أجل عقد اللقاء الوطني اللبناني .التوطين
الفلسطيني الموسع، للبحث في كافة القضايا وتعزيز العالقات الثنائية وتنقيتها من كل الشوائب، وتوفير الحقوق 

منظمة مع السنيورة، بأنه الووصف لقاء وفد  .ظار عودته إلى وطنهالسياسية والمدنية واالجتماعية لشعبنا بانت
 .كان إيجابياً للغاية

  12/10/2005 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  مسلحون يقتحمون جامعة األزهر ويطردون رئيسها .19
 حـرم جامعـة     وان اقتحم يمسلح أن   : من غزة  ىرائد موس  عن مراسلها    13/10/2005 القدس العربي    نشرت

، المـسلحين ن  أ: وقال طلبة  . مغادرة الجامعة  ىزهر، واعتدوا علي رئيسها، واجبروه تحت تهديد السالح عل        األ
وقالـت ، ان     . من مرافقي أحمد حلس، والموالين لـه       همووفقاً لمصادر فلسطينية، فإن    .معروفين بانتمائهم لفتح  
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 .سـباب األوضرب أحدهم، دون معرفة      طرد نحو ستة من الطالب الموالين لحلس،         ىاحتجاجاً عل كان  م  اقتحاإل
  .ذلك ى الداخلية عل من لم يصدر أي رد فعليشار إلى أنه

ينتمون إلـى   الذين  طلبة  إال أن من المعتدين بعض ال     : غزةمن   13/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم     ولفت
  .شبيبة فتح

 ناشدنا عباس، ونصر    أننا ,معةل رئيس الجا  وق: غزةمن   13/10/2005 الغد األردنية     مراسل  حامد جاد  وذكر
من جهته   و .يوسف، للتدخل ووضع حد النفالت أفراد من األجهزة األمنية الذين شاركوا في الحادث ومعاقبتهم             

  .جامعة االعتداءالدان المجلس الحركي للعاملين في 
 أصـدر   نـصر يوسـف    إلى أن  :غزةمن   13/10/2005 القدس الفلسطينية     مراسل عالء المشهراوي وأشار  

تعليماته ألجهزة األمن التخاذ كافة اإلجراءات القانونية واالنضباطية بحق األشخاص الـذين انتهكـوا حرمـة                
وأكد على ضرورة محاسبة الجميع في إطار القانون وعدم السماح ألي كان بتشويش العملية التعليمية               . جامعةال
  .تهاي وحماهالداخلية ان قوات الشرطة ستقوم بتأمينلوقال بيان  .هافي
  

  اعتقاالت متفرقة في أنحا الضفة .20
واوضـح  ‚  افاد مصدر امني اسرائيلي ان الجيش اعلن توقيف عدة فلسطينيين  في الـضفة الغربيـة                : ب‚ف‚ا

اوقف في كهف قريب من بلدة حارس وقد عثر         ‚ المصدر ذاته ان محمد عبداهللا شمالوي الناشط في حركة فتح           
اوقفت فلسطينية بعدما حاولت مهاجمة جندي في بيت أمر قرب          ‚  اخرى من جهة ‚ على مخبأ لالسلحة في المكان    

وقالت مصادر امنية اسرائيلية    ‚ كذلك اوقف فتى فلسطيني في الرابعة عشرة في منزله في نابلس          ‚ الخليل بسكين 
 الناشـط   وبعد تبادل الطالق النار مع جنود اسرائيليين اتوا العتقاله اوقف      . ان الفتى جند لتنفيذ هجوم انتحاري     

وقـد هـدمت    ‚ في حماس هيثم بطاط في الظاهرية قرب الخليل على ما افاد احد مراسلي وكالة فرانس بـرس                
ثم استدعى الجنود والدة بطـاط      ‚ جرافة كانت ترافق الجنود جزءا من المنزل الذي كان يتحصن فيه هذا الناشط            

اتت بكامل  ) الناشط(فرانس برس ان والدة      وذكرت متحدثة باسم الجيش لوكالة       ،لكي تطلب من ابنها االستسالم    
  .ارادتها

 13/10/2005الوطن القطرية 
  

  إغالق مسجد حوارة  .21
أكدت مصادر فلسطينية قيام قوات االحتالل باغالق مسجد في بلدة حوارة بمحافظة نابلس بحجة رشق الحجارة                

د االحتالل داهمـوا المـسجد      على دورية لالحتالل من جواره، وقال رئيس لجنة زكاة حوارة أن عددا من جنو             
لحظة إفطار عدد من أبناء البلدة في المسجد بعد صالة المغرب، وقاموا بطرد المصلين من المسجد ثم عمـدوا                   

موضحا بأن حجة االحتالل بإغالق المسجد كانت أن عددا من الفتية           . إلى إغالق المسجد بالمفاتيح ومصادرتها    
  . رةرجموا سيارات عسكرية إسرائيلية بالحجا

 13/10/2005البيان  
  

  توزيع مساعدات إيرانية على ذوي الشهداء واألسرى  .22
وزعت جمعية األنصار الخيرية ومؤسسة شهيد فلسطين مبلغ مليون دوالر أميركي، مقدمة من              :عيسى سعد اهللا  

 نظم أمـس    إيران الى أهالي الشهداء الذين دمرت بيوتهم، واألسرى من منطقة غزة وشمالها، وذلك في احتفال              
   .تحت رعاية محمود عباس

  13/10/2005األيام الفلسطينية 
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  شهر رمضان موسم نشاط المكتبات الدينية في القدس .23
 األناشيد الدينية تسمع في شوارع القدس و بخاصة في طرقات البلدة القديمـة بجـوار أبـواب                  : أحمد البديري 

يزداد بيـع الكتـب     . تب و المجالت و أشرطة الكاسيت     المسجد االقصى حيث المكتبات الدينية تنتشر لتبيع الك       
يرى عدد من المختصين أن بيع الكتب واألشرطة الدينية يزداد في شهر            و ،واألشرطة الدينية في شهر رمضان    

  . رمضان بشكل كبير و ذلك تماشيا مع األجواء الدينية
  13/10/2005بي بي سي العربية 

  
  جائزة القطان لمصور فلسطيني   .24

 والتي أطلق عليهـا جـائزة تـوم         2005قررت اللجنة المشرفة على جائزة القطان للصحافة          :و وردة أمين أب 
  .هارندال منحها للمصور الفلسطيني عالء بدارنة من نابلس نظراً للصور المتميزة التي قدمها

  13/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  مجلس قروي تل يواصل إنجازاته ويطمح للمزيد .25
الح والتغيير المحسوبة على حركة حماس إلى تنفيذ الوعود التـي قطعتهـا علـى الناخـب                 تسعى كتلة اإلص  

وذكر رئيس المجلس القروي أن المجلس يواصل إنجازاته ومشاريعه، وقد أقام المجلس عددا مـن                .الفلسطيني
  .المشاريع الهامة والنشاطات المختلفة خالل الفترة األخيرة

 13/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 يؤيدون منح المرأة دوراً مهماً في صنع القرار السياسي % 83.4 :استطالع .26
من مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة، لضرورة منح المرأة دوراً مهماً % 83.4تأييد  أظهر استطالع للرأي

راه المركز وأكد االستطالع الذي أج .لذلك% 12.1في مواقع صنع القرار السياسي واإلداري، مقابل معارضة 
الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، حول تحديات المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في االنتخابات 

من المستطلعة آراؤهم، يرون أنه يجب وضع قانون يحمي مشاركة المرأة في % 82.3التشريعية والبلدية أن 
 24 إلى 22الستطالع الذي نفذ في الفترة من وبلغت عينة ا .يعارضون ذلك% 11العمل السياسي، في حين أن 

من محافظات الضفة % 59.6 عاماً، بنسبة 18 مواطناً ممن تزيد أعمارهم عن 1067الماضي، -أيلول
من المواطنين يرون أن وسائل % 85.3وكشف أن  %.3+ من محافظات القطاع، بهامش خطأ بلغ % 40.4و

من أفراد % 7.7 في العملية السياسية، في حين عارض ذلك اإلعالم لها دور هام في تشجيع مشاركة المرأة
 .العينة

  12/10/2005 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية 
  

 سامي العريان وزمالئه . مناشدة رايس العمل على إطالق د .27
سامي . كونداليزا رايس، العمل على إطالق سراح د ناشد عدد من الشخصيات الوطنية والدينية واألكاديمية

وأعربت الشخصيات، التي شكلت اللجنة الوطنية  .ان وزمالئه، وضمان حريتهم الدستورية واألكاديميةالعري
العريان وزمالئه، في رسالة وجهتها بهذا الخصوص إلى رايس، عن أملها في إنهاء . الفلسطينية لمناصرة د
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العريان وزمالئه، يسيء . دواعتبرت اللجنة، أن استمرار اعتقال . العريان وعودته لعمله وأسرته. قضية د
  . لسمعة الواليات المتحدة وقيمها األخالقية ويضر بمصداقية الدور الذي تقوم به في المنطقة،
  12/10/2005 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  لتعذيبلأسرى عتصيون يدلون بشهاداتهم حول تعرضهم  .28

شفوعة كشفوا فيها تعرضـهم لالعتـداءات       أدلى عدد من األسرى الفلسطينيين في سجن عتصيون بشهادات م         
  .الوحشية والتعذيب بهدف انتزاع اعترافات منهم

  13/10/2005القدس الفلسطينية 
  

  جيش االحتالل يقترح إطالق أسرى ل تقوية عباس  .29
قدمت قيادة جيش االحتالل أمس توصية الى المستوى         :القدس المحتلة  13/10/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  

االفراج عن أسرى فلسطينيين ضمن المعايير التي وضعتها اسرائيل، بهدف تقويـة مكانـة محمـود                السياسي ب 
وتؤكد في توصيتها على ضرورة التمسك بموقف منع حماس من المشاركة في االنتخابات التـشريعية               . عباس

  .في الضفة
الوقت الذي لم تنجح حماس     وترى هيئة أركان الجيش أن تنفيذ مثل هذه الخطوة سيسجل كإنجاز ألبومازن، في              

. بالقيام بذلك عن طريق خطف إسرائيلييين، عالوة على أن إطالق سراح أسرى هو مصلحة إسرائيلية أيـضا                
التي تهدف إلى إيصال حماس إلى نقطة الحسم بـين           والتأكيد على أهمية مواصلة الجهود السياسية اإلسرائيلية      

 مواصلة تنفيذ العمليات؟ وأكدت ان هذا المطلب اإلسرائيلي يحظى          المشاركة في اللعبة السياسية الفلسطينية، أو     
وترى هيئة االركان في زيارة أبو مازن       . بالدعم األمريكي ويلقى أصداء إيجابية في بعض دول أوروبا الغربية         
ا اذا تجند بوش إلى موقف شارون في هذ       : إلى واشنطن ولقاء بوش، نقطة بداية في العملية اإلسرائيلية؟ وتقول         

  .الشأن في لقائه بأبو مازن، فإن هذا األمر من شأنه أن يلزم الفلسطينيين باتخاذ قرارات حاسمة
هآرتس نقلت عن قيادة     أن   برهوم جرايسي  نقالً عن مراسلها في الناصرة     13/10/2005الغد األردنية   وذكرت  

د اجتماع شارون مع عبـاس      اركان الحرب االسرائيلية انه يجب التريث في اطالق سراح االسرى الى حين عق            
  .الشهر القادم

 
  المخابرات االسرائيلية تؤكد نجاح حملتها الدولية ضد حماس .30

قالت هآرتس ان اسرائيل تشعر بأن مبادرتها لمنع حماس من المشاركة في االنتخابات             :  اسعد تلحمي  –الناصرة  
 هآرتس أن قيادة الجـيش اإلسـرائيلي        وأضافت .التشريعية تؤتي ثمارها على الحلبة الدولية ما يحتم مواصلتها        

تؤيد مواصلة الجهود السياسية اإلسرائيلية الرامية إلى إيصال حماس إلى حسم موقفها بين المشاركة في اللعبـة                 
وأشارت الى أن هذا المطلـب اإلسـرائيلي يحظـى بالـدعم            . السياسية الفلسطينية أو مواصلة تنفيذ العمليات     

  . اغية في بعض دول أوروبا الغربيةاألميركي ويلقى ايضاً آذانا ص
  13/10/2005الحياة 

 
  مدفع مضاد للصواريخ يعمل بالليزر قرب غزة   .31

االسرائيلي نشر قبل شهر قرب غزة مدفعا يعمل بـالليزر يـستطيع             ذكرت جيروزاليم بوست امس ان الجيش     
فع قادر على ان يعتـرض      وقالت الصحيفة ان هذا المد     .اعتراض صواريخ القسام التي تطلق من هذه المنطقة       

  . من هذه الصواريخ وقذائف المدفعية التقليدية15كل خمس ثوان بالتزامن نحو 
  13/10/2005الخليج اإلماراتية 
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  رامسفيلد يلتقي موفاز قريباً في واشنطن   .32

د تشرين الثاني الى واشنطن للقاء نظيره األمريكي رامـسفيل         أعلنت هآرتس أمس ان موفاز سيتوجه في نوفمبر       
وقالت الصحيفة إن االمريكيين وافقوا على استئناف تعاونهم األمنـي           .لتحريك التعاون االستراتيجي بين البلدين    

واالستراتيجي في اطار اللجان المشتركة التي علقت اجتماعاتها اثر األزمة التي نشبت بـسبب بيـع اسـرائيل                
  )ب.ف.أ. (أسلحة للصين

  13/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  !  نشر سجل ناخبي العمل قد يؤدي إلى تأجيل اإلنتخابات التمهيدية ثانيةتأجيل .33
قالت مصادر إسرائيلية أن التخبط يسود حزب العمل في ظل إمكانية تأجيل موعد اإلنتخابات التمهيدية لرئاسـة       

ـ               !الحزب مرة أخرى   راء ومن جهته صرح سكرتير الحزب، إيتان كيبل، أن الجدول الزمني الحالي لن يتيح إج
نوفمبر، وأضاف أنه ينوي اإلسـتئناف       اإلنتخابات التمهيدية التي تم تحديد موعدها في التاسع من تشرين الثاني          

  .على القرار
  12/10/2005 48عرب 

  
  عشرات الضباط الصهاينة يتدفقون على العراق  .34

الل كشفت مصادر صحفية أن عشرات من الـضباط الـصهاينة فـي أجهـزة جـيش االحـت                 : القدس المحتلة 
والمخابرات قد وصلوا إلى شمال العراق، حيث تقيم إسرائيل معسكرات تدريب ومكاتب أمنية وتمثيلية، إضافة               

إن مدير محطة جهاز الموساد في العراق غادر إلـى إسـرائيل        : وقالت المصادر  .إلى محطات تجسس ضخمة   
ة التي أجراهـا رئـيس جهـاز        لتسلم منصب رفيع المستوى في الجهاز المذكور، في ضوء التغييرات الواسع          

وأكدت المصادر أن مكاتب الموساد في العراق تقوم بتجنيد المزيد من العناصر لـصالح المخـابرات                 .الموساد
  .ودفعهم للتسلل إلى دول مجاورة، وتنفيذ عمليات إرهابية متفق عليها مع القوات األمريكية في العراق

 13/10/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  ! الهواتف االسرائيلية تتعامل مع العرب كجمهور معادشركة  .35
تواصل شركة الهواتف االسرائيلية بيزك التعامل مع الجمهور العربي الفلسطيني في الداخل كجمهـور معـاد                
وتماطل في ارسال تقنييها الصالح الخلل في المدن والقرى العربية بادعاء انها مناطق امنيـة يحـتم دخولهـا                   

  !رات من االجهزة األمنية االسرائيليةالحصول على تأشي
وكشفت هآرتس في تقرير نشرته االربعاء، على سبيل المثال، ان الخلل في خط االتصال الهاتفي األلكترونـي                 
في عيادة طبيب العيون الفلسطيني ماجد بدارنة من مدينة سخنين لم يصلح اال بعد توجه الصحيفة الى الـشركة                   

 في الشركة بأن سخنين تعتبر منطقة امنية ال يدخلها تقنيو الـشركة اال بمرافقـة                متسائلة عن ادعاء المسؤولين   
  !حارس مسلح وبعد الحصول على تأشيرة امنية فقط

  12/10/2005 48عرب 
  

  تقارير الجيش الصهيوني كاذبة .36
 إلى فرض عقوبات شخصية على جهات رفيعة المستوى فـي           شاروندعا برلينسكي المراقب العام في ديوان       

 .جيش اإلسرائيلي شاركت في التقارير الكاذبة عن وضع تحصين الجنود ووسائل النقل في الجيش اإلسرائيلي              ال
ونشر تقرير مراقب الدولة القاضي المتقاعد غولدبرغ الذي يتكرس بكله تقريباً على جهاز األمن، جرى انتقـاد                 
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القادمة سيعقد بحثاً يتقرر فيـه أي عقوبـات         وقال برلينسكي إنه في األيام القريبة       . خطير للغاية لسلوك الجهاز   
وحسب المراقب، فـإن    . ستفرض على المسؤولين عن الفجوة الناشئة بين تقارير الجيش والوضع على األرض           

   سنة األخيرة لم تصلح، والمراقب يقرر بأن 15معظم نقاط الخلل التي وجدت في الجيش اإلسرائيلي في الـ
  

  .لي في الجيش اإلسرائيليهناك حاجة إلى تعيين مراقب داخ
  1/10/2005فلسطين المسلمة 

  
  نوعية المياه الجوفية الساحلية اخذه بالتدهور : سلطة المياه االسرائيلية تحذر .37

قالت سلطة المياه في اسرائيل ان جودة مياه الخزان الطبيعي الساحلي اخذه بالتدهور بسبب التلوث المتواصـل                 
ة الزراعية والسحب الزائد على مدى سنوات طويلة مما ادى الـى انخفـاض              الناجم عن المياه العادمة واالسمد    

فيما ان اقل من نصف كمية المياه التي يتم ضخها من الجرف الجبلي             . منسوب المياه العذبة وتسرب مياه مالحة     
ويتضح مـن المعطيـات ان       .صالحة للشرب وبنوعية جيدة في الوقت الذي تزداد فيه ملوحة المياه باستمرار           

من المياه التي تم سحبها العام الماضي كانت بنوعية سيئة جراء الملوحة الزائدة واالسمدة فيمـا كانـت                  % 41
وتعتبر اوضاع المياه الجوفية اكثر خطورة اذا اخذنا باالعتبـار المـواد             .من كمية المياه بنوعية معقولة    % 93

ش دان، والتي ال يتطرق اليها التقرير الحالي        الصناعية السامة التي اكتشفت في السنوات االخيرة في منطقة غو         
  .2004الذي يغطي العام 

  13/10/2005القدس الفلسطينية 
  

   نقطة900مؤشر القدس يتخطى حاجز  .38
.  نقطة 17.98 نقطة مرتفعاً    908.52 نقطة ليغلق أمس األربعاء عند المستوى        900تخطى مؤشر القدس حاجز     

 . عقداً 650 مليون دوالر، بعدد عقود بلغ       6.84 سهم بقيمة    871,043ووصل عدد األسهم التي تم تداولها إلى        
  .  شركات8 شركة ارتفاعاً مقابل اثنتين فقط شهدتا انخفاضاً في ظل استقرار أسعار أسهم 14وسجلت أسهم 

  13/10/2005الغد األردنية 
  

  توقيع اتفاقية تعاون لتشغيل دار رعاية الفتيات في جنين  .39
، اتفاقية تعاون لتشغيل دار رعاية الفتيات في مدينة جنين USAIDمع وكالة  تماعيةوقعت وزارة الشؤون االج

، لتقديمها المساعدة المادية، التي تعتبر USAIDأبو لبدة، الـالوزير وشكر  . دوالراً أمريكيا45647ًبقيمة 
  .نقطة تحول في مواصلة عمل الوزارة

  12/10/2005 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  حالة مرضية إلى مستشفيات مصر 37نقل  .40
 حالة مرضية من قطاع غزة 37أعلنت دائرة اإلسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، اليوم، عن أنه تم نقل   

وأوضحت الدائرة، في بيان صحفي، أنه تم كذلك، التنسيق والدخول لما .إلى مستشفيات مصر، لتلقى العالج
 حالة أخرى بواسطة سيارات اإلسعاف المصرية 18ه تم نقل  حالة مرضية، ونوهت إلى أن143يقارب من

  .لمعبر رفح وإدخالها إلى أراضي الوطن، وذلك بعد احتجازها على المعبر ألكثر من أسبوعين
  12/10/2005 وفا -وكالة األنباء الفلسطينية 
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  الهالل األحمر القطري يستقبل الدفعة الثانية من األطباء الفلسطينيين  .41
 أطباء والذين وصـلوا     10ل األحمر يوم أمس الدفعة الثانية من األطباء الفلسطينيين والبالغ عددهم            استقبل الهال 

 طبيباً فلـسطينياً    70 ويمثل الطالب الذين وصلوا الدفعة الثانية من         ،إلي الدوحة قادمين من عدة مدن فلسطينية      
م في قطر مدة أربع سنوات وهـي مـدة          علمية، ويستمر بقاؤه  المنحة  الوقع عليهم االختيار للحصول علي هذه       

الدراسة الالزمة للحصول علي البورد العربي علي أن يعودوا بعدها إلي فلسطين ألداء واجبهم في المستشفيات                
  .الفلسطينية

  13/10/2005الراية القطرية 
  

  نقف الى جانب العراقيين والفلسطينيين : رئيس األركان السوري .42
رئيس هيئة أركان الجيش السوري امس وقوف بـالده إلـى جانـب الـشعب               أكد العماد علي حبيب     :  د ب أ  

  .الفلسطيني والعراقي وحقهما في السيادة واالستقالل والخالص من قوى االحتالل االجنبي على أرضهما
  13/10/2005الغد األردنية 

  
  مشاريع تركية لنقل الغاز والبترول والمياه إلسرائيل  .43

بيعية التركي حلمي جوللر أن هناك مباحثات فنية بين تركيا واسرائيل لمد خـط              أكد وزير الطاقة والموارد الط    
وقال عقب اجتماعه مع بنيامين بن اليعـازر الـذي          . أنابيب لنقل الغاز الطبيعي الى اسرائيل عن طريق تركيا        

ـ .يزور تركيا حاليا ان المباحثات تركزت حول مشاريع للتعاون الثنائي في مجال الطاقة والميـاه               ن ناحيـة   وم
أخرى قال الوزير التركي إن هناك اتفاقية لتصدير المياه من تركيا إلسرائيل مشيراً إلى أنه سيتم توسيع نطاق                  

  .هذه االتفاقية حيث تخطط أنقرة لمد خط أنبوب المياه ليشمل أيضا كال من األردن وفلسطين
 13/10/2005البيان  

  
  روسيا تحيي فكرة لقاء دولي للسالم   .44

ر الخارجية الروسية سيرجي الفروف في باريس فكرة عقد لقاء دولي حول الـشرق األوسـط فـي                  أحيا وزي 
وقال إن هذا المؤتمر، ولن نقـول        .موسكو خالل األشهر المقبلة من أجل توطيد العالقات االسرائيلية  العربية          

ت المتحدة وروسـيا مـن      اللقاء الدولي، يجب ان يضم جميع أطراف النزاع، وكذلك االتحاد األوروبي والواليا           
  .أجل بحث مجمل المشكالت وتوطيد العالقات العربية  االسرائيلية بشكل عام

  13/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

  الباكستان قبلت بالمساعدة اإلسرائيلية واليهودية األميركية .45
اللـذين طلبـت    أعلن رئيس المؤتمر اليهودي االميركي، جاك روزين، ان الباكستان قبلت بعرضي المـساعدة              

اسرائيل والمؤتمر تقديمهما للباكستان، في إطار عمليات اإلنقاذ جراء الزلزال الـذي حـصد أرواح عـشرات                 
  .اآلالف

  13/10/2005الغد األردنية 
  

  عسكريون روس لمساعدة السلطة الفلسطينية أمنيا .46
ينية، لمـساعدة   كشفت مصادر صحافية روسية، النقاب عن وجود ضباط روس في األراضـي الفلـسط             : لندن

 تأكيده وجود ممثلـين عـن   , الروسيونقلت وكالة نوفوستي عن وزير الدفاع. السلطة في تحسين أدائها األمني   
  .وزارتي الدفاع والخارجية في األراضي الفلسطينية
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  13/10/2005الشرق األوسط 
  

  ):االخيرة(الرواية الفلسطينية الكاملة لمفاوضات اوسلو : قريع .47
   واالستراتيجياتالفلسفة والمنهج

اتسم الصراع العربي ـ اإلسرائيلي، وال سيما الشق الفلسطيني منه، بسمة القطيعة الكاملة من جهة، والـصدام   
ومع أن كل حوار هو في حقيقته عبارة عن صراع بين أفكار، ومواجهة بين              . التناحري الشديد من جهة ُأخري    

ع التاريخي الطويل ظل، لعقود طويلة، يحتدم علي األرض         مواقف متباينة ومصالح متضادة، إالّ إن هذا الصرا       
ويشتد في الصدور، من دون أن يشهد أي حوار أو تفاهم أو اتصال، أو تجري في غضونه أي مفاوضات بين                    
الطرفين، باستثناء بعض المبادرات القليلة المتفرقة، التي قام بها بعض قادة الحركة الصهيونية في اتجاه عـدد                 

  . بة االجتماعية الفلسطينيةمن قادة النخ
وطبعاً، فإن تلك المبادرات، التي لم تؤسس قاعدة للتفاهم أو الحوار، لم تضعف من خاصية القطيعة التامة، التي                  

أولهما عدوانية المشروع الصهيوني وأهدافه في إقامة دولة        : ظل يتسم بها هذا الصراع التناحري، وذلك لسببين       
 وجود سكانها العرب ومصالحهم، وثانيهما اقتران تلك المبادرات الـصهيونية           يهودية في فلسطين، علي حساب    

النادرة بشروط تعجيزية، يصعب علي العرب قبولها، إالّ إذا تخلوا عن حقوقهم الوطنية، ناهيـك عمـا كانـت                   
لة آنذاك  تنطوي عليه تلك المبادرات من مناورات هادفة إلي زعزعة مكانة الزعامة السياسية الفلسطينية، الممث             

بالحاج أمين الحسيني، وما كانت تفتقر إليه من اقتراحات جدية، يمكنها أن تؤدي إلي شـق صـفوف القيـادة                    
الفلسطينية، التي اعتصمت بالرفض، درءاً لمظاهر ضعف مركزها في معادلة الصراع الجاري علي األرض،              

غير متكافئ، يتفوق فيه حق القـوة       هذا الرفض الذي يشكل حصناً منيعاً لكل طرف يري أنه سيخوض حواراً             
علي قوة الحق والمنطق، ضد طرف يري السالم علي أنه دورة زمنية بين المعارك، وضرورة ال بـد منهـا                    

  .الستئناف الحرب في أوضاع أفضل
وعليه، فقد استمر الصراع طوال األعوام الطويلة الالحقة، ومر بأطوار كانت تزداد حدة واتساعاً وخطـورة،                

ان العداء المستحكم والكراهية العميقة يؤججان حالة القطيعة التامـة، ويفاقمـان وضـعية التنـاحر                في حين ك  
المصيري، الذي بدأت أهدافه تنحي منحي االستئصال والنفي واإلنكار، وخصوصاً من جانب إسـرائيل، التـي              

  .أنكرت وجود الشعب الفلسطيني ذاته
  الكفاح ومسار التسوية

ان الكفاح الوطني الفلسطيني الدامي يحقق بعض أهدافه، ويحول الفلسطينيين من كتلة            في غضون ذلك، وبينما ك    
شة ال وزن لها، وسط المخيمات وفي المنافي، إلي شعب له عنوان سياسي، وبيت معنوي، وهويـة                 سكانية مهم 

وطنية، تنال اعترافاً عربياً ودولياً متزايداً، وإلي رقم صعب في معادلة الصراع غير المتكـافئ بعـد، كانـت                   
وببطء شديد، وذلك كلمـا حقـق       جذور الرفض الكامنة عميقاً في الفكر السياسي الفلسطيني تتيبس قليالً قليالً،            

الفلسطينيون مكانة أرفع من ذي قبل، وصعدوا درجة أعلي في سلم الجدارة، ونالوا قسطاً أكبر من االعتـراف                  
والشرعية، بديالً من النبذ واإلهمال اللذين عانوا جراءهما طويالً، األمر الذي أرسي علـي نحـو موضـوعي                  

ع العدو، وقارب شواطئها المحتملة وفق شروط صعبة، واشتراطات         األساس النظري لفكرة االتصال والحوار م     
ملتبسة، وذلك علي نحو ما عبرت عنه تلك االتصاالت االستكشافية السرية المبكرة، التي قام بها قادة ومثقفون                 
مخولون من قيادات فلسطينية مركزية، طوال عقد السبعينيات من القرن الماضي، إذ جري عقد عدة حـوارات                 

أوساط إسرائيلية سياسية ليبرالية متفهمة، وهو ما كان بمثابة فاتحة أولية لما جري بعد ذلك من حـوارات                  مع  
  .رسمية الحقة

أما إذا تتبعنا فكرة الحوار والمفاوضات، في إطار الشق العربي من هذا الصراع المديد، وأوجزنـا مراحلهـا                  
، التي جرت لتثبيت    1949كرة العربية مفاوضات رودس سنة      بكثافة، فإنه يمكن القول إنه إذا ما أسقطنا من الذا         
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الهدنة العسكرية وتحديد خطوط وقف إطالق النار بين الجيوش المتحاربـة، فإننـا نـري بوضـوح أن أول                   
، التي شكلت آخر    1973) أكتوبر(مفاوضات جرت بين العرب وإسرائيل كانت في أعقاب حرب تشرين األول            

لعربية وجيش إسرائيل، علي الرغم من كل ما وقع فيما بعـد مـن مواجهـات                مجابهة عسكرية بين الجيوش ا    
وحروب ومعارك متفرقة، لم تكن أي منها علي نسق حلقات تلك السلسلة الطويلة مـن الحـروب العربيـة ـ     

إذ ظلت المواجهات الالحقة علي آخر حرب نظامية وقعت قبل أكثر من ثالثين             . اإلسرائيلية الكالسيكية السابقة  
ماً من اليوم، مجرد معارك جزئية ومتفرقة، وخصوصاً المعارك مع الفلسطينيين ومع اللبنانيين في الجنـوب                عا

اللبناني، دارت وفق منهج الحرب الشعبية، واستمدت أساليبها من عقيدة حرب الغوار، وفلسفة المواجهة غيـر                
  .المتكافئة

، التـي حققـت فيهـا    1973ئيلية من روح حـرب  وهكذا انبثقت، رسمياً وعلنياً، أول مفاوضات عربيةـإسرا  
إذ . الجيوش العربية أول انتصار عسكري من نوعه علي إسرائيل، أياً كان حجم هذا االنتصار وأياً كان وزنـه                 

أدت معجزة عبور قناة السويس، وحالة التضامن القومي، المعززة بقرار وقف ضخ النفط عن الدول المـساندة                 
خر، سواء تلك التي سادت لدي اإلنسان العربي باستعادة الكرامة الجريحة، أو لدي             إلسرائيل، وكذلك مشاعر الف   

صانع القرار الرسمي باسترداد قسط وافر من التكافؤ والندية، مع جيش كان يوصف حتي حينه بأنـه الجـيش                   
، وليسوا  الذي ال يقهر، ودولة محتلة متغطرسة، ترسخ لديها مفهوم عميق بأن العرب غير قادرين علي الحرب               

  .مؤهلين حضارياً إلدارة معارك كبيرة بأسلحة حديثة
 هي التي خلقت األرضية المؤاتية، وأرست الدعائم        1973بكالم آخر، فإن إنجازات الجيوش العربية في حرب         

السياسية المناسبة النطالقة تلك المفاوضات، التي لم تكن مسبوقة في تاريخ هذا الصراع الممتد عبر عدة عقود                 
  . قةساب

  البحث عن انتصار
ما أود قوله علي هذا الصعيد هو أن الحركة الوطنية الفلسطينية، التي هي جزء من حركة التحـرر العربيـة،                    
كانت تحت تلك الوطأة السائدة من المشاعر الثقيلة باالنكسارات، والحس العارم بعـار الهـزائم واالنهيـارات                 

 عقول العرب وقلوبهم، وبالتالي فقد كانوا، شأنهم في ذلك شأن بقية            السياسية واالجتماعية والنفسية المطبقة علي    
أشقائهم العرب، مفتقرين بشدة إلي المعادل النفسي الموضوعي، ناهيك عن كل تلك العوامل المادية والسياسية،               

مل مع مثل هذا    بل الفكرية، التي تمكّنهم من القبول، علناً، بفكرة التفاوض مع العدو، كي ال أقول االستعداد للتعا               
التحريم الذي ولّدته النكبة، وعززه االقتالع والنفي، وراكمته أعوام التشرد واللجوء، وبنـت معمـاره الكبيـر                 
سياسات التنكر اإلسرائيلية ألبسط الحقوق الفلسطينية، ومواقف االستعالء العنصري المقيت، التي بلغـت حـد               

  .إنكار الوجود المادي للشعب الفلسطيني
هذا السياق التاريخي الممتد عبر الزمن، يمكن مالحظة أن أول بادرة تخلّقت فـي العقـل الـسياسي                  في إطار   

الفلسطيني، وأماطت جانباً من اللثام عن استعداد قطاعات من النخبة الفلسطينية للتعامل، بحـذر، مـع فكـرة                  
 وما أفرزته نتائج تلـك      ،1973المفاوضات، قد أتت في إطار التحول الذي شهده الوضع العربي في إثر حرب              

الحرب من حالة سياسية نفسية متوازنة، وهيأته من عوامل موضوعية مؤاتية، لخوض غمار تجربة التفـاوض                
التي ال سابق لها في تاريخ الصراع، وذلك عندما أبدت قيادة منظمة التحرير ميالً علنياً إلـي االنـدماج فـي                     

الحرب، والقبول بمبدأ المرحلية في تحقيق األهداف الفلسطينية        الوضع السياسي الرسمي العربي الناشئ بعد تلك        
العليا، إذ تجلي ذلك من خالل السعي لالشتراك في وفد عربي جماعي، بدا من الممكن التحاقه بمؤتمر جنيـف                   

، وكذلك من خالل طرح برنامج النقاط العشر علي المجلس الوطني الفلسطيني، بما في ذلك القبول                1974سنة  
  .السلطة الفلسطينية علي أي أرض يجري تحريرهابإقامة 

لكن هذا التطور النوعي المبكر في الفكر السياسي الفلسطيني، وفي الرؤية الفلسطينية لواقع الـصراع وآفاقـه                 
بل إن هذا   . السياسية المحتملة، لم يكن محل إجماع عام داخل منظمة التحرير وفي األوساط الفكرية الفلسطينية             
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 الملتبس أدي إلي انقسام عميق وعلني في الصفوف الفلسطينية، وذلك حين نشأ ما عـرف منـذ                  التطور األولي 
ذلك الوقت باسم جبهة الرفض الفلسطينية، المسنودة بجبهة رفض عربية أوسع، كانت تري في فكرة التفـاوض        

فاهيم مستقرة فـي    مع إسرائيل فكرة خارجة عن اإلجماع والثوابت والبديهيات والمسلّمات، وما إلي ذلك من م             
الوجدان السياسي العام لألغلبية العظمي من العرب والفلسطينيين، الذين صدمهم بقوة مثل هذا التوجه، المعبـر                
عن نضوج سياسي وواقعية سياسية، افتقر العرب إليهما طويالً، بعد أن كانت تهزهم بشدة فكرة الجلوس مـع                  

  .العدو الغاصب المحتل اللئيم
ف لنشأة هذا التطور االستثنائي، ومراحل نموه لدي التيار المركزي الفلسطيني، فإننا نجد             وبعرض تاريخي مكث  

أنه في الوقت الذي قطعت فكرة التفاوض مع العدو مراحل متقدمة علي الصعيد العربي الرسمي، وخـصوصاً                 
الفلسطيني، خـالل   في مصر في إبان مفاوضات كامب ديفيد، فإن هذه الفكرة منيت بانتكاسة قوية علي الصعيد                

األعوام األخيرة من السبعينيات، وذلك بعد أن صعد اليمين اإلسرائيلي المتطرف إلي سدة الحكم فـي الدولـة                  
العبرية ألول مرة، وأقامت جبهة الرفض العربية معسكراً واسعاً باسم جبهة الصمود والتـصدي، ضـم إلـي                  

 الفلسطينية، التي صدمتها زيارة الـرئيس المـصري         صفوفه، طوعاً وجبراً، سائر القوي السياسية والتنظيمات      
  .أنور السادات للكنيست، وتوقيعه أول معاهدة سالم عربية مع إسرائيل آنذاك

  اعوام عصيبة بعد بيروت
، وخروج قيادة منظمة    1982علي أن إحدي النتائج الجانبية اإليجابية القليلة للعدوان اإلسرائيلي علي لبنان سنة             

نية إلي تونس، فضالً عن فصائلها اُألخري إلي مختلف الدول العربية البعيـدة عـن المحـيط                 التحرير الفلسطي 
الجغرافي لفلسطين التاريخية، تمثلت في رفع جزء كبير من القبضة العربية الثقيلـة عـن القـرار الـسياسي                   

المناورة لم يكن متاحاً له     الفلسطيني، الذي بدأ يمتلك منذ ذلك الوقت قدراً من الحرية واالستقاللية، وهامشاً من              
من قبل، في أي من عواصم دول الجوار، التي كان بعضها يري في منظمة التحرير مجرد ورقة من األوراق                   
التفاوضية القابلة لالستخدام في مرحلة الحقة وبحسب متطلبات غير فلسطينية، األمر الذي أوجد مناخاً مالئمـاً                

  .ية الفلسطينية، بعيداً عن مركز الضغوط العربية التقليديةأكثر من ذي قبل لتعزيز األفكار الواقع
وليس من شك في أن فترة األعوام العصيبة التي مر بها العمل الوطني الفلسطيني بعد الخروج مـن بيـروت،                    
وانغالق الدروب أمام الفلسطينيين، وانعدام الكثير من الخيارات التي كانت بين أيديهم خالل الفترة السابقة، بما                
في ذلك خيار الكفاح المسلح، الذي كانوا استعادوا عبره هويتهم الوطنية ومكانتهم المرموقـة علـي الخريطـة                  
السياسية، أدت إلي خلق حوارات داخلية فلسطينية انتهت إلي حالة من االستقطاب، بين أقلية متمسكة بأفكارهـا                 

 اآلفاق من أمامهم، وبين أكثريـة بـدت أكثـر           ورؤيتها للعالم الذي انهار تحت أقدام الفلسطينيين، وسد ركامه        
استجابة وفهماً للمتغيرات اإلقليمية والدولية العميقة، التي عصفت باألوضاع الفلـسطينية، وأنزلـت القـضية               
المركزية األولي لألمة العربية من أعلي درجة في سلّم االهتمامات القومية إلي مرتبة متدنية في هـذا الـسلم،                   

  .ت حرب الخليج الثانيةالذي فككته تداعيا
في غضون ذلك، وبينما كانت السماء تطبق علي األرض أمام الشعب الفلسطيني وحركتـه الوطنيـة وقيادتـه                  

، كفعل مقاومة مدنية جماعية، وهو ما أدي إلي         1987السياسية، انبثقت االنتفاضة الفلسطينية األولي أواخر سنة        
لسطيني، وإكساب النضال الوطني الفلسطيني مشروعية متزايـدة،        نقل ساحة المواجهة الرئيسية إلي الداخل الف      

بعد أن مألت مشاهد تكسير العظام وحجارة األطفال، وصور المسيرات الشعبية الـسلمية، شاشـات شـبكات                 
التلفزيون العالمية، وقاعات األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي، وأعمدة الصحف، وضمائر قادة الرأي العـام،               

  . أعاد طرح السؤال الفلسطيني علي مقدمة جدول االهتمامات العربية والدوليةاألمر الذي
وإذا كانت الرغبة الفلسطينية في التعامل مع خيار المفاوضات، والجلوس إلي طاولة الحوار، قد تم تجاهلها سنة                 

بنان، ومنع  ، في إبان انعقاد مؤتمر جنيف الدولي، الذي حضرته مصر واألردن، وغابت عنه سورية ول              1974
الفلسطينيون من االشتراك في جلسته الوحيدة التي رعتها الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي السابق، فإن هذه               
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الرغبة لم تكن قابلة للتجاهل أو التجاوز عندما تهيأت الفرصة، بعد أعوام طويلة، النعقاد مؤتمر جديد لـسالم                   
ت الحقيقة الفلسطينية نفسها علي الداعين إلي هـذا المـؤتمر،           ، إذ فرض  1991الشرق األوسط، في مدريد سنة      

وإن كان ذلك علي نحو مجزوء ومنقوص، حين تمت دعوة الفلسطينيين إلي المشاركة في أعمال ذلك المؤتمر،                 
وفي المفاوضات الثنائية المنبثقة منه، في إطار وفد أردني ـ فلسطيني مشترك، إالّ انها أكدت، علي الرغم من  

له، أن العنصر الفلسطيني في معادلة صراع الشرق األوسط بات حقيقة سياسية أكبر من أن يـتم القفـز                   ذلك ك 
عنها، أو تفويض أي طرف عربي تمثيلها أو التحدث بالنيابة عن أصحابها، وذلك علي نحو مـا كـان عليـه                     

  .1967بعد حرب الوضع الفلسطيني خالل كل المبادرات الدبلوماسية التي شهدها هذا الصراع منذ ما 
ومن رحم كل هذه المتغيرات والتطورات والنتائج والتداعيات انبثقت روح أوسلو، التي لم تخلق من فراغ، ولم                 

  .تولد كنبت مقطوع الصلة بأرض الواقع المعاش
وتحقق اتفاق إعالن المبادئ كمحصلة منطقية لميزان قوي ذاتية، إقليمية ودولية، فرضت نفسها علي الطـرفين                

تبكين مباشرة في إطار صراع لم تؤد لغة القوة، ومفردات الحديد والنار، إلي حله علي هذا النحو أو ذاك،                   المش
  .لمصلحة هذا الطرف أو ذلك

  خيار: القناة السرية
وهكذا أيضاً دارت مفاوضات هذه القناة السرية، كخيار ذاتي لكال الطرفين، فقد كانت مكوناتها األساسية قائمـة          

ة أولية نصف مصنّعة، سواء في نص خطاب الدعوة إلي مؤتمر مدريد، أو في رسالة التطمينات                علي هيئة ماد  
إذ اشتمل خطاب الدعوة ذلك علي تحديد لوضعية الوفد الفلـسطيني           . األمريكية الموجهة إلي الجانب الفلسطيني    

أي إجراء المفاوضات   (، وعلي ترسيم لبنية تفاوضية مكونة من عدة مراحل          )في إطار وفد مشترك مع األردن     (
، وكذلك علي جدول زمني خاص بكل مرحلة، تسفر كل منها عن أهداف             )علي مرحلتين متعاقبتين ومتداخلتين   

  . معينة علي وجه التحديد، وتقوم علي أساس قرارات مجلس األمن الدولي
اوضات واشـنطن   علي هدي كل ما تقدم، دارت مفاوضات أوسلو في إطار من السرية والتكتم، بينما كانت مف               

واستمرت هذه المفاوضات في إطار عالقة اختيارية إرادية، علي العكس من           . تجري في العلن وتحت األضواء    
وفـي حـين دارت مفاوضـات       . مفاوضات واشنطن التي ساد الجبر واإلمالء تشكيل وفودها وجدول أعمالها         

اري، قوامه إيجاد عالقة جديدة،     واشنطن علي أساس نمطي، دارت مفاوضات أوسلو علي أساس تفاوضي ابتك          
وفحواه تغيير طبيعة العالقات بين الجانبين المتفاوضين، وغاياته عدم التركيز علي أهـداف جزئيـة قـصيرة                 
المدي، وفلسفته تستند إلي بناء نهج مشترك، قائم علي إيجاد حل تعاوني، يعظّم األرباح والمنافع المشتركة لكال                 

مساومة، ويعمل علي خلق الثقة المتبادلة، وإيجاد فرص الحل المناسـبة والحلـول             الجانبين، بعيداً عن منهج ال    
  .الوسط، وإبداء التفهم من كل طرف لحاجات الطرف اآلخر

بهذه الذهنية، وبمثل هذه الرؤية التي تتطلع إلي تحقيق نتائج بعيدة المدي، لقضية ذات أبعاد متعـددة، انطلقـت                   
 أشهر كاملة  لتثمر في نهاية المطاف اتفاقاً تاريخياً، احتفل به العالم كله              مفاوضات أوسلو، واستمرت نحو تسعة    

، برعاية الدولة العظمي الوحيدة، فكان بمثابة احتفال باذخ بعيد مـيالد الكيـان الفلـسطيني،                13/9/1993يوم  
لفـين فـي    وتكريسه كحقيقة مادية تمأل سمع العالم وبصره، وتطويبه كفاصلة ضخمة بين حقبتين وزمنين مخت             

الشرق األوسط، وفرضه كأحد أهم معطيات مرحلة جديدة أملت نفسها علي حياة الفلـسطينيين واإلسـرائيليين،               
وغيرت الرؤية والمفاهيم والخطط واالستراتيجيات لكل من الطرفين إزاء اآلخر، وأنهت الوضع الـشاذ فـي                

ي هذا االتفاق حجـارة األسـاس لمعمـار         منطقة كانت فيها خمسة شعوب تتنازع داخل أربعة كيانات، إذ أرس          
الكيان الخامس، كيان الشعب الفلسطيني الذي لم يعد، منذ اليوم، مجرد فائض سـكاني فـي جغرافيـا شـرق                    

  .المتوسط
  انجازات اوسلو



 

 19

لقد كان اتفاق أوسلو بمثابة محصلة موضوعية لميزان قوي ذاتية، إقليمية ودولية، تقدم الفلسطينيون عبره مـن                 
، وخلق حالـة    1948اريخ إلي حيز الجغرافيا، وأوجد أفضل ظرف دولي مر به الفلسطينيون منذ سنة              عتبة الت 

من التوازن النسبي، الذي كان مفقوداً بينهم وبين إسرائيل، وقلل من ذلك الخلل الهائـل الـذي حكـم ميـزان                     
  .الصراع بينهم وبين المحتلين

  :وعية مهمة يمكن عدها علي النحو التاليوأكثر من ذلك، أنجز اتفاق أوسلو ثالث حقائق موض
انه مكّن الشعب الفلسطيني من إقامة كيانه السياسي علي أول أرض فلـسطينية، ووضـع بـين يديـه              : األولي

وعلي جـزء   . سلطات وصالحيات سياسية ومدنية وإدارية واقتصادية وأمنية وتشريعية وقضائية ال حصر لها           
بة ديمقراطية لشعب فلسطين، سلطة ال تنهي الصراع وإنما تؤججه،          من أرض فلسطين، قامت أول سلطة منتخ      

وتزيد في فعاليته، بوسائل ُأخري، وسائل تتماهي مع حقائق المرحلة، وتندرج في سـياق الـسياسات الدوليـة                  
  .المعاصرة ومنطقها، وسائل تعتمد مراكمة المكاسب الكمية وتحويلها، في نهاية المطاف، إلي مكاسب نوعية

إنه أوجد أرضية سياسية مالئمة إلدامة الكفاح الوطني الفلسطيني، بعد أن انغلقت األبـواب والحـدود                : ةالثاني
أرضـية سياسـية    . والعواصم، وانسدت السبل والدروب التي سار عليها الشعب الفلسطيني لثالثة عقود سابقة           

 واقعية وقابلة للتحقـق فـي المـدي         لمواصلة المعركة التي لم تنته، بأساليب جديدة، وبذهنية مختلفة، وبأهداف         
المنظور، من نقطة انطالق أقوي من أي نقطة انطالق فلسطينية سابقة، ومن مواقع أقرب إلي القدس مـن أي                   

  .مواقع ُأخري في المنافي القريبة والبعيدة
نـه، وأن   إنه خلق أمالً وقدم وعداً لشعب كاد يفقد األمل بأن االحتالل سوف يتزحزح يومـاً مـن مكا                 : الثالثة

الخالص سيتحقق ويصبح قريب المنال أكثر من أي وقت مضي، وخصوصاً أن األمل ذاته يخلق طاقة ذاتيـة                  
إضافية لمواصلة مسيرة الكفاح الوطني ذاتها، ويرفع من درجة التوقعات بتحقيق حلم االستقالل وإقامة الدولـة                

  .الفلسطينية
تفاق أوسلو، فإننا نجد أن هذا االتفاق اتبـع نهج تحقيق الهدف        وبعيداً عن المرافعة السياسية التي قد تطول عن ا        

وكان الهـدف مـن التـدرج       . المرغوب فيه بالتدريج، علي مراحل زمنية متعاقبة ومترابطة، ومحددة اآلجال         
والمرحلية، بحسب المفهوم الفلسطيني، يتمثل في إحداث اختراق، عبر هذه القناة التفاوضية، في ثالثة مجاالت               

  :ةمختلف
وضع إعالن مبادئ موضع التطبيق العملي، بكل ما يعنيه ذلك من أسـس تخـص قـوانين المرحلـة                   : األول

االنتقالية، وتمهد الطريق نحو الوصول إلي مرحلة المفاوضات النهائية، بعد أن يكون تم دحر االحـتالل عـن                  
ـ              دة متينـة مـن المؤسـسات       أكبر مساحة ممكنة من األرض الفلسطينية، وتم بناء السلطة الوطنية علـي قاع

الديمقراطية، وتحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية علي أساس من التعاون االقتـصادي واألمنـي مـع المحـيط                 
  .المجاور، بما في ذلك المحيط اإلسرائيلي

إحداث اختراق علي األرض، وذلك بتطبيق فوري ألحد أهم مكونات اتفاق إعالن المبادئ، ونعني بذلك               : الثاني
زة ـ أريحا أوالً ، بكل ما يعنيه هذا التنفيذ المبكر من تحفيز للجماهير الفلسطينية، وبكل مـا يترجمـه    اتفاق غ

علي األرض من وقائع ميدانية ملموسة، تتحقق في إطار تدريجي متصاعد، األمر الذي من شـأنه أن يـشجع                   
قتصادية، وتحسين ظـروف حيـاتهم      المواطنين المخاطبين بهذا االتفاق علي تحويل اهتماماتهم نحو التنمية اال         

اليومية، وهو ما من شأنه أيضاً أن يعزز من قناعة هؤالء الناس بما يمكن أن يتم التوصل إليه فـي المرحلـة                      
  .النهائية
إشراك مباشر لمنظمة التحرير الفلسطينية، قيادتها وكوادرها السياسية وقواها األمنية، في صنع مقومات             : الثالث

ية الجديدة، بما في ذلك تحقيق االستقرار األمني، الذي يفتح طريقاً أكثر اتساعاً نحـو تـأليف                 المرحلة الفلسطين 
الحكومة االنتقالية، وإجراء االنتخابات العامة، واستكمال مراحل االتفاق االنتقالي المرحلي، قبل بلوغ المرحلـة              

  .المتعلقة بمفاوضات الوضع النهائي الدائم
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قعي اإلسرائيلي بمنظمة التحرير الفلسطينية، خالل مرحلة مبكـرة مـن مفاوضـات             وبعد أن تم االعتراف الوا    
أوسلو، تم انتزاع االعتراف الرسمي اإلسرائيلي بالمنظمة، عشية التوصل إلي اتفاق إعالن المبادئ، وذلك من                

ـ                ج هـذه   خالل رسائل االعتراف المتبادل بين رئيس منظمة التحرير ورئيس الحكومة اإلسرائيلية، إذ تـم دم
الرسائل في إطار اتفاق المبادئ، واعتبرت جزءاً من االتفاق، وهو ما شكل نقلة نوعية فـي مكانـة منظمـة                    
التحرير، ومن ثم السلطة الوطنية الفلسطينية، سواء أكان ذلك علي الصعيد اإلقليمي أم علي الصعيد الـدولي،                 

ت في األعوام القليلة الالحقة علي توقيع اتفاق وخصوصاً علي صعيد العالقة الفلسطينية ـ األمريكية، التي دخل 
أوسلو، طوراً لم يرتق إليه كثير من عالقات الدول اُألخري، األكثر قدماً واستقراراً وشرعية، بالدولة العظمـي                 

  .الممسكة بمقاليد القوة والنفوذ في العالم كله
ـ             دود، يخـص تطبيقـات المرحلـة    وهكذا فقد كان اتفاق أوسلو عبارة عن إطار سياسي مفصل إلي أبعـد الح

االنتقالية، المقرر وضعها موضع التطبيق العملي، في نطاق من الخطوات المتتابعة والمتصلة بمختلف الشؤون              
الفلسطينية، تؤسس وفق جدول زمني محدد سلفاً، لمرحلة تالية، ومتداخلة علي نحـو متـرابط، تـم تعريفهـا                   

مالها من دون لبس، ناهيك عن تحديد آجال البداية والنهاية          بوضوح كامل، وتحديد بنود وموضوعات جدول أع      
لكل مرحلة بعينها، األمر الذي جعل من هذا االتفاق خطة عمل مفصلة وملزمة، ال للطـرفين اللـذين وقعـاه                    

  .فحسب، بل أيضاً للدولة العظمي التي احتضنته، ووقعته كشاهد وضامن لحسن تنفيذه
التي تم اعتمادها عبر قناة أوسلو السرية، فقد اصطدم المفاوض الفلـسطيني            أما من حيث المنهاجية التفاوضية      

بمنهج المساومة المتبع من جانب الطرف اإلسرائيلي، الذي عمل علي تعظيم عوائده لدي طرح كل مشكلة من                 
ن المشكالت الكثيرة المعروضة علي طاولة التفاوض، وسعي لتقديم أقل ما يمكن من التنازالت في إطار أي م                

القضايا المطروحة، أي علي نحو ما هو دارج في إطار صفقات البيع والشراء، التي كلما زاد فيها ربح طرف                   
زادت خسارة الطرف اآلخر، وهو ما جعلنا نعتمد، في مواجهة عقلية المساومة هذه، منهج الجهـد التعـاوني                  

لفوائد، ويزيد في العوائد المتوقعـة      المشترك لمعالجة كل المشكالت المطروحة للمفاوضات؛ وهو منهج يعظّم ا         
لكال الطرفين المتفاوضين، األمر الذي جعل سجل مفاوضات أوسلو عبارة عن مزيج متعادل العناصـر، فـي                 
أغلب األوقات ومعظم وسائل معالجة المشكالت، بين منهج المساومة من جهة، وبين منهج الجهـد التعـاوني                 

يحكيه الكثير من المساجالت واألزمات والحلول، التـي شـهدتها   المشترك من جهة ُأخري، وذلك علي نحو ما    
  .مفاوضات أوسلو

  :وفيما يتعلق بخصائص هذا االتفاق وسماته األساسية، فإنه يمكن إيجازها علي النحو التالي
إذ كانت السرية شرطاً متبادالً ومسبقاً بين الطرفين، وكانت في الوقت ذاته سـبباً، بـين عـدة    .  ـ السرية 1
  .سباب، في نجاح المفاوضات، التي كان يتربص بها خصوم وأعداء كثيرونأ

فقد كان كال الطرفين المتفاوضين يملكان دوافع مختلفة لالنطالق بهذه المفاوضات، والسير بهـا  .  ـ الدافعية 2
 والمنـافع   نحو أهداف أغلبها متوازية الخطوط، والقليل منها متقاطع، عند الحدود الدنيا من المصالح المشتركة             

  .إالّ إن ذلك لم ينل من الدافعية والتصميم، اللذين ظال قائمين لدي الطرفين طوال فترة المفاوضات. المتبادلة
ة والقطيعة الممتدة علي طـول  ه ـ التعقيدات، الكامنة أساساً في قلب نسيج مركّب من عالقات العداء والكرا 3

الت المبثوثة في كل زاوية، وفي كل درب من الـدروب           عشرات من عقود الصراع الدامية، ناهيك عن المشك       
   .المتداخلة

 ـ التبادلية، القائمة وسط أسوار منيعة من القيود العقائدية والمفاهيمية والثقافية، تقابلهـا حـوافز مـصلحية     4
ي وسياسية وتطلعات مستقبلية تضافرت معاً لكسر ما أمكن من قيود، وتخفيض ما هو قائم من أسوار مبنية عل                 

أسس متينة من الشكوك والتحسبات والحسابات واألفكار المسبقة، وذلك كله من أجل االحتكـام إلـي القاعـدة                  
الذهبية التفاوضية، المستمدة من فلسفة الحل الوسط التي تنطوي، في العادة، علي تبادل لمنفعة هنا في مقابـل                  

  .ادة باسم سياسة األخذ والعطاءتضحية هناك، ال لطرف واحد وإنما لكال الطرفين، وهو ما يعرف ع
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 ـ الخلل في ميزان القوي، الذي كان يميل بشدة إلي مصلحة طرف ضد الطرف اآلخر، هذا الخلل الذي كان  5
ماثالً في أذهان المتفاوضين، ومضمراً بوضوح شديد لدي تناول الطرف اإلسرائيلي، ولدي طرحه لكل مـسألة               

 علي المفاوض الفلسطيني استخدام أوراقه القليلة، بكل مـا لديـه مـن        من مسائل المفاوضات، األمر الذي حتّم     
  .صبر وقوة احتمال وفطنة، وعلي معالجة كل أزمة بروحية مثاِبرة، وحجة قوية

  كلمة اخيرة
ولست اليوم في موضع الدفاع عن هذا االتفاق، الذي كان بمثابة ممر إجباري لشعب ناضل طويالً، وضـحي                  

شروع في الحرية واالستقالل، وال في موقع تبرير هذا االتفاق الذي إذا كان تعطيله أمراً               كثيراً من أجل حقه الم    
ممكناً، فإن إلغاءه قصة ُأخري ال يقدر عليها وال يستطيعها أي من الخصوم واألعداء، وإذا كان االلتـزام بـه                    

فـي بـاب الممنوعـات      ضعيفاً فإن التنصل منه، ومما أرساه من حقائق مادية وسياسية علي األرض، يدخل              
وليس أدل علي ذلك من أن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، علي مدي األعوام العـشرة الماضـية،                . السياسية

وبعضها من أشد أعداء هذا االتفاق، لم تتمكن من مقارفة إسقاطه، أو إعالن بطالنه، مع أنها تراجعت عن تنفيذ                   
اقاته، وراوغت وال تزال تراوغ إزاء كل بند من بنـوده، وقالـت             كثير من بنوده، وأجلت دفع العديد من استحق       

فيه، وفي من وقعوه، أكثر مما قاله اإلمام مالك في تحريم الخمر، وفي تبيان كبائر كل من يصنعه أو يتاجر به                     
  .أو يشربه، أو حتي يجالس ندماءه

فاوضت في شأنه، وساهمت في تحقيقه،      إنني وأنا أطوي دفتي هذا الكتاب، الرواية الفلسطينية عن االتفاق الذي            
ووقعته باألحرف األولي، وعملت علي دفعه إلي األمام، وتنفيذ بنوده والتزاماته المتقابلة، وما يئست يوماً مـن                 
أنه اتفاق وجد ليبقي، وأنه سيطبق مهما يمتد الزمن، تاركاً الحكـم فيهـا، وعليهـا، للدارسـين والـسياسيين                    

ي هو المعلم الكبير والحكم العادل الموضوعي، لألجيـال الفلـسطينية المقبلـة التـي               والمؤرخين، للتاريخ الذ  
ستتفحص وتنظر وتَخْلُص، ربما، إلي استخالصات غير ما حفلت به هذه المرحلة مـن خالصـات متعجلـة،                  

  .وقراءات متعسفة، وأحكام مسبقة، إلي جانب القليل من الموضوعية، واألقل من الواقعية وحسن البصيرة
  8/10/2005القدس العربي 

  
  رلمانيةالبوحماس لن تفوز في ‚‚ ضبط سالح المقاومةل: الطيبي .48

  : الوطن التقت الدكتور الطيبي وكانت لها معه الحوار التالي: عبداهللا ربحي حوار
في موضوع التطورات األخيرة على الساحة الفلسطينية هل تعتقد أن نزع سالح فـصائل المقاومـة أصـبح                  *

  لنسبة ألبي مازن؟أولوية با
وقد رحل االحـتالل عـن غـزة    ‚ سالح المقاومة هو لمقاومة االحتالل والقصد هو عدم اشهاره في الشوارع        -

وهذا خط أحمر يجب عدم تجاوزه      ‚ وجرت في اآلونة األخيرة مواجهات وتم توجيه السالح لصدور الفلسطينيين         
صل اللتزام ال يتم االخالل به ويجب ان يكـون          من جميع الفصائل سواء أكانت فتح أو حماس لذلك يجب التو          

ال أحد يقول للناس انزعوا سالحكم نهائيا بل يجب ضبط السالح بحيث تكون هنـاك سـلطة                 ‚ االلتزام واضحا 
أال تتوافق مطالب ضبط ونزع السالح مع ما يريـده          ‚ وطنية واحدة وسالح واحد وقانون واحد وتعددية سياسية       

‚ ب أهلية فلسطينية وال أحد يوافقه على هذا المطلب وهم يقولون ذلك بـصراحة             شارون يريد حر  ‚ شارون اآلن 
‚ هناك اتفاق سابق وقد صرح محمود الزهار بأن حماس لن تطلق الصواريخ على الجانب اإلسرائيلي من غزة                

وهكذا فقد نشأ تفاهم علـى ضـرورة        ‚ وهذا يعني ان االخوة في حماس يتفهمون ان هناك وضعا جديدا قد نشأ            
فال يمكـن النظـر إلـى الوضـع         ‚ إدراك المعطيات الجديدة بعد اضطرار جيش االحتالل لالنسحاب من غزة         

  ‚كما كان في الماضي‚ الفلسطيني
  هل تستطيع حماس االلتزام بعدم اطالق الصواريخ مع استمرار التصعيد اإلسرائيلي واالغتياالت في غزة؟*
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ك دائما ردة فعل مساوية لكل فعل ليس صحيحا دائمـا وعلـى             فالقول بان هنا  ‚  يجب علينا ان نحسب األمور     -
وقد صرحوا أيـضا    ‚ واالخوة في حماس يدركون ذلك    ‚ األقل ليس في ظل هذا الوضع من االحتالل والمقاومة        

وليس صدفة أنهم أوقفوا اطالق صواريخ القسام على الجانب اإلسرائيلي فهناك سبب وهو أنهم ادركـوا                ‚ بذلك
وهم يدركون ان الرأي العام في غزة يريد اعطاء فرصة لمدننه الحياة وان تكون الحياة               ‚ دةوجود متغيرات جدي  

والمطلوب ان تصبح غـزة تحـدي       ‚ شبه طبيعية على األقل خاصة ان هناك محاوالت لتحويل غزة إلى سجن           
اها فـي غـزة   فالمناظر التي رأين ‚ فاذا كان هناك خالف وتعددية يجب ان تحسم بالكالم وليس بالرصاص          ‚ بناء

  ‚ مؤخرا أشعرتنا بالحزن والخجل
  كيف نقرأ نوايا شارون بعد االنسحاب من غزة؟*
ان خطوة االنسحاب من غزة هي خطوة باالتجاه الصحيح وتفكيك المستوطنات هي سابقة لتفكيك مستوطنات               -

‚ حبـا منهـا بالـسالم     وقد قبلتها إسرائيل ليس     ‚ ويجب عدم التقليل من أهمية هذه السابقة      ‚ في أراض فلسطينية  
فشارون قال إنه انسحب من طرف واحد عقابا للفلسطينيين ونحن نقول مرحبا بهذا النوع من العقوبات ونريـد                  

واآلن ما  ‚ والمهم ان ينسحب سواء بالتفاوض أو من طرف واحد        ‚ ان يتكرر هذا العقاب أيضا في الضفة الغربية       
لى الوراء بمعنى ان الخطر اآلن هو االستمرار في تهويـد           يجري في الضفة الغربية والقدس هو خطوة كبيرة إ        

القدس واالستمرار في النشاط االستيطاني في الضفة الغربية وتمزيقها إلى كانتونات من خالل الجدار وتطبيـق                
لذلك ‚ االستيطاني الذي يربط مستوطنة معاليه أدوميم مع القدس إلنشاء ما يسمى القدس الكبرى            ) E-1(برنامج  
لمجتمع الدولي وعلى العالم العربي وعلى الدبلوماسية الفلسطينية تركيز كل الجهد لفضح هذه المـشاريع               فعلى ا 

وإذا أراد الرئيس بوش أن يكون صادقا مع نفسه في إقامـة الدولـة الفلـسطينية                ‚ التي يدركها المجتمع الدولي   
  ‚ لضفة الغربيةفال يمكنه ان يقبل اآلن ما يجري في ا‚ ورؤيته الدولتين المتجاورتين

  هل تتوقع جديدا من لقاء الرئيس عباس مع شارون إذا تم بعد ذلك مع الرئيس جورج بوش؟*
 بعد أن تبين للدكتور صائب عريقات والقيادة الفلسطينية خالل المباحثات التحضيرية ان شارون ال يريـد ان                  -

الن الزعيم الفلسطيني يذهب إلى واشنطن بعـد        ‚ يقدم شيئا جوهريا فال اعتقد ان هذا اللقاء سيتم وأنا سعيد بذلك           
ان يكون قد سبقه اتفاق عالقات عامة بينه وبين أي زعيم إسرائيلي فيـأتي لواشـنطن لنبـارك هـذا التقـدم                      

واإلسرائيليون يستعملون مثل هذه اللقاءات فقط لتضليل الرأي        ‚ بالمفاوضات رغم انه ال يوجد تقدم بالمفاوضات      
وكذلك األميركي لذلك يجب العمل على ان تكون هذه اللقاءات جوهرية مع            ‚ لسطيني أحيانا العام اإلسرائيلي والف  

  ‚نتائج ملموسة
  إلى أي مدى سيؤثر تخوف شارون من صعود نتانياهو بالليكود على سياسة شارون؟*
مينـي  وقد خسر تماسك معـسكره الي     ‚  شارون نجح في هزيمة نتانياهو ونتانياهو يلعق جراحه في هذه األيام           -

  ‚ وشارون بدأ تدريجيا ببطء يحكم سيطرته على الليكود‚ المتطرف داخل الليكود
هل نجاح شارون في الليكود ناتج عن تبني الخط األكثر تطرفا أم النه تبنى طروحات أقـل راديكاليـة مـن                    *

  نتانياهو؟
سيخـسرون  ‚ ز بـأنهم   االنتصار في حركة الليكود له عدة أسباب أوال شارون نجح في اقناع أعضاء المرك              -

السلطة وان الليكود سيخسر الحكم إذا تمت االطاحة به من مركز الليكود وهؤالء يريدون السلطة بكـل ثمـن                   
ولكن في نهاية المطاف نحن نتحـدث       ‚ وإلى جانب ذلك فبعضهم اقتنع بفكرة شارون والمتغيرات التي ألمت به          

وقد استغل اخطاء   ‚ نجاح شارون هو نجاح تكتيكي      و‚ عن مركز حزب من أكثر المراكز المتطرفة التي نشأت        
  ‚بنيامين نتانياهو

وهل سيكون لهـا حـضور طـاغ فـي          ‚ كيف سيكون أداء حماس في االنتخابات البرلمانية المقبلة في يناير         *
  البرلمان؟
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 ال اعتقد ذلك حماس لها وجود في الشارع وهي جزء من النسيج الفلسطيني واالنتخابات هي التي ستحـسم                   -
  ‚ولكن األغلبية ستكون لحركة فتح‚ ال أعرف كم ستكون النسبة‚ ألمرا

هل سيكون ذلك ناتجا عن ان الرأي العام الفلسطيني ال يثق بنضوج حماس الـسياسي لمواجهـة متطلبـات                   *
  المرحلة؟

والتمثيل سيكون تبعا لقوة كل طرف في الشارع الفلسطيني وال يمكـن االسـتهانة بقـوة                ‚  األمر ليس كذلك   -
ولكن الصناديق هي التي تقرر واندماج حماس مهم للغاية واندماجها فـي            ‚ لكن الغالبية لفتح والمستقلين   ‚ ماسح

  ‚منظمة التحرير مستقبال بالغ األهمية ونريد له ان يحدث
  هل حماس جادة باالنضمام لمنظمة التحرير؟*
  ‚ حتى اآلن ال يوجد تقدم حقيقي في هذا المسعى-
مور في لبنان بعد حصار الجيش اللبناني لقواعد القيادة العامة خارج المخيمات وتـشديد              هل تتوقع تصعيد األ   *

  الرقابة األمنية على المخيمات؟
  ‚ إثارة هذا الموضوع اآلن مستغربة والقيادة الفلسطينية ليست معنية بذلك-
   ال نمثلها؟وقال ان تصريحات أحمد جبريل‚ لكن الرئيس عباس وافق على إجراءات الجيش اللبناني*
فـالموقف  ‚  الفلسطينيون ليسوا معنيين بالتصعيد وهم معنيون فقط بحماية أنفسهم ومعنيون بتحسين أوضاعهم            -

ووضـع المخيمـات هنـاك      ‚ والشعار هو ان المخيمات لن تكون بؤرا أمنية لكنها يجب اال تكون بؤرا للبؤس             
والرئيس السنيورة تفهم   ‚ زن ونريده ان يتغير   ينقصه البعد اإلنساني وبعيد عن أي مستوى مقبول وهو وضع مح          

وهناك خوف لبناني من قضية التوطين ولذلك فالفلـسطينيون غيـر           ‚ لضرورة تغيير هذا الوضع نحو األفضل     
  ‚معنيين بزعزعة الوضع اللبناني وهم ال يريدون التواصل معهم كخارجين عن القانون

هل لمـست مـن     ‚ م معارضته لتجنيس الفلسطينيين   بعد تصريحات الرئيس عباس التي تحدث خاللها عن عد        *
  الجانب اللبناني توجها من هذا النوع؟

وعنـدما تحـدث   ‚  اللبنانيون ليسوا في هذا الوارد وتخوفهم من التوطين كبير للغاية وهو أكثر مـن الـالزم           -
 وقد فسر   ‚أبومازن عن التجنيس لم يتحدث عن التوطين وهو تحدث عن تحسين الوضع المدني وحرية الحركة              

كالمه خطأ آنذاك ونحن نريد للوضع الفلسطيني ان يتحسن مدنيا في لبنان وان يعطى الفلـسطينيون حقـوقهم                  
  ‚كما هي لآلخرين في طريقهم للعودة وليس التوطين‚ المدنية

 13/10/2005الوطن القطرية 
  

  في عوامل صعود حماس في الساحة الفلسطينية .49
  ماجد كيالي    

، خصوصاً في السنوات الخمس الماضية، تنمية رصيدها الـسياسي فـي المجتمـع              »سحما«استطاعت حركة   
فشكّلت واقعاً من ازدواجية السلطة، وتمكنت في بعض المراحل من وضـع فيتـو علـى العمليـة                 الفلسطيني،

  .  السياسية الجارية وعلى توجهات السلطة الفلسطينية نفسها
» الحزب القائد «، التي بقيت لفترة طويلة      »فتح«د ومنافس لحركة    بمثابة ن » حماس«في هذا الواقع الجديد غدت      

تحتكـر تقريـر    » فتح«وشكل ذلك مرحلة جديدة في مسار النظام الفلسطيني، اذ لم تعد            . في الساحة الفلسطينية  
، ويمكن  )المعارضة(» حماس«و  ) السلطة(» فتح«الشؤون الداخلية والخارجية، وباتت الساحة محكومة بثنائية        

  :بعوامل عدة، اهمها» حماس«ير صعود تفس
انتهاجها المقاومة المسلحة في واقع بات في هذا الشكل من الكفاح بمثابة ايديولوجية، وربما هـدفاً بحـد                  : أوالً

كمـا  (» حمـاس «وما سـاعد    . ذاته، في الوعي الفلسطيني السائد، بغض النظر عن اشكاله وممكناته وجدواه          
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سائدة تقدس قيم االستشهاد والتضحية، من دون ان تـولي االنجـازات او النتـائج               ان الثقافة الشعبية ال   ) غيرها
  .السياسية المفترضة االهمية المناسبة

لخطاب سياسي عمومي، وبراغماتي في أحيان كثيرة، مـا يـذكر، ايـضاً، بالخطـاب               » حماس«تبني  «ثانياً،  
» حماس«والفارق هنا ان    . لعقلية االيديولوجية ، التي نأت بنفسها عن ا     »فتح«السياسي الشعاراتي الذي اعتمدته     

طعمت خطابها السياسي بمفاهيم دينية، وال شك في ان ذلك عزز من وضعها في اطار المجتمـع الفلـسطيني،                   
  . الذي كان في قطاعاته المتدينة يفتقد لتيار اسالمي فاعل، ينتهج خط المقاومة الوطنية

جمعيات خيرية ومشافي ونوادي ومـدارس      (سات الخدمة المدنية    شبكة واسعة من مؤس   » حماس«ثالثاً، أنشأت   
، بفضل الدعم الذي أغدق عليها من التيارات والجمعيات االسالمية المنتشرة في العـالم              )الخ... ومنابر اعالمية 

  .ومن خالل هذه الجمعيات والمؤسسات بات لها نفوذ جماهيري واسع في مختلف التجمعات الفلسطينية. العربي
متواكباً مع بدايات انحسار ظاهرة المقاومة المسلحة، التي وجدت نفـسها خـارج             » حماس«اً، جاء صعود    رابع

) اقليمياً ودوليـاً  (وتعزز هذا الصعود في مناخات السعي       ). 1982(اطار الصراع، بعد الغزو االسرائيلي للبنان       
ما بعد انخراط قيادة المنظمـة فـي        ، وال سي  )1990/ بعد غزو العراق للكويت   (إلضعاف قيادة منظمة التحرير     

وأضفى كل ذلـك نوعـاً مـن الـشرعية علـى            ). 1993(عملية التسوية، وتوقيعها اتفاق اوسلو مع اسرائيل        
، كجزء من تيار المعارضة للتسوية ولنهج القيادة الفلسطينية، على رغم انها كانت تعمل من خـارج                 »حماس«

ا شابها، بدت حماس اكثر صدقية وكأنها منزهة عـن الممارسـات            وبعد قيام السلطة، بكل م    . النظام الفلسطيني 
بدا ان منطق   ) 2000ايلول سبتمبر   (وعندما اندلعت االنتفاضة    . السلبية والسلطوية، ما ساهم في تعزيز نفوذها      

لم تنجح في اختبار المفاوضة وال في اختبار بنـاء          ) وحزبها فتح (اثبت صدقيته، في حين ان السلطة       » حماس«
ن، على رغم محاوالتها التعويض عن ذلك بالتوجه نحو االنتفاضة والمقاومة المسلحة، العادة االعتبار الى               الكيا

ذاتها في المجتمع الفلسطيني، وفي مواجهة اسرائيل، ولكن طريقة ادارة القيادة الفلسطينية للوضـع، وضـعف                
عن السيطرة، ما ساهم في تحقيق نوع       روح المؤسسة والقيادة الجماعية وغياب المشاركة، جعلت االمور تخرج          

وشـجعتها  » حماس«من ازدواجية السياسة والقرار في الساحة الفلسطينية، وهي االوضاع التي عززت مكانة             
  .على محاولة خلق سلطة موازية

خامساً، ال شك في ان انحسار فصائل التيار الوطني الديموقراطي، المتمثل تحديـداً فـي الجبهتـين الـشعبية                   
وقراطية وحزبي الشعب وفدا، خلق فراغاً أيديولوجياً وسياسياً في الساحة الفلسطينية، وهو ما افاد حركة               والديم

عموماً، الذي بات بمثابة التيار الثاني في الساحة الفلسطينية، بـل انـه بـات               » التيار االسالمي «، و   »حماس«
  .ينافس على موقع التيار األول فيها
رغم هذه المكانة المرموقة التي حققتها، تواجه مأزقاً تاريخيـاً، اذ ان الوضـع              المشكلة ان حركة حماس، على      

الراهن لن يسمح بتمكين هذه الحركة، التي تنتمي الى التيار السياسي االسـالمي، مـن      ) وحتى العربي (الدولي  
» فـتح «ضع  الوصول الى سدة القيادة في الساحة الفلسطينية، بغض النظر عن موقعها فيها، على العكس من و               

  .في اواخر عقد الستينات
انها، على رغم براغماتيتها، لم تقرأ الواقع الدولي جيداً، الذي تغير كثيراً بعد هجمات أيلول               » حماس«ومشكلة  

، وانها ظلت تعتمد النهج ذاته الذي اعتمدته سابقاً في كفاحها ضد اسرائيل، والمقصود هنا بالضبط نمط                 2001
 في المدن االسرائيلية، ما اضر بها وبالساحة الفلـسطينية          1948 التفجيرية، في مناطق     –العمليات االستشهادية   

  .عموماً، على الصعيدين الداخلي والخارجي
علـى التوجهـات    » فيتو«، فهي مثالً تستطيع وضع      »حماس«وعلى الصعيد الداخلي ثمة مشكلة كبيرة تواجه        

ية، ولكنها ال تستطيع التحكم بمـسارات هـذه التوجهـات،           السياسية الفلسطينية، ال سيما في شأن عملية التسو       
عويصة هنا اذا اعتقـدت     » حماس«وستبدو مشكلة   . خصوصاً انها ما زالت تعمل من خارج النظام الفلسطيني        

، ألن هذه الحركة ما زالت تحتل مكانة مرموقة في الـساحة            »فتح«انها يمكن ان تمارس سياسة مناوئة لحركة        
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 انها لم تغادر مشهد الكفاح المسلح، وهي تحظى بشرعية فلـسطينية وعربيـة ودوليـة                الفلسطينية، خصوصاً 
  .بخطاباتها الشعبية والبراغامتية، على رغم كل مظاهر العطب التي تبدو عليها

او غيرهما، ان المسألة ليست مكانة هـذا التنظـيم او ذاك،            » فتح«او  » حماس«واآلن فإن ما ينبغي ان تدركه       
لحياة السياسية الفلسطينية، بوضعها على سكة المأسسة والعالقـات الديموقراطيـة والمـشاركة،             وإنما ترشيد ا  

وتصويب المعادلة بين معركتي التحرير والبناء، وإعطاء األولوية للمصالح الوطنيـة ال المـصالح الفـصائلية                
  .الضيقة

  13/10/2005الحياة 
 

  ...أبعاد تدوال المسألة الفلسطيني في لبنان .50
  لعمورييونس ا

إن الساحة اللبنانية اليوم وفي ظل متاهات دول الوصاية الباسطة نفوذها والداعمة لمتغيرات ما يمكننا أن نسميه                 
بثوابت الفعل السياسي اللبناني المنطلق من قاعدة عروبية لبنان على األساس الديمقراطي يلعب دور برأيي من                

عربي قائم في المنطقة حيث التنفيذ والرضوخ إلمالءات المراد         اخطر األدوار التي يمكن أن يلعبها نظام إقليمي         
أمريكيا وبالتالي وبشكل أو بآخر المراد إسرائيليا وخطورة هذا الدور إنما ينبع برأيي من كون هذه األدوار إنما                  

ي وأقصد هنا   يتم تمريرها باسم الفعل السياسي اللبناني الحر والسيادي والمستقل المعبر عن إرادة الشعب اللبنان             
متطلبات واستحقاقات التغير الجذري والهائل المستحدث ما بعد اغتيال الحريري والذي تمثل بإقـصاء قـوى                
سياسية كانت فاعلة ومؤثرة بسياسات لبنان العامة وإعادة استنباط قوى جديدة لها تراثها وامتدادها االنعزالـي                

  . ات أجندته المحلية واإلقليميةوبالتالي لها آراؤها فيما يخص لبنان ودوره ومتطلب
 والقاضي بانسحاب الجيش السوري وكافـة أجهزتـه األمنيـة           1559فبعد تنفيذ البند األول من القرار الدولي        

 يجيء الدور على البند القاضي بـسحب الـسالح الفلـسطيني مـن القـوى                ،واإلستخباراتية العاملة في لبنان   
ء في لبنان وبسط سيادة السلطة الرسمية اللبنانية على ما يسمى وفق            والتنظيمات المتمركزة داخل مخيمات اللجو    

المخيمات الفلسطينية فـي    (المصطلحات اللبنانية المستحدثة بالجزر األمنية الخارجة عن سيطرة لبنان الرسمي           
 والمتمثـل    وما بين البند الثالث    1559إنما يشكل حلقة الوصل األساسية ما بين البند األول في القرار            ).. لبنان

ونزع سالح هذه المقاومة وإحالة حزب اهللا إلى حزب سياسـي           ) حزب اهللا (بتفكيك المقاومة اإلسالمية اللبنانية     
  ... يتعاطى بالشأن السياسي العام من خالل ديمقراطية الفعل في اإلطار المؤسساتي الرسمي

وم على الساحة الـسياسية بذريعـة بـسط     وإذ يجيء هذا التواصل اللبناني من بعض القوى الفاعلة والعاملة الي          
الدولة على المخيمات الفلسطينية والعمل على زج مسألة المخيمات في أتون الـصراع والتـصارع اللبنـاني                 

 الذي بـال    1559الداخلي إنما يشكل مقدمة لما سيكون عليه لبنان ما بعد تنفيذ هذا المخطط وفقا للقرار الدولي                 
بمنطلقات لبنانية والتي لطالما كان الخالف        تريب وتنظيم ساحة الفعل السياسي       شك أن له أبعاد أكثر من كونه      

قائما وما زال حول ما هية الهوية اللبنانية وانتماؤها اإلقليمي وليس أدل على ذلـك سـوى عـودة الـبعض                     
  ... االنعزالي للخطاب العنصري والذي ال يرى بلبنان عروبيا حيث إطاللة ما يسمى بتنظيم حراس األرز 

وهنا البد من اإلشارة إلى أن المسألة الفلسطينية في لبنان وفي ظل القوانين الرسمية العنـصرية المفروضـة                  
الصادرة عن المؤسسة التشريعية على المخيمات الفلسطينية لتؤكد أن لبنان الرسـمي لـم يتعـاطى والمـسألة                  

ث أن مثل هـذه القـوانين التـي صـادرت     الفلسطينية على أرضيه ومن خالل المنطلقات العروبية القومية حي       
الحقوق المدنية واالجتماعية واإلنسانية للفلسطيني على األراضي اللبنانية هي التي خلقت تلك الجـزر األمنيـة                
المعزولة على حد التعبير السياسي اللبناني وبالتالي كان ومازال التعاطي بسياسات الخنق والعـزل والحـصار                

  .. .والتجويع لفلسطيني لبنان
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وإذا كان البد من ترتيب الوضع الفلسطيني في لبنان فال بد أن يتم هذا الترتيب من خالل إعـادة فهـم حقيقـة          
وهنا فـإن ترتيـب     .. الخارطة السياسية للمنطقة وصراعاتها ال على أساس تنفيذ بنود القرار الدولي ليس أكثر            

شيء فك الحصار على فلسطيني لبنـان وإعـادة         الوضع الفلسطيني على الساحة اللبنانية يتطلب أوال وقبل كل          
حقوقهم المدنية واالجتماعية واالقتصادية والحياتية اإلنسانية من خالل المؤسسة التشريعية الرسـمية اللبنانيـة              

بمعنى أن يعاد سن القوانين المتوافق عليها والتي من شأنها ترتيب هذا الوضع مـن خـالل                 ) المجلس النيابي (
كما أن تريب الوضع الفلـسطيني فـي لبنـان يتطلـب تقـديم              .. عنصرية التي ما زالت قائمة    إلغاء القوانين ال  

الضمانات العملية والفعلية لحماية الفلسطينيين ليس من االعتداءات اإلسرائيلية فحسب بل من اعتداءات القـوى               
وليس هذا  .. ثلة أمام أعيننا  االنعزالية العنصرية اللبنانية ذاتها حيث المجازر بحق المخيمات ما زالت قائمة وما           

فحسب بل تلك المجازر لم تنفذ من قبل طيفا لبنانيا واحدا بل أيضا من هؤالء الذين من الممكـن أن يتحولـوا                      
 والتي تم شنها    86 و 85ومن خالل حسابات إقليمية معينة إلى حلفاء كما هو واقع حرب المخيمات في األعوام               

يشوي كان قائما وباعتقادنا انه ما زال قائما بمعنى أن الفعل المليشوي في            بقرار إقليمي آنذاك ومن خالل فعل مل      
لبنان كنهج وفعل وبرامج عمل لم ينتهي ومن الممكن إعادة استغالل المخيمات الفلسطينية في إطار الحـسابات                 

لة الوجـود   والبد من التأكيد في هذا السياق على حقيقـة أن مـسأ           .. سواء أكانت محلية أو إقليمية وحتى دولية      
الفلسطيني القصري على األراضي اللبنانية مرتبط بشكل جدلي بحق العودة ال بحل التواجد الفلـسطيني علـى                 
األراضي اللبنانية وفق التوافق اإلقليمي والدولي حيث أن هذه المسألة ال يمكن حلها من خالل تنفيـذ بـرامج                   

ي إليها بمعنى أن يتم حل المسألة وان كان على حساب           الترحيل والتهجير خارج لبنان والتي يدعو البعض اللبنان       
وان كانت هذه الرعاية ليـست      ) األمم المتحدة (حق العودة فمخيمات اللجوء هي مخيمات ترعاها مؤسسة دولية          

بالشكل والحد المطلوب وإذا كان هناك أي إشكالية للدولة المضيفة وهذه المسألة فذلك يتم من خالل المؤسـسة                  
  ... الراعية الرسمية للمخيمات) مم المتحدةاأل(الدولية 

الشك أن الوضع الفلسطيني في لبنان بحاجة إلى ترتيب وبحاجة إلى توافق فلسطيني لبنـاني يحمـي مـصالح                   
الشعبين ولكن البد من أن يكون هذا التوافق وهذا الترتيب على أسس تأخذ بعين االعتبار إيقاف مسلسل الـذبح                   

من عوامل صمود لبنان العربي المستهدف اليوم أكثر من أي وقت مضى من خالل              والتهجير وان يكون عامال     
 والقاضي بتحويل لبنان إلى محمية أمريكية تنفذ من خاللها سياسات عدائية بحق المنطقـة       1559القرار الدولي   

ألخيـرة  وليس أدل على ذلك سوى تعليق النائب اللبناني أسامة سعد على جلسة مجلس النواب في جلستة ا                ... 
ان ما جرى في مجلس النواب هو فصل مبرمج موحى بـه مـن              : ("التي ناقشت المسألة الفلسطينية حيث رأى     

".. أمـل "وحركـة   " حـزب اهللا  "لألسف وجدت نفسي غريبا في البرلمان مع إخواننا فـي           .. أمريكا وإسرائيل 
كيز على سـورية والفلـسطينيين      والحظت أن هناك تغييباً كامالً لمخاطر شبكات التجسس اإلسرائيلية وسط تر          

لقد نسوا أن هناك دولة عدوة هي إسرائيل تتربص بنا كل يـوم وتنتهـك               .. وكأن الخطر المحدق بلبنان منهما    
  ..").سيادتنا وتهددنا

  11/10/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

  :كاريكاتير .51
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