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  27  كاريكاتير

***  
    تشعر بالرضافتح تفوز وحماس: االنتخابات .1

اللجنة العليا لالنتخابات اعلنت أمس أن النتـائج        أن   :وكاالتنقال عن   رام اهللا    من   1/10/2005البيان   نشرت
 بلدية فيما   51األولية بينت فوز فتح بأغلبية المجالس المئة وأربعة التي شملتها المرحلة الثالثة، حيث فازت فى                

يمكن للحركتين عقد تحالفات مع     , وقال جمال الشوبكي   .  بلدية 13فازت حماس التى ابدت رضاها بالنتائج بـ        
.  مقعـدا  1018ويبلغ العدد االجمالي للمقاعـد      .  بلدية لم تكن نتائجها حاسمة الي منهما       40اطراف اخرى في    

  . بلدة جرت فيها االنتخابات82من الناخبين في % 81وأضاف أن نسبة المشاركة بلغت 
النتائج لم تأت بعيدة عن التقديرات      إلى أن   :  القدس المحتلة  من 1/10/2005لحياة   ا  مراسلة سائدة حمد وأشارت  

وبدا ان العامل االبرز الذي ساهم في استعادة فتح شيئاً مـن             .ونتائج استطالعات الرأي في شأن شعبية حماس      
اليـا، والتـردد    شعبيتها هو اعتماد القوائم الحزبية والتمثيل النسبي، اضافة الى عوامل اخرى مثل حـادث جب              

والحيرة في صفوف حماس التي تحاول المزج بين المقاومة واالنخراط في الحياة السياسية، اضافة الى حملـة                 
واوضـح   . قياساً مع تجارب اخـرى     ,هااالعتقاالت، وهي امور كان من المفترض ان تشكل حافزاً اكبر لفوز          

ائرة االنتخابية الواحدة ساهم في حـصولها علـى         هاني المصري ان مشاركة فتح في قوائم انتخابية عدة في الد          
عدد اكبر من االصوات وساعدها في كسب تصويت شرائح اوسع من العائالت التي حجبت اصواتها عن قائمة                 

وقد تحمل هذه النتائج الكثيرين في فتح، خـصوصاً   .معينة تابعة لفتح وصوتت لقائمة اخرى تابعة للتنظيم نفسه       
يعي، على عض اصابعها ندماً بسبب رفضها مشروع القانون االنتخابي الذي اقترحـه              في المجلس التشر   تهاكتل

من جهتها، طالبت حماس بانتظار انتهاء عد االصوات قبل الخروج بنتائج واسـتنتاجات، وان كانـت                 .عباس
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ـ        دائرة في منطقة نابلس وحصولها على ثالث من اصل خمس دوائر في            15اشارت الى تقاسمها وفتح الفوز ب
  .منطقة الخليل، اضافة الى تحقيقها فوزاً ملحوظاً في الدوائر ذات التعداد السكاني االكبر

االنتخابات ونتائجها اعتبرت محطـة     أن  : رام اهللا من   1/10/2005 النهار اللبنانية     مراسل محمد هواش وكتب  
، ليتسع  ةنتخابات النيابية المقبل  ومؤشرا لمكانة فتح في النظام  السياسي الفلسطيني، عشية تفكيكه وتركيبه بعد اال            

 لعبة  المعارضة باطالق مواقف سياسية متشددة قدست الوسائل          المشاركة حماس في المسؤولية،  بعدما اغرته      
فالنضال والبندقية  لم    . ال العكس  على حساب االهداف، واقتربت اكثر في االنتفاضة من مواقف منظمة التحرير          

الهداف هي التي كانت الموجه والناظم لحرارة المواجهة وانتقالها من مجال الى            وا فتح، يكونا  اقل قدسية لدى    
ومعركة الفصائل المتنافسة   . آخر، كلما سدت اسرائيل منفذا وكلما قتلت امل الفلسطينيين في التوصل الى سالم            

هما، بل ألنها   على الفوز بنصيب اكبر احتدمت امس، ال ألنها نهاية معركة بين حماس وفتح على مكانة كل من                
بداية معركة لتحديد وزن كل منهما في النظام السياسي الذي يجري تعديله، واالتفـاق علـى كـون صـندوق                    

الى الخارج الذي يريـد     : وفي ذلك رسالة مزدوجة   . االقتراع هو بوابة اي شرعية حكم ومعارضة في فلسطين        
يابية تعتبر محكا واختبارا للخـارج وشـعاراته        ديموقراطية انتقائية، بينما يؤسس الفلسطينيون ديموقراطية انس      

 تريـد ان تعطـي      ,اذ ال تزال فتح تدافع عن مكانتها قائدة للحركة الوطنية وحزبا حاكما للـسلطة             و. ومطالباته
واالهم مـن   . المعارضة شرعية عبر صندوق االقتراع، تضعف اي اعتراض عليها وتجرده من اي قوة اقناع             

فات امرائها جانبا فال قوة فلسطينية تقارعها في المكانة الجماهيرية، مـن دون              اذا توحدت ونحت خال    هاذلك ان 
فهي ال تزال تحقق نتائج تساوي نسبة تأييدها، بينما تتراجـع           . تقليل وزن حماس والحركات االسالمية االخرى     

قتراب حماس  فتح عن نسبة مؤيديها، الن اصواتهم تتوزع على امارات وقبائل فتحاوية متصارعة، وقد يكون ا              
. من فكرة تولي السلطة وطرد فتح الى المعارضة، حافزا لفتح كي تحقق نتائج قريبة جدا من وزنها الحقيقـي                  

على رغم ان حماس ال تريـد االن ان تـستولي           . وقد يكون هذا احدى اهم نتائج المرحلة الثالثة من االنتخابات         
  . والجماهيري شيء ووزنها االعالمي شيء آخرعلى السلطة ال خوفا او ترفعا، ولكن الن وزنها السياسي

 حماس ان هذه االرقام المبدئية ال تعكس        ولق: ا ف ب  نقال عن   رام اهللا   من   1/10/2005 الغد األردنية    وذكرت
  .وقد تشير هذه النتائج الى اداء قوي من جانب حماس خالل االنتخابات التشريعية المقبلة .شعبيتها

ياسـر  الشيخ   إلى قول : أ ف ب  و رام اهللا    ,نابلسمن  سامر خويرة    30/9/2005 اسالم اون الين     ولفت مراسل 
وأكد أن النتائج تؤكد التفاف الجماهير       .ن النتائج األولية تشير الى أن حماس حققت نتائج طيبة         أ ,منصور أمس 

ـ      هاوقال إن . حول حماس وبرنامجها السياسى وايمانها بقدرتها على التغيير واالصالح         شارون  أيـضا رسـالة ل
  .هاوللواليات المتحدة، أن حماس ليست حركة ارهابية بل هى حركة جماهيرية اجتماعية ولها حضور

 فـتح   أنطبقا لمصدر في لجنة االنتخابات المحليـة،         ما جاء    :لندنمن   1/10/2005 الشرق األوسط    وأوردت
، %26مـا نـسبته      مقعدا، أي    256، بينما حصلت حماس على      %54 مقعدا، أي ما نسبته      546حصلت على   

، وحزب الشعب علـى     .%3, مقعدا 13، والجبهة الديمقراطية    %4.9 , مقعدا 50وحصلت الجبهة الشعبية على     
 .، أما المقاعد الباقية فتوزعت على المستقلين والعائالت       %0.2 ,، وحركة الجهاد ثالثة مقاعد    %1.6, مقعدا   17
 .أفراد الشرطة بواجبهم في حماية مراكز االقتـراع       بخصوص االستعدادات األمنية، فقد أشار تقرير إلى قيام         و

مراكز من دون وجود بطاقة تخولهم بالـدخول،        الوأشار في بند الخروقات، إلى زيارة عدد من المسؤولين إلى           
  .مراكزالالفتا إلى ورود معلومات عن عدم انضباط في دخول وخروج المقترعين في بعض 

 تـسجيل اي حـوادث      حول عدم  ه الشوبكي أوضح إلى ما    :رام اهللا من   1/10/2005الخليج اإلماراتية    ولفتت
  . مراقبا دوليا وأكثر من ألفي مراقب محلي60تذكر خالل االنتخابات التي اشرف عليها اكثر من 
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 الوفد الدولي لمراقبة االنتخابات الذي اشار الى انه لم أن: القدسمن  1/10/2005األيام الفلـسطينية  وأضافت  
سرائيلي باستثناء نقل مقر االقتراع في كفر عقب، اكد ان حملة االعتقاالت في صفوف حماس               يسجل اي تدخل ا   

  .ال ندري اذا ما كانت اثرت على النتائجولكن , معقبا بقوله ,واحزاب اخرى خلقت صعوبات
  

  رئيس الموساد يخطط الغتيال شخصيات فلسطينية  .2
 الموساد مئير دجان زار اخيـرا عاصـمتين فـي            ذكرت تقارير صحافية إسرائيلية عن أن رئيس جهاز        :غزة

المنطقة وبحث مع المسؤولين األمنيين فيهما، ما أسمته التقارير بتعزيز التنسيق والتعاون في مجاالت مختلفـة                
ولم تستبعد مصادر ان يقدم دجان على تنفيذ عدة عمليات اغتيال لقيادات فلسطينية فـي               . بينها مكافحة اإلرهاب  

حة خارج الساحة الفلسطينية، محاوال إثبات قدرته وإعادة الحياة إلى الجهـاز المـتهم بالفـشل                التنظيمات المسل 
وأضافت ان دجان أجرى أخيراً حركة تغييرات وتعيينات واسعة داخـل الجهـاز وفـي                .وضعف المعنويات 

لبة بتخليه  صفوف عناصره ومجنديه في الخارج، مشيرة إلى ان رئيس الموساد يتعرض النتقادات متزايدة مطا             
   .واستقالته من الجهاز بسبب حالة الفشل التي يعيشها وعدم تطوره

 1/10/2005البيان 
  
  القدس عاصمة موحدة أبدية والكتل االستيطانية جزء من إسرائيل  : موفاز .3

واصل موفاز، تهديده للفلسطينيين معتبـرا       :القدس المحتلة آمال شحادة    1/10/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  
وقال ان لجيشه مـا     . عملية التي ينفذها جيشه ستهز غزة وستجعل التنظيمات الفلسطينية تدفع ثمنا باهظا جدا            ال

يكفي من الوسائل إلنجاز خطته العسكرية بأقل ما يمكن من خسائر حيث جهز نفسه بأن تكون فعالية عملياتـه                   
 مع صـحيفة عبريـة ان التطـورات         ورأى في مقابلة  . داخل غزة بدرجة ال تقل جودة عنها عندما كان هناك         

االخيرة ستعيق المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي وستمنع امكانية التوصل الى اية تـسوية مـع                
وأكد اصرار اسرائيل على مبادئها من التسوية مع الفلـسطينيين  وقـال             . الفلسطينيين خالل السنتين القادمتين   

ولكن عندما  . دد من الجوالت التفاوضية، تتركز االمور على  خذ وهات         عندما تتفاوض، وأنا قد شاركت في ع      
الكتـل  . القدس الموحدة عاصمة أبدية ل اسـرائيل      : يسألون ما الذي يجب ان يكون اساسا للتسوية الدائمة اقول         

مر هذا اال : وأضاف.  كلها داخل حدود الدولة االسرائيلية     ...االستيطانية معاليه ادوميم وغوش عصيون وافرات     
. ال عودة لالجئين الى داخل اسرائيل، وهناك مبدأ انتهـاء الـصراع           . يستوجب نزع سالح المنطقة الفلسطينية    

على السلطة  ان تكون حازمة اكثر في تعاملها مـع           : وقال ان حماس تسعى ألن تكون بديال عن السلطة وقال         
حتها فهذه شروط اساسية الي تقـدم فـي         عليها ان تتخذ قرارا بتفكيك التنظيمات الفلسطينية ونزع اسل        . حماس

. هم يخافون من الحرب األهلية    . وهنا تكمن المشكلة  . إال أن السلطة تخشى القيام بهذه الخطوة      . العملية السلمية 
خريطة الطريق تتحدث عن تفكيك البنى التحتية لالرهاب، واالصالحات فـي الـسلطة، وهـم لـم يقومـوا                   

يوجد هناك صراع محتـدم داخـل       . ون واحد وسلطة واحدة وسالح واحد     ال يوجد قان  . باالصالحات حتى اآلن  
الرؤية التي تقودها السلطة تقول إن هناك ما يكفي من المشكالت، ولكنـه             . المجتمع الفلسطيني حول شخصيته   

 تكون القدس عاصمة لها، ولكن ليس عـن         67يقول بصورة واضحة أنا أرغب في الحصول على دولة بحدود           
على ابو مازن ان يدرك أن عليه ان يتحـرك ضـد            . بالته تقف حماس مع رؤية مغايرة تماما      وق. طريق العنف 

  . حماس وأن يجد حال لهذه المعضلة ألننا لن نسمح بوجود الواقع الذي شهدناه قبل اسبوعين
حمـاس  :  قـال  موفـاز أن  الناصرة امال شحادة     نقالً عن مراسلتها في    1/10/2005الرأي األردنية   وأضافت  

نحن ال  . ت مغزى رسالتنا بأننا اتخذنا قرارا حازما بضربها برا وجوا ومن خالل عمليات القتل المستهدف              ادرك
هذا اختبارنا االول بعد فك االرتباط ورسـالتنا فيـه   . ننوي تركهم لحالهم الى ان يدركوا أن لدينا سياسة رادعة  

جزء من ردهم يكمن في     . صعدنا بدرجة أعلى  اذا واصلوا   .  من المحظور علينا ان نتلعثم أو أن نتردد        -قاطعة  
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فهذا االمر يعتبر من أصعب االمور بالنـسبة  . الرغبة في أن نوقف التصفيات وعمليات القتل المستهدف ضدهم  
او كل ناشط من نشطائهم يخرج من منزله ال يعرف فـي أي مرحلـة نكـون                 ) االرهابي(زعيم التنظيم   . لهم

  .متربصين له
  

  سابع لحرب شارون المفتوحة  شهداء في اليوم ال4 .4
استشهد ثالثة فلـسطينيين فـي توغـل         : رام اهللا القدس المحتلة    ،نابلس 1/10/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  

اسرائيلي في مخيم بالطة فجر الجمعة ليرتفع شهداء محافظة نابلس الى اربعة عقب استشهاد فتى فـي الثالثـة                   
وواصل الجيش االسرائيلي اعتداءاته واعتقاالته في      . المجاورعشرة برصاص جنود االحتالل في مخيم عسكر        

 مـواطن   التوغـل اصيب فـي     و .صفوف الفلسطينيين واغالق االراضي الفلسطينية لليوم السابع على التوالي        
وقالت مصادر فلسطينية ان من بين الشهداء الثالثة اثنان من افراد            .فلسطيني وأحد الجنود االسرائيليين بجروح    

واستشهد فتى فلـسطيني امـس برصـاص جنـود          . هداء االقصى هما عالء طيراوي وجمال جرمة      كتائب ش 
استشهد حين فتح جنـود     )  عاما 13(اسرائيليين بالقرب من نابلس وأوضحت المصادر نفسها ان عدي طنطاوي         

  .من دورية تابعة للجيش االسرائيلي النار على مجموعة من الفلسطينيين في مخيم عسكر
 اسرائيلية امس سبعة عشر مواطنا فلسطينيا بدعوى انهم من نشطاء حماس والجهاد وفتح فـي                واعتقلت قوات 

.  عاما من بيت لحـم     30اعتقلت قوات االحتالل الشاب عبد الكريم شرايعة       و .مناطق مختلفة من الضفة الغربية    
دهم منزل والـده    كما اعتقلت فتى من مخيم الدهيشة بعد        . وكانت تلك القوات المتمركزة على حاجز عتصيون      

  .وقد اقتحمت قوة مؤلفة من عشر دوريات المخيم. وتفتيشه
 عاما من  قرية صور باهر بحجة محاولتها طعـن           21وأعلنت شرطة االحتالل اعتقال شابة فلسطينية عمرها        

  .وأحيلت الشابة المعتقلة للتحقيق. شرطي اسرائيلي قرب باب السلسلة البلدة القديمة من المدينة
سلطة الفلسطينية على لسان عريقات الجرائم اإلسرائيلية المتواصلة والمتناقضة مع تعهدات والتزامات            ودانت ال 

إسرائيل بتفاهمات شرم الشيخ، والتزام الفصائل الفلسطينية باتفاق القاهرة، وحذر من أن اسـتمرار التـصعيد                
  .اإلسرائيلي ستكون له عواقب وخيمة تدفع باتجاه انهيار التهدئة

عباس ان االستفزازات االسرائيلية، المتكررة ال تخدم المساعي التي تبذلها السلطة للحفاظ على التهدئـة،               وأكد  
  .لكنه تمسك بضبط النفس

واستهجن قريع الصمت الدولي المريب تجاه المجازر االسرائيلية اليومية ما من شأنه جر المنطقة الى حـرب                 
ة االمريكية التدخل الفوري والحازم حتى ال تكتب اسرائيل شهادة          وناشد المجتمع الدولي، وخاصة االدار     .دموية

  .وفاة رسمية لعملية السالم، واغتيال آخر أمل
بعد اعالن استشهاد    أنه   القدس المحتلة كامل إبراهيم    نقالً عن مراسلها في    1/10/2005الرأي األردنية   وذكرت  

ء االقصى وعلى لسان احد قادتها بان مـا يجـري            كما هددت كتائب شهدا     بالطة الشابين اعلن الحداد في مخيم    
سيؤدي الى مزيد من التوتر وقال نحن في حل من التهدئة ولن نلتزم باي تهدئة بعد اآلن واضاف باننا سـنرد                     

  .في العمق االسرائيلي في القريب العاجل وسيرى الناس ذلك 
عباس علق على مقتـل     أن   1/10/2005ة  النهار اللبناني جاء في   رام اهللا محمد هواش     ونقالً عن مراسلها في     
هذه االحداث ال تزال تتكرر ويا لألسف والجيش االسرائيلي يستهدف فلسطينيين من            : الفلسطينيين الثالثة بقوله  

علـى  ... دون وجه حق ومن دون أي سبب، ومع ذلك نحن دائما وابدا نقول الخواننا علينـا بـضبط الـنفس                   
اليوم اثنان وقبلها ثالثة وقبلها ثالثـة، انـا ال          .  انه ال يمكن ان نصبر عليها      االسرائيليين ان يعرفوا هذه االمور    

هذه االستفزازات تؤثر تأثيرا بالغا وخطيرا علـى        (...) أعرف ما هي السياسة التي تتبعها الحكومة االسرائيلية       
حة والجميـع   نحن اآلن نعمل على انهاء المظـاهر المـسل        . كل التهدئة التي نعمل كل الجهد من أجل ضبطها        
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وانا اعتقد ان كل هذه االعمـال التـي         . ال شيء االن من غزة، ومن الضفة انا متأكد من ان ال شيء             .التزموا
  . تقوم بها اسرائيل من دون سبب على االطالق

  
  

  قريع يدرس التضحية بوزير الداخلية .5
دم عن توجه نواب فـتح       جميلة صي  هكشفتما   :غزة من   ماهر إبراهيم  عن مراسلها    1/10/2005البيان   نشرت

لتشكيل حكومة مصغرة قد تضم بعضاً من الوزراء القدامى وعدداً من الوزراء الحاليين، فيما أشارت مـصادر                 
وأشارت إلى أن النواب لـم يتخـذوا قـراراً           . أخرى إلى ان قريع يدرس عزل نصر يوسف لمنع حجب الثقة          

 أشارت إلى ان هناك توجهاً نحو ضرورة أن يكـون     كما. مركزياً بشأن التصويت وقد ترك الموضوع للمناقشة      
  . هناك تفاهم بين الهيئات العليا في السلطة في الموضوع األمني

يبدو ان فتح تنظر بجدية المكـان       أنه  :  القدس المحتلة   من سائدة حمد  1/10/2005 الحياة    عن مراسلة  وذكرت
   .، وذلك رغم ما اعلن من تسوياتئهادا والتي تنعكس في اتهاحجب الثقة عن الحكومة من اجل تحسين صور

  
   يحمل إلى واشنطن االجماع على التهدئة عباس .6

 االجماع الفلـسطيني     المقبلة إلى واشنطن    قال عماد الفالوجي إن عباس يحمل في جعبته خالل زيارته          :وكاالت
ورأى أن   .لـسطيني وأشار الى أن أهم األوراق التي يحملها نجاحه في لملمة الصف الف            .على مواصلة التهدئة  

اسرائيل تحاول ان تستبق هذا اللقاء الستفزاز الفصائل لكي تقوم بردود افعال وبالتالي يكون هناك ضعف فـي                  
  .األوراق الداخلية الفلسطينية مما سيحرج الجميع

  1/10/2005الخليج اإلماراتية 
  
  ال نعترف بأي إغالٍق إسرائيلي للجمعيات الخيرية: وكيل الداخلية .7

أدان مسؤول في السلطة الهجمات التي شنها االحتالل على عدد مـن الجمعيـات األهليـة                : وضاح عيد  نابلس
غـالق  الإن إ : وقال أمين مقبول   .الخيرية واإلسالمية في األيام الماضية، معطياً اإلذن في عودتها جميعاً للعمل          

 مرخص لها وقانونية، ومعترف     عمل مرفوض ومدان، وال يحق لالحتالل أن يقوم به، مشيرا إلى أنها جمعيات            
  .بها من قبل الجميع

  30/09/2005قدس برس 
  
  استطالع يظهر شدة المنافسة بين حماس وفتح .8

ـ سائدة حمد  اظهر استطالع للمركز الفلسطيني للسياسات والبحوث المسحية ازدياداً طفيفاً في : القدس المحتلة 
 في المئة   47 في المئة الى     44يعية، اذ ارتفع عددهم من      نسبة الذين ينوون التصويت لفتح في االنتخابات التشر       

 في المئـة انهـم سـيدلون        11وقال  . 30 في المئة الى     33، فيما انخفضت نسبة حماس من       2005في ايلول   
وفي مقابل ذلك، وعندما تم توجيه سؤال محـدد          . في المئة لم يقرروا بعد     11بأصواتهم لصالح فصائل اخرى و    

 لفـتح،   33 في المئة في مقابـل       46 ,محاربة الفساد، حصلت حماس على النسبة االكبر      عن الجهة االقدر على     
فيما حصلت االخيرة على نسبة أكبر في شأن الجهة االكثر قدرة على تحسين االوضاع االقتصادية والتقدم فـي   

 الفلـسطينيين   واشار االستطالع الى ارتفاع نـسبة      . لحماس 31فتح في مقابل    ل 46المسيرة السياسية بما نسبته     
 في المئة ان الفـضل      40واعتبر  . 84 في المئة قبل شهر الى       72الذين يعتبرون االنسحاب نصراً للمقاومة من       
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 في المئة معارضتهم الستمرار اعمال المقاومة انطالقـاً مـن           62في المقابل، ابدى    . في ذلك يعود الى حماس    
  .35القطاع بعد االنسحاب، فيما ايد ذلك 

  1/10/2005الحياة 
  
  
  
   الفصائل ترغب بعقد جولة جديدة من الحوار:المشهراوي .9

قال سمير المشهراوي بان معظم الفصائل ترغب بعقد جولة جديدة من الحـوار قبـل             :رام اهللا من وليد عوض    
، مـشيرا   2006واوضح بان الحوار المرتقب سيبحث برنامج العمل الفلسطيني لعام          .  الهدنة حلول موعد إنتهاء  

ضوع منظمة التحرير وتفعيل دورها وانضمام الحركات االسالمية لها سيكون مـن اهـم القـضايا                 ان مو  ىال
 الي توحيد الموقف الفلسطيني في اطار واحد ولـيس عبـر فـصائل،              ى ان مصر تسع   ىواشار ال  .المطروحة

ئة والنتائج   سيبحث استمرار التهد   هواوضح ان  . ما هو عليه   ى الوضع الفلسطيني عل   ىخاصة وانه اليمكن ان يبق    
  . فان الحوار سيبحث التحضير لالنتخابات التشريعيةما أفادوحسب. التي حققتها

  1/10/2005القدس العربي 
  

  المطعم عن تفجير ت تراجعمن أجل ذلك :رأفت مقدادي .10
 رأفت مقدادي مطعما في تل أبيب وهو يلف حزاما ناسفا حول بطنه رأى سيدة  دخلعندما: ب. بئر السبع ـ أ 

لكنه رغم ذلك يقول انه كان يتطلع       . ع طفلتيها الصغيرتين، عندئذ قرر أال يمضي قدما في تنفيذ هجومه          تأكل م 
 وكالة اسوشـييتد بـرس فـي        ته معه وكشف اللقاء النادر الذي أجر     .الى ما ينتظر الشهداء، في الحياة األخرى      

إنما بفعل المشاعر الوطنية والتعصب      بدافع الفقر او الجهل، و     هم ال ينفذون هجمات    االستشهاديين سجنه ان معظم  
وقـال ان   .  هو مقاومة االحتالل وإحداث توازن فـي القـوة          لتوجهه  ان السبب األساسي    وأكد .والشعور بالذل 

ويقضي حاليا معظم وقته    . لحظات الشك والتردد لم تتعد ثواني فقط عندما جرى لف الحزام الناسف حول بطنه             
ويقول خبير علم نفس اجرى مقابالت مع عدد ممن كانوا يعتزمـون             .كتابتهافي تعلم التحديث باللغة العبرية و     

شن هجمات، ان رأفت ليس الوحيد الذي يتردد فى تفجير نفسه، وأضاف ميراري قـائال ان الـشخص الـذي                    
  حتى ةمهمالمضي في   لل يدفعويقول خبراء ان العامل الذي      . يتطوع عادة ما يتردد قبل اإلقدام على تنفيذ العملية        

  .النهاية هو االلتزام باالنتماء الى جماعة محددة، إذ ان هناك صعوبة في التراجع وشعورا بالخجل والخزي
  1/10/2005الشرق األوسط 

  
  المقاومة أثمرت انتصار غزة: أسامة حمدان .11

ضرها أقامت حركة حماس مهرجاناً سياسياً في مخيم الرشيدية، لمناسبة الذكرى الخامسة النطالقة االنتفاضة، ح             
 .حشد من أبناء المخيمات في منطقة صور، إضافة الى ممثلين لحزب اهللا والحزب السوري القومي االجتماعي               

وتحدث، أسامة حمدان، وقال، إن في الواقع الفلسطيني معادلتين، واحدة تـستجدي األميركـي والثانيـة هـي                  
ذي يتجرأ عليه البعض بأنه سالح غير       وأضاف، إن سالح المقاومة ال    . المقاومة التي أثمرت االنتصار في غزة     

منضبط وسالح فوضى، فإننا نؤكد أن هذا السالح هو الذي حمى الشعب الفلسطيني وليس هو من قتل موسـى                   
  .عرفات، الفتاً الى تالزم المقاومة في فلسطين والعودة إليها

  1/10/2005المستقبل اللبنانية 
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   أحد عناصرها كتائب األقصى اعتدت على الشرطة لمنع نزع سالح .12
 كشفت مصادر فلسطينية عن ان كتائب شهداء االقصى اعتدت بالضرب على الشرطة الفلسطينية عنـدما                :غزة

حاولت مصادرة سالح احد عناصرها، في وقت نددت الكتائب بشدة بالمحاولة ووصـفت الحادثـة بـالخطيرة                 
كتائب في القطـاع أن     الال أبو أدهم أحد قادة      وق .وجددت التأكيد على أنها ستقطع اليد التي تمتد لسالح المقاومة         

هذه المحاولة كما يبدو محاولة غبية من بعض عناصر الشرطة في التصادم مع احد أبناء الكتائـب الـذي لـم                     
يستعرض بسالحه في الشارع وإنما كان في سيارته يقودها وسالحه داخلها، وقد حاولوا أخذ سالحه لكـن رد                  

  . ناصرت هذا الموقف الوطني كان واضحا ولم يسمحوا لهم بذلكالكتائب وجماهير شعبنا التي
نفهـم أن الـسالح      :وتعقيبا على إعالن قائد الشرطة الفلسطينية بدء حملة انهاء المظاهر المسلحة قال أبو أدهم             

األساسي المستهدف من هذه الحملة هو سالح الجريمة والفوضى والعبث واللصوصية وقطـاع الطـرق، أمـا              
ومة فهو في أيدي أبنائها،ونحن لسنا معنيين باالستعراض به في الشوارع خصوصاً أن هناك قـراراً          سالح المقا 

وأضاف نحن لسنا معنيين باالستعراض في هذا السالح عبر المهرجانات والمسيرات            .وإجماعاً وطنياً على ذلك   
داء مهامهم، ولن يـستطيع أي      المسلحة في الشوارع، ولكن سيبقى سالح المقاومة بأيدي أبنائها وفي تحركهم أل           

  .كان في هذا الكون أن ينتزع هذا السالح
 1/10/2005البيان  

  
  لو كان االنفجار داخلياً لكنت في عداد األموات: سائق السيارة المستهدفة .13

فـي مخـيم     بعد نحو اسبوع علي االنفجار الذي استهدف المهرجان الذي نظمته حماس           :غزة من رائد موسي   
  .بعه من تصعيد اسرائيلي في غزة، ال يزال الغموض يكتنف األسباب الحقيقية وراء االنفجارجباليا، وما ت

وكان آخر ما تناوله الفلسطينيون حول االنفجار، مقاطع فيديو مجهولة المصدر، يتداولها الشباب علي الهواتف               
 . به ينفجر في وجوههم    النقالة، تظهر مجموعة من الشباب يحاولون التقاط جسم غير واضح من األرض، واذا            

واتهم مقربون من حماس، جهات في السلطة بانها مصدر هذه المقاطع المصورة، وقالوا انها مقاطع مجهولـة                 
وال تحدد المكان الذي التقطت فيه، لكنها محاولة من السلطة لتعزيز النظرة بأن ما حدث في مخيم جباليا انفجار                   

  . الشهداء والجرحيداخلي، وتحميل حماس المسؤولية عن عشرات 
القدس العربي تمكنت من الوصول إلي القيادي الميداني في كتائب القسام، الذي كان يقود سيارة الجيب، التـي                  

  .استهدفها االنفجار، لمحاولة تلمس الحقيقة وراء االنفجار الذي يثير جدالً في الشارع الفلسطيني
د من سيارات الجيـب االخـري، خـالل عـرض           وقال اشرف ريان، انه كان يقود سيارة الجيب، ضمن عد         

عسكري، وكانت االمور تسير بشكل اعتيادي وطبيعي، وبينما كان يسير ببطء شديد، اذا بانفجار شديد يقع إلي                 
واضاف كان ابن عمي أسعد، وصديقي هشام الكحلوت، يقفان وممـسكان بجانـب              .جانب السيارة التي يقودها   

 كانا يجلسان في الكرسي الخلفي للسيارة، ولم أتمكن مـن الـسيطرة علـي               السيارة األيسر، فيما اثنان آخران    
في هذه اللحظات شعرت بأنني أصبت، وأخذت استنجد        : وأضاف. السيارة، وسارت لمسافة بسيطة بعد االنفجار     

 بابن عمي السعافي، لكنه كان قد استشهد فعالً مع الكحلوت، اذ انهما تلقيا قوة االنفجار، وما نـتج عنـه مـن                     
وفيما يتعلق بكون االنفجار ناجماً      .شظايا، بدالً مني علي اعتبار انهما كانا علي الجانب الذي وقع فيه االنفجار            

لو كان االنفجار داخلياً لكنت في عداد االموات االن،         : عن خلل داخلي وفقاً للرواية الرسمية للسلطة، قال ريان        
كمـا ان   .تكن تحتوي علي اي مواد متفجرة او عبوات ناسـفة مع التأكيد أن سيارة الجيب التي كنت اقودها لم     

الشابين اللذين كانا يجلسان في المقعد الخلفي اصيبا بجروح بسيطة، ومن المعروف أنه لو كان هناك عبـوات                  
اما بالنسبة لمنصة الصواريخ التي كانت علي ظهر الجيـب،          : وتابع قائالً .ناسفة، لكانت إلي جانبهم، وفقاً لريان     

ل أربعة صواريخ، فهي منصة عرض، ال تحوي اي مواد متفجرة، والصواريخ مجرد مجـسمات غيـر                 وتحم
ويؤكد ريان ان ما حدث هو انفجار من الخارج، اسـتهدف سـيارة              .يقية، وهي عبارة عن هياكل صواريخ     حق
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االصابات الجيب، لكنه لم يصبها بشكل مباشر، وهذا ما يؤكده عدم تضرر السيارة بشكل واضح، اال من بعض                  
البسيطة الناجمة عن الشظايا، نافياً في الوقت ذاته ما قالته وزارة الداخلية حول انقـالب الـسيارة، وقـال ان                    

  .المواطنين هم الذين فعلوا ذلك في اعقاب االنفجار بحثاً عن أشالء الشهداء
  1/10/2005القدس العربي 

  
  
  

  وفد الجبهة الديموقراطية عند عون  .14
فيصل الى ان هدف الزيارة هو شرح تطورات العدوان االسـرائيلي علـى             علي  س، واشار   زار الوفد عون ام   

ان الشعب الفلسطيني سيقاوم مشروع تكريس سياسة االستيطان في الضفة وتشريعها فـي ظـل               و. الفلسطينيين
حتى زوال  جدار ومعاودة حمالت االعتقال واالغتيال، مشددا على ان سالح المقاومة باق            الاالستمرار في بناء    

واكد التزام الشعب الفلسطيني ومخيماته في      . االحتالل ورحيل المستوطنين عن اراضي الضفة الغربية والقدس       
-يضعون كل امكاناتهم وطاقاتهم في خدمة خطة مشتركة لبنانيـة         أنهم  لبنان موجبات السيادة واحكام القانون، و     

 -اهمية تنظـيم العالقـات الفلـسطينية      لقاء تناول   واوضح ان ال  . فلسطينية الحباط مشاريع التوطين والترحيل    
  . اللبنانية

  1/10/2005النهار اللبنانية 
  

  استشهاد طفل بنيران  قوات االحتالل .15
وذكرت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية       . بنيران قوات االحتالل في مخيم عسكر      أمساستشهد طفل ظهر    

هات عنيفة بين أهـالي المخـيم وجنـود االحـتالل           صهيونية توغلت في المخيم  بشكل مفاجئ، ودارت مواج        
الصهيوني، ورشق خاللها الشبان الفلسطينيون جنود االحتالل بالحجارة، فيما فتح الجنـود نيـران أسـلحتهم                

  . الرشاشة باتجاه األهالي، مما أدى إلى إصابة الطفل طنطاوي برصاصة صهيونية استشهد على إثرها
  29/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  شرق خان يونس قوات االحتالل تواصل بناء سياٍج أمني .16

واصلت قوات االحتالل العمل في بناء سياٍج أمني جديد على أراضي المواطنين، إلى الشرق من                :رائد أبو ستة  
محافظة خان يونس، وأقامت مزيداً من أبراج المراقبة هناك، ومنعت مئات المزارعين من إعـادة استـصالح                 

وأفاد المواطنون في منطقة عبسان الكبيرة شرق المحافظة، بأن قـوات            .يبة من المنطقة الحدودية   أرضهم القر 
االحتالل واصلت، أمس، شق طريٍق احتاللية جديدة على أراضي المواطنين داخل حدود القطاع، على طـول                

  . مترا15ًخط الهدنة، بعرض 
  1/10/2005األيام الفلسطينية 

  
  ء حتى النصرسأقدم الشهدا: خنساء رفح .17

  أدركت أن هذا هو قدر اهللا، فأخذت أزغرد وأصرخ بصوت عال، ووقفت أوزع الحلوى بفخر                 :عادل زعرب 
هكذا استقبلت الحاجة فاطمة الجزار الملقبة بـخنساء رفح نبأ استشهاد ابنهـا الرابـع              ...على من جاء يواسيني   

يران االحتالل هم أشرف وشرف ومحمود أبنـاء        محمد الشيخ خليل لينضم لسبعة من أبناء العائلة استشهدوا بن         
وكان لسان حال خنساء رفح حينما زارتها        .الحاجة فاطمة، واثنان من أحفادها، وزوج ابنتها، إضافة إلى أخيها         

علـى  ... ال حل إال بالجهاد والمقاومة، وسأستمر في تقديم الشهداء حتى يأذن اهللا بالنصر            : إسالم أون الين هو   
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 . باقي أوالدي من أجل القدس، فلن تكسر دبابات االحتالل إرادتنا، وسنبقى على العهد ما بقينـا                استعداد أن أقدم  
أوالدي الشهداء قدمتهم فداء للدين وللوطن وللقضية وللمقدسات، اهللا يرضـى علـيهم             : وأضافت بصوت قوي  

وبعـد الحمـد هللا      .ضحياتويجعلهم في مرتبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولن أندم لحظة على الت           
  .قالت خنساء رفح أسأل اهللا أن يجمعني معهم في الجنة، وأحتسبهم عند اهللا شهداء خالصين لوجهه الكريم

  30/9/2005اسالم اون الين 
  
  

  تظاهرة في غزة تدعو لحماية االطفال الفلسطينيين .18
اد بعد ظهر امس العالم الى توفير       دعا ثالثة آالف طفل فلسطيني خالل تظاهرة نظمتها حركة الجه          :ألفت حداد 

واعتصم هؤالء االطفال الذين ارتـدوا قمـصانا         .الحماية الطفال فلسطين الذين يتعرضون للعدوان االسرائيلي      
قطنية بيضاء كتب عليها شهداؤنا شموع تحترق وقبعات سوداء في نفس المكان الذي قتل فيه الطفـل محمـد                   

 ابناءها الخمسة نخلد ذكر ابنائنا الشهدء االطفال ونحن نامل مـن            وقالت ام فارس عودة وهي تصطحب     . الدرة
وردد  .الدول العربية واالسالمية ان تساندنا إلنقاذ حياة اطفالنا وان نبني لهم مستقبال زاهـرا كأطفـال العـالم                 

ـ                 الم االطفال الذين وضعوا اكاليل من الزهور عليها صورا للدرة وعودة وحجو على المفترق هتافات تدعو الع
  ا ف ب. الى حماية االطفال الفلسطينيين

  1/10/2005 48عرب 
  

  الجيش يمنع اهالي بلعين من الوصول الى اشجار زيتونهم .19
منع الجيش االسرائيلي اهالي قرية بلعين من الوصول الى اشجار الزيتون التـي صـادرها               :  زياد ابو يوسف  

ستثنائي موسم قطاف الزيتون مـن خـالل مـسيرة          وكان اهالي بلعين بدأوا امس وبشكل ا       .القامة جدار الضم  
شخص بينهم العديد من المتضامنين الذين      ) 300(احتجاج سلمية توجهت لقطاف الثمار وسط مشاركة اكثر من          

وقام جنود الحاجز العـسكري المنـصوب        .تمكنوا من دخول القرية بسبب إغالقها بالحواجز من كافة الجهات         
القتراب الى الجدار مما حال دون الوصول الـى األرض المـصادرة غربـي    غربي القرية بمنع المسيرة من ا     

الجدار واالكتفاء بالبدء من شرق السور العازل وسط محاوالت الجيش الذي تواجد بكثـرة لمنـع المـواطنين                  
ولم يتخلل مسيرة األمس أي مواجهات مباشرة بـين المتـضامنين وقـوات              .والمتضامنين من قطف الزيتون   

  .م يكن هناك أي اعتقاالتاالحتالل ول
  1/10/2005القدس الفلسطينية 

  
  غزة تريد سماع مدفع اإلفطار في رمضان .20

يأمل فلسطينيو غزة بعد انسحاب الجيش االسرائيلي من أراضيهم أن يسمعوا فقط مدفع االفطـار فـي شـهر                   
ويطل مدفع  .لشهر الكريم رمضان بعيداً عن الغارات االسرائيلية التي طالما نغصت حياتهم وافسدت اجواء هذا ا            

قديم برونزي اللون من على منصة رمزية اقامتها قبل عدة سنوات بلدية مدينة غزة في مدخل مبناهـا وسـط                    
 يطلق قذائف صوتية وقـت الـسحور        1967لكن هذا المدفع الذي كان قبل احتالل غزة عام           . المدينة القديمة 

ة رغبة الغزاويين بإحياء تقليد يتذكره كبار السن في هذه          فجراً والفطور مع آذان المغرب، يظل عاجزا عن تلبي        
ويأمل الغزاويون في إحياء تقليد مدفع رمضان خـصوصا انـه الول مـرة         . المدينة الفقيرة النه قديم ومعطل    
  .يجيء هذا الشهر من دون احتالل

 1/10/2005البيان 
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  عرب الداخل يتخوفون من دفع فاتورة فك االرتباط .21
الداخل بتوجس تغلفه شكوك الى خطط ارييل شارون بعد انتهاء تنفيذ المرحلة االولـى مـن                ينظر العرب في    
 فهم قلقون على مصير الضفة من جهة ويتحسبون من دفع فاتورة فك االرتباط من خـالل                 . خطة فك االرتباط  

خطـة فـك    ويرى النائب جمال زحالقة انه من الواضح ان           .مخطط تطوير الجليل والنقب من الجهة األخرى      
االرتباط لم تأت في اطار عملية سياسية وانما في اطار محاولة اسرائيلية لجعل االحتالل في الـضفة وتثبيـت                   

ويشير زحالقة لدي معلومات اكيدة بان اليسار الصهيوني قام          ·،االستيطان فيها اكثر سهولة على الدولة العبرية      
تيطانية من اجل التوصل الى حل دائـم بـين اسـرائيل            باقناع بعض القيادات الفلسطينية بضرورة بقاء كتل اس       

ويعتقد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اسرائيل شوقي خطيب ان الناتج من خطة               . والفلسطينيين
وفيما يتعلق بتـأثير فـك       .فك االرتباط هو تفكيك مستوطنات اقيمت على اراض محتلة وهذا ينسجم مع رأينا            

لعرب في اسرائيل يشير خطيب بقلق الى مخطط تطوير الجليل والنقب الذي ارتبط بتنفيذ فـك                االرتباط على ا  
  ·االرتباط وبحصول اسرائيل على معونة مالية اميركية لتنفيذه

  1/10/2005االتحاد االماراتية 
  

  مهرجان هبة القدس واألقصى إحياءاً لذكرى الهبة .22
مس، بما يزيد عن االلفين من المشاركين في مهرجـان هبـة            غصت قاعة النور في مدينة باقة الغربية مساء أ        

 وفي كلمته حلل النائب جمال زحالقة تقريـر مـاحش   . القدس واألقصى الذي نظمه التجمع الوطني الديمقراطي   
وافتتح النائب عزمي بشارة كلمتـه       .إننا نصر على كشف الحقيقة بالكامل وعلى أن تأخذ العدالة مجراها          :وقال  

شاملة بتحية الحضور وخاصة الشباب، وأشار إلى أن سياسة المؤسسة اإلسرائيلية بعد تـشرين أول               السياسية ال 
كمـا   .  جاءت لتستهدف باألساس الشباب والحركة الوطنية، وعملت على بث روح اإلحباط في الشارع             2000

الفلسطيني ولنا موقـف    أكد أن الهبة لم تكن ألسباب إقتصادية أو مطلبية وحاجيات وإنما ألننا جزء من الشعب                
وأنهى بشارة كلمته بالقول  نحن من جهتنا سنستمر في بث روح الكرامة والهويـة                .واضح من قضيته الوطنية   

  . القومية وضرورة التمسك بها
  1/10/2005 48عرب 

  
  مئات الفلسطينيين يتكدسون على الجانب المصري من رفح .23

ر رفح المغلق رسمياً منذ حوالي اسبوع على الحدود بين          تكدس مئات الفلسطينيين في الجانب المصري من معب       
وقالت إذاعة صوت الشباب الفلسطينية نقالً عن عالقين في المعبر انهم غادروا القطاع عبر               .مصر وقطاع غزة  

وأضافت نقالً عن مـصادر أمنيـة       . االراضي المصرية للدراسة أو للعالج او للتجارة قبل ان تنسحب اسرائيل          
 بعد ان تم فتح معبر رفح يومي الجمعة والسبت الماضيين للحاالت االنسانية فقـط هـدد الجـيش              فلسطينية انه 

االسرائيلي بقصف الجانب الفلسطيني من المعبر بالطائرات إذا لم يقم الموظفون الفلسطينيون في قلب المعبـر                
  دبا.بإخالئه وإبقائه مغلقاً

  1/10/2005الخليج اإلماراتية 
  

   من لقاء األسرىالمحاميننع سلطات االحتالل تم .24
ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت ان سلطة السجون االسرائيلية قررت مؤخرا منع المحامين الفلـسطينيين مـن    

وتزعم سلطة السجون، ان المحامين باتوا يشكلون قناة لنقل المعلومات بين االسـرى             . لقاء االسرى الفلسطينيين  
كما زعمت  !. لمختلفة بين االسرى، او بينهم وبين السلطة الفلسطينية       وتنظيماتهم الفلسطينية وبين المجموعات ا    

ان المحامين ينقلون لالسرى معدات واجهزة مختلفة، وعلى ما يبدو تقصد بـذلك الهواتـف الخلويـة، وانهـا                   
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وتدعي سلطة السجون ان هناك مجموعة من المحـامين          .صادرت في اآلونة األخيرة الكثير من هذه المعدات       
 زيارة مختلفة لألسرى، كما ان هناك اسرى        100يين اجرى كل محام منها خالل فترة قصيرة اكثر من           الفلسطين

  .يزور كل واحد منهم اكثر من محام واحد، بعد ان يعلنوا انهم يمثلونه
  1/10/2005الغد األردنية 

  
  
  

   يطالبون بارسال وفد طبياألردنيوناهالي االسرى  .25
ألسرى والمفقودين األردنيين في السجون اإلسرائيلية الحكومة االردنية الى         دعت  لجنة أهالي ا    : محمد سويدان 

ارسال وفد طبي اردني الى السجون االسرائيلية لالطمئنان على اوضاعهم وتقـديم الرعايـة الـصحية لهـم،                  
وقـال النـاطق     .وخصوصا بعد نقل االسير سلطان العجلوني الى مستشفى سجن الرملة لتدهور حالته الصحية            

عالمي باسم اللجنة ان سلطات االحتالل غير معنية بصحة االسير، وهي ال توفر له ولزمالئه االسرى الذين                 اال
  . اسيرا العناية الصحية التي تكفل حياتهم في الحدود الدنيا35يصل عددهم الى اكثر من 

  1/10/2005الغد األردنية 
  

  يبحث بالقاهرة اليوم أوضاع المعتقلينى وزير األسر .26
 سفيان أبوزايدة   ى القاهرة وزير األسر   ى يصل صباح اليوم إل     , في إطار جولته العربية والدولية       : بدرالدينهاني  

  . في زيارة تستمر ثالثة أيام للمشاركة في العديد من الفعاليات حول أوضاع األسري في السجون اإلسـرائيلية                
 ىز يافا للدراسات في حين سيشارك في ندوة أخر     ومن المقرر أن يشارك الوفد في ندوة مساء اليوم يعقدها مرك          

 وخالل زيارته األوروبية لمس الوفـد        . ىتعقدها مجلة األهرام العربي صباح يوم االثنين تتناول أوضاع األسر         
 علـي    ,  حيث اتفقت عدة جمعيات فرنسية وأوروبية       , الفلسطيني تعاطف وتعاون العديد من الجمعيات األوروبية      

  .  ىة وتعبوية واسعة تضامنا مع األسرشن حملة إعالمي
  1/10/2005األهرام المصرية 

  
  األجهزة األمنية اإلسرائيلية تبحث إمكان وقف استهداف غزة   .27

بحث اجتماع لقادة األجهزة األمنية اإلسرائيلية دعا إليه موفاز إمكانية وقف هجمات جيش              :القدس المحتلة، غزة  
، وأعرب االجتماع عن خشية     ومة اإلسالمية بالرد في العمق اإلسرائيلي     الحرب على غزة في أعقاب تهديد المقا      

  .من محاولة اختطاف جنود والمساومة بهم من أجل اإلفراج عن معتقلين أمنيين في سجون االحتالل
وذكرت معاريف أمس أن اجتماع موفاز مع قادة األجهزة األمنية واالسـتخبارية، قـدر أن حمـاس والجهـاد          

وقال متحـدث   . ديد بعد االعتداءات الجوية على القطاع، ما يدفعهما إلى الرد داخل الكيان           تتعرضان لضغط ش  
أمني إن اجتماعاً ثانياً سيعقد منتصف األسبوع الحالي إلعادة تقويم الموقف بشأن وقف حملة العـدوان، وفـي                  

ـ              ة، واسـتمرار   غضون ذلك سيواصل سالح الجو قصف أهداف في غزة، وتصفية القيادات العسكرية للمقاوم
االعتقاالت الواسعة في الضفة الغربية وإبقاء التطويق التام على األراضي الفلسطينية حتى انتهاء فترة األعيـاد                

  .اليهودية
وذكر المصدر األمني أن األجهزة رفعت مستوى التأهب في أعقاب معلومـات تـوفرت تفيـد أن الفـصائل                   

. ء للمساومة باإلفراج عنهم مقابل إطالق سراح سجناء أمنيين        الفلسطينية ستحاول اختطاف جنود وإبقاءهم أحيا     
ونقلت يديعوت أحرونوت عن ضابط كبير في جيش الحرب أن تعليمات صدرت إلـى الجنـود برفـع حالـة                    
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كما رفعت مصلحة السجون اإلسرائيلية مستوى التأهب خشية احتجـاز سـجان            . التأهب، وحظر التنقل الفردي   
  .على يد معتقلين أمنيين

  1/10/2005لخليج اإلماراتية ا
  

  ثلث مستوطني المنطقة الوسطى من الضفة مستعدون لإلخالء  .28
شكل عدد من المستوطنين في الضفة الغربية تنظيما جديدا، يعمل على ترتيب رحـيلهم              : تل ابيب نظير مجلي   

و أن يـستعدوا    ويضع مؤسسو التنظيم الجديد نصب اعينهم هدفا، ه       . من المستوطنات الى اسرائيل بشكل منظم     
جيدا لمرحلة االخالء، وذلك بالحصول على تعويضات مناسبة واخالء بيوتهم ومـستوطناتهم بـشكل هـادئ                

  .وليس كما كان الحال عليه في عمليات االخالء في غزة ومنظم،
بيت وعقدوا الليلة قبل الماضية لقاءهم السياسي األول في         . واختار مؤسسو الحركة اسم بيت واحد لهذا التنظيم       

الرئيس االسرائيلي، مطالبينه بمساعدتهم على دفع أهدافهم الى األمام والتدخل لدى شـارون، ليـستمع الـيهم                 
وقال بيني راز، احد المؤسسين، وهو من مستوطنة قرني شومرون، انه ورفاقه            . باصغاء ويتجاوب مع مطالبهم   

رائيلي يقفون على أبواب بيـوتهم يطلبـون        ال يريدون أن يستيقظوا في يوم من األيام ليروا ضباط الجيش االس           
 .منهم جمع حاجياتهم والرحيل الى اسرائيل، حيث يضطرون الى العيش في خيام مثل الالجئـين الفلـسطينيين                

كل ما نطلبه لقاء ذلك هو أن يتم سن قانون مناسب لترحيلنا، يضمن لنا تعويـضات مالئمـة، مثـل                    : واضاف
  .»وينبغي أن يفعلوا ذلك من اآلن. ةالمستوطنين الذين تم ترحيلهم من غز

 مستوطنة تقـوم علـى      68 ألف مستوطن يعيشون اليوم في       80وقال عضو الكنيست أبيشالوم فيالن، إن هناك        
األراضي التي ستبقى داخل الجدار العازل، ويشعرون بانه بعد اتمام الجدار سيصبحون في عزلـة وستـصبح                 

 غيشرا شفارتس، وهي صاحبة مصنع النتاج مواد التجميـل فـي            وقالت سيدة األعمال،  . حياتهم شبه مستحيلة  
. مستوطنة تقع جنوب الخليل، انها لم تعد ترى مستقبال لعمل المصنع في تلك المنطقة، بسبب األوضاع األمنية                

ولكنها ال تريد ان تخسر كل ما جنته بعرق الجبين وتريد شـروطا مريحـة               . وانها تريد االنتقال الى اسرائيل    
أال تالحظون ان ما تطرحونـه يفـتح        :  وبدا ان ما قاله المستوطنون ازعج قصاب فرد عليهم متسائال          .للرحيل

جبهة سياسية ضد الحكومة في العالم، ولدى الفلسطينيين ويلحق الضرر باسـرائيل ويـضعف موقفهـا فـي                  
هـة، وقـضية    فأجابه باسمهم، الجنرال أليك رون، ان القضية قضية قلق حقيقي ومخلص من ج            . المفاوضات؟

  .مساعدة للحكومة في سياستها السلمية، وينبغي أن يرى هذا النشاط على انه ايجابي ألنه صادق وواقعي
  1/10/2005الشرق األوسط 

  
  شارون يتغزل باألحزاب الدينية المتزمتة  .29

 استعاد شارون، حيويته ليشرع من جديد في ترتيب األوراق          :الناصرة أسعد تلحمي   1/10/2005الحياة  نشرت  
  .2010على هواه غير عابئ بمعارضيه، في مسعى الى ضمان بقائه في الحكم لوالية أخرى حتى العام 

وتصدر الغزل المتجدد بين شارون واألحزاب الدينية المتزمتة اهتمامات الصحف العبرية امس فـي أعقـاب                
ع قادة شاس تمخضت عن وعود بـ احترام السبت ومنع شركات حكومية من العمل              اجتماعات عقدها شارون م   

في السبوت، وتعهدات بمد المتدينين بمزيد من الموازنات الحكومية لقاء دعمهم مشروع الموازنة للعام المقبـل                
  .وتأمين غالبية برلمانية له

ة الى أيام اإلكـراه الـديني، ووصـفت         ورأت األحزاب العلمانية في ما وصفته خنوع شارون للمتدينين، عود         
المتدينين بـ طفيليين يعتاشون على حساب الدولة، إذ يتفرغون لدراسة التوراة، كما يتم اعفاؤهم مـن الخدمـة       

  .العسكرية ومن الضرائب
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لكن االنتقادات لم تؤثر في شارون الذي قرر، على ما يبدو، عدم الرهان على حزبه وانتظار منّة المتمـردين                   
وعشية بدء دورتها الشتوية ونية شارون تعيين أولمـرت         . التصويت على اقتراحات حكومية في الكنيست     لدى  

وزيراً للمال ونائبين آخرين من معسكره وزيرين، فإنه يحتاج الى غالبية برلمانية يفضل أن يحصل عليها عبر                 
  .الحركات الدينية المتزمتة

 شاس أثارت سخط الكثير من أعضاء الكنيست في         ـلوعود شارون    أن   30/9/2005 48عرب  وأضاف موقع   
وقال عـضو الكنيـست      .وطالب سريد وفؤاد بن اليعزر، بمعارضة أوامر رئيس الوزراء        . االحزاب العلمانية 

  .شارون تغلب على نتنياهو ولكنه خضع للمتدينين: رتسافي
  

  طفولة شارون إرهاب بامتياز : عرض كتاب الراعي .30
ت يديعوت أحرونوت الجمعة، مقتطفات من كتاب الراعـي لإلسـرائيليين نيـر              نشر : فراس خطيب  ،الناصرة

حيفتس وجادي بلوم يلقيان فيه الضوء على طفولة شارون وكيف أثرت نشأته واسـلوب تربيتـه علـى بنـاء                    
  .شخصية ارهابية بامتياز

قلم مـع جيرانـه الـذين        شارون وكيف أن والده لقي الكثير من مصاعب التأ         ـويتناول الكتاب الحياة العائلية ل    
حسدوه على عمله التجاري والزراعي األمر الذي زرع في شارون نقمة على جيرانه وأهالي مالل التي سكنها                 

  . حسبما قال أحد رفاق طفولته
ويذكر الكتاب ان العالقة انقطعت بين شارون واخته ديتا التي هاجرت الى الواليات المتحدة منذ أعوام طويلـة                  

ويعود الخالف حسب الكتاب الى قرار والدة شارون، فيرا أن تـورث كـل      . لحديث حتى هذا اليوم   ولم يتبادال ا  
ونتيجة لموقفها هذا لم تأت ديتـا       . أمالك العائلة الى حفيدها، عمري من دون ان تقسم التركة بين شارون وديتا            

 سكوتًا ال يمتاز بـأي شـيء   ويعرض الكتاب لطفولة شارون وحياته المدرسية حين كان طالبا. إلى جنازة فيرا  
  . يذكر حسب شهادات رفاقه في المدرسة

ولم يبرز بأي شيء يذكر، كـان       . انا ال اعتقد انه ممكن القول ان شارون امتاز بشيء ما          : ويقول احد اصدقائه  
ـ             .طالبا عاديا ومتوسطًا جدا جدا     ف ويسرد الكتاب قصة عدم امتياز شارون في المدرسة عندما كان طفالً وكي

قدم أوالد صفه مسرحية عندما كان في الصف األول وأعطوه دورا هامشيا يقوم شارون من خالله بتمثيل دور                  
وعندما صعد الى خشبة المسرح، لم يتذكر       . مدرس يكتب على اللوح وال يقول خالل المسرحية إال جملة واحدة          

عن البكاء طوال يومين بعـد عودتـه مـن          ويقال إن شارون لم يتوقف      . الجملة التي ال تتعدى الكلمات الست     
  . كان شارون في العاشرة من عمره يحرس حقل والده كي ال يقوم أحدهم بسرقة البرتقال .المدرسة

كنا نأتي بصفحات جرائـد نملؤهـا       : وال يتقن أشياء كثيرة في اللعب مع األطفال ويقول جاره         . كان سمينًا جدا  
كان شارون أفضل العب، وكان يتقن تحضير هذه القنابـل  . عضنا البعضبالرمال على انها قنبلة ونلقيها على ب 

كان شارون يبتعد عن ألعاب األطفال العادية مثل السباحة واللعب بالكرة وحتـى األطفـال لـم                 . بشكل ممتاز 
  . يقتربوا منه بشكل خاص نظرا لموقف السكان من عائلته

وكان شارون ينـام فـي      . يكون محاربا منذ الصغر   والد شارون علمه ان     : وقال جار شارون يوسيف مرجليت    
ويقـول   .وكان شعوره برضا والده هو األهم فـي طفولتـه         . مكان مظلم ومخفي، فقط من أجل ارضاء والده       

الطفل السمين الذي لم يمتز بشيء في الطفولة وال في تعليمه وال بالعالقـات مـع النـساء وال فـي                     : الكتاب
  .ام الجسدية التي القيت عليه فقطبرز في الحراسة والمه. الرياضة

تزوج شارون من اختها ليلي مـن       . 1962ويسرد الكتاب قصته مع زوجته مرجليت التي لقيت مصرعها العام           
  . اجل تربية ابنه غور ابن الخامسة

 1/10/2005البيان 
  



 

 16

 متشدد يهودي يطالب شارون بنبش قبر زوجته  .31
 في اسرائيل مطالبا بنبش قبر زوجة شارون ودفنها مجددا تقدم متطرف يهودي بشكوى امام المحكمة العليا

: وقال فيدرمان وهو مسؤول في تنظيمات المستوطنين في الخليل لالذاعة االسرائيلية .بشكل يتناسب مع القانون
واضاف انه تقدم بهذا الطلب  .آسف للضرر الذي يسببه طلبي لعائلة شارون لكن هذه العائلة ليست فوق القانون

انا  :وقال .ب تتعلق بالصحة العامة، مشيرا بشكل خاص الى ان المقبرة موجودة ضمن محمية طبيعيةالسبا
مستعد للمشاركة في دفن زوجة شارون في مقبرة جبل الزيتون في القدس حيث اعيد دفن موتى مستوطنات 

 .غزة
وهو باشر اجراءات وحسب االذاعة، اعتبر شارون ان طلب فيدرمان يمس بذكرى زوجته وبكرامة العائلة 

 .للتعامل قضائيا مع المسألة
 1/10/2005الرأي العام الكويتية 

  
   صهيونياً خالل انتفاضة األقصى1060االحتالل يقر بمصرع  .32

 آخرين في أكثر من     6090 صهيونياً وجرح ما يزيد عن       1060 أقرت السلطات الصهيونية بمقتل نحو       :القدس
   .فلسطينية ضد أهداف صهيونية منتخبةستة وعشرين ألفاً ومائة وستين عملية 

  29/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  شالوم يزور تونس منتصف الشهر الجاري .33
 أعلنت وزارة الخارجية االسرائيلية ان شالوم سيتوجه الى تونس في الخامس            :من كامل إبراهيم   القدس المحتلة 

واشـادت   .ي مؤتمر حول الـشؤون المعلوماتيـة      عشر من الشهر الحالي على رأس وفد اسرائيلي للمشاركة ف         
  .الخارجية اإلسرائيلية بتصريحات رئيس الوزراء التونسي الغنوشي

  1/10/2005الرأي األردنية 
 

  الكيان يحذر سوريا من القيام بأي مغامرات   .34
اعـة دمـشق   معلقا على ما اوردته اذ‚ حذر المتحدث باسم الخارجية االسرائيلية سوريا من القيام بأى مغامرات        
واضاف انه يستحسن لسوريا وخاصـة      ‚ باعتماد تجربتي تحرير جنوب لبنان وغزة في تحرير هضبة الجوالن         

وقال ان اسرائيل مستعدة للمفاوضات السلمية مع       ‚‚ في الظروف الحالية أال تدخل في مغامرات ال تحمد عواقبها         
ريا ان تتوقـف عـن دعمهـا لالرهـاب          ونتوقع من سو  ‚‚ سوريا واستئنافها في أي وقت ودون شروط مسبقة       

  .الفلسطيني وحزب اهللا
 1/10/2005الوطن القطرية 

  
  يمكن تقليص الفقر إذا أعيدت مخصصات األطفال: مدير عام مؤسسة التأمين .35

قال مدير عام مؤسسة التأمين الوطني اإلسرائيلي، يغئال بن شالوم، إنّه يمكن تقليص ظاهرة الفقر إذا أعيـدت                  
وأشار إلى أن نسبة النمو في المرافق اإلقتصادية تجـاوزت          .  الى ما كانت عليه في السابق      مخصصات األوالد 

% 4، مشيرا إلى أنه يمكن االكتفاء بنمو تبلـغ نـسبته            %5النسبة التي سعت وزارة المالية الى تحقيقها فبلغت         
  .على ان يستخدم الباقي للحد من المساس بالشرائح الضعيفة في المجتمع

ى خطة ويسكونسين، فقال إن هذا المشروع يكشف عن اولئك الذين يحصلون على إعانـات بـدون                 وتطرق إل 
  وجه حق إال انه يمس ايضا بالعاجزين فعالً عن العمل
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  30/9/2005 48عرب 
 

   حالة وفاة غير طبيعية 15أربع حاالت انتحار من بين  .36
سرائيل من بينها أربع حاالت إنتحار، وذلـك         حالة وفاة غير طبيعية في إ      15عالجت منظمة زكا    : ياسر العقبي 

وعالجت المنظمة كذلك حالتي وفاة في حادثي طرق وجريمة قتـل وحالـة غـرق                .في األسبوع المنتهي اليوم   
  .وخمس حاالت وفاة غير طبيعية وجثتين في مرحلة تحلل

  30/9/2005 48عرب 
  

  نيين سفينة إسرائيلية متورطة بإصطدام يودي بحياة سبعة صيادين يابا .37
قالت مصادر إسرائيلية أن وسائل اإلعالم اليابانية تناقلت أنباءاً تفيد أن سفينة إسرائيلية تابعة لشركة تسيم آسيا                 

وجاء أنـه بموجـب      .مشتبه بتورطها في حادث إصطدام مع سفينة صيد يابانية أدت إلى مقتل سبعة صيادين             
 بدون أن تقوم باإلبالغ عن الحادث وبدون أن تحـاول           الشبهات، فإن السفينة اإلسرائيلية غادرت مكان الحادث      

وقد تم العثور على السفينة اإلسرائيلية، صباح أمس بواسطة قمر صـناعي ورادار،             . تقديم المساعدة للصيادين  
  .في ميناء بوسان في كوريا الجنوبية

  1/10/2005 48عرب 
  

  مؤشر القدس ينهي االسبوع على ارتفاع .38
امس جلسة نهاية االسبوع على ارتفاع لتواصل تحقيق مكاسبها والتي حققتها على مدار             أنهت االسهم الفلسطينية    

 نقطـة   42,885لينهي مؤشر القدس عند مستوى      % 34,0 نقطة او مانسبته     04,3االيام الماضية لترتفع بمقدار     
ية فقـد بلـغ     وحسب البيانات الصادرة عن سوق فلسطين لالوراق المال        . نقطة   38,882مقابل االغالق السابق    

 دينـار   749,3 مليون سهم وبحجم تداول اجمالي مقداره        267,1عدد االسهم التي جرى تداولها في جلسة امس         
 شركة منها ارتفاعـا فـي   12 شركة حيث أظهرت     22وشمل التداول امس اسهم      . عقدا   867نفذت من خالل    

  .م شركتين  شركات واستقر سعر سه8اسعار اسعار اسهمها فيما انخفضت اسعار اسهم 
  1/10/2005 الدستور

  
  منظمة العمل العربية تناقش تدهور األوضاع االقتصادية في فلسطين .39

 لمنظمة العمل العربية اليوم في القاهرة، تقريرا أعده         64 تناقش اجتماعات الدورة     :  يوسف عبد الهادي   ،القاهرة
راضي والمدن الفلـسطينية المحتلـة،      مدير عام المنظمة حول تردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية في األ         

وحسبما صرح به إبراهيم قويدر، األمـين        .الناتجة عن تصعيد االعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني       
 فإن التقرير يقدر خسائر االقتصاد الفلسطيني المباشـر وغيـر المباشـر، خـالل          ،العام لمنظمة العمل العربية   

 مليون دوالر، نتيجة تكرار أعمال الحصار واإلغالق وتـدمير          481 مليار و  11السنوات األربع الماضية بنحو     
كما يرصد التقريـر     .األراضي والبنية التحتية لمختلف القطاعات الصناعية واإلنتاجية في األراضي الفلسطينية         

معدل البطالة   في المائة في الناتج اإلجمالي الوطني الفلسطيني، وزيادة في           70تراجعا حادا بلغت نسبته حوالي      
 في المائة مطلع العام الحالي، وارتفاعا في الدين العام وصـل            42.3 إلى حوالي    2000 في المائة عام     21من  
  . مليون دوالر877 مليون دوالر، وكذلك تفاقما في عجز الموازنة بلغت قيمته 900إلى 

  1/10/2005الشرق األوسط 
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  العمال يستقبلون شهر رمضان بجيوب فارغة: غزة .40
يستقبل عشرات آالف العمال الفلسطينيين، شهر رمضان المبارك، لهذا العام، في ظروف معيشية               :ليل الشيخ خ

ومن المالحظ غياب أجواء االحتفاالت عن أسر هؤالء العمال المحـرومين مـن العمـل                .تزداد سوءاً وقسوة  
الناجمة عن األوضاع الـسياسية     وأدت البطالة وقلة فرص العمل       .وكسب العيش، منذ أكثر من شهرين متتاليين      

واالقتصادية الراهنة في المجتمع الفلسطيني، إلى ارتفاع ظاهرة الفقر لدى نسبة كبيرة من المـواطنين الـذين                 
وليس بجديد على هؤالء العمال ، الذين يستقبلون شهر          .اعتمدوا على العمل في إسرائيل، وسوق العمل المحلية       

نتفاضة األقصى حالة الفقر وصعوبة العيش، فهم يمرون بنفس الظروف،          رمضان، ويحيون الذكرى الخامسة ال    
  .عاماً بعد عام، منذ بداية االنتفاضة

  1/10/2005األيام الفلسطينية 
  

  موجودات فروع البنوك االردنية في فلسطين بنهاية تموز .41
في المناطق الفلـسطينية ان     اظهرت الميزانية الموحدة لفروع البنوك االردنية العاملة        :  سليمان ابو خشبة   ،عمان

مليون دينار حتى نهاية شهر تموز من العام الحالي مقابل          ) 2737(اجمالي موجودات الفروع ارتفع الى حوالي       
وبزيادة بلغت  %) 14(مليون دينار بنهاية فترة المقارنة من العام الماضي لتحقق بذلك نموا بنسبة             ) 2400(نحو  

  . مليونا) 337(حوالي 
  1/10/2005نية الرأي األرد

  
  لدعم المشاريع الفلسطينيةخمسمائة مليون دوالر  .42

بلغ إجمالي ما قدمته الصناديق والهيئات المالية واإلنمائية العربية واإلسالمية، بما في ذلـك  : غزة ـ حامد جاد 
منذ منتصف البنك اإلسالمي للتنمية، من دعٍم مالي لتمويل أنماط مختلفة من المشاريع في األراضي الفلسطينية،               

 مليون دوالر على شكل هباٍت غير مـستردة، إضـافة إلـى بعـض      500الثمانينات وحتى العام الحالي، نحو      
القروض الميسرة، التي قدمتها لمؤسسات السلطة بهدف تمويل مشاريع ذات عالقة بالبنى التحتية، أمـا قيمـة                 

% 10 محافظيها، القاضي باقتطاع نـسبة       المساعدات التي قدمتها هذه المؤسسات المالية، بموجب قرار مجالس        
من صافي أرباح هذه الصناديق والمؤسسات لدعم الشعب الفلسطيني، فبلغت من إجمالي المبلغ المذكور نحـو                

  . مليوناً خالل السنوات الثالث الماضية180
  1/10/2005األيام الفلسطينية 

  
  اجتماع األدباء والكتاب الفلسطينيين يؤكد أهمية التواصل .43
 عدد من األدباء والكتاب الفلسطينيين في الداخل، خالل اجتماعهم التشاوري الذي عقد في قلعة ظاهر العمر                 اكد

في شفاعمرو، ترحيبهم بالمبادرة إلى تأسيس فرع لتجمع األدباء والكتاب الفلسطينيين في الداخل، لما تنطـوي                
صل بين األدباء والكتاب الفلسطينيين في كـل        عليه هذه المبادرة من أهمية قصوى تكمن، اوالً في تحقيق التوا          

بقاع األرض، والعمل، ثانياً، على اقامة اطار يجمع كافة صناع الكلمة الفلسطينيين ويسعى الى نـشر نتـاجهم                  
األدبي والفكري من على كافة المنابر، اسهاما في نشر وتعميق الثقافة الفلسطينية بمختلف اشكالها وعلى كافـة                 

  .محاورها
  30/9/2005 48عرب 

  
  سرائيلي لجائزة نوبل في األدبإأحمد حرب يرشح كاتب  .44
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أفادت وسائل إعالم إسرائيلية، أمس، بأن الكاتب الفلسطيني البارز أحمد حرب أوصـى فـي               : أ.ب. د ،القاهرة
خطاب بعثه إلى لجنة جائزة نوبل في السويد بترشيح الكاتب االسرائيلي سامي ميخائيل لنيل جائزة نوبـل فـي        

وذكرت صحيفة هآرتس في موقعها على االنترنت أن حرب وقع على هذه التوصـية ردا                .2005ب للعام   االد
 .على خطاب تلقاه من لجنة جائزة نوبل تطلب إليه فيه إرسال أسماء مرشحين محتملين للحصول على الجائزة                

أنها تركت آثارها ليس على     ونسبت الصحيفة إلى حرب قوله إنه تأثر بشدة بكتابات ميخائيل ومؤلفاته التي يرى              
  .االسرائيليين فحسب بل أيضا على الفلسطينيين والقراء في أنحاء العالـم

  1/10/2005األيام الفلسطينية 
  
  
  

  نسيبة يحتل مركزا عالميا مرموقا. د .45
وقع االختيار على الدكتور سري نسيبة كواحد من مائة شخصية فكرية بارزة معاصرة تعتبر االكثر تأثيرا في                 

جاء ذلك بعد ان قامت مجلة بروسبكت البريطانية للعلوم السياسية بالتعاون مع مجلـة               .لعالم من بين المثقفين   ا
فورين بولسي بوضع قائمة باسماء المفكرين اكثر تأثيرا في فكرهم ونظرياتهم على منـاحي الحيـاة المختلفـة     

  .وعلى المجتمع من حولهم
  1/10/2005القدس الفلسطينية 

  
  تف على حزب اهللا عبر سياسة نزع سالح الميليشيات الفلسطينية أوالًلبنان سيل .46
كشف ديبلوماسي خليجي في واشنطن النقاب أمس عن ان جماعات الـضغط داخـل               :من حميد غريافي  ،  لندن

 االدارة األميركية تمكنوا من ان ينتزعوا من الحكومة اللبنانية وقادتها الموافقة على أهم نقطتين تتعلقان بتنفيـذ                
 ولكن بطرق انغطافية تجنيباً لهذه الحكومة وتلك الرموز السقوط في عـشرات االفخـاخ               1559,القرار الدولي   

ونقل الديبلوماسي الخليجي عن أحد مستشاري األمن القومي االميركي فـي البيـت             . المنصوبة أمامها وحولها  
 التي اقتنع بهـا المـسؤولون       1559قرار  ان االستدارة حول افضلية تطبيق البنود المتبقية من ال        , األبيض قوله 

  :تمحورت حول النقطتين األهم, اللبنانيون 
البدء بانزال فرق من الجيش اللبناني إلى مناطق تواجد حزب اهللا بحجة محاصرة الجزر األمنيـة الفلـسطينية                  

  .الخارجة عن سلطة الدولة
 . نزع سالح المخيمـات الفلـسطينية      المباشرة في مفاوضات فورية مع حكومة محمود عباس في فلسطين لبدء          

أولها انه يريد التدليل على حـسن نوايـاه فـي رد            : وهو حسب علمنا جاهز التخاذ هذه الخطوة لثالثة اسباب        
, الجميل للواليات المتحدة والمجتمع الدولي اللذين تمكنا من اقناع شارون باالنسحاب الجاد والحقيقي من غـزة               

 لن يظهر -وهذا هو السبب الثاني     -ثل هذا الطلب نزع سالح المخيمات اذ      وهو محمود عباس لن يرفض لهما م      
ألي لحظة بمظهر الرافض لتطبيق القرارات الدولية من أي نوع كانت طالما هو محـتم اصـال بمثـل هـذه                     

  .القرارات
ي حـاول   أما السبب الثالث فهو ان القيادة الفلسطينية الراهنة تريد رد الصاع صاعين إلى النظام السوري الـذ                

حتى اللحظة االخيرة عبر فصائل الرفض مثل حماس والجهاد االسالمي والجبهة الشعبية وبعض المجموعـات               
-منع انسحاب الجيش االسرائيلي من غزة كخطوة نحو منع اي اتفـاق لحـل الـصراع الفلـسطيني                 , األخرى

  .االسرائيلي على حساب مرتفعات الجوالن التي ستصبح نسياً منسياً
يبلوماسي الخليجي اللثام عن ان الحكومة اللبنانية قد تفاجئ الرأي العام خالل األسابيع القليلة المقبلـة                وأماط الد 

باقفـال مكاتبهـا الـسياسية      ,  القيادة العامـة   -بالطلب من حركتي حماس و الجهاد اإلسالمي و الجبهة الشعبية         
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والعسكرية إلى خارج لبنان خـالل مهلـة       ومعسكرات تدريبها في األراضي اللبنانية وسحب كوادرها السياسية         
  .تحددها وزارة الداخلية اللبنانية

 1/10/2005السياسة الكويتية 
  

  حماس أكثر الفصائل الفلسطينية استهدافاً من إسرائيل: القرضاوي .47
 الظلم والظالمين ومن عاونهم داعيا المـسلمين إلـي          ىشن يوسف القرضاوي حملة شديدة عل     : حسن علي دبا  

ظالمين وعدم الركون اليهم، مستنكرا الحكم الظالم الذي صدر علي تيسير علوني في أسبانيا بالـسجن                مقاومة ال 
سبع سنوات ورآه صحفيا بريئا يمارس مهامه، ودعا فضيلته الفلسطينيين الي الوحدة، وان يظل الدم الفلسطيني                

 خاصة حماس، وتهكم من تهديـد       محرما علي كل واحد منهم مستنكرا الفعل االسرائيلي بتصفية فصائل الجهاد          
كان مصيرهم الجنة، وقد مـاتوا شـهداء، وقـد          : اسرائيل للزهار وبانه سيلقي مصير ياسين والرنتيسي قائال       

داعيا بدعاء نبوي شريف اللهم إنا نـسألك عـيش الـسعداء     .. حصلوا علي الموتة التي يتمناها كل مسلم لنفسه       
  .ي األعداءوموت الشهداء والفوز في القضاء والنصر عل

  1/10/2005الراية القطرية 
  

  قضية فلسطين قضية شعوب: التكتل األهلي لدعم المقاومة .48
الحق الذي ال :  افتتح تكتل الجمعيات األهلية اللبنانية لدعم المقاومة واالنتفاضة مؤتمرا بعنوان حق العودة

الحص هاني فاخوري وعدد من عودة عنه، في فندق سفير هليوبوليتان الروشة، بحضور ممثل الرئيس سليم 
الوزراء والنواب ورؤساء األحزاب، وعدد كبير من الجمعيات األهلية والخيرية والمنظمات الشبابية اللبنانية 

بداية كانت كلمة ترحيب من مدير المؤتمر األب إبراهيم سروج الذي قدم  . والفلسطينية والمنتديات الثقافية
جموعة عائدون في لبنان جابر سليمان ورقة عمل، ناقش فيها تغيرات أوراق عمل المؤتمر، ثم قدم منسق م

أما نائب األمين العام للدائرة السياسية لجماعة  .موقف منظمة التحرير الفلسطينية وتبدالته من قضية العودة
العدل واإلحسان المغربية عمر أمكاسو، فعبر باسم الجماعة عن الدعم المطلق والالمشروط للمقاومة 

وطرح عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب جورج . نتفاضة المجيدتين من خالل كل األشكال المتاحةواال
شاهين، تساؤالت عن معوقات عودة الفلسطينيين ورفض توطينهم، ومنها السياسات العربية طوال السنوات 

بية لتطبيع عالقاتها مع الماضية والخطوات التراجعية التي تتخذها، ومسارعة بعض األنظمة اإلسالمية والعر
إسرائيل تحت عناوين شتى، مالحظا أن الدعوات الى تسوية أوضاع الفلسطينيين واإلقرار بواقعهم، تتالقى مع 
سلطة فلسطينية عاجزة عن استعادة بعض الشتات تحت شعار لم العائالت ولو في شكل محدود، وتطالب 

 . لفلسطينيينالحكومات العربية بتوزيع الهويات على الالجئين ا
 1/10/2005السفير 

  
 بوش يدعو عباس إلى بسط األمن في غزة .49

شددت اإلدارة األميركية ضغوطها على السلطة الفلسطينية لبسط األمن  : زكي أبو الحالوة ومحمد أبو خضير
محمود عباس ببسط األمن بعد مطالبة مسؤولين  وجاءت الدعوة األميركية اول من امس الى. في قطاع غزة

وقال مسؤول رفيع المستوى في ادارة بوش ان الرئيس  .سطينيين واشنطن بالتدخل لوقف التصعيد اإلسرائيليفل
وعليه اآلن ان يخطو الى األمام ويجعل من , عباس قال وحده السلطة ووحده السالح وهو محق تماماً في ذلك

صورة مباشرة عن سؤال اذا كان لكن المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لم يجب ب .ذلك امراً واقعاً
: وقال, البيت األبيض تدخل لدى اسرائيل لوقف غاراتها العنيفة على قطاع غزة، كما طلبت السلطة الفلسطينية

 .قلنا ان على الجميع ان يعملوا إلعادة الهدوء
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 1/10/2005الرأي العام الكويتية 
  

 المتحدةازدواجية المعايير تفشل العرب في ادانة اسرائيل باالمم  .50
قال دبلوماسيون ان حملة عربية ترمي الى ادانة الوكالة الدولية للطاقة الذريـة السـرائيل               :  حسين عون، فيينا  

وقال دبلوماسـيون ان    .  بشان ترسانتها النووية فشلت امس امام معارضة الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي          
اليات المتحدة واالتحاد االوروبي االمر الذي كـان كافيـا          اسرائيل حظيت هذا العام بدعم حليفتها الرئيسية الو       

  . لوقف الحملة العربية
  1/10/2005عكاظ 

  
  

  تكتل جمعيات دعم المقاومة .51
افتتح تكتل الجمعيات االهلية  اللبنانية لدعم المقاومة  واالنتفاضة مؤتمرا بعنوان حق العودة الحق الذي ال عودة             

 حضور هاني فاخوري ممثال الرئيس سليم الحص وعدد من الشخصيات           عنه في فندق السفير في الروشة  في       
  . وممثلي  الجمعيات  اللبنانية والفلسطينية

  1/10/2005النهار اللبنانية 
  

   األردنمساعدات رمضانية لألسر الفقيرة في مخيمات .52
 ومن خالل لجان    قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية وجيه عزايزة  ان الدائرة ستوزع طيلة شهر رمضان              

وأضاف أن عملية التوزيع ستخضع إلشـراف        .تحسين المخيمات مساعدات لعدد من االسر الفقيرة والمحتاجة       
ورقابة مباشرة من قبل الدائرة، للتأكد من وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها من األسر المحتاجة والفقيـرة                 

  .في المخيمات
  1/10/2005الغد األردنية 

  
  زعيما في قمة المعلومات ليس بينهم شارون 30: الغنوشي .53

 وعد الوزير األول التونسي محمد الغنوشي بقمة عالمية حول مجتمـع المعلومـات، تكـون                : عمار بن عزيز  
ناجحة بما يضيق الهوة بين الشمال والجنوب فيما يتعلق بتدفق المعلومات واستثمارها، قائال إن المجتمع الدولي                

 تـشرين الثـاني،     18 و 16وأضاف أن القمة التي ستحتضنها العاصمة التونسية بين           .يعلق أهمية كبيرة عليها   
وأكـد   .ستشهد مشاركة العشرات من الزعماء أو من يمثلهم، فضال عن مئات المسؤولين على المستوى الدولي              
ـ  .ان أرييل شارون لن يكون من بينهم، رغم أن تقارير سابقة قالت إن تونس وجهت له دعوة رسـمية                   ى ونف

الوزير األول أن يكون شارون قد تراجع عن زيارة تونس بسبب ضـغوط مارسـتها المعارضـة التونـسية،                   
  .موضحا أن المسألة سيادية تتعلق برؤية إسرائيل للمسائل، وال دخل للوضع في تونس

  30/9/2005سي ان ان 
  

   في العالقات الدبلوماسية مع اسرائيلالنظرلن نعيد : ولد فال  .54
ـ  بالده    أن ئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا اعلي ولد محمد         اكد ر  -باريس ن تعيـد النظـر فـي       ل

وقال لن نعود عن هذا القرار وحسب وانما انا على يقين ان الجميع سـيقتنع                .العالقات الدبلوماسية مع اسرائيل   
واجهة الـى اي نتيجـة       وحتى اتفاقيات اوسلو لم تؤد سياسة الم       1947واوضح منذ    .باقامة مثل هذه العالقات   
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لمصلحة القضية الفلسطينية، مضيفا الفلسطينيون اتجهوا بعد ذلك بشكل حر الى االنخراط في عملية تفـاوض                
  ا ف ب.ولذلك سلكنا هذه الوجهة على غرار بعض الدول العربية االخرى. وحوار مع اسرائيل

  1/10/2005الغد األردنية 
  

   في المنطقة المسلحةالناتو يجري محادثات لمواجهة الجماعات .55
كشف االمين العام لحلف شمال االطلسي انه يقوم بمباحثات مكثفة اليجاد سبل تعاون              : توفيق رباحي  ،بروكسل

وقال االمين العام ان الغـرض مـن         .مع دول عربية، منها السعودية ومصر ودول المغرب العربي واسرائيل         
ان اشد ما يهدد االسـتقرار العـالمي االن هـو االرهـاب             التعاون المنشود هو مواجهة الواقع الجديد معتبرا        

  . المنسوب للجماعات المسلحة
  1/10/2005القدس العربي 

  
  الحاجة لوقفة مع الذات: خمس سنوات من التراجع .56

  أشرف العجرمي
حدثان مهمان يميزان العام الخامس المنصرم لما يسمى االنتفاضة الثانية او إنتفاضة األقـصى، وهمـا وفـاة                  

ئيس عرفات وتنفيذ خطة فك االرتباط، واذا كان المجال هنا اضيق من ان يتسع لتحليل ابعاد هذين الحـدثين   الر
والنتائج المترتبة عليهما، فإنني سأركز بصورة مختصرة على فك االرتباط واخالء غزة واربع مستوطنات في               

  .شمال الضفة
 سار عليها شعبنا خالل السنوات الخمس الماضية، وعلى         بداية ال بد من التوقف امام هذه المسيرة الكفاحية التي         

االخص المراجعة السريعة لحصاد هذه المسيرة، ويبدو للوهلة االولى اننا حققنا انتصاراً مهماً وكبيـراً بقيـام                 
  .اسرائيل باخالء غزة على اعتبار ان هذا يشكل ثمرة من ثمار المقاومة المسلحة الفلسطينية

 ان سنوات االنتفاضة الخمس ادت الى تراجع جوهري للمشروع الوطني الفلسطيني فـي              ولكن الحقيقة المؤلمة  
بددت تقريباً كل االنجازات التي تحققت خالل السنوات التي سبقتها منـذ قيـام الـسلطة                : اوالً. اكثر من ناحية  

في المجـال الـسياسي   الوطنية ليس فقط في مجاالت البنية التحتية والمجاالت االقتصادية وغيرها، وانما ايضاً          
 االسرائيلية، قد حققت انجازات مهمة وخاصة       -بصورة رئيسية حيث انه من المعلوم ان المفاوضات الفلسطينية        

في المرحلة التي اعقبت القمة وبالذات في مفاوضات طابا، وكان الطرفان قاب قوسين او ادنى من التوصل الى                  
موضوع التسوية والعملية السياسية عموماً تراجع بصورة جديـة         اما اآلن ف  . اتفاق حول قضايا التسوية الدائمة    

  .ف، بل كذلك على مستوى الرأي العام.ت.ليس فقط على المستوى الرسمي بين اسرائيل والسلطة الوطنية م
وان شئنا اصبح المجتمع االسرائيلي على وجه الخصوص بعيداً بدرجة كبيرة عن التفكير في التسوية، واضحى                

ب في قضايا يومية وآليات محددة لتخفيف مستوى العنف او وقفه وتحقيق انجازات فـي المجـال                 اهتمامه ينص 
  .االقتصادي

وفي الجانب الفلسطيني، هناك قناعة اآلن بأن كل وسائل النضال ما عدا العنيفة منها غير مجدية في التعامـل                   
ع الفلـسطيني ولكنـه يمثـل رأي        مع اسرائيل، صحيح ان هذا الرأي ال يعبر عن وجهة نظر كل فئات المجتم             

  .الغالبية العتبارات عديدة منها العدوان االسرائيلي وايضاً لوجود الليكود في السلطة االسرائيلية
واذا عدنا الى البدايات نجد ان اسرائيل باستخدامها القوة بصورة مفرطة ومبالغ فيها الى حد بعيد ساهمت فـي                   

روسة كتنفيذ عمليات تفجيرية ضد اهداف مدنية اسرائيلية، واخيـراً          خلق ردود افعال فلسطينية ضارة وغير مد      
  .التركيز على اطالق الصواريخ ضد التجمعات االسرائيلية انطالقاً من غزة

وهذا ما عزز الرواية االسرائيلية الكاذبة بعدم وجود شريك فلسطيني قادر على تطبيـق االتفاقـات واحتـرام                  
ت اإلرهاب الفلسطيني التي اخذت لالسف ابعاداً دولية، حيث انه نتيجة لهـذه             االلتزام بها، وكذلك تعزيز مقوال    
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ولم يتبق من الحضور الدولي سوى في مجاالت التمويل         . االخطاء خسرنا العامل الدولي المؤثر بصورة كبيرة      
  .او في الدفاع عن خطة خارطة الطريق

ري، على الرغم من تزايد االدراك محلياً ودولياً        كما ان هذا ما شكل الغطاء والذريعة لبناء جدار الفصل العنص          
  .بحقيقة ان هذا الجدار يمثل في جوهره حدوداً سياسية تحاول اسرائيل وتسعى لفرضها من جانب واحد

لقد بتنا في وضع اصبحت فيه تفاهمات طابا ونموذج وثيقة جنيف في اطار االحالم غيـر الواقعيـة، واذا مـا           
لخطة فك االرتباط البد من رؤية االهداف االسرائيلية الكامنة وراء اخـالء غـزة              نظرنا الى الجوهر الحقيقي     

  .حتى ال تشوش اجواء الفرحة المبالغ فيها على هذه الحقيقة
شئنا ام ابينا، تسعى اسرائيل لخلق واقعين مختلفين جذرياً في كل من غزة والضفة الغربية، وهي تريد تكريس                  

ما يمكن ان يطلق عليه الدولة المؤقتة وفق المفهوم الذي يتبناه شارون، ستتركز             واقع ان السلطة الفلسطينية او      
  .بصورة رئيسية في القطاع

وهناك يمكن للسلطة ممارسة صالحياتها ويمكنها ان تعقد الحقاً اتفاقات وتنفذ مشاريع بالتعاون مـع االطـار                 
باالمن االسرائيلي او ال يتجـاوز االتفاقـات        االقليمي او الدولي دون ازعاج اسرائيلي طالما ان االمر ال يمس            

  .الموقعة بين اسرائيل والسلطة الوطنية
واالخطر من ذلك ان اسرائيل تحاول اخراج القطاع من دائرة الصراع المباشر وخاصة في شكله العـسكري،                 

الـضفة  ومع ان الفلسطينيين ال يسلمون بمثل هذا الفصل ويركزون على أهمية الوحـدة االقليميـة لمنـاطق                  
  .والقطاع، اال ان الواقع على االرض سيقود الى تمايز واضح بين الضفة والقطاع على مختلف المستويات

كما انها عملياً قللت من اهمية الموضوعات التي كانت مطروحة على اجندة البحث بين الجـانبين الفلـسطيني                  
  .الخ.. ة والعالم الخارجي واالسرائيلي وخاصة المعابر وحرية التنقل والصلة مع الضفة الغربي

خالء على مثل هذه المسائل، على اعتبار ان هذه الخطوة تمثل في وجهة نظر االطراف               االحيث غطت خطوة    
الدولية والكثير من االطراف العربية ايضاً تنازالً اسرائيلياً كبيراً وخطوة مهمة على طريـق احيـاء العمليـة                  

  .ابل بخطوات فلسطينية ملموسة في مسألة االمن واالصالحالسياسية، ومساهمة اسرائيلية يجب ان تق
واالمر الذي ال يقل اهمية هو خروج العامل العربي من دائرة الصراع مع اسرائيل، هذا العامل خسرنا، جزئياً                  
بعد اتفاق اوسلو ويبدو اننا بصدد خسارته نهائياً بعد اخالء غزة مع تسارع وتيرة التطبيع العربي، والذي كشف                  

كل النظام العربي وتفتته المريع وبحث اطرافه عن حلول ألزماتهم عبر التساوق مـع الـسياسة االميركيـة                  تآ
  .والتعاطي مع اسرائيل كمدخل لهذا االمر

باختصار وصلنا الى وضع، بعد خمس سنوات من المواجهات، تدهورت فيه االمور الى درجة ان هدف الدولة                 
اف كل العالم بما في ذلك اسرائيل، غير قابل للتحقيق في المدى المنظـور،              الفلسطينية المستقلة الذي نال اعتر    

هذا باالضافة الى االنحدار القيمي الذي طال الكثير من القيم المجتمعية والوطنية، واصبحت االشياء تقاس مـن                 
  .منظور المصلحة الذاتية او الفئوية الضيقة

آلت اليه اوضاعنا في محاولة النقاذ المشروع الـوطني،         نحن بحاجة الى وقفة شجاعة مع الذات للبحث في ما           
وايجاد اآلليات المناسبة لوقف عملية التدهور اوالً ومن ثم بناء المجتمع من جديد، والتوصل الى السبل الكفيلـة                  

  .بدفع هذا المشروع الى االمام واحباط المخططات االسرائيلية
  30/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  الصهيوني العنف في التجمع  .57

  عبد الوهاب المسيري    . د
تناولنا في مقال سابق ظاهرة غياب المعايير وانتشار النسبية األخالقية في التجمع الصهيوني، وفي هذا المقـال                 

وقد ورد في مقال يارون لنـدن الوصـف   . سنتناول ظاهرة أخرى تصاحب غياب المعايير وهي ظاهرة العنف  
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 هذه هـي عناصـر      –وشرب مفرط وسكين في الجيب      ... ى، موسيقى صاخبة  فوض: التالي للشباب اإلسرائيلي  
كما ورد وصف آخـر     . المزيج القاتل الذي يفتك بالشبان في نهاية كل أسبوع، ويقطع أجساد عدد آخر غيرهم             

 عصابات اإلجرام المنظم تزرع العنف فـي شـوارع          ,للوضع داخل التجمع الصهيوني في كتاب موشيه نجبي       
قتلة، مغتصبون،  . ها تتغلغل في سلطات النظام الحاكم وتهدد بأن تمس بالديمقراطية من الداخل           إسرائيل، وأذرع 

أزواج عنيفون، مواطنون عاديون يسامون مر العذاب في غياهب السجون والمعتقالت دونما ذنـب اقترفـوه،                
وأفظع من كل هذا أن     .  وفاسق بينما اإلعالم الباحث عن الحقيقة، الالسع، يفقد أنيابه ويأخذ مكانه إعالم امتثالي           

 القومي، اللذين سبق لهما أن أديا هنا إلى اغتيال          -سلطات القانون مشلولة تماما حيال التحريض والعنف الديني       
تعاني إسرائيل في الفترة األخيرة مـن       : وقد جاء في مقال فراس خطيب  في المشهد اإلسرائيلي ما يلي           . رابين

وقد تفشت ظاهرة حملة السكاكين حتى أصـبح        . الليلية واألماكن الترفيهية  حركة جريمة تستشري في النوادي      
 ذاتوقد كتب رافي جينات أنه يخاف علـى ابنتـه،           . وضع السكين في صفوف الشباب اإلسرائيلي عاديا جدا       

. ، من الخروج لوحدها، بل إنه يرتجف خوفا، وذلك ألن جرائم القتل أصبحت عادة يوميـة               ربيعاالسبعة عشرة   
ف قائال إنهم حين يتحدثون في إسرائيل عن إفالس التربية والقانون وعن انهيار القـيم والنظـام، فـإنهم                وأضا

أصبح العنف في التجمع الصهيوني قضية أساسية تشغل بال المستوطنين الـصهاينة             .يتحدثون وال يفعلون شيئا   
لعناوين الرئيسية في الـصحف     وقد احتل موضوع العنف الصدارة في ا      . 1967في فلسطين المحتلة قبل وبعد      

 أن وزارة الرفاه االجتماعي بينت أن عدد األحداث الذين تم توجيههم إلـى دائـرة                ,وورد في مقال  . اإلسرائيلية
ويستشف من  ! مراقبة سلوك األحداث في أعقاب ارتكابهم جرائم عنف تضاعف خالل السنوات األربع الماضية            

 49نذ مطلع العام الجاري، في أعمال العنـف المستـشرية، مقابـل              إسرائيليا قتلوا م   71معطيات الشرطة أن    
ومن الغريـب أن    %. 43ويعني ذلك ارتفاع نسبة جرائم القتل بنحو        . جريمة قتل في السنوات األربع الماضية     

الصحف اإلسرائيلية تنشر بموضوعية بالغة تقاريرها عن العنف المستشري واآلخذ في االزدياد، ولكنها حـين               
فيورد فراس خطيـب فـي مقالـه أن المـراقبين           . سير الظاهرة فإننا نجد تفسيراتها ساذجة وسطحية      تحاول تف 

وانتقدت . اإلسرائيليين يقولون إن انشغال الدولة في أمور تبتعد عن اهتمامات الشباب يساعد على تفشي العنف              
العامـة اإلسـرائيلية    صحيفة يديعوت أحرونوت تعامل المؤسسات المتخصصة مع الجريمة، وانتهت النيابـة            

ويحاول عوزي بنزيمان في مقاله     . بانشغالها بقضايا تحتل العناوين الصحفية وتتجاهل القضايا الملحة في الدولة         
الرؤية األصولية والقيم العلمانية  تفسير ظاهرة العنف ومخالفات الشباب الجنائية بقوله إن مكمن المشكلة فـي                 

وقد وافقه آخرون يذهبون إلى أن استقطاب إسرائيل ألشخاص من          . ين الجدد األزمة االجتماعية النفسية للمهاجر   
مـن  % 37حضارات أخرى أدى إلى وجود مجتمع يعاني من مشاكل تربوية لم تستطع المؤسسات معالجتهـا                

وقد أضاف بنزيمان سببا آخر للعنف فهو حسب تصوره ليس نتيجة           . المجرمين من القادمين الجدد إلى إسرائيل     
ومن أطرف التفسيرات ما ورد في مقال        .ياة الباذخ كما يدعي البعض، وإنما نتيجة الضائقة االقتصادية        نمط الح 

 الذي يقول إن العنف الذي يستشري في التجمع الصهيوني نتيجة           2005 مايو   2يارون لندن يديعوت أحرونوت     
وكأن إشارات المرور وليس    . مباشرة للضجيج واالزدحام نحن متوترون ومتضايقون ونكثر التحدث بلغة الجسد         

وحين يحاول المستوطنون الصهاينة اقتـراح حـل        ! المقاومة الفلسطينية هي سبب توتر المستوطنين الصهاينة      
فقد أشارت هآرتس إلى أن القائـد العـام للـشرطة اإلسـرائيلية،            . للمشكلة فإنهم ال يجدون سوى الحل األمني      

ونشرت صـحيفة يـديعوت     . ضد العنف غاية وطنية مفضلة    سيطلب في جلسة الحكومة المقررة جعل الحرب        
أحرونوت، على صدر صفحتها األولي، رسالة موجهة إلى شارون، ممهورة بتوقيعات أهالي الشبان والـشابات   

نشعر بأنه لو كانت هنـاك قـوة        : الذين قضوا نحبهم ضحايا لجرائم قتل مروعة في اآلونة األخيرة، وجاء فيها           
ك شرطة قوية، ألدى ذلك إلى ردع المجرمين وإلى عدم بلوغ العنف المستويات الوحشية              للقانون ولو كانت هنا   

ولكـن   .سيدي أعِط قوة للشرطة.. نشعر أن هناك حاجة إلى تغيير كبير في سلم األولويات القومي          .. التي بلغها 
لـصهاينة نـسيانه    كل هذه التفسيرات والحلول، السطحي منها والعميق، تتجاهل السبب الرئيسي الذي يحاول ا            
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وعدم ذكره وهو أن المجتمعات االستيطانية مجتمعات مبنية على العنف وأن التجمع الصهيوني االستيطاني قـد    
جند قواته ليبطش بالمقاومة الفلسطينية وإلذالل الشعب الفلسطيني، وأن هذا الوضع يخلق مناخا نفـسيا يجعـل                 

يمكن أن يطلب من الجندي اإلسرائيلي أن يلجـأ للعنـف           وال  . العنف آلية مشروعة ومقبولة لحل كل المشاكل      
وقد . والبطش ضد الفلسطينيين، وأن يلزم الهدوء ويسلك سلوكا متحضرا في األراضي المحتلة قبل ذلك التاريخ              

يحذر البعض من العنف المتفشي في المجتمع       : لمس عوزي بنزيمان التفسير الحقيقي في إشارة عابرة حين قال         
 يسألون أنفسهم عن حقيقة سلوك أبنائهم في المناطق، أي سـلوك الجنـود اإلسـرائيليين فـي                  اإلسرائيلي وال 

ومع دقة هذا التفسير إال أنه محدود، فمعظم اإلسرائيليين الذين ينتقدون االحتالل            . 1967األراضي المحتلة بعد    
ئيليين ضـد أهلهـا، دون   والعنف الصهيوني دائما ما يشيرون إلى احتالل الضفة وغزة وعنف الجنود اإلسـرا        

، وكأن الصهاينة استولوا على هذه األرض بـأن         67اإلشارة من قريب أو بعيد إلى األراضي التي احتلت قبل           
أعطوا الفلسطينيين بعض الزهور والحلوى والشربات وطلبوا منهم الرحيل، وكأن دير ياسـين وغيرهـا مـن                 

 العربية، وكأن أعمال المؤرخين اإلسرائيليين الجدد لم تقم         المذابح مجرد كوابيس ال يرد لها ذكر إال في الدعاية         
  واهللا أعلم .بتوثيق هذه المذابح

  1/10/2005االتحاد االماراتية 
  

  الخطة االسرائيلية للسنوات الثالث المقبلة .58
 عريب الرنتاوي 

تقبلية، فـإن الدولـة     ألن األحادية، واألحادية فقط، هي حجر الرحى في االستراتيجية اإلسرائيلية الراهنة والمس           
  : العبرية مقبلة خالل السنوات الثالث القادمة على اتخاذ سلسلة من الخطوات النوعية أهمها

على المستوى األمني، المضي في بناء المنظومة األمنية الفعالة للتعامل مع التهديدات المعرفة لألمن الـوطني                
وفي هذا السياق يلعب جدار الفـصل العنـصري دورا          اإلرهاب وأسلحة الدمار الشامل،     : اإلسرائيلي، وأهمها 

مركزيا في هذه المنظومة، ترافقه سلسلة من األحزمة األمنية والمناطق منزوعة السالح والسكان إن اقتـضى                
األمر، في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، كما سـتتتكثف عمليـات التـصفية واالغتيـال، وستتواصـل                   

علـى  . خبراء األمن واالستراتيجية في المؤسسة األمنية والدفاعية اإلسرائيلية       االجتياحات بالقدر الذي يرضي     
المستوى االستيطاني، من غير المتوقع أن تقدم إسرائيل على تكثيف االنتشار االستيطاني ، بل وقد تقدم علـى                  

جمعاتـه الكبـرى    تفكيك وإخالء بؤر استيطانية عقائدية منتشرة اآلن، لكنها في المقابل ستكثف االستيطان في ت             
  . وفي مناطق غرب الجدار وغور األردن، وستوسع مجاالته الحيوية، وستكمل غالف القدس

على المستوى السياسي، من المرجح أن تقدم إسرائيل على تنفيذ مشروع عوزي دايـان بهـذا القـدر أو ذاك،                
ا للفلسطييين كمجموعة من     بالمائة من الضفة الغربية من جانب واحد، وتركه        70والذي يقضي باالنسحاب من     

 ألـف مـستوطن،     20 مستوطنة صغيرة، وترحيـل      32الكانتونات المنعزلة والمعزولة، ما يعني أيضا تفكيك        
 بالمائة من مجموع مستوطني الضفة الغربية، أما الفلسطينييون في المناطق المضمومة فلن تتعـدى               9يشكلون  

  . ة الغربية البالغ عددهم قرابة المليوني فلسطينينسبتهم الثالثة بالمائة من إجمالي فلسطينيي الضف
ومن إجل إنفاذ هذه الخطة التي لن تجد شريكا فلسطينيا جديا يقبل بها، فإن إسرائيل ستغذ الخطى فـي رحلـة                     
البحث عن أمير حرب فلسطيني يقبل التعاون معها في إدارة دويلة ما خلف الجدار، لكنها ستكون أكثر ارتياحا                  

ن هي نجحت في إطالق حملة ضغوط على األردن ومصر من أجل دفع الـدولتين للقيـام بـإدارة     واطمئنانا، إ 
المناطق التي ستجلو عنها وحفظ األمن واالستقرار فيها، وهذا ما بدأنا نسمعه منذ اآلن، وعلـى ألـسنة أرفـع                    

يل أفضل مـن الـسنوات      أما على المستوى الدولي، فلن تجد إسرائ      . .المستويات السياسية واألمنية اإلسرائيلية   
الثالث المقبلة لتنفيذ هذا المشروع، سيما بعد أن الحت في األفق بوادر انكفاء أمريكي عن ملفـات المنطقـة،                   
وانشغال بأعاصير العراق وأفغانستان وريتا وكاترينا، حيث ستحتل هذه الكوارث مكان الصدارة في االنتخابات              
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ومع استمرار حالة التفكك في معسكر العمل       . لرئاسية بعد عامين منها   األمريكية النصفية التي تقرع األبواب، وا     
واليسار وأنصار السالم في إسرائيل، وبوجوب غالبية مستقرة من اإلسرائيليين ترغب فـي االنفـصال عـن                 
الفلسطينيين وال تثق بهم في الوقت نفسه، وفي ظل تفشي مظاهر ضعف السلطة وفوضى السياسة واألمن فـي                  

غياب العامل العربي وغيبوبته، وبوجود إدارة جمهورية ال تعرف غير الوالء المطلق إلسـرائيل،              فلسطين، وب 
فإن فرص نجاح هذه االستراتيجية الجديدة تتعاظم يوما بعد يوم، ريثما تحدث المعجزة وتتحقق االنعطافة فـي                 

  .مجرى األوضاع الفلسطينية والعربية
  1/10/2005الدستور 

  
  
  

  حلم الهوتي أم مأزق أخالقي؟    .. المسألة الصهيونية .59
  عبد الجبار عبد اهللا

بمعاملة الدولة النازية   , معاملة دولتهم للفلسطينيين  , كم هو مثير لغضب غالبية اليهود حين يقارن أحد ما أياً كان           
يـه  في أحدث تعريفاتها التي شملت مجرد توج      , فما صكّت عبارة العداء للسامية    ! وجرائم الهولوكوست , لليهود

, لكن مهما يكـن   . إال خصيصاً إلخراس هذا النوع من اآلراء واالنتقادات الحادة الالذعة         , االنتقاد لدولة إسرائيل  
. في كتابها الذي نعرضه اليوم    , فهذا هو فحوى ما أرادت أن تؤكده وتشدد عليه الكاتبة البريطانية جاكلين روز            

كان ,  التي تعرضت لها العاصمة البريطانية لندن مؤخراً       ومما يذكر أنه وبعد ساعات قليلة من وقوع التفجيرات        
وكان ذلك األمر ضـرباً مـن       . بالكف عن التعليق على تلك األحداث     , قد أصدر أمراً لوزراء حكومته    , شارون

فقد أدرك شـارون أن ضـباطه وقادتـه         . الحصافة الدبلوماسية التي تميز بها شارون، من وجهة نظر البعض         
وما يرونـه مـن     , سوف يعقدون المقارنات بين الذي حدث في العاصمة البريطانية لندن         , العسكريين ووزراءه 

سـتنتهي إلـى خاتمتهـا      , وبدا له أن مقارنة كهـذه     . هجمات تتعرض لها المدن اإلسرائيلية من حين إلى آخر        
ا نعيشه ونراه   كم, ها أنتم تنظرون إلى اإلرهاب    , واآلن فحسب : المنطقية التي يمكن صياغتها في الجملة التالية      

فالوجه اآلخر من   . ولكن ليست هذه هي الجملة التي تهم شارون كثيراً أو تثير قلقه وحساسيته الدبلوماسية             ! نحن
, إلى رسم خطوط وحدود فاصلة بين نوع اإلرهاب الذي تواجهه وتحاربه بريطانيا           , المقارنة البد وأن يقود حتماً    

  وبالتالي إثارة األسئلة حول مدى عدالة الحربين؟, ينيينوتلك الحرب التي تشنها إسرائيل ضد الفلسط
وإذا كان شارون يرفض من حيث المبدأ التعريف الذي صاغته البنالدنية عن الصهيونية فما هو التعريف الذي                 

إذ , بعيداً عن الجهاديين واألصوليين اإلسالميين؟ عسيرة ومحرجة هي اإلجابة علـى هـذا الـسؤال              , يتبناه هو 
حتى ثـارت   , لعدد طويل من السنين   , كل من أصدقاء إسرائيل وأعدائها على حد سواء       , ك هذا التعبير  لطالما ال 

لكن هناك  ! فيتدفق ما بداخله من عسل أو سم زعاف       , عسى أن تنكسر  .. الفوبيا من لمس، مجرد لمس، زجاجته     
فمـا  . ميـة جـاكلين روز    من طراز الباحثة واألكادي   , ومساءلتها, من يغامر بلمس هذه المحرمات والممنوعات     
لمجمـل مفاصـل ومكونـات      , ال يعرف التزلف وال المهادنـة     , الكتاب كله سوى مناقشة وتناول تحليلي نقدي      

  .اآليديولوجية الصهيونية التي قامت عليها الدولة اإلسرائيلية الحديثة
القائمة على الـشعور  , ديوسيكولوجية الجيتو اليهو  , ولهذه اآليديولوجية مقومان رئيسيان هما الالهوت اليهودي      

وقد سيطر هذان المكونان على فكر وعقول آباء الدولـة اإلسـرائيلية ومهندسـيها              . العميق بالظلم واالضطهاد  
خطـة  , الذين عارضوا وقاوموا بـشدة    , األوائل منذ ثيودور هرتزل وصوالً إلى المتطرفين اليهود المعاصرين        

  .االنسحاب غزة
فـي أن   , وما تحقق عملياً على أرض الواقع     ,  متصوراً في عالم الحلم والخيال     ولكن يكمن التناقض بين ما كان     

في إطار التعبيـر    , لكونها كانت اكتشافاً وطنياً للذات    , كانت ذات طابع علماني   , الصهيونية كآيديولوجية وفكرة  
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لكونهـا  , نـي كانت ذات منحى دي, لكنها في الوقت ذاته   . عن ردة الفعل على االضطهاد الذي تعرض له اليهود        
ولكن سرعان ما استقوى دعاة الصهيونية وتمردوا علـى         . من التعاليم اإلبراهيمية  , تستمد تفويضها وشرعيتها  

لما ينطوي عليه من ضـعف واسـتكانة واستـسالم لواقـع            , الذي ازدروه أيما ازدراء   , واقع الجيتو األوروبي  
اءهم ولغاتهم اليهودية المتحدثة بين المـستوطنين       ولذلك لم يكن غريباً أن يبدل الكثيرون منهم أسم        . االضطهاد

كما هجـروا أكـاديميتهم وتعلقهـم       . إلى أسماء ولغات عبرية صرفة    , منهم في مختلف أرجاء القارة األوروبية     
عـشق العمـل واالرتبـاط بـاألرض        , وآثروا على ذلك النمط   , وتشبثهم المفرط بنمط الحياة المدنية العصرية     

غير أن الذي حدث    . ولوعة الحنين إلى عالم األسالف واألجداد     , نهم النزعة الماضوية  وهكذا سادت بي  . والتراب
هو أن الحملة الطويلة التي قادتها فـي سـبيل          , لألجيال اليهودية الشابة التي عاشت في بدايات القرن العشرين        

ثم جـاءت الطامـة     . ساميةلم ينتِه إال إلى ذوبان مأساوي في طوفان من العداء لل          , انتزاع القبول األوروبي لها   
  . ومعسكرات التعذيب, ومحارق أفران الغاز والهولوكوست, الكبرى مع النازية

والوحشية , ساقت المؤلفة مقارناتها بين وحشية حكومة الرايخ الثالث األلمانية ضد اليهود          , لكن ومن هنا بالذات   
أنهـا  , ومحنة هذه المقارنة ومأزقهـا . نيينخصومها وجيرانها الفلسطي, التي تعامل بها دولة إسرائيل المعاصرة 

قدرة المجتمعات كافة على فهم حق دولة       , والمشروع فيه . تدخل في باب ما هو محرم ومشروع في ذات الوقت         
أن يدافع عن نفـسه     , من أقسى تجارب التطهير العرقي واإلبادة الجماعية      , أو شعب مر بتجربة عصيبة فظيعة     

كما تقول , دون أن يقيم وزناً يذكر لما يقوله عنه اآلخرون أو العالم من حوله            , قبكافة السبل والطر  , وعن دولته 
على نحو أو آخر فـذاك عـين   , إنتاج مأساتها الخاصة, ولكن أن تعيد دولة إسرائيل الحديثة المعاصرة   . المؤلفة

يهود طالما نظروا إلى    ملخصه أن ال  , ثم تضيف كارولين روز إلى هذا االستنتاج استنتاجاً آخر        ! الحرام والمأساة 
, أن دولتهم المعاصـرة   , لكن ومن أسف  . الفاشية على أنها أقصى ومنتهى درجات الشر البشري على اإلطالق         

  ! التي يدينها ويبغضها اليهود, ترتكب، من وجهة نظر كثيرين، بعض األعمال الفاشية ذاتها
  30/9/2005االتحاد االماراتية 

  
 كاريكاتير .60
  

  
  30/9/2005الحياة الجديدة 
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