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***  
   تحظي بمباركة السعودية والسلطةيةسرائيلإ-كستانيةا باتصاالت
استضافت : أسعد تلحمي والناصرة يوسف الشريف    واسطنبول  الً عن مراسليها في     نق 2/9/2005الحياة  نشرت  

اسطنبول أول لقاء علني بين وزيري الخارجية الباكستاني خورشيد قاصوري واالسرائيلي شالوم الـذي أعلـن       
ائية، مؤكداً  عقب اللقاء ان الجانبين قررا ان تكون جميع لقاءاتهما الالحقة علنية على طريق تطبيع العالقات الثن               

أهمية ذلك في دعم عملية السالم في الشرق األوسط، ومعتبراً هذه الخطوة أولى ثمار عمليـة فـك االرتبـاط                    
من جانبه، أكد قاصوري ان هذا اللقاء العلني ال يعني االعتراف باسـرائيل أو التطبيـع                 .واالنسحاب من غزة  

سطينية، لكنه يأتي ليؤكـد أهميـة خطـوة الجانـب           معها وأن مسألة التطبيع ستكون مرهونة بحل القضية الفل        
واعتبر ان تطوير العالقات مع اسرائيل سيسمح لبالده بأن تلعب دوراً أكبر في              .االسرائيلي االنسحاب من غزة   

عملية السالم في الشرق االوسط، مضيفاً ان مشرف أمر بارسال وفد باكستاني الى أراضي السلطة الفلسطينية                
وكـان   . الفلسطينيين، وأنه بحث األمر مع نظيره االسرائيلي لتسهيل زيارة هذا الوفد قريباً   لالطالع على أحوال  

الوفدان وصال في سرية تامة الى اسطنبول االربعاء وبدآ محادثات ثنائية مباشرة في فندق الــ فورسـيزون                  
 في نجاح هذا الحوار،     حيث عقدا مؤتمراً صحافياً رعاه وزير الدولة التركي محمد ايضن الذي أعرب عن أمله             

من جانبه، قال عبداهللا غـل ان        .مع التشديد على ان تركيا لم تشارك في أي مفاوضات جــرت بين الطرفين            
تركيا أدت الدور المطلوب منها بعد طلب الجانبين اللقاء في اسطنبول وان الدور التركي انحصر في التحضير                 

من جانبـه صـرح      .اً ان المسألة تخص اسرائيل وباكستان فقط      لهذا اللقاء من دون التدخل في مجرياته، معتبر       
عبـر   و .لقاء اتصاالت مع السلطة الفلـسطينية والـسعودية       المشرف أمس للصحافيين بأن باكستان أجرت قبل        

شالوم عن أمله في ان تتبع العديد من الدول العربية واالسالمية باكستان في الكشف عن عالقاتها السرية معها                  
  . التطبيع من أجل دعم عملية السالم في الشرق االوسطوالسير نحو

وتصدر خبر اللقاء النشرات االخبارية في االذاعة االسرائيلية الرسمية التي أشارت بنبرة احتفالية الى ان الدولة                
من االسالمية النووية الوحيدة في العالم قررت اليوم اقامة عالقات ديبلوماسية مع اسرائيل رداً على االنسحاب                

وقالت االذاعة إن اللقاء تم بمبادرة مشرف الذي اتصل بأردوغان وطلب منـه ترتيـب           .إنه خبر مجلجل  . غزة
 يستحق من اسرائيل االحترام والتقـدير، وقـال إن          مشرفاالجتماع، وقال شالوم في حديث لالذاعة أن قرار         
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ا باكستان على رغم ادراكها للهجـوم       وأشاد بـ الخطوة الجريئة جداً التي أقدمت عليه       . شارون بارك االقتراح  
وقال إن لباكستان وزناً كبيراً بصفتها ثاني أكبر دولة إسالمية، مـضيفاً أنـه              . الذي سيشنه رجال دين وآخرون    

أوضح لنظيره أن العالقات االسرائيلية الممتازة مع الهند لن تكون على حساب العالقات بين اسرائيل وباكستان                
اً على سؤال عما يقال من أن باكستان تريد من تحسين العالقات مع اسرائيل تحقيق               ورد .والعكس أيضاً صحيح  

مصالحها وتحديداً التقرب الى واشنطن عن طريق اللوبي اليهودي، قال إن لكل دولـة حـساباتها وباكـستان                  
ل افريقيـة   وأبدى تفاؤالً حيال أن تحـذو دو       .انتظرت التوقيت المناسب واألجواء االيجابية في الشرق األوسط       

ال أرى أي   . نجري اتصاالت مع معظـم الـدول      ... إنها ليست المحطة األخيرة   : واسالمية قريباً حذو باكستان   
وختم انه ال يعتـزم زيـارة        .سبب أن ال تقوم دول مثل تونس والمغرب وقطر وعمان وغيرها بخطوة ايجابية            

هذا هـو هـدفنا     ... هيد لتطبيع كامل للعالقات بيننا    اسالم أباد قريباً لكن وفوداً ديبلوماسية ستقوم بزيارات للتم        
ربما ال يستوعبها البعض بعد، لكنها ذات أبعاد ليـست علـى            ... واليوم خطونا خطوة مهمة الى أمام     . وهدفهم

  .مستوى عالقاتنا مع باكستان فقط، إنما على مستوى العالم االسالمي
يـوم  القرار الحكومة وقال انه سيرفع أعالماً سـود  واستنكر الحزب االسالمي الرئيسي المعارض في باكستان  

ووصف االمين العام للجماعة االسالمية االنسحاب من غزة بأنه مسرحية هزلية، وقال ان             . احتجاج ضد القرار  
  .موقف باكستان الرافض لالعتراف باسرائيل يجب ان يستمر حتى يستكمل االنسحاب من االراضي الفلسطينية

  مـا    :2/9/2005الخليج اإلماراتية    أوردت   سامر عالوي وحسني محلي    إسالم آباد ورة  أنقوعن مراسليها في    
يمكننا ان نقيم عالقات دبلوماسية بعـد انـشاء دولـة فلـسطين وبعـد               : الذي قال  الجنرال شوكت سلطان     هقال

ـ         :وقال مشرف للصحافيين   .مشاورات بين باكستان ودول إسالمية اخرى      ة  ان اللقاء يندرج فـي اطـار سياس
الدول التي تتطلع إلـى المـستقبل تـتلمس         . وقال ال يمكننا العيش في عزلة     . حكومته لتوسيع عالقاتها الدولية   

وأثنى على خطة سحب الجيش اإلسـرائيلي        .انها تضع سياساتها تمشيا مع المتغيرات العالمية      . التغيرات مسبقا 
س كان الـدفاع عـن القـضية الفلـسطينية،          من غزة واعتبرها خطوة إيجابية، لكنه قال إن الهدف من لقاء أم           

  .وأضاف انه ينبغي عدم اساءة فهم التحرك الباكستاني
 المستشار هشام يوسف رئيس     هقالما  : فكري عابدين  نقالً عن مراسله   1/9/2005اسالم اون الين    وذكر موقع   

الجزيـرة أضـاف أن     وفي تصريح لقناة     . إن إسرائيل لم تقم بما تستحق عليه المكافأة         من مكتب عمرو موسى  
إسرائيل ال تستحق أيه تنازالت طالما أن الخطوات التي تتخذها انفرادية وال تتـشاور بـشأنها مـع الجانـب                    

ورأى أن أية عالقات عربية أو إسالمية مع إسرائيل يجب أن تشترط أوالً توقف أنشطة االستيطان،                 .الفلسطيني
  . لهموالممارسات العدوانية بحق الفلسطينيين وهدم مناز

مصادر رسمية اسرائيلية  أن :زهير اندراوس الناصرة نقالً عن مراسلها في 2/9/2005القدس العربي ونقلت 
. قالت ان باكستان سارت علي نفس النهج الذي سارت عليه المملكة االردنية التي انتظرت توقيع اتفاق اوسلو

 .  من اجل تحقيق هذا الهدفىان اسرائيل تسعوحول امكانية اقامة عالقات مع السعودية قالت المصادر ذاتها 
وبحسب المصادر الرسمية االسرائيلية فان العالمين العربي واالسالمي قد تغيرا وباتا ناضجين القامة العالقات 

ورمز . تحول واصبح صديقا للواليات المتحدة  صدام حسين خلع من سدة الحكم، والقذافيـف. مع اسرائيل
احل عرفات، انتقل الي جوار ربه، وبالتالي فان الزعماء العرب ال يخشون من القيادة القضية الفلسطينية الر

وبرأي المصادر فان عدم اقامة  .الفلسطينية الحالية، التي ال تخفي تحمسها من تغيير المناخ في الشرق االوسط
السبب االول، هو : عالقات كاملة بين اسرائيل وبين الدول العربية واالسالمية يعود الي سببين مركزيين

التطرف االسالمي، وتحديدا تنظيم القاعدة، اذ ان العديد من الزعماء العرب والمسلمين ال يقيمون العالقات مع 
اما السبب الثاني، بحسب . اسرائيل خشية قيام القاعدة بتنفيذ اعمال ارهابية ضد دولهم علي هذه الخلفية

 .اسمته المتطرفين المسلمين في الدول العربية واالسالميةالمصادر االسرائيلية، فيعود الي تنامي ما 
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محمد  وترجمة   فهيم الحامد عثمان النعماني    ما نقله إليها مراسليها في جدة والقاهرة       2/9/2005عكاظ  وأضافت  
التصريحات التي ادلى بها قصوري اثارت ردود فعل غاضبة في باكستان حيث قـررت االحـزاب                أن  : بشير

مظاهرات احتجاج في كل انحاء البالد وقال عزيز عفار المتحدث باسم الجماعـة االسـالمية    المعارضة تسيير   
   .الباكستانية لـ عكاظ ان هذا اليوم هو يوم اسود في تاريخ باكستان

 اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيعأن : خاص، غزة، نابلس، بيروت 2/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالموأرد 
واعتبرت أّن هذا  .اللقاء باليوم األسود الذي يسجله التاريخ وصمة عار لحكومة مشرففي فلسطين وصفت 

اإلعالن يعّد طعنة لشعبنا الفلسطيني ولمسيرته النضالية، لنيل حقّه في أرضه ومقدساته وعلى رأسها األقصى 
الل واإلرهاب الصهيوني  أّن هذا اإلعالن يعتبره الشعب الفلسطيني تشجيعاً لدولة االحتتوأضاف .وحق العودة

جدار واالستمرار في اعتقال آالف األسرى، واستهداف العلى المضّي في طريق االستيطان والتغّول وبناء 
ودعت الشعب الباكستاني أن يخرج في تظاهراٍت للضغط  .المجاهدين والمناضلين من أبنائه ومقاومته الباسلة

اللجنة الحكومات العربية واإلسالمية من مغّبة الوقوع في الفخّ وحذّرت  .للتراجع عن هذا اإلعالنته على حكوم
كما طالبت بتحّرٍك شعبي عربي وإسالمي لدعم القضية الفلسطينية والتأكيد على الحقّ التاريخي  .الصهيوني

ودعت منظمة المؤتمر اإلسالمي بعقد جلسٍة طارئة الستنكار . الكامل للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته
اإلعالن وتحذير الحكومة الباكستانية من االستمرار في هذه العالقات المشبوهة والتلويح  بطرد باكستان هذا 

  .من عضوية المنظمة
فـي  :  عن إدانتها واستنكارها الشديدين للقاء قصوري بشالوم، وقال مصدر مسؤول في حمـاس   حماسأعربت  

هذه الخطوة التي تساهم في فّك العزلة عـن الكيـان           الوقت الذي نستغرب فيه إقدام السلطات الباكستانية على         
الصهيوني وتقويته، بينما يواصل هذا الكيان الغاصب اعتداءاته على أبناء شعبنا الفلسطيني، ويصادر أراضـيه               
ويعتقل اآلالف من أبنائه، فإننا نعّبر عن استنكارنا وإدانتنا الشديدتين لهذه الخطوة التي نعتبرها طعنة موجهـة                 

 شـالوم ودعت إلى عدم التجاوب مع كافة أشكال التطبيع التي يمّهد لها            . شعب الفلسطيني وقضيته العادلة   إلى ال 
كمـا  . مع الدول العربية مؤكدة على أن االنسحاب يجب أن ال يكون مبرراً ألي خطوات تطبيعية مع الكيـان                 

مية بالتحّرك بكـل الوسـائل      دعت الشعب الباكستاني إلى رفض هذه الخطوة مطالبة الشعوب العربية واإلسال          
كما . المتاحة لمواجهة أي خطوات تقود للتطبيع مع الكيان الغاصب، دون أي اعتبار إلرادة الشعوب ومصالحها              

استنكرت ما تردد عن قيام عباس بتشجيع هذه الخطوة، ما يعني تقديم غطاء فلسطيني للتطبيع مع العدو، مؤكدة                  
  .اه المخلصة وليس من حق أحد أن يعطي هذا الغطاء ألي طرف كانأنه أمر يرفضه شعبنا الفلسطيني وقو

إننا نستهجن ما أعلن اليوم عن البدء في إقامة         : وقال أبو زهري في تصريح خاص بالمركز الفلسطيني لإلعالم        
عالقات دبلوماسية أو طبيعية من باكستان مع دولة االحتالل ألن هذا الموقف يأتي في لحظة استمرار االحتالل                 

ودعا باكستان إلى إعـادة تقيـيم موقفهـا بهـذا            .ألرضنا ومواصلة العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني      
الخصوص، وعدم االنخداع بمسألة االنسحاب الذي لم يأت هدية من االحتالل بل جاء نتيجة وثمن باهظ للدماء                 

الءات إسـرائيلية حـول القـدس       أن هذا االنسحاب يأتي في ظـل         .والتضحيات التي دفعها الشعب الفلسطيني    
وعبر عن أمله أن تبـذل       .واالستيطان وحق العودة األمر الذي يؤكد كذب االدعاءات اإلسرائيلية حول السالم          

دول العالم جهودها لدعم الشعب الفلسطيني الستعادة حقوقه وأرضه بدل اتخاذ خطوات تضفي الشرعية علـى                
  .االحتالل
ـ   اال ير فلسطين الجبهة الديمقراطية لتحر  اعتبرت   إسـرائيل وخـسارة كاملـة للعـرب         جتماع مكسب مجاني ل
وأضافت أن االجتماع يكشف سذاجة الذين أعلنوا أن قنبلة باكستان النووية إليجاد ميـزان رعـب                 .والمسلمين

 إن المحزن هو تراجعات دولة باكستان تحت سـقف الـضغوط            توتابع .نووي بين العالم اإلسالمي وإسرائيل    
 والصهيونية التوسعية على حساب شعب فلسطين، واحتالل القدس والـضفة الفلـسطينية، وحرمـان               األمريكية

  .الالجئين من حقهم بالعودة
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 عبـرت عـن   حركة الجهاد اإلسالمي   إلى أن  1/9/2005 48عرب   أشار موقع    رومل السويطي وعن مراسله   
ر يعطي اسرائيل مزيداً من التعنت والجـرأة        استنكارها الشديد لقرار الحكومة الباكستانية موضحةً أن هذا القرا        

جاء القرار في الوقت الـذي      : وقال الشيخ نافذ عزام    .والتطرف لالستمرار في عدوانه على الشعب الفلسطيني      
ـ                   هتصعد قوات االحتالل من هجمتها ضد القدس والضفة وتستمر في حربها ضد الفلسطينيين، محذراً مـن أن

القرار سيء وال نشعر انـه يعبـر عـن مـشاعر الـشعب              : وأضاف .كيانسيكون خطوة تجاه التطبيع مع ال     
 .الباكستاني، متمنياً على األنظمة العربية أن ال تتشجع من هذا القرار وتقدم على إقامة عالقات مـع إسـرائيل                  

القـرار  نحن في حركة الجهاد نعبر عن إدانتنا الشديدة للقرار ونعبر عن استياء الفلسطينيين جميعاً، لهذا    : وتابع
وطالب  .الذي يسيء لشعب فلسطين وهو طعنة لجهاد شعبنا وخذالن لمقاومته في هذا الوقت الصعب والحساس              

  .  الحكومة الباكستانية إعادة النظر في هذا القرار
شعث عبر عن قلقه    أن   :أنقرة حسن الطهراوي والوكاالت    ما نقله إليها مراسلها في     2/9/2005البيان  وذكرت  

 معتبرا ان الوقت ليس     67باكستان عالقات مع إسرائيل قبل انسحابها من االراضي التي احتلت عام            ازاء اقامة   
وفي رده على سؤال حول معرفة عباس مسبقا باللقاء، قال لـيس لـدي اي      . مناسبا القامة عالقات مع إسرائيل    

  . ولكن ال اعتقد ان رده يخرج عما قلتهعباسمعلومات عما اذا كان استشير 
  

  وة يحذر من تحويل القضايا العالقة الى عملية ذات مراحلالقد
ر ناصر القدوة من تحويل اسرائيل القضايا       يحذت :رام اهللا  – سائدة حمد  عن مراسلتها    2/9/2005 الحياة   نشرت

لم يتم االتفـاق    : وقال. العالقة في مسألة االنسحاب سيما الممرات الدولية الى عملية تتطلب الدخول في مراحل            
أن المعابر الدولية وتحديداً رفح رغم المحاولة المصرية، مضيفاً ان الحل الوسط الذي يمكن للفلـسطيني                في ش 

معبر مع استعداد الجانب الفلـسطيني للقبـول        ال مصري فقط على     -القبول به يتمثل في ابقاء وجود فلسطيني        
ل الجانب الفلسطيني من منطلق      ويمكن ان يقب   .بوجود طرف ثالث قد يكون االتحاد االوروبي او شركة خاصة         

التعاطي مع المخاوف االسرائيلية بالسماح بدخول البضائع الى القطاع من معبـر يخـضع لـسيطرة ثالثيـة                  
وشدد على اهمية االجراءات التي سيتم التوصل اليها في شأن معبـر رفـح               . اسرائيلية - مصرية   -فلسطينية  

ونفى وجود استياء فلسطيني في شأن بروتوكـول         .ة بالمطار والتي ستنعكس بالضرورة على الترتيبات المتعلق     
   .االتفاق المبرم بين مصر واسرائيل وعدم اشراك الفلسطينيين في هذه المفاوضات

 بديل عن معبـر  ولقببعدم  نبيل شعث ولق:  ا ف بنقال عنرام اهللا من  2/9/2005 القدس العربي وأضافت
 مـن   . اتفاق امر ممكن وليس مستحيال     ىك بعض التقدم والوصول ال     ان هنا  ى االقل لالفراد، مشيرا ال    ىحر عل 
 القطاع، ونحـن بـدورنا مـن        ى البضائع الداخلة ال   ىاسرائيل طرحت مؤخرا مراقبة عل    أن  قال القدوة   ناحيته  

  .موضوع ، لكن حركة االفراد يجب ان تكون حرة دخوال وخروجاهذا الالممكن ان ننظر في 
 أن , مصادر فلـسطينية هكشفت عن ما :رام اهللا والوكاالتمن  محمد إبراهيم    2/9/2005 البيـان    وذكر مراسل 

  .إسرائيل ال تزال تصر على إبقاء سيطرتها على األفراد الداخلين للقطاع أيضاً وليس البضائع فقط
ن أ , بمـا يخـص المينـاء      ل القدوة وقإلى   :ب‚ ف‚ أ نقال عن رام اهللا   من   2/9/2005 الوطن القطرية    وأشارت
  . بعد تشغيلهفيهعمل الاف المانحة تطالب اسرائيل بموقف رسمي مكتوب بضمان عدم اعاقة االطر

في   الضفة أنها   االوضاع في  عنل القدوة   وق : والوكاالت -رام اهللا   من   2/9/2005 االتحاد االماراتية    وتناولت
 .بضتها على القدسغاية السوء، واسرائيل تحاول تعزيز الشبهات لدى الجانب الفلسطيني بنيتها احكام ق

  
  ألراضي المخالة لسنبتر أي يد تمتد : أبو مازن

ن أنه لن يسمح بأى استغالل شخصى للممتلكات التى خلفتها إسرائيل في غزة ، مشيرا الى                أأكد محمود عباس    
واضاف فى حـديث لـصحيفة يـديعوت        . السلطة ستبتر ذراع أي شخص يفكر في االستيالء على أي اراض          
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. ها االراضي ملك لالمة الفلسطينية بأكملها مما يستلزم االنتفاع منها بشكل يتفق مع مـصالح              احرونوت إن هذه  
 الى ان المشاورات الجارية في الوقت الحالي بين السلطة واسرائيل تركز على الحيلولة دون ان تـصبح                  أشارو

يلي يمكـن ان نـرى       للمرة األولى في تاريخ االسـتيطان العنـصري االسـرائ          ,وقال .غزة بمثابة سجن كبير   
نتطلـع   و ,االسرائيليين وهم يدمرون المستوطنات وهو االمر الذي يبرهن على انه ال يمكن للظلم ان ينتـصر               

  ا.ش. ا. وتمنى لو كان عرفات يشهد ثمار نضاله. مزيد من االنسحابات ووضع حد للمستوطنات اللعينةل
  2/9/2005البيان 

  
  نيويوركتوقعات  بإمكانية لقاء عباس وشارون في 

ن الجانب الفلسطيني ومن خـالل  أ تأكيد القدوة :رام اهللا نقال عن اف بمن  2/9/2005الوطن الكويتية نشرت
ن عبـاس  إوقـال   . على طاولة المجتمع الدولي فـي نيويـورك   العالقة مع اسرائيلعباس سيضع كل القضايا

  .سيتحدث كذلك امام اللجنة الرباعية في اجتماعها في نيويورك
 نبيل شعث لم يستبعد عقد لقاء بين أن:  ا ف بنقال عنرام اهللا  من 2/9/2005الراية القطرية  توأضاف

  . هامش اجتماعات الجمعية العامة وقال ليس هناك اتفاق للقاء ولكن ذلك ليس مستبعداىعباس وشارون عل
 قمة ثنائيـة بـين عبـاس    لم يستبعد عقدأن القدوة   : رام اهللا  من   2/9/2005 الحياة    مراسلة  سائدة حمد  وذكرت

  .وبوش على هامش اجتماعات الجمعية العامة نافياً علمه بعقد لقاء ثالثي يشمل شارون
  

  القدوة يعلن تاريخ التنقالت الديبلوماسية
 في اوائل   أ اعلن القدوة ان العمل في حركة التنقالت الشاملة في السلك الديبلوماسي سيبد            :رام اهللا  – سائدة حمد 

 سفيرا فلسطينيا   22ل، مشيراً الى ان التشريعي الفلسطيني انجز القانون الناظم لعمل هذا السلك وان              اكتوبر المقب 
  .احيلوا على التقاعد وفقا للقانون

  2/9/2005الحياة 
  

 القانون األميركي ال يطبق على األراضي الفلسطينية : السلطة
 ان منظمة التحرير ترفض أن تمد ل ناصر القدوة، امسقو:  رويترز نقال عن2/9/2005 السفيرنشرت

وأوضح بالنسبة لما  .المحاكم االميركية نطاق صالحياتها القضائية لتطبق على السلطة في األراضي الفلسطينية
يحدث في بعض المحاكم االميركية، هناك مجموعة من القضايا مرفوعة ضد منظمة التحرير وأفراد فلسطينيين 

ة واحدة نعتقد انها مسيرة اسرائيلياً، في محاولة لالستفادة بشكل غير ومنظمات فلسطينية كلها من قبل جه
وتابع نأمل ان يكون . منظمةال في فترة من الفترات تحديدا ضد هناكمشروع من بعض القوانين التي سنت 

يا نحن نفهم استقاللية القضاء ولكن ايضا نعتقد ان مثل هذه القضا. هناك موقف من الجهات الرسمية االميركية
   .تؤثر في ادارة العالقات الخارجية للواليات المتحدة بالنسبة لهذه المنطقة

السلطة عن خشيتها من امتداد قرار محكمة رود  باعرإ: رام اهللا من   2/9/2005 المستقبل اللبنانيـة     وأضافت
ـ         .ايالند الى محاكم فى دول اخرى من العالم        ه ظـالم،   ووصف وكيل وزارة الخارجية امس قرار المحكمة بأن

موضحا ان السلطة ال تعترف بمثل هذه القضايا الن الظروف التي تم فيها مقتل اإلسرائيليين هى ظروف غير                  
واوضح ان هناك قضية مشابهة مرفوعة فى كندا لـذا  . معروفة موضحا انهما كانا فى ارض خاضعة لالحتالل     

  .يجب على السلطة اخذ حذرها من مثل هذه القضايا
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   من تحديات فرض النظامتخوف فلسطيني
 أبدت مصادر فلسطينية تخوفها من التحديات التي ستواجه محاولة فرض النظام :غزة ـ رام اهللا ـ والوكاالت  

في غزة، في ظل انتشار المجموعات المسلحة والصراع بين األجهزة األمنية، في وقت تتنامي مخاوف مماثلة                 
ـ         ا من انسحاب مفاجئ من مستوطنات القطاع، ما دفع        ء يجهزة االمن الفلسطينية إلى إعالن حالة التأهـب لمل

وقال قائد الشرطة لوكالـة     . في هذه األثناء، قالت مصادر فلسطينية إن الشرطة تواجه تحديات جسيمة           .الفراغ
فرانس برس إن السنوات الخمس األخيرة شهدت حالة من فوضى السالح فنمت مجموعات خارجة عن القانون                

وأضاف أن هذه المجموعات تشكل بؤر فساد علينا معالجتها لكننـا ال            . ن نحاول احتواءها  تغطت بالنضال ونح  
 .ولكنه أكد أن أجهزة االمن لن تستبعد استخدام القوة في حال فـشل الحـوار              . نريد صراعاً فلسطينياً فلسطينياً   

 علـى المـستوى    وذكرت المصادر أنه عدا عن الضغوط الخارجية الحتواء سالح المقاومة، تواجـه الـسلطة             
  . الداخلي حالة من الفلتان األمني

  2/9/2005البيان 
  

  ة دحالن أردني بصح- صهيوني -اهتمام أميركي
ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة في عمان، أن محمد دحالن يلقى عناية طبية فائقـة، واهتمامـاً غيـر                  : عّمان
ن األطـراف  أ ، حيـث  ته أردنياً بصح-ونياً صهي-ولفتت إلى أن هناك اهتماماً أميركياً  .هاحسب تعبير . عادي

 الصحية أوضحت أن هنـاك      تهوعن طبيعة حال   .المذكورة تعّول عليه لرئاسة السلطة في مرحلة ما بعد عباس         
  .خشية من إصابته بالشلل

  2/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

 فلسطين تشارك في أعمال منتدى الباخ 
أعمال المنتدى السنوي األوروبي المعروف بالباخ فوروم وذلك في قرية شاركت فلسطين في :  النمسا- الباخ
ومثل  .وتدارس المجتمعون، عدة موضوعات حول العولمة وقضايا سياسية وإقتصادية وصحية وغيرها .الباخ

وركز المتحدثون على أهمية أن يكون هناك دور فاعل ومؤثر ألوروبا في منطقة  .هناك هافلسطين سفير
وشددت يانا هوباشكوف على ضرورة تقديم  . إلى أهمية االنسحاب من قطاع غزةواوأشار .سطالشرق األو

والعمل على تشجيع اإلستثمار في المناطق الفلسطينية ودعم السلطة في  الدعم الكامل والالمحدود لعباس،
   .مختلف المجاالت

 إهتماماً كبيراً بدور مؤسسات  عن اإلنسحاب، مشيراً إلى أن السلطة توليممثل فلسطينمن جهته، تحدث 
وقدم شرحاً عن  .المجتمع المدني وتعطيها العناية المطلوبة من أجل تمكينها من المشاركة في بناء الدولة

مخاطر تمادي الحكومة اإلسرائيلية في بناء جدار الفصل، وخاصة حول القدس، مؤكداً على أهمية دور اإلتحاد 
البة بضرورة مواصلة وتعميق وتوسيع الحوار العربي األوروبي، خاصة وأشار إلى أن أوروبا مط .األوروبي

وطالب أوروبا بدعم مبادرة السالم العربية، وبأخذ خطوات عملية لوقف بناء  .مع األعضاء الجدد في اإلتحاد
 وشدد على ضرورة المساعدة األوروبية في جعل منطقة الشرق األوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار .الجدار

  1/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

 فتوح يشيد بوكالة التنمية األمريكية
جاء ذلك، خالل اجتماعه  .أشاد فتوح، بوكالة التنمية األمريكية، والدعم الذي تقدمه للمجلس التشريعي :رام اهللا

 . الثالث المقبلةتنوالقاء، مشروع دعم الوكالة للمجلس للسالوتناول  .وكالةالفي رام اهللا ، مع وفد يمثل 
  1/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
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  السلطة تعجز عن نزع سالحنا : حماس

قال أحد قادة كتائب عز الدين القسام  احمد الجعبري إن السلطة لن تستطيع ان تنزع سالحنا بالقوة؛ النها لن 
اجه هذا بكل ما نملك وما اوتينا من هي ترغب في نزع سالحنا ولكنها غير قادرة، ونحن سنو. تقدر على ذلك

 نحن ال نرغب في ،أضافو. قوة وسنقف سداً منيعاً في وجه كل المؤامرات التي تحاول ان تنقض على سالحنا
هذه المواجهة مع السلطة وال نحبها، ولكن اذا ارادت السلطة ان تقترب من سالحنا فسوف تجدنا اقوياء اشداء 

 . طاول على سالحنا الذي واجه االحتاللولن نسمح لها وال لغيرها بالت
2/9/2005البلد اللبنانية   

 
  تتبني قضية مبعدي كنيسة المهد: حماس

أكّدت حركة حماس أّن قضية المبعدين تمثّل التزاماً وطنياً، وأنّها ستستمّر في طرح قضية مبعدي بيت لحم في 
جاء ذلك خالل لقاء وفٍد من  .ع أي جهة خارجيةكافة اللقاءات السياسية سواء مع السلطة أو مع المصريين أو م

وشدد هنية على أّن حركة حماس ال ولن  .مبعدي كنسية المهد في بيت لحم مع عدٍد من قادة حماس بمدينة غزة
نشعر بأّن هناك ضعفاً : وقال. تنسى قضية المبعدين وستعمل جاهدةً من أجل إعادتهم إلى أهلهم في بيت لحم

وملفات تتقّدم على ملف قضية المبعدين، ونحن في حماس نؤكّد التزامنا بتبني قضية وخفوتاً في القضية، 
المبعدين، سياسياً، وإعالمياً، واستحضارها في كافة المهرجانات والخطابات، ونذكّر العالم كلّه بهذه القضية، 

 .ونحن ملتزمون تجاه شعبنا وأهلنا بهذه القضية
2/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
     التدريبإستشهاد أحد قادة سرايا القدس أثناء

 عاماً وهو احد القادة الميدانيين لسرايا القدس 28أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد المواطن خالد حامد 
وذكر أبو عبد اهللا الناطق باسم سرايا القدس في تصريح إلحدى اإلذاعات المحلية ان الشهيد كان يقوم  .في غزة
، حين انفجرت به احدى القذائف وسقط B7عناصر من كتائب شهداء األقصى على إطالق قاذفات من بتدريب 
  .شهيداً

2/9/2005 48عرب   
 

  ال مصلحة ألحد بنزع سالح المقاومة: الجهاد
عّزام على ان سالح المقاومة ال يمثل خطراً على المشروع الوطني الفلسطيني، بل يحميه الشيخ نافذ  قال

وقال ان . قوق شعبنا، معتبراً ان ال مصلحة ألحد في الساحة الفلسطينية في نزع سالح المقاومةويدافع عن ح
مسألة نزع سالح المقاومة مطلب اميركي صهيوني يهدف الى دفع الفلسطينيين الى التناحر، بما يوفر فرصة 

ون هذا الموضوع قد طرح في ونفى ان يك. أفضل لدولة االحتالل لالستمرار في سياستها العدوانية اتجاه شعبنا
  .لقاءات الفصائل مع عباس، وقال انه لن يتم طرح هذا الموضوع في الوقت الراهن، او المستقبل القريب

2/9/2005الحياة   
 

  استشهاد فتى دهسه جندي إسرائيلي في الضفة   
 المثلث الشمالي المحتل،    في'' قلنسوة''استشهد الفتى محمد وليد، من بلدة         : عالء المشهراوي والوكاالت   -غزة  

'' النبي إليـاس  ''عندما صدمه جندي إسرائيلي كان يقود سيارته بسرعة جنونية على الطريق االلتفافية في بلدة               
ويشار إلـى أن    . وقال والد الشهيد إنهم فوجؤوا بسيارة إسرائيلية مسرعة صدمت الطفل فأردته          · .شرق قلقيلية 
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ث التي يتعرض لها المواطنون على أيدي المستوطنين والجنود علـى           هذا الحادث هو واحد من عشرات الحواد      
  .هذا الطريق

  2/9/2005االتحاد االماراتية 
  

  مخطط إسرائيلي لبناء حي يهودي فى الخليل
ذكرت مصادر فلسطينية ان جيش االحتالل والمستوطنين، يحاولون إقامة حي يهودي خال من الفلسطينيين في               

وقالـت  . االحتالل في وسطها بوابتين الكترونيتين تشددان الخناق على عشرات العائالت         مدينة الخليل التي أقام     
الدائرة اإلعالمية في لجنة إعمار الخليل ومقّرها البلدة القديمة ان هناك معانـاة يعيـشها أصـحاب المحـالت                   

 االحـتالل    مستوطن يهودي يعيشون تحت حراسة اآلالف من جنـود         400حيث يوجد    .التجارية وسكان البلدة  
اإلسرائيلي موّزعين على خمس بؤر استيطانية متفرقة يحاولون التواصل فيما بينها، ومن ثـم وصـلها مـع                  
مستوطنة كريات أربع وباقي مستوطناتهم، اذ يخلق تواجد هؤالء المستوطنين توتراً دائماً في قلب المدينة بسبب                

قرير إلى أن نشر قوات المراقبين الدوليين هنـاك، لـم           تالوأشار   .احتكاكهم المباشر مع المواطنين الفلسطينيين    
يساهم في الحد من تطرف المستوطنين واستمرارهم في نهج اإلرهاب والتسلط ضد المـواطنين العـرب فـي                  

وأكد التقريـر علـى أن األعمـال         .الخليل، وذلك على مرأى ومسمع من قوات الجيش والشرطة اإلسرائيلية         
البلدة القديمة إلى حالة صعبة، حيث يمارس الجيش والمستوطنون سياسة تقاسم           االستيطانية أوصلت الوضع في     

األدوار لتسهيل السيطرة على العقارات العربية، وطرد الفلسطينيين وتهجيرهم منها، خاّصة المباني المالصـقة              
ة، بحيث يخلو مـن     والمجاورة للبؤر االستيطانية، تمهيداً إلقامة حي استيطاني يهودي داخل مدينة الخليل القديم           

  .أي تواجد عربي
  2/9/2005البيان  

  
  تخفيف اإلجراءات األمنية حول المخيمات

استعادت المداخل الرئيسية لمخيمي عين الحلوة والمية ومية في صيدا أمس، الوضع الذي كانت عليه قبل تشديد                 
ر ابتـداء مـن صـباح أمـس          بشكل ملحوظ هذه التـدابي      اللبناني اإلجراءات األمنية عليها بعدما خفف الجيش     

ولوحظ أن عناصر الجيش توقفوا عن تـدوين أسـماء           .وبالتزامن مع بدء العام الدراسي في مدارس األونروا       
العابرين، لكنهم أبقوا على عملية تفتيش وتدقيق روتينية للسيارات العابرة من وإلى المخيم، من دون أن يـؤثر                  

لم في هذا اإلطار أن التدابير األمنية التي رفعها الجيش نهـاراً            وع .ذلك على حركة التنقل بين المخيم وخارجه      
  .ابتداء من صباح أمس، ستبقى على حالها خالل فترة الليل أي ابتداء من العاشرة ليالً وحتى السادسة صباحاً

  2/9/2005المستقبل اللبنانية 
  

  مساعدات كويتية على المتضررين في غزة
أالف دوالر علـى األسـر      ) 8(لخيرية في فلسطين مساعدات مالية بقيمة       وزعت جمعية الفالح ا   : شمال غزة   

المتضررة والتي جرفت قوات االحتالل بيوتهم وأراضيهم الزراعية باإلضافة إلى العائالت المستورة بمحافظة             
شمال غزة وذلك ضمن حملة اإلغاثة والتأهيل التي نفذتها الجمعية بدعم من المحسنين وأهل الخير فـي دولـة                   
الكويت والتي شملت افتتاح مراكز خيرية ومساعدات نقدية وتموينية ألهالي شمال غزة منذ بداية شـهر مـايو                  

  .الماضي واختتمت قبل ثالثة أيام بافتتاح روضة الفالح النموذجية
  2/9/2005السياسة الكويتية 
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  رائد صالح يعلن عن مشروع إلعمار وإحياء النقب المحتل
، عن مشروٍع خاص ستقوم به مؤسسات الحركة، يهدف إلى إعمار وإحيـاء النقـب،               أعلن الشيخ رائد صالح   

ويتزامن اإلعالن عن هذا المشروع مع تحركات يقوم بها شمعون بيريز لتهويد منطقتي النقب والجليل بـدعم                 
 مـع   وقال الشيخ صالح إن مشروع إعمار النقب، يأتي جنباً إلى جنـب            .مادي من الواليات المتحدة األمريكية    

، مـن   48مشروع إعمار المسجد األقصى وإحياء كل نواحي الحياة في المجتمع العربي الفلسطيني في أراضي               
خالل حفظ األرض والمسكن، وخدمة األمومة والطفولة، وحفظ المقدسات والقرى المنكوبـة، وحفـظ حقـوق                

  .ئر نواحي الحياةالمهجرين، ومساندة السجناء مساندة إنسانية، ومناصرة القرآن الكريم، وسا
  2/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   فلسطيني بحجة اإلقامة غير الشرعية في الكيان 176 إعتقال

 فلسطينيا بدعوى أنهم أقاموا فـي الكيـان         176مساء أمس   االسرائيلية  اعتقلت ما تسمى بقوات حرس الحدود       
عن اعتقادها بأن الفلسطينيين تمكنـوا مـن        بصورة مخالفة للقانون، وأعربت مصادر في الشرطة الصهيونية         

لجيش الصهيوني مستعينين بسائقين صهاينة، وتمت إعـادة        لااللتفاف على الجدار الفاصل ودخلوا عبر حواجز        
  .الفلسطينيين إلى مناطقهم بعد التحقيق معهم

  2/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  "  هداريم"معنويات عالية في سجن .. سمير القنطار
أكدت الناشطة راوية الشنطي التي تتبنى سمير القنطار منذ عشر سنوات في حديث خـاص ل                 : وديع عواودة 

الخليج انها تلقت منه رسالة خطية كشف فيها عن قيام سلطات السجن بالتنكيل به ومحاولة مساومته بـاالفراج                  
ار ان بعض ضباط مصلحة السجون يلمحون       وقال القنط  . عنه لقاء تقديم اعتذار عن العملية الفدائية التي نفذها        

له بأن اتصاالت تجري بين جهات لبنانية واسرائيلية حول مستقبل مزارع شبعا الفتين الى ان هذه االتـصاالت      
واشارت الشنطي الى ان القنطار غير متفائل ويستبعد االفراج عنـه قريبـا،             . ربما تشمله ضمن صفقة واحدة    

وأكدت الشنطي   .عتقال القاسية التي يعيشها مع السجين جهاد غبن من غزة         مشيرة الى انزعاجه من ظروف اال     
ان القنطار يتمتع بحالة معنوية مرتفعة رغم نقله الى سجن هداريم، الفتة الى انه شدد في رسالته االخيرة على                   

  .اهمية استمرار المقاومة اللبنانية والفلسطينية
  2/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
   أسير فلسطيني14 اإلداري لـ تمديد االعتقال

 أسـير فـي سـجن النقـب         14أصدرت سلطات االحتالل أمس األربعاء قراراً بتمديد االعتقال اإلداري بحق           
  .  الصحراوي

2/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

  اسرائيل تعهدت امام امريكا بتجميد مشروع بناء بين القدس ومعاليه ادوميم  
 الواقعـة بـين القـدس       1-ل تعهدت امام االدارة االمريكية بتجميد البناء في منطقة إي         أكد اولمرت ان اسرائي   

وكشف في مقابلة اجرتها معه جيروزاليم بوست ونشرتها الجمعة ان اسرائيل جمدت اعمـال               .ومعاليه ادوميم 
ريكيـة علـى    البناء في المنطقة الواقعة بين القدس ومعاليه ادوميم في اعقاب ضـغوط مارسـتها االدارة االم               

وقال انه تم تجميد العمل في المشروع وسنكون عديمي المسؤولية اذا ما قمنا باعمال بناء                .الحكومة االسرائيلية 
 شـدد رغـم التعهـد لـالدارة         هلكن. 1-وقال ان دولة اسرائيل تعهدت قبل شهور بتجميد البناء في إي           .هناك
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وقال انه ال جـدل      . في المستقبل  1-دة سكنية في إي    وح 3500االمريكية ان اسرائيل تنوي تنفيذ مشروع بناء        
واستدرك ان تنفيذ هذا المشروع االستيطاني سيتم من خالل التنـسيق مـع االدارة               .حول اننا سننفذ المشروع   

واستطرد لن نفعل شيئا من دون       .االمريكية وعندما تنضج الظروف سنطرح الموضوع مجددا امام االمريكيين        
  .علم االمريكيين

  2/9/2005 48عرب 
  

  االحتالل يهدد بفصل غزة عن الضفة اقتصادياً
 هددت الحكومة الصهيونية بفصل غزة، عن الضفة اقتصادياً، وذلك من خالل فـصل سـلطة                :القدس المحتلة 

ونقلت اإلذاعة العبرية عن مصدر سياسي مسؤول قولـه          .الجمارك في القطاع عن سلطة الجمارك الصهيونية      
ل في المعابر بين غزة ومصر، لم تسّو بعد، وهي تستوجب حالً عاجالً، مشيراً إلى أنه إذا                 إن مسألة تنظيم العم   

أصرت السلطة الفلسطينية على مطلبها بأن ال تراقب إسرائيل حركة عبور األفراد والبضائع إلى القطاع، فإنها                
مصدر إلى أن مثل هـذا      وألمح ال .ستعمل على فصل سلطة الجمارك في القطاع عن سلطة الجمارك اإلسرائيلية          

التطور سيؤدي إلى انفصال غزة عن الضفة اقتصادًيا، مما سيكبد السلطة خسائر مالية فادحة، تقدر بمليـارات                 
وأشارت اإلذاعة إلى أن هذا الموضوع سيكون مدار نقاش، خالل اجتماع سيعقده موفاز مع أحـد                 .الدوالرات

  .وزراء السلطة، األحد القادم
  2/9/2005  لإلعالمالمركز الفلسطيني

  
  التوقيع على إتفاقية نشر قوات مصرية على محور فيالديلفي 

 في القاهرة مع نظرائـه المـصريين علـى    الخميسأفادت مصادر إسرائيلية أن يسرائيل زيف، وقع بعد ظهر        
ـ       .التفاهمات الجديدة في إتفاقية نشر القوات المصرية على محور فيالديلفي          ى أن  وأشارت المـصادر ذاتهـا إل

وبحـسب   .الجيش اإلسرائيلي سيقيم هيئة لمساعدة المصريين في الموضوع ولتشكيل نظام تعاون بين الدولتين            
المصادر فإن البروتوكول الموقع في القاهرة سيشكل عملياً ملخص المباحثات التي أجريت في األشهر األخيرة               

كمـا  . باحثات بين المستويات السياسية   وتوقعت المصادر أن ينتهي الخالف عن طريق م        .بين إسرائيل ومصر  
أشارت المصادر إلى أن طاقم إرتباط خاص يعمل من معسكر أميتاي القريب من كيرم شالوم من المفترض ان                  

  . يواصل العمل في هذا الشأن بين إسرائيل ومصر
  1/9/2005 48عرب 

  
  مباني في مستوطنات غزة القوات اإلحتالل انهت هدم 

هدم البيت الخاص األخير في نافيه دكاليم وبذلك انتهى عمل شعبة البناء في وزارة األمن               تم بعد ظهر الخميس،     
 من القبور فـي المـستوطنات،       48وفي المقابل أنهت ما يسمى الحاخامية العسكرية إخالء         . في غوش قطيف  

متوقـع فـي   من المعدات العسكرية التي أستخدمها في قطاع غزة، ومن ال     % 95وكان جيش اإلحتالل قد أخلى      
وقالت المصادر اإلسرائيلية أن من      .األيام القليلة القادمة إستكمال إخالء باقي المعدات إلى داخل الخط األخضر          

 .المفروض أن يتم في األسبوع القادم هدم الفندق في شيرات يام باإلضافة إلى إستكمال عمليات إخالء أخـرى                 
 مبنى خاصاً في مـستوطنات      270نياً خاصاً، في حين هدم       بيتاً سك  2530وأشارت المصادر إلى أنه قد تم هدم        

وكان مدير شعبة البناء في وزارة األمن، غوالن، قد صرح بأن عملية هدم المباني انتهت بوقت                 .شمال الضفة 
   .وبحسب أقواله فإن ذلك يعود إلى عملية اإلخالء السريعة للمستوطنين. أقل من المتوقع

  2/9/2005 48عرب 
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   الحديث عن إخالء معاليه أدوميم  الكيان يرفض
زعم أولمرت أمس لإلذاعة أن معاليه ادوميم، تشكل جزءاً ال ينفصل عن إسرائيل، رغم تحفظـات الواليـات                  

يجب أن تكون األمور واضحة ومعروفة بعيداً عـن أي شـك ممكـن لـدى اإلدارة                 : وقال أولمرت  .المتحدة
ورداً على  .ينفصل عن إسرائيل وحول هذه النقطة لن نقدم تنازالت       األمريكية، إن معاليه أدوميم تشكل جزءاً ال        

سؤال حول مشروع ربط معاليه ادوميم بالقدس عبر بناء حي جديد رفض تحديد موعد بدء تنفيذ هذا المشروع،                  
  )ب.ف.أ. (إنها مسألة وقت مناسب لكن ال شك أن عمليات البناء ستتم: وأضاف

  2/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

  ات غزة نت وجمعيات وسلطات اسرائيلية نهبت مستوطهيئا
نهبت جهات اسرائيلية بينها هيئات عامة وجمعيات وافراد وسلطات محلية امالكا تابعـة             :  يو بي أي   ،تل ابيب 

وافـادت   .للمجلس االقليمي حوف عزة من مباني عامة في غوش قطيف في غزة قبل استكمال عمليات هدمها               
ارس امالك حوف عزة المحامي شاحر بن عامي قدم شكوى الى الشرطة قال فيهـا               هآرتس اليوم الجمعة ان ح    

 .ان المسروقات تشمل عشرات اجهزة الكمبيوتر وحاويات النفايات والبيوت المتنقلة وحتى اعمـدة الكهربـاء              
ـ      احد منظمي عمليات النهب قوله ان كافة االجهزة والمعدات قد انتهت وتـم              ونقلت هآرتس عن من وصفته ب

لقد بعنا كل ما هو ذو قيمة الى مقاولين او انه جاء مندوبون عن سلطات محلية وأخذوا                  .القضاء على كل شيء   
   .وتابع ان اجهزة الكمبيوتر موجودة في مستودعات ولن يتم بيعها االن وسيأتي وقتها. ولم يتبقى ما يمكن اخذه

  2/9/2005 48عرب 
 

  د اإلنتخابات التمهيدية لليكود نتنياهو والنداو يعمالن من أجل تقديم موع
في إطار الصراع الدائر داخل الليكود على تقديم موعد اإلنتخابات التمهيدية وانتخاب رئيس جديد يكون مرشح                
الليكود لرئاسة الحكومة القادمة، قالت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو والنداو، يعمالن سوية من أجل ضمان تقديم                

 تحديد موعـد للقـاء، بـين مستـشاري          الخميسوجاء أنه تم مساء      ).البرايمريز(دية  موعد اإلنتخابات التميهي  
واشارت المصادر إلى أن اللقاء قد جرى ترتيبه من قبل مستويات غير قيادية، إال أن نتنياهو قـرر     .المرشحين

أنـه يبـدو أن      بهدف تقوية العالقة بين المعـسكرين، إال         ت كان تهوجاء أن مشارك  . فجأة المشاركة بنفسه فيها   
 يسعيان إلقامة   هماوأضافت المصادر أن   .المشاركة تهدف إلى زيادة الضغط على النداو لإلنسحاب من المنافسة         

المعركة الحاسمة بالنسبة لشارون، حيث     يمثل  كما جاء أن الليكود يرى في التنافس في المركز          . معسكر مشترك 
  .سيضطر للحسم في موضوع بقائه في الليكود

  1/9/2005 48عرب 
  

  نتنياهو يخطط السقاط حكومة شارون 
 يخطط السقاط حكومة شارون وتشكيل      هقالت االذاعة االسرائيلية الجمعة نقال عن مصادر مقربة من نتنياهو ان          

وافاد المحلل الـسياسي لالذاعـة       .حكومة برئاسته خالل الدورة الحالية للكنيست وقبل اجراء االنتخابات العامة         
من جانبه   . عضو كنيست السقاط حكومة شارون     61 نتنياهو يسعى لتجنيد اغلبية مؤلفة من        حنان كريستال بان  

عقب نتنياهو انه ال يسعى الى االطاحة بشارون وانما يركز جهوده على تقديم موعد االنتخابات التمهيدية فـي                  
هدف فقط الـى تقـديم موعـد        وقال النداو لالذاعة صباح اليوم ان التنسيق بينه وبين بنيامين نتنياهو ي            .الليكود

من جانبهم قال مقربون من شارون لالذاعـة ان          .االنتخابات الداخلية في الليكود وال يهدف الى اسقاط شارون        
  . محاولة لالطاحة برئيس حكومة اثناء فترة واليته توجهات نتنياهو معروفة لهم ولذلك فانهم يصفونها بـ

  2/9/2005 48عرب 
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  لى مرتع للخارجين على القانون  االحتالل حول الضفة إ

كشف تقرير ما يعرف ب مراقب الدولة في اسـرائيل خطـورة الـسياسة التـي                 : آمال شحادة  ،القدس المحتلة 
انتهجتها االدارة المدنية في الضفة تجاه اراضي الفلسطينيين واقامة مستعمرات عليها من دون اتخاذ االجراءات               

وقال ان هذه االساليب حولت أراضي فلسطينية الى مرتـع          . حق الفلسطينيين القانونية والالزمة بكل ما يتعلق ب     
وفي بند  . اواكد انه بإمكان كل فلسطيني صاحب ارض قد خسرها المطالبة باسترجاعه          للخارجين على القانون،    

اوصى المراقب العـام فـي ديـوان        خاص حول جيش االحتالل وصف المراقب تقارير الجيش بالكاذبة فيما           
وركز المراقب على وضع     .برلينسكي بفرض عقوبات شخصية على جهات رفيعة المستوى في الجيش          شارون

 والعقبات التي تتبع بحيث لم يتم توفير الوسائل التكنولوجيـة           هجدار حيث اكتشف اخالالت خطيرة في تشغيل      ال
لوبـة لتلبيـة االحتياجـات      والبشرية في معابر العقبات في منطقة التماس التي تتيح تشغيلها وفق المعايير المط            

األمنية والحفاظ على نسيج الحياة الفلسطيني، كما جاء في التقرير ان هناك خلال في عملية شـراء واسـتخدام                   
وسائل االنذار والسيطرة والمراقبة، وفي الغرف الحربية على امتداد الجدار وقرر المراقـب نقـل مـسؤولية                 

تحقيق حول االراضي الفلسطينية ونهج التعامل معها مـشيرا الـى           وتطرق الى عملية     .المعابر الى هيئة مدنية   
 استكمل المجلس المحلي شـق  1999 جاء فيه انه في العام ،مشروع طريق يوصل الى مستعمرة جفعات زئيف  

 متر على حساب ارض زراعيـة ضـيقة         5.13طريق للوصول الى األحياء الغربية من المستوطنين بعرض         
وقد تم شق الشارع من دون ترخيص، رغـم ان مـوظفي االدارة             . م الحكم االردني  موجودة في المكان منذ أيا    

كان عليهم ان يبذلوا قصارى جهودهم لترخيص الشارع بعدما تم شقه بصورة موسعة على حـساب اراضـي                  
  .الفلسطينيين

  2/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

  اسرائيل تشن حملة اعالمية تحريضية ضد سورية 
 اعالمية واسعة النطاق ضد سورية ورئيسها بشار االسد من دون ان تتردد بتحميل االسـد                تشن اسرائيل حملة  

وافادت يديعوت احرونوت بان موفاز عقد اجتماعا امس لبحث التطورات الحاصلة في             .يمسؤولية قتل الحرير  
 تضمن معلومات   واستمع موفاز الى تقييم للوضع قدمه غلعاد       .يلبنان على صعيد التحقيقات في اغتيال الحرير      

وسلم الوفـد    .ليسيوقال غلعاد ان وفدا التقى مؤخرا مع م        .وصلت مؤخرا الى اجهزة االستخبارات االسرائيلية     
وقالت الصحيفة ان الهيئات السياسية واالمنيـة تتعقـب          .ليس المعلومات االستخباراتية التي بحوزة اسرائيل     يم

وزعمت ان التحقيق دخل في مرحلة دراميـة         .تل الحريري باهتمام بالغ تطورات فريق التحقيق الدولي في مق       
 ان الواليـات    يهـا وقالت ان مصادر امريكية ارتأت ان تـسرب ال         .قتلالللكشف عن ضلوع االسد في عملية       

وتابعت الـصحيفة ان االدارة االمريكيـة        .األسدالمتحدة وفرنسا على وشك االعالن عن سلسلة عقوبات ضد          
االسد على ايدي جهـات     ـ  ستمارس ضغوطا سياسية واقتصادية متزايدة لتقود في مرحلة معينة الى االطاحة ب           

  .داخل سورية
من جانبها تناولت معاريف الموضوع من خالل تغييب اقوال المسؤولين السوريين المتكررة حيال اسـتعدادهم               

 مشاركته في افتتاح الـدورة      األسدحقيق لكنها شددت في الوقت ذاته على انباء حول الغاء           للتعاون مع لجنة الت   
 األسـد وزعمت الـصحيفة ان      .الجديدة للهيئة العامة لالمم المتحدة تحسبا من ان يقاطعه قادة الدول المشاركين           

  .يسيواجه االعتقال في حال وجدت اثباتات تربطه باغتيال الحرير
  1/9/2005 48عرب 
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   مليون يورو للفلسطينيين 60مساعدات بقيمة 
 مليون يورو لدعم التنمية االقتصادية 60أعلن االتحاد األوروبي أنه يعكف على إعداد حزمة مساعدات بقيمة 
وأكدت بينيتا فيريرو فالدنر أن على  . واالجتماعية الفلسطينية في أعقاب انسحاب إسرائيل من قطاع غزة

 مليون يورو في 40ذه اللحظة التاريخية، مضيفة أن االتحاد سيدرج ضمن الحزمة مبلغ أوروبا المساهمة في ه
وأوضحت . صورة تسهيل لضمان تحقيق تحسينات سريعة في البنى التحتية في كل من غزة والضفة الغربية
دة الخدمات فالدنر أن التركيز سينصب على تحقيق النجاح في اليوم التالي لفك االرتباط والعمل بسرعة الستعا

الضرورية، مشيرة إلى أن االتحاد األوروبي مستعد للمساعدة في تنفيذ خطة من ست نقاط أعدها جيمس 
وأكدت فالدنر أن االتحاد األوروبي مستعد لإلشراف والمساعدة في عمليات . ولفنسون بشأن قطاع غزة

 هذه العملية، وبناء محطة الجمارك الفلسطينية في حال وجود اتفاق يتضمن تواجد طرف ثالث في إطار
لوصول البضائع في مطار غزة وتسهيل تطوير الميناء البحري للقطاع، موضحة انه قبل البدء بصرف األموال 

 وقالت. فإن على االتحاد األوروبي الحصول على ضمانات إسرائيلية انه سيتم السماح بتشغيل المطار والمرفأ
ة من الضفة الغربية خطوة مهمة، إال أنها أكدت أنه في أحسن  فك االرتباط مع غزة واألجزاء الشماليإن

السيناريوهات في عملية تقدم العملية السلمية، فان هناك تحديات داخلية ضخمة تواجه السلطة في طريقها إلى 
 .ا ف ب، ا ب، رويترز. إنشاء دولة

  2/9/2005السفير   
  

  اقتصاديات في غزة
وذلك لدى  ‚ س على الضرورة الملحة لتنفيذ المشاريع المقررة في غزة         شدد جاك شيراك أم    -ب  ‚ ف‚ أ -باريس  

اعتبر ولفنسون انه من الضروري االن النظر في الوضع فيما يتعلق بنقاط            ‚ من جهته ‚ استقباله جيمس ولفنسون  
ن  وقال ان نقاط العبور هذه يجب ان تؤمن للفلسطينيين حرية التحرك وتـضم             ،ذاكرا تحديدا مدينة رفح   ‚ العبور

  .معتبرا ان هذا التوازن صعب جدا‚ في الوقت نفسه امن االسرائيليين
فإن مسألة حرية تنقل    ‚ نه بعد اتمام االنسحاب االسرائيلي    أ واضاف قصر االليزيه ان شيراك وولفنسون اعتبرا        

 وناقشا اهمية اقامة رابط ثابت بين غزة والضفة الغربيـة مـذكرين           ‚ االشخاص والبضائع ستطرح بشكل ملح    
  .يل من جهة اخرىبضرورة ايجاد حل سريع يؤمن حرية التنقل بين غزة ومصر من جهة وبين غزة واسرائ

 وتحدث المسؤوالن عن امكانات بناء مرفأ غزة واعادة فتح مطارها وعن مشاريع التعـاون التـي وضـعها                  
زام تام مـن جانـب      االتحاد االوروبي ومن بينها مشروع تدريب الشرطة الفلسطينية وهو مشروع يحظى بالت           

  .فرنسا
  2/9/2005الوطن القطرية 

  
  ألف عاطل عن العمل 56مساعدات لحوالي : وزارة العمل

 أنها تقدم مساعدات بطالة ضمن برنامج التشغيل المؤقت أمسأكدت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
طوع في الحملة الشعبية لدعم  ألفاً آخرين، تم تخصيصهم للت26 ألف عاطل عن العمل إضافة إلى 56لحوالي 

 .االنسحاب اإلسرائيلي
  1/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
 سوق األوراق المالية ينهي تعامالته لهذا الشهر بارتفاع مؤشره 

، اليوم، في ختام تعامالت السوق لشهر آب ا، بارتفاع مقداره "القدس"شهد مؤشر سوق فلسطين لألوراق المالية 
وعقد . 2.005مقارنة مع إغالق آخر جلسة تداول في الشهر الماضي % 25.51طة أي ما نسبته  نق182.54
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 سهماً بقيمة إجمالية مقدارها 36,787,212 جلسة تداول، تم خاللها تداول 23السوق خالل الشهر
 23  شركة من أصل24وقد تم تداول أسهم .  عقدا17,628ً دوالراً أمريكياً نفذت من خـالل 227,159,152

 .شركة مدرجة ومتداولة في السوق
  1/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
   طبيزسلطة تصدر قرارا بإغالق مركالوزارة صحة 

ذكرت مصادر موثوقة أن وزارة صحة السلطة أصدرت قرارا بإغالق مركز بديا الطبي التابع للجمعية العلمية                
ين لخدمة األهالي في مدينة بديا ومحافظة سلفيت حيث يعتبـر           الطبية وبيت المقدس، والذي تم إنشاؤه قبل عام       
 كما  ،كما لعب المركز دورا أساسيا في أحداث الجدار الفاصل         .المركز األول في تقديم الخدمات الطبية لألهالي      

 ألف نسمة ويمتلك سيارة إسعاف متخصصة هـي الوحيـدة فـي             50أن المركز الطبي يقدم خدماته ألكثر من        
وأضافت المصادر أن قرار اإلغالق جاء عقب تقديم طلب من المركز لترخيص وحدة والدة آمنـة                 .منطقة بديا 

  .لخدمة أهالي المنطقة، لكن فوجئ القائمين على المركز بقرار اإلغالق بدال من قرار ترخيص وحدة الوالدة
  2/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   بسيناءالصهيونية فشلت ثالث مرات بإقامة مستعمرات 

 مع تحول شبه جزيرة سيناء المصرية من ساحة للحروب الى مسرح لتفجيرات متعاقبـة               - رويترز   -القاهرة  
يأتي كتاب لباحث مصري ليشدد على أنها لم تحظ باهتمام يليق بأهميتها االستراتيجية كمنطقة ظلت منذ قـرون   

وصفه باالطماع   عرض صبري أحمد العدل   واست ‚هدفا صهيونيا القامة مستعمرة يهودية تعزل مصر عن الشام        
 فأصدر في العام نفسه     1517اليهودية في سيناء قائال انها ظهرت عقب دخول السلطان سليم االول مصر عام              

 فرمانـا   1520فرمانا يقضي بعدم السماح لليهود بالهجرة الى سيناء كما أصدر السلطان سليمان القانوني سنة               «
 - 1869سيناء في التاريخ الحديث     (وأضاف في كتابه     »‚رمان الذي أصدره والده   الحقا يؤكد فيه ما جاء في الف      

 صفحة أن اليهود استغلوا ضعف السالطين الالحقين        342الذي أصدرته دار الكتب المصرية ويقع في        ) 1917
قامة وقال ان أول محاولة في العصر الحديث ال       . وبدأوا يهاجرون في موجات متتالية ومتقاربة الى طور سيناء        

وقال العـدل ان    .  المغامر البروتستانتي االلماني بول فريدمان     1891مستوطنة يهودية في المنطقة قام بها عام        
ان وكيل القنصل البريطاني في غزة اسكندر كنزوفيتش تـزعم          و. تيودور هرتزل كان صاحب المحاولة الثانية     

  . محاولة ثالثة إلنشاء مستوطنة يهودية شمال سيناء 1908عام 
  2/9/2005الوطن القطرية 

 
   "نابلس"الحمامات التركية في 

ال يعتبر أهالي مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية أن مدينتهم عادت إلى طبيعتها ما لم تعـد                  :  كونا - نابلس  
 .مهـا الحياة إلى الحمامات التركية التي ما لم يزرها الزائر فكأنه لم ير المدينة برمتها ولم يستمتع بأجمـل معال               

ورغم سنوات االحتالل والحصار مازالت هذه الحمامات تحتفظ برونق خاص كأحد المعالم السياحية والجمالية              
والتراثية للبلدة القديمة وترتبط بها عادات وتقاليد كزفة العريس تذكر بأن مدينة نابلس إضافة إلى القدس القديمة                 

   .توامي دمشق حاضرة بالد الشام
 2/9/2005السياسة الكويتية 
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 أول قرار قضائي بإعدام شارون وبيريز 

استحصلت المحامية مي الخنساء على قرار من محكمة دولية تكتمت على اسمها مؤقتاً لضرورات القضية، هو 
االول من نوعه في لبنان والعالم يقضي بإنزال عقوبة االعدام بشارون وبيريز على خلفية الجرائم التي 

وقالت الخنساء إنه وجهت . منها مجزرة صبرا وشاتيال، ومجازر قانا والنبطية وعربصاليارتكباها في لبنان وبي
لشارون وبيريز تهم االرهاب والقتل العمد والتدمير من دون ان تقدم معطيات او تفاصيل اخرى تاركة االمر 

 نسخاً من القرار لمؤتمر صحفي تعقده قبل ظهر يوم الثالثاء المقبل في مقر نقابة الصحافة، على ان توّزع
لمنظمة العالمية لحقوق االنسان اويشارك في المؤتمر . القضائي باللغات العربية والفرنسية واإلنكليزية

 .وجمعيات حقوق االنسان والناشطان في مجال حقوق االنسان رضى محمد فرحات وحسين علي شرف الدين
2/9/2005السفير    

 
  العرب والمسلمين بيت المقدس أمانة في أعناق: مفتي لبنان

شدد الشيخ محمد رشيد قباني على أن بيت المقدس أمانة في أعناق العرب وكل المسلمين ::  وكاالت-بيروت
جاء ذلك، خالل رسالة وجهها سماحته إلى  .حتى يتم تحريره وكل فلسطين من االحتالل الصهيوني البغيض

  .عراج، ذكرهم فيها بقدسية وأهمية المسجد األقصى األمتين العربية واإلسالمية بمناسبة ذكرى اإلسراء والم
2/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
  تعاون إلعمار غزةالبريماكوف دعا الى 

 دعا وزير الخارجية الروسي الدول العربية الى التفكير في تنفيذ مشاريع مشتركة مع : رائد جبر-موسكو 
فة التجارة والصناعة الروسية يفغيني بريماكوف تأسيس فيما اقترح رئيس غر. روسيا في أسواق دول أخرى

 روسي للقيام بمشاريع مشتركة، داعياً الى التعاون في اعادة اعمار قطاع غزة بعد -صندوق استثماري عربي 
  .االنسحاب االسرائيلي منه

2/9/2005الحياة   
 

  وزيرا خارجية إسبانيا وفرنسا يزوران السلطة الفلسطينية  
 عباس سيلتقي في الخامس من الشهر الحالي وزير خارجية اسبانيا كما سيستقبل محمود ردينة ان قال نبيل ابو

واشار الى ان هدف هاتين الزيارتين الدعم والتشجيع وانجاح . في السابع من الشهر نفسه وزير خارجية فرنسا
اقامة دولة فلسطينية وفق تجربة االنسحاب من قطاع غزة حتى تكون جزءا من عملية سالم متكاملة تؤدي الى 

  ب.ف.ا. خريطة الطريق ورؤية الرئيس االمريكي جورج بوش
2/9/2005الخليج اإلماراتية   

 
 الملف الفلسطيني يعود بقوة إلى الساحة الجنوبية 

التقى النائب أسامة سعد وفداً مركزياً من قوى التحالف الفلسطينية ضم ممثلين عن القيادة العامة والصاعقة 
التحرير الفلسطينية وحماس والجهاد وجبهة النضال، ثم انتقل سعد الى مخيم الرشيدية وعقد اجتماعاً وجبهة 

وأعلن سعد أن هذه اللقاءات . موسعاً مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مكتب سلطان أبو العينين 
نية واالسالمية وبالقوى الفلسطينية تندرج في إطار برنامج االتصاالت التي قررها اللقاء الوطني مع القوى الوط
ورداً على سؤال عما اذا كانت . نفسها للوصول الى خطوات عملية إلنجاح اللقاء الوطني اللبناني الفلسطيني

لقاءات سعد حول الموضوع الفلسطيني ستشمل أطرافاً لبنانية اخرى كالقوات اللبنانية والعماد ميشال عون، قال 
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 أوسع شريحة من القوى اللبنانية المعنية بهذا الملف من أجل الوصول الى  معقاءلالنسعى لالتصال و<<سعد 
  . موقف وطني بما يكفل ويحفظ الثوابت اللبنانية والثوابت الفلسطينية بما فيها حق العودة ورفض التوطين
م الدعوة من جهتها، أبلغت الحريري رؤساء بلديات منطقتي شرقي صيدا وجزين أنه وبالتنسيق مع سعد، ستت

الى لقاء موسع مع النواب والقوى السياسية في منطقتي شرقي صيدا وجزين لمتابعة البحث في موضوع 
  . الورقة الفلسطينية للوصول الى إجماع لبناني حولها

2/9/2005السفير    
 

  ولفنسون يبحث مع شيراك قضية معابر غزة 
لجاري في مسعى لحسم موضوع نقاط العبور ا  ايلول7صرح جيمس وولفنسون، انه عائد الى المنطقة في 

وأشار الى انه رغب في  .وتشغيل المطار والميناء، بما يضمن حرية التنقل للفلسطينيين واألمن لالسرائيليين
بحث هذه المواضيع مع شيراك، قبيل توجهه الى المنطقة، خصوصاً وان الرئيس الفرنسي استقبل أخيراً رئيس 

واعتبر وولفنسون ان حرية الحركة للفلسطينيين من دون وجود اسرائيلي  .ل شارونالحكومة االسرائيلية اريي
في معبر رفح أمر ممكن، ولكن ال أعرف إذا كان محتمالً، وسأرى ما يقرره الطرفان، فالواضح ان العالم 

رار فيعود ومجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى والمجموعة الرباعية، جميعهم قادرون على النصح أما الق
  . الى األطراف نفسها

2/9/2005الحياة   
  أحزاب أردنية تتعهد إسقاط معاهدة وادي عربة  

تبحث ستة احزاب اردنية مع العديد من الشخصيات القومية المستقلة حالياً اعداد مشروع وثيقة اساسية لتأسيس 
عت وثيقة التأسيس إلى وضع البرامج ود. الجبهة القومية الوطنية، بادر بالدعوة اليها حزب البعث االشتراكي

وعبرت عن رفضها . وتنظيم النشاطات بهدف اعادة السياسة الداخلية والخارجية في االردن على اساس قومي
وشددت الوثيقة على ان اسقاط معاهدة وادي عربة ووقف التطبيع اولى  .ورد أي قانون يكرس الطائفية والقبلية

   .مهمات الجبهة
2/9/2005ية الخليج اإلمارات  

  
  العالقات مع إسرائيل من اختصاص الحكومة المنتخبة : نواكشوط 

كشف وزير المعادن والصناعة الموريتاني محمد ولد إسماعيل ولد اعبيدنا أن المجلس العسكري للعدالة 
 ومن والديمقراطية في بالده لن يتدخل أو يبت في األمور والمعاهدات والمواثيق التي وقعها النظام السابق

وقال ولد اعبيدنا سيترك البت في هذا الموضوع للدستور الذي سيتم . ضمنها العالقة والمعاهدات مع إسرائيل
   .االستفتاء عليه عقب انتهاء الفترة االنتقالية

2/9/2005البيان   
 

   من مشايخ الجوالن يزورون دمشق486
 العاصمة دمشق في زيارة تستغرق أربعة  من مشايخ الدروز في الجوالن السوري المحتل امس الى486توجه 
وقامت اللجنة الدولية للصليب االحمر بتنظيم هذه الزيارة باالشتراك مع قوة المراقبين الدوليين التابعة  .أيام

واستنادا الى الصحف السورية فان مئات  .لالمم المتحدة على خط وقف اطالق النار بين سوريا والجوالن
ا .  ايلول الى دمشق لمتابعة دراستهم الجامعية28 و25ن في الجوالن سيصلون بين الطالب السوريين المقيمي

  ف ب
2/9/2005المستقبل اللبنانية   
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  عسكريين إسرائيليين غينيا االستوائية تشتري زورقين

رشاشين باشترت البحرية الوطنية في غينيا االستوائية زورقين لخفر الحدود من صنع اسرائيلي، مجهزين 
تزايد التعاون بين غينيا االستوائية واسرائيل منذ العام  ويالحظ . قوية واجهزة رادار بعيدة المدىوكشافات

كما تقوم شركة اسرائيلية . ، ال سيما في مجال تدريب قادة ومسؤولين في الجيش واجهزة امن الدولة2004
  ا ف ب. االستوائيةببناء وتجهيز مركز استشفائي حديث في باتا، العاصمة االقتصادية في غينيا 

2/9/2005المستقبل اللبنانية   
  

 خطة الفصل واليوم التالي 
 حلمي موسى  
في دراسة صدرت في حزيران الماضي عن مركز أبحاث المستقبل المقرب من حركة حماس، حول 
سيناريوهات ما بعد االنسحاب من غزة، جاء أن الحديث عن السيناريوهات هو حديث في المستقبل وإن كان 
القريب، وهذا المستقبل هو فريد من نوعه ألنك تخوض في منطقة تعج باالرتباطات المحلية واإلقليمية 

والحظت الدراسة أن التنبؤ بسيناريوهات ما بعد االنسحاب من غزة غاية في الصعوبة والتعقيد، . والدولية
 . بصعوبة القضية وارتباطاتها

: لمصاعب والتعقيدات وتناولت أربع سيناريوهات محتملةومع ذلك تجرأت الدراسة على الخوض في هذه ا
وحاولت . الهدوء، استمرار المقاومة بعنف، استمرار المقاومة المضبوطة وأخيرا وقوع حرب أهلية فلسطينية

 . الدراسة قراءة هذه السيناريوهات بدرجات مختلفة من التفصيل
ال بد من فترة هدوء للملمة األوراق وإعادة ترتيب ، جاء أنه بعد االنسحاب اإلسرائيلي السيناريو األولفي 

 . الصف وبناء المؤسسات الفلسطينية وترميم ما دمره االحتالل خالل السنوات الماضية
ورأت الدراسة أن هذا ما يأمله األميركيون واألوروبيون والسلطة الفلسطينية وعلى رأسها محمد دحالن 

ن أوروبا وأميركا في سبيل ترويض حركات المقاومة المسلحة، فإنها وأشارت الى أ. وبالطبع العدو اإلسرائيلي
تشجع أبو مازن على استيعاب هذه الحركات ودمجها في الحياة السياسية الفلسطينية عبر خوضها تجربة 

 . النتخابات التشريعية، وحتى دخول بعض الوزارات
 تقدير مسؤول عربي بأن تعرض على وتحدثت الدراسة عن دور مصري محوري في هذا االتجاه، مشيرة إلى

حماس بعد االنتخابات أربعة مناصب وزارية، واالحتفاظ بأسلحتها وعناصرها التي ستصبح جزءا من قوات 
 . األمن الفلسطينية، ويقول المسؤول إن مصر ال تريد سحق حركة حماس، ولكنها تريد ترويضها

مة للسلطة لتمويل مشاريع محددة مثل إقامة مرفأ وفي هذا السيناريو يجري الحديث عن مساعدات مالية ضخ
وتستند الدراسة في أمر المشاريع إلى تصريحات دحالن حول رزمة . ومعابر حدودية ومنشآت البنى التحتية

مجموعة (مشاريع استثمارية وخدماتية كبيرة في قطاع غزة عقب االنسحاب الصهيوني وذلك باالتفاق مع 
 . التي ترأسها مجموعة من الشخصيات األميركية والصهيونّية) ألوسطآسبين االستراتيجية للشرق ا

ومن بين المشاريع المعروضة تطوير حقول الغاز في غزة ومصنع الطاقة المشترك، وتطوير معبر كارني من 
وكذلك إنشاء مستشفى غزة الخاص وتصنيع نسيج مشترك يهدف إلى . خالل خصخصة هذا المعبر الرئيسي

هارات التكنولوجية بالمهارات اليدوية وإعادة بناء مطار غزة الدولي كمنفَذ جوّي مهم، إلى توفير ودمج الم
 . جانب مشروع تحلية المياه

ونقلت عن شارون قوله إن . وترى الدراسة أنه بعد االنسحاب من غزة فإن العدو سيعتبر ذلك نهاية التنازالت
ولم . كية واإلسرائيلية لطريقة تطبيق الديموقراطية والنجاحالمرحلة التي تلي فك االرتباط هي المراقبة األمير

 . تستبعد أن يكون قطاع غزة وبعض أجزاء من الضفة الغربية هي الدولة الفلسطينية المؤقتة المقبلة
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وأنه .  فيشير إلى وضع تزداد فيه قوى المقاومة قوة مادية ومعنوية من استمرار التهدئةالسيناريو الثانيأما 
اء االنسحاب من غزة فإن المواجهة ستندلع من جديد، وسيتجدد قصف المناطق القريبة من حدود غزة، انتهفور 

وستستأنف المقاومة في الضفة الغربية نشاطها المسلح، وال يستبعد أن تُنقل خبرة الصواريخ إلى الضفة 
 . الغربية، بحيث ستصل التجمعات السكانية اإلسرائيلية ببساطة ويسر اكبر

د الدراسة في هذا السيناريو إلى ميل معظم الدوائر العسكرية واالستخباراتية في الكيان الصهيوني إلى وتستن
وتركز على وجه الخصوص على تصريحات كل من رئيس الشاباك السابق آفي ديختر ورئيس . هذا االعتقاد

 تقديره بأن تتفجر وكان ديختر قد أعرب عن. أركان الجيش اإلسرائيلي السابق الجنرال موشيه يعلون
االنتفاضة الثالثة في الربع األخير من هذه السنة، بعد أن تنتهي إسرائيل من تطبيق خطة الفصل واالنسحاب 
الكامل من غزة وشمال الضفة، حيث قال إن الفلسطينيين ال يجلسون مكتوفي األيدي بل يقومون بجمع األسلحة 

ة، ويستعدون لتفجير المواجهات من جديد، وهم غير مقتنعين والذخيرة ويتدربون على تطوير أدواتهم القتالي
فعندما يرون إسرائيل انسحبت . بسياسة أبو مازن وال يكتفون بما تقدمه إسرائيل لهم، ويطرحون مطالب كبيرة

كذلك قال يعلون إنه بعد . من غزة سيتجهون إلى استئناف القتال الذي سيكون أقسى وأشد من االنتفاضة األخيرة
 . ذ خطة الفصل من المتوقع حرب إرهابية ثانية تتضمن عمليات وصواريخ قسام على وسط البالدتنفي

وترى الدراسة أن الصراع في غزة سيقتصر على إطالق صواريخ القسام ولكنه في الضفة سيستند إلى خاليا 
تشير إلى أن إسرائيل و. صغيرة لتنفيذ عمليات غوارية كما كان في جنوب لبنان، أو في غزة قبل فترة التهدئة

إذا ما استمر إطالق صواريخ القسام من غزة وتسبب ببعض تستعد منذ اآلن لمواجهة سيناريوهات كهذه وأنه 
 .  وحصار بيروت1982الخسائر، فال يستبعد أن يتكرر سيناريو حرب 

ار ارتفاع اللهيب  عن المقاومة المضبوطة التي تختلف عن السيناريو األول في مقدالسيناريو الثالثويتحدث 
مقاومة في غزة ولكن بوتيرة مضبوطة ومدروسة، فهي تغلب وتتحدث الدراسة هنا عن . وخصوصا في القطاع

عليها طابع ردات الفعل على انتهاكات وجرائم العدو في الضفة، والرد هو في هذه الحالة بصواريخ القسام 
 العدو الصهيوني بدرجة التهديد بدخول غزة من على المناطق المجاورة لحدود غزة، ويكون بدرجة ال تستفز

جديد، أما في الضفة وبعد استكمال بناء جدار الفصل العنصري، فإن إمكان تنفيذ عمليات استشهادية يكون في 
وثمة في هذا . حدود المستحيل، ولذلك ستقتصر المقاومة على عمليات ضد الجنود وقطعان المستوطنين

فوق الصفر << والذي تلخص ب1967الذي رفعته حركات مقاومة قبيل العام السيناريو ما يذكر بالشعار 
 . وتحت التوريط

وهو يتناول تعاظم ظاهرة الفلتان األمني وانتشاره .  فيعتبر األسوأ من وجهة نظر الدراسةالسيناريو الرابعأما 
ن السلطة والفصائل، أن يحدث صدام بيوال يستبعد هذا السيناريو . في مناطق مختلفة من الضفة والقطاع

ويحدث ما يسمى الحرب األهلية وتتكرر تجربة لبنان في بداية عقد الثمانينيات من صدام بين الفصائل 
الفلسطينية، بينما العدو يتفرج ويراقب من بعيد حيث إن الشعب الفلسطيني ينشغل بنفسه بعيدا عن مقاومة 

 . العدو
 الحدوث، ألن أقوى الفصائل المسلحة وهي حركة حماس وترى الدراسة أن هذا السيناريو األسوأ نادر

تتعارض استراتيجيتها مع هذا التوجه، إال إذا أجبرت على ذلك ووجدت انه ال مناص من المحظور، كذلك 
تدخل مصر المستمر والوساطة بين الفصائل والسلطة قد يئد الفتنة من بدايتها، وال يستبعد في هذا اإلطار تدخل 

  .ض الهدوء وبضغط دوليعسكري مصري لفر
  2/9/2005السفير  

  
  
 



 

 21

  المقاومة والقيادة المشتركة والثوابت: المستقبل الفلسطيني
وأدت االنتفاضتان األولى عـام     . االحتالل اإلسرائيلي وجد صعوبة كبيرة في استيعاب قطاع غزة واحتواء أهله          

ة وبشرية بالمجتمع الصهيوني، وأظهرت      إلى إيقاع خسائر سياسية وأمنية واقتصادي      2000 والثانية عام    1987
المعطيات الرقمية والتحليلية وردود فعل الطبقة السياسية واألمنية الحاكمة وأصداء المفكرين والمثقفين استحالة             

، وتوقع مفكرون وسياسيون كثر انهيـار       28/9/2000بقاء الكيان الصهيوني على الحال التي كان يعيشها قبل          
  .د الشعب الفلسطيني واستمرار مقاومتهالكيان أمام تمادي صمو

لذلك جاءت خطة االنسحاب من غزة كي تساهم في منع انهيار المجتمع الصهيوني وفي تثبيت مقومات بقائـه،                  
ولمنع الفلسطينيين من تحقيق انتصارات سياسية أو عـسكرية مـستقبالً ضـد الكيـان سـواء بالمقاومـة أو                    

  .بالمفاوضات
الحل المؤقت مع الفلسطينيين ورفضهم لكل أشكال الحلول النهائية وتمسكهم بأطمـاعهم            التزام القادة الصهاينة ب   

خيار خطة الفصل   في القدس واالستيطان واألغوار ورفضهم لعودة الالجئين الفلسطينيين دفع شارون إلى تبنّي             
ن بعـض   ، ودفعته كي يشتغل وفق اسـتراتيجية مـنح الفلـسطينيي          وهي خطة تحصينية أكثر مما هي هجومية      

فالخروج اإلسرائيلي من غزة هو مكسب مؤقت للفلـسطينيين إال          . المكاسب اآلنية كي يستأثر بالمكاسب الدسمة     
أنه في المدى االستراتيجي مشروع ربحي للصهاينة يسعون من خالله إلى تعطيل العملية الـسياسية بالكامـل                 

لتعويل عليه في السنوات الخمسين القادمة،      ومحاصرة المقاومة ورسم مخطط مستقبلي استراتيجي للكيان يمكن ا        
محاصرة الفلسطينيين في الضفة في بؤر جغرافية معزولـة، ومنـع قيـام دولـة               : مالمح هذا المشروع هي   و

فلسطينية متصلة، وضم كتل المستوطنات إلى الكيان الصهيوني، وتهويد القدس، وضم األغوار وبناء الجـدار               
  .الفاصل

عدم السماح لالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى فلسطين والمحافظة علـى نقـاء            : دهاكل هذا يصل إلى نتيجة مفا     
الدولة اليهودية وتجنب الخطر الديمغرافي المقلق للصهاينة ومنع الفلسطينيين من الحراك السياسي من خـالل               

 والتهويـد   محاصرتهم في اإلجراءات اإلسرائيلية الميدانية التي تتسارع منذ عامين وتحضر لها خطط الـضم             
  .والبناء ونقل السكان إن أمكن

يوجب على السلطة االرتقاء فـي      : يمكن الرد على مشاريع شارون سابقة الذكر بخطوات فلسطينية داخلية منها          
مستوى التفكير والتطلع نحو المفاصل السياسية الفلسطينية التي يجري محاصـرتها، كـي تتكّيـف المواقـف                 

  . على أساسهاوالتحركات السياسية الفلسطينية
وهذا يستوجب العودة إلى األصول أي حماية المقاومة وبناء قيادة فلسطينية موحدة، وتعزيز الوحـدة الوطنيـة                 

  .وتنمية المجتمع الفلسطيني ومواجهة االحتكار والتفرد
طينية اآلثار والنتائج التي سيخلّفها مشروع فك االرتباط الشاروني أصعب وأخطر وأكبر من قدرة السلطة الفلس              

على التعاطي معها ما يوجب من السلطة تجاوز أسلوب اإلدارة العقيم الذي ال زال يعتبر الفلسطينيين ريشة في                  
  .مهّب الريح وينتظر تدخالً أمريكياً للضغط على شارون

  أشكال الرد الفلسطيني
وهذا يستوجب  . ألخرىبداية يجب المحافظة على كافة الثوابت الفلسطينية ومنع شارون من قضمها واحدة تلو ا             

وضع برامج عمل لوقف االستيطان وتشجيع صمود األهالي في القدس ومتابعة قرار محكمة الهاي أمام األمـم          
  .المتحدة، والتمسك بحق العودة

أما الرد العسكري على االحتالل فهو حق طبيعي للشعب الفلسطيني، ألن االحتالل ال زال جاثماً فوق األرض                 
يعني أن من حق المقاومة في غزة التصدي لالحتالل ومهاجمته، ونقل تجهيزاتها وخبراتهـا              الفلسطينية، وهذا   

ومن المتوقع أن يكون رد االحتالل عنيفاً على أي عملية من داخل غزة، لكن ذلـك يجـب أن ال                    . إلى الضفة 
  .يكون رادعاً لشّن عمليات خاصة إذا تكررت االعتداءات والخروقات الصهيونية
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  مةسالح المقاو
على السلطة أن تفهم أن سالح المقاومة ليس لالنقالب عليها وال هو للمنافسة على السلطة، إنما هـو لحمايـة                    

  . المجتمع من االحتالل وعنصر ردع وتوازن
  أولويات فلسطينية

نيـة  من الناحيتين السياسية والقانو   ف .من حق الفلسطينيين المطالبة بالتعويض ورفع دعاوى أمام المحاكم الدولية         
 سياسية لمقاضاة االحتالل على جرائمه وانتهاكاته، وهـذا         –قد يكون من صالح الفلسطينيين تشكيل هيئة أهلية         

سيدفع المسؤولين الصهاينة إلى االنشغال بأنفسهم والعمل لحماية أرواحهم، وهنا من األجدى للسلطة دعم هـذه                
  .ي يعتبر االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة منتهياًالهيئة وعليها أن تفكر ألف مرة قبل التوقيع على قرار دول

  الموقف الصهيوني
االنسحاب عّمق الشرخ السياسي في المجتمع الصهيوني وكسر حاجز الثقة بين المستوطنين ودعاة االسـتيطان               

  .وأوجد نوعاً من الشك في أعمال وأقوال كافة المسؤولين الصهاينة
هات الداخلية في المجتمع الصهيوني واضطراب الحالة الحزبية، وسوف         بعد اإلخالء، من المتوقع ازدياد المواج     

يتعاظم الخوف والقلق على المستقبل، ولن يكون من السهل تحسين صورة الجيش الـصهيوني الـذي أخلـى                  
  .المستوطنين

القلق األكبر في المجتمع الصهيوني هو في استمرار عمليات المقاومة من قطاع غزة أو حدوث تطور نوعي                 و
ولن يشعر المستوطنون بالراحة بسبب ارتفاع حدة العمليـات،         . عبر ازدياد عمليات المقاومة في الضفة الغربية      

  .كما أن المبررات باالنسحاب من غزة ستضعف مع ذلك
  ضمانات

تتمثل بتثبيت موعد االنتخابـات التـشريعية   . المجتمع الفلسطيني بحاجة ماسة إلى ضمانات في المرحلة القادمة        
غة قانون انتخابي متوازن ومقبول طبقاً لما اتفق عليه في القاهرة، واالستمرار في إجـراء االنتخابـات                 وصيا

ومن الضمانات أيضاً حسن إدارة األراضـي والممتلكـات         . البلدية بالتوافق في مواعيدها مع القوى الفلسطينية      
  .طة وزعمائهاالتي سيخليها االحتالل وعدم تحويلها إلى أمالك ومزارع ومحميات للسل

وأهم الضمانات هي االستمرار في التواصل مع الفلسطينيين في الخارج وتكريس مبدأ شعب واحد وقضية 
  .واحدة

  1/9/2005 فلسطين المسلمة 
 

  تنسيق ضعيف ومحاولة لمحاصرة دور المقاومة :عالقة السلطة بالفصائل
للتعامل في الساحة الفلسطينية، ونـسف أسـس        بات واضحاً أن السلطة الفلسطينية معنية بإرساء قواعد جديدة          

ليس هذا فحسب، بـل     . التعامل القائمة والتي حكمت العالقات الداخلية منذ اندالع انتفاضة األقصى وحتى اآلن           
. إن هناك تخوفاً من إمكانية مبادرة السلطة لتصعيد التناقضات في الصف الفلسطيني الداخلي لدرجـة الـصدام                

  :مثل
لى رفض أي دور لفصائل المقاومة الفلسطينية في اإلشراف علـى تطبيـق خطـة فـك                 إصرار السلطة ع  * 

  . االرتباط، وإخضاع ملف االنسحاب إلشراف الفصائل
وهنا يتوجب أن نشير إلى أنه على الرغم من أن موافقة رئيس السلطة محمود عباس على                : تجاهل الفصائل * 

 حركة حماس، كما حدث في اللقاء األخيـر، إال أنـه            بعض صيغ اإلشراف والرقابة خالل اجتماعه مع ممثلي       
  .سرعان ما يتم نسف هذه الوعود عبر التجاهل العملي لوجود الفصائل

لتنفيذ خطة فك االرتباط، وبالذات التعريض بموقـف        ) إسرائيل(التقليل من شأن دور فصائل المقاومة في دفع         
  . في حركة فتح للغمز والطعن في دور حماسحركة حماس، هنا تستعين السلطة بالطبع ببعض المتنفذين 
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يحاول مسؤولو السلطة وبشكل منهجي وثابت ومثابر نزع الشرعية عـن سـالح             : استهداف سالح المقاومة  * 
). سلطة واحدة سـالح واحـد     (المقاومة في قطاع غزة، بعد تنفيذ خطة فك االرتباط، وذلك عبر تكرار شعار              

ويجه هو أنه بعد إخالء مستوطنات قطاع غزة، فإن مهمـة التحريـر             المنطق الذي يحاول مسؤولو السلطة تر     
بـالطبع إن   . انتهت وال مبرر لوجود سالح إال سالح السلطة، وأنه يتوجب البحث في سبل نزع السالح وجمعه               

نجاح السلطة في نزع الشرعية عن سالح المقاومة وجمعه سيكون مقدمة لنزع الشرعية عن وجـود حركـات                  
الـذي  .  المقاومة ات وبالذات حركة حماس، وقد ثبت أن هناك تدرجاً في عمل السلطة ضد حرك             المقاومة نفسها 

يدل على ذلك هو التعهد الذي قطعه على نفسه أبو مازن لنائب وزير الخزانة األمريكية في لقائه به مـؤخراً،                    
نابع في مواجهة حركة    حيث أكد أبو مازن للمسؤول األمريكي أن السلطة ستعمل على اعتماد سياسة تجفيف الم             

حماس عبر اتخاذ الخطوات لمحاصرة عمل المؤسسات الخيرية واالجتماعية التابعة للحركة، سيما منع عمليات              
  . تمويل هذه المؤسسات

هناك مؤشرات على أن قيادة السلطة غير معنية بلعب الفصائل دوراً في الحياة السياسية، وبالذات في المشاركة                 
وتتخذ قيادة السلطة موقفاً غامضاً وضبابياً من تنظيم االنتخابات التشريعية واستكمال           . ريعيةفي االنتخابات التش  

وعلى الرغم من إعالن أبو مازن من أن االنتخابات التشريعية ستنظم           . المراحل المتبقية من االنتخابات المحلية    
فتح يؤكدون أنه ليس من الوارد لـدى        يناير المقبل، إال أن عدداً من مسؤولي السلطة وحركة           في كانون الثاني  

  . قيادة السلطة تنظيم هذه االنتخابات
  التواطؤ مع العدو

واضح تماماً أن المخططات اإلسرائيلية يتوجب أن تشكل تحدياً للشعب الفلسطيني، بحيث أنه في اليوم الذي يلي                 
كيـف يمكـن    : ابة على السؤال  تنفيذ خطة فك االرتباط يتوجب أن يكون على رأس اهتمامات الفلسطينيين اإلج           
هذا السؤال على ما يبدو ال يقلق       . مواصلة مشوار التحرير ومواجهة المخططات اإلسرائيلية في الضفة الغربية؟        

كثيراً دوائر صنع القرار في السلطة، ليس هذا فحسب، بل إن السلطة ال تريد أن تهتم فصائل المقاومة بما تقوم                    
وتؤكد السلطة بشكل واضح أنـه      .  من إرساء للوقائع االستيطانية على األرض      في الضفة الغربية  ) إسرائيل(به  

فـي الـضفة    ) إسـرائيل (لن يكون من المسموح به لفصائل المقاومة في قطاع غزة أن ترد على ممارسـات                
  . الغربية

إنجـاز  السلطة ومن أجل تبرير وقف المقاومة انطالقاً من قطاع غزة تحاول تصوير خطة فك االرتباط وكأنها                 
في نفس الوقت تحاول السلطة غـض الطـرف عـن           . تاريخي هائل يتوجب الحفاظ عليه عبر وقف المقاومة       

   .مظاهر االحتالل التي ستبقى في قطاع غزة بعد تنفيذ خطة فك االرتباط
  1/9/2005فلسطين المسلمة 

 
  .. معركة التحرير طويلة :صيام

  حاوره ياسر أبو هين: غّزة
 أحد قادة حركة حماس أن االنسحاب الصهيوني من قطاع غزة أثبت أن خيار المقاومـة                أكد الشيخ سعيد صيام   

الذي انتهجته حماس هو الخيار األنجح في التعامل مع العدو، والوسيلة األفـضل لـرد الحقـوق الفلـسطينية                   
  . المغتصبة، وقال إن هذا االنسحاب هو بداية االنكسار للمشروع الصهيوني في فلسطين

  : نص المقابلةوفيما يلي
  ماذا عن اللجنة الوطنية لإلشراف على ملف االنسحاب والتي أعلن عن تشكيلها بعد لقائكم مع أبو مازن؟ -
طالبنا منذ عدة أشهر بأن تكون هناك لجنة وطنية عليا للتعامل مع ملف االنسحاب وفق رؤية وطنية شـاملة،                   • 

 هذه اللجنة كأن تكون موازية أو بديلة، رغم علـم           ولكن تعثرت هذه المساعي بسبب تخوفات السلطة من دور        
السلطة وحركة فتح أن هذا اللجنة التي نقصدها ليست لجنة موازية وإنما هي لجنة للتشاور والتنسيق ووضـع                  
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الضوابط لالستفادة من هذا التحرير واألراضي التي يندحر عنها االحتالل، وأن تكون أيضاً جهة رقابية لضمان                
  .ابطتنفيذ هذه الضو

هل اللجنة استجابة حقيقية لمطلبكم أم هي محاولة من السلطة وحركة فتح لاللتفاف على مطلبكم الدائم بهـذا                  -
  الشأن؟

نحن صادقون في مطلبنا وال سيما أننا جزء أصيل من هذا الحدث، وبالتالي هذا السؤال تجيب عنـه األيـام                    • 
  .ذ االتفاق على أرض الواقعالقادمة، وأتمنى أن تكون هناك مصداقية وأن يتم تنفي

  حدث االنسحاب بالفعل، كيف ستتعامل حماس في اليوم التالي المباشر لالنسحاب؟-
معركة التحرير معركة طويلة والشعب الفلسطيني ينتظر من يعينه ويرد له الجميل على هـذه التـضحيات،                 • 

فع المعاناة عن شعبنا الفلسطيني، ونؤكـد       ويكون وفياً، وبالتالي سنكون عنصر بناء إيجابياً في إعادة إعمار ور          
  .على أن الصورة التي يجب أن يراها العالم هي صورة شعب يستحق الحياة ويستحق التحرير وإعادة أرضه

   أال تخشون من استفراد االحتالل بالضفة الغربية وتكثيف االستيطان والعدوان عليها؟-
 األهداف التي يسعى من خاللها لالستفراد بالضفة الغربية         هذا التخوف وارد وهذا االحتالل ماكر ويدرك هذه       • 

والقدس وتهويدها ومحاولة تعزيز االستيطان، ولكن نحن في نفس الوقت قلنا إن عـودة غـزة إلـى الـشعب                    
 وحدة واحدة ، لن نقبل ألنفسنا أن نبقـى مكتـوفي            ،الفلسطيني ال تعني نهاية المطاف، ونحن كشعب فلسطيني       

  .الستفراد والتغول على أهلنا في الضفة الغربية والقدساأليدي أمام هذا ا
معنى ذلك هل ستعمل حماس على تصعيد المقاومة في الضفة الغربية، وهل هناك توجهـات لنقـل خبـرات             -

  المقاومة إلى هناك؟
كما هو معلوم المقاومة هي معادلة صحيحة في مواجهة االحتالل، وحيثما وجد االحتالل وجدت المقاومـة،                 • 
التالي من حقنا أن ندافع عن أنفسنا، ومن حق إخواننا فى الضفة الغربية أن يواصلوا المقاومة بدعم وتأييـد                   وب

وبتكييف هذه المقاومة من الجميع ليستعيدوا حقهم، أما بخصوص آلية المقاومة وكيفيتها فهذا منـوط بالجهـاز                 
  .العسكري وبالظروف التي ستكون

 جني ثمار تضحياتها ومقاومتها خاصة في ظل المخاوف من اسـتئثار            أال تخشون من فشل حركة حماس فى      -
  السلطة وحركة فتح بإنجازات االنسحاب؟ 

الحركة لم تقدم هذه التضحيات من أجل المكاسب المادية والنفعية ومن أجل أن يكون هناك جني للثمرة، نحن                  • 
سين من أجل شعبنا، فإذا جنـى شـعبنا هـذه    قدمنا شهداءنا وقادتنا وفي مقدمتهم الشيخ اإلمام المؤسس أحمد يا  

الثمار وعاد التحرير بالنفع عليه فهذا خير للحركة وظفر لها، لكن في نفس السياق نرفض مبدأ التفرد مـن أي                    
جهة كانت وبالتالي نطالب بأن تجري االنتخابات وأن تتم العملية الديموقراطية حتى يتم بناء كيان سياسي جديد                 

  .حلة ويواكب هذا التغير التاريخييتالءم مع هذه المر
فيما يتعلق بالمقاومة أعلنتم أنكم لن تفككوا كتائب القسام ولن تسلموا السالح، لكن ما هي المبـررات لوجـود        -

  السالح بعد االنسحاب؟
ليس هناك ضمان بأال يعود االحتالل إلى قطاع غزة وأال يمارس عدوانه على شعبنا، رحيل االحتالل حتـى                  • 

لم يتضح، وهناك أحاديث عن سيطرة االحتالل على السماء والبحر وعلى وجود مباشر أو غير مباشر                اللحظة  
على المعابر، وأيضاً هناك أسرى من قطاع غزة في السجون، ومن هنا نعتبر التحرير غير كامل، ولذلك ليس                  

 لم تنتِه وأن حقوقنا لـم       من حق أحد أن يطلب نزع السالح أو تفكيك الجهاز العسكري على اعتبار أن المعركة              
  .تُسترد

معروف أن حماس لديها أعداد من المقاومين والمطاردين، ما هو مـستقبلهم، وهـل لـديكم خطـط معينـة                    -
  الستيعابهم، وضمان حياة كريمة لهم؟
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نحن جزء من هذا النسيج االجتماعي والفلسطيني، وعلى كثرة هذا العدد الذي تفضلت به، إال أن هذا الجيش                  • 
 المجموعات غاية في االنضباط ويشهد لها حتى الخصوم، لذلك نحن ال نجد حرجاً في بقائهم في مواقعهم                  وهذه

الجهادية، ولكن في كل األحوال ووفق المتغيرات السياسية ستدرس الحركة هذه المتغيرات وفق مصلحة الشعب               
  . الفلسطيني ووفق مصلحة بقاء المقاومة

  ئب القسام من تدريبات مؤخراً تحدياً للسلطة ورسالة لها، هل هذا صحيح؟البعض اعتبر أن ما قامت به كتا-
هناك دائماً من يحاول تخويف السلطة وتهويل األمور، هذه التدريبات تقوم بها السلطة أصالً وكتائب شـهداء                 • 

قـوم  األقصى ويتم تخريج دورات عسكرية في كل مكان وفي الساحات العامة ولكل الفصائل، فلماذا حينمـا ت                
كتائب القسام بمثل هذا األمر يصبح وكأنه موجه للسلطة، نحن معركتنا ليست مع السلطة وقلنا ذلك بوضـوح،                  
ونحن سنكون عامل بناء، وهذه الكتائب التي ساهمت في التحرير لن تكون إال في جانـب شـعبنا الفلـسطيني                    

  .ومصلحته العليا
  طة؟ البعض يتهم حماس أنها تعد النقالب أخضر على السل-
لو كنا نفكر بذلك لما طالبنا باالنتخابات، وقلنا إن ساحتنا الفلسطينية ال تتسع إال للحـوار، وقـضية الحـسم                    • 

العسكري واإلقصاء قضية مرفوضة بكل المعايير، ومن هنا نحن نطالب أن تكون هذه االنتخابات هي الوسيلة                 
ريض على الحركة وتشويه صورتها، والكل يعلـم        الوحيدة للتداول السلمي للسلطة وغير ذلك فهي محاولة للتح        

من الذي حاول تنظيم االنقالبات ومن جّيش المسلحين في الشوارع، وهذه الصفات ليس مـن سـمات حركـة                   
  . حماس

يناير المقبل، كيف تنظرون إلى هذا الموعد؟ وما         حدد أبو مازن موعداً لالنتخابات التشريعية في كانون الثاني        -
  وابط التي تطالبون بها حتى ال يتكرر ما حدث سابقاً في االنتخابات البلدية؟هي الضمانات والض

 وحينما أعلن السيد أبـو      2005كنا نرغب أن يتم تنفيذ اتفاق القاهرة، وأن تجري االنتخابات قبل نهاية العام              • 
لتاريخ كموقـف،    أعلنت الحركة تحفّظها على هذا ا      2006يناير   مازن أن االنتخابات ستجري في كانون الثاني      

  . وفي نفس الوقت نحن نطالب السلطة الفلسطينية بااللتزام بهذا الموعد الجديد
  كان من ضمن تفاهمات القاهرة العمل على إحياء منظمة التحرير، إلى أين وصل هذا األمر؟-
ه حتى اللحظة ليس هناك جديد، ونحن نأسف أن تمر كل هذه الشهور دون أن توضع العربـة فـى االتجـا                    • 

الصحيح، وطالبنا بأن تلتقي اللجنة الممثلة باألمناء العامين والسيد سليم الزعنون لوضع األسس األولى للتحرك،               
  .ولألسف حتى اللحظة لم نر شيئاً مطمئناً، ولعل في األيام القادمة سيكون هناك لقاء لتدارس هذا األمر

ؤخراً عن تشكيل جيش شعبي لمـساندة الـسلطة،         كيف تنظرون للخالفات الداخلية في حركة فتح، وإعالنها م        -
  وهل هذا برأيكم يسهم في زيادة حالة الفلتان والفوضى المنتشرة؟

بداية أنا أقّدر أن هذا شأن فتحاوي داخلي، لكن في كل األحوال له انعكاسات على الواقع الفلسطيني لما تمثله                   • 
لحوار بعيداً عن تهديد أمـن المـواطن واسـتخدام          حركة فتح في الشارع ونتمنى أن يتم عالج هذه القضايا با          

  .السالح في الشوارع
  1/9/2005فلسطين المسلمة 

 
  إسرائيل تعد خططا مرعبة للضفة الغربية    : أبو مرزوق

  شاكر الجوهري : حاوره
  :نص الحوار

  ؟ ..ئةهل تريد السلطة من سوريا أن تضغط على الفصائل الفلسطينية من أجل مواصلة االلتزام بالتهد-
  . هذا السؤال يجب أن يوجه للسلطة، ولكننا لم نلمس ضغطاً من سوريا في هذا الشأن*
  ؟ ..ما هي تقديراتكم بالخصوص-
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 ال شك أن هناك من يعتقد بان اتفاق القاهرة في مارس الماضي، وما أفضى اليه من اقرار للتهدئة كان بفعل                     *
. لكن الحقيقة غير ذلـك    . ا منها أن تمضي في هذا السبيل      ضغوط أو تأثير سوريا على مواقف الفصائل، وطلبه       

الجانب السوري، وهذه شهادة، لم يضغط على الفصائل للقبول بقرار أو موقف معين، بل سوريا هـي سـتدفع                   
  . ثمنا كبيراً لوجود قادة فصائل المقاومة على اراضيها

حماس والجهاد االسالمي لجهة الموقف مـن  تحدث قريع خالل لقائه بكم بذات اللغة التي تستخدمونها أنتم في         -
  ؟ ..السالح الفلسطيني وعدم الموافقة على نزعه

 أجزم بأنه في حال تقاربت المواقف تحل الكثير من االشكاالت، وفي حال االتفاق على برنامج واحد، تصبح                  *
قت نحـن نـرى أن      وفي ذات الو  . كل افرازات البرنامج مفهومة، وتصبح بلورتها في االتجاه الصحيح ممكنة         

فعلـى األرض نجـد اتفـاق       . المسائل ومجريات األمور على األرض ال تنسجم مع ما قاله لنا األخ أبو عالء             
القاهرة وما نص عليه من ضرورة تفعيل منظمة التحرير، وقضية األسـرى ووقـف االعتـداءات وشـفافية                  

رادة لدى السلطة وفتح، حتى نطبق ما اتفقنا        ومواعيد االنتخابات، لم ينفذ منها شيء، ونحن نحتاج للمزيد من اال          
  . عليه عمليا على األرض

. اتفق مؤخرا مع السلطة على تشكيل لجنة فصائلية تبحث في ماذا بعد االنسحاب االسرائيلي من قطاع غـزة                 -
  ؟ ..أنتم ما هي رؤيتكم لمرحلة ما بعد االنسحاب

 التصرف ومتابعتـه، وهـي ليـست لجنـة ذات            اللجنة التي شكلت مهمتها وضع السياسات، وتحديد كيفية        *
  . صالحيات تنفيذية

مـا  .. في ضوء هذا الغموض، ماذا تتوقعون.. قريع ابلغكم أن الصورة غير واضحة كذلك لديه ولدى السلطة       -
  ؟ ..هي السيناريوهات التي تتوقعونها

طريق قـائم، واالحـتالل   يجب أن تبقى كل الخيارات مفتوحة، ومقاومتنا مستمرة وإصرارنا على مواصلة ال  * 
يعيش المأزق األكبر، وواضح أن شارون اهتمامه األساسي هو تنفيذ رؤيته اليمينية في الضفة الغربية، ويجب                

  . أن نبذل ما نستطيع الفشاله وللحفاظ على حقنا في أرضنا ومقدساتنا
ل هذا أمر جيد، أم أنكـم       ه. االنسحاب االسرائيلي، في ضوء ما سبق، يبدو وكأنه يتم دون أي اتفاق سياسي            -

  ؟ ..تفضلون وجود اتفاق سياسي
دعني أقول إن هذا االنسحاب هو خطوة الى األمام، الجميع مجبر على التعامل معها، وهي في نفس الوقـت                   * 

يجب أن يكون من قبل السلطة والمقاومـة علـى          وبالتالي، فإن التركيز    . لها تداعيات آخرى في الضفة الغربية     
إن ما يخطط   . لحقيقية، وهي األرض المستهدفة من هذا االنسحاب، وأعني بذلك الضفة الغربية          أرض المعركة ا  

وبالتالي نحن لسنا في حاجة الى ثقافة السالم بقدر ما نحن بحاجة الـى معالجـة                .. للضفة الغربية أمر مرعب   
واسـتمرار  .. نهب األرض في الضفة الغربية، وتوسعة االستيطان، ومعالجة قضية الجـدار وعـزل القـدس              

  . المقاومة
  ؟ ..هل تتوقعون أن تعاود اسرائيل احتالل القطاع انتقاما لما سيجري في الضفة-
وبالتـالي  . نحن نؤكد على رفض نزع سالح المقاومة ألن ذلك كان مدخال دائما الذالل الشعب الفلـسطيني               * 

ولهذا، يجـب أن يكـون هنـاك        . يهيجب أن يبقى السالح في أيدي أبناء الشعب الفلسطيني حتى ال تتكرر مآس            
توافق فلسطيني حول هذا الموضوع، ألن المقاومة في النهاية سترفض بكـل إصـرار أن ينـزع سـالحها،                   

والسلطة الفلسطينية ـ على األقل ـ بحكم الـضغوط    . وسترفض أي اطار يحجم قدرتها على مواصلة المقاومة
بأنها سلطة، يجب أن تحتكر السالح والقانون لمـصلحة         التي تتعرض لها، وبحكم الصورة التي تراها لنفسها،         

  . أجندة حزبية وفئوية أو لمصلحة أجندة خالصية، وما إلى ذلك
ولكن هل يمكن أن يفعال ذلك دون توافـق مـع           . دحالن هما اللذان يريدان أن ينزعا سالح المقاومة       وعباس  -

  ؟ ..؟ أو هل سيكون له تأثير..؟ وما تأثير رفض قريع..قريع
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دعني أقول إن المسألة أكبر من الصورة التي قدمها السؤال، ألن سالح المقاومة موجود، وهو يمثل مـشكلة                  * 
ولذلك، من الطبيعي أن تكون هناك اجتهادات مختلفة داخل اطار تنظـيم            . حتى في االطار الداخلي لحركة فتح     

المسألة بدأت مع بـدايات الـسلطة،       فتح، وداخل اطار السلطة، وأن هناك ضغطاً كبيراً من الخارج ولكن هذه             
  . وليست بالمسألة الجديدة، إال أن الجديد هو إن سالح المقاومة حرر غزة من االحتالل

  ؟ ..ماذا عن امكانية اعادة احتالل قطاع غزة في حال تواصل المقاومة في الضفة-
اومة تمنـع مـن اجتيـاح        من الصعب معاودة احتالل قطاع غزة بعد االنسحاب، بمعنى أنه ستكون هناك مق             *

القطاع، كما حصل عدة مرات بعد احتالله الضفة الغربية، حيث تكررت محاوالت اجتياح قطاع غزة، ومنـع                 
  . وبالتالي، هذه المسألة ستكون صعبة. ذلك بالمقاومة

ونحـن ال   . لقد تعرض قطاع غزة العتداءات متكررة ومتعددة وكبيـرة        . لكن العدو الصهيوني ال يؤمن جانبه     
، وقد هوجم قطاع غزة عدة مرات من مناطق         1967، وكذلك في عام     1956نسى أنه سبق احتالل القطاع عام       ن

  . مختلفة في دير البلح والمنطار، حين كان القطاع تحت االدارة المصرية
  ؟ ..هل تعتزمون تمديدها، أم استئناف القتال. نهاية العام الحالي تنتهي فترة التهدئة-
كانت الغاية من التهدئة تسهيل ترتيب البيت       . دئة أفقا زمنيا، وسوف تنتهي مع انتهاء هذا األفق         أعتقد بان للته   *

الحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي فإن مبررات        . الفلسطيني وعدم إعاقة االنسحاب من قطاع غزة      
لغربية، كبيـرة وتـداعيات أي      استئناف المقاومة بعد االنسحاب من غزة، وخاصة في ضوء ما يحاك للضفة ا            

  . تهاون في مواجهة االحتالل في الضفة الغربية ستكون لها آثار سيئة جدا على الشعب الفلسطيني في المستقبل
عـادة تـشكيل    موضوع إ   بحث   حضر سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الى دمشق من اجل          -

  ؟ ..ماذا تم حتى اآلن على هذا الصعيد. ةالمجلس الوطني وتفعيل منظمة التحرير الفلسطيني
 طلب األخ أبو األديب أن تتقدم الفصائل بآرائها الى رئاسة المجلس الوطني، وعلى أن يتم بعد ذلك التوافـق                    -

ونحن نرى أنه بهذه الطريقة يتم وضع العربة قبل الحصان، ألنه يفتـرض             . على اآللية التي نستطيع اعتمادها    
  .  أن تتقدم هي برؤيتها كي تتم مناقشة هذه الرؤية من قبل الفصائلبرئاسة المجلس الوطني

ذا كانت هذه هي رؤيتكم فإنها من شأنها أن تعرقل التحرك لألمام، وهناك داخل السلطة من يرحب بأي جهة                   إ-
   ؟..تتولى عرقلة األمور نيابة عنه

 منظمة التحرير، واعادة بنائها علـى       قراءتي ترى وجوب أن تكون هناك ارادة سياسية حقيقية العادة تفعيل          * 
  . وهذا يستدعي لقاء غير مؤجل لستة أشهر أو أكثر. أسس سليمة

بالتأكيد فإن كل فصيل وكل جهة ستعبر عن رأيها في األوراق التـي سـتقدم               . يجب أن نسرع في هذه المسألة     
ن اعادة بناء وصـياغة منظمـة       لرئاسة المجلس الوطني، ومن المؤكد أننا سنقدم في االجتماع المقبل رؤية بشأ           

التحرير، حتى تكون فاعلة، وحتى تكون مرجعية واطارا مسؤوال للشعب الفلسطيني، وحتى نحقق انجازا حقيقيا               
لكن يجب أن تتم الدعوة لهذا اللقـاء،        . بمعنى أننا لن نذهب دون رؤية     . للشعب الفلسطيني في المرحلة الراهنة    
رادة حقيقية بإعادة بناء البيت الفلسطيني على أسس من الثوابت الوطنيـة            وأن يكون لقاء مسؤوالً، ويعبر عن إ      

  . المتفق عليها
هل هنالك اجتماع بعد شـهر    . سبق االتفاق على أن تقدم تصورات الفصائل خالل شهرين، مضى منهما شهر           -

  ؟ ..من اآلن
ة صياغة منظمة التحرير، التي      نحن نرجو أن يتم االجتماع، وأن تكون هناك ارادة سياسية لدى الجميع إلعاد             *

  . ال توجد جهة جامعة ممكنة للعمل الفلسطيني غيرها في الداخل والخارج
ويفترض في الصيغة التي يتم التوافق عليها أن تعزز المؤسسية ومرجعية منظمة التحرير على أساس ثوابتنـا                 

وتصبح هناك إرادة جمعية    .. يمقراطيةالوطنية الراسخة، ومشاركة الجميع، وتنهي التفرد، وتعزز المشاركة والد        
  .لكل أبناء الشعب الفلسطيني
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