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  36  :كاريكاتير
***  

  معبر رفح في طريق الحل خالل أيام
مود عباس تأكيده أمس ان الـسلطة       د مح يجدت: غزةمن  فتحي صباح   عن مراسلها    19/9/2005 الحياة   نشرت

وقال على هامش جولـة      .تسعى الى التوصل بسرعة الى اتفاق مع االطراف المعنية العادة تشغيل معبر رفح            
 ,ذلـك نسعى وبسرعة الى    اننا  : معبر برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين والوفد األمني المصري        القام بها في    

ية، وال نريد الفوضى، معتبراً ان الطـرق النظاميـة تعنـي اتفاقـات     حتى نتمكن من فتح المعبر بطريقة نظام 
وتفقد الشريط، واطلع على المواقع التـي        .ضرورية مع كل االطراف، في اشارة ضمنية الى مصر واسرائيل         

من جهته، كشف ابو ردينة ان هناك عـدداً         و .ورأى ان الوضع اصبح مستقراً    , ةاتخذتها قوات االمن الفلسطيني   
واعرب عن امله    .تهاادرات والمقترحات العربية والدولية في شأن المعبر من دون أن يفصح عن طبيع            من المب 

  .في ان تنجح السلطة خالل االيام المقبلة في ايجاد حل لسفر الفلسطينيين من دون أي وجود اسرائيلي
 الـسلطة ومـصر      صحيفة هآرتس أمس أن    هذكرتما   :غزةمن   19/9/2005البيان  مراسل  ماهر إبراهيم  ونقل

وأوضح مصدر يشارك فـي      .معبر وتشغيله من دون انتظار الموافقة اإلسرائيلية على ذلك        التدرسان إعادة فتح    
 إن هذا التفكير هدفه تخفيف الضغوطات على الجانبين الناجمة عـن قيـام   ,المحادثات الفلسطينية ـ المصرية 

ـ       ف باجتياح الحدود، مضيفاً انه رغم اإلجراءات الم       اآلال ـ  ت ليـس  اتخذة خالل األيام الماضـية إال انه  ة محكم
وأكد أن الجانب الفلسطيني يريد أن يلغي الفيتو اإلسرائيلي على دخول وخروج المواطنين من المعبر               . اإلغالق

ختمت الصحيفة بالقول إن المؤسسة األمنية اإلسـرائيلية تعتقـد أن           من ناحية أخرى    . عبر وجود طرف ثالث   
ة نجحت في تهريب أسلحة تؤدي إلى إحداث خلل في موازين القوى بنوع مـا، خـصوصاً   المنظمات الفلسطيني 

  .بعد تهريب صواريخ الكاتيوشا وصواريخ الستريال
صبرى صيدم نفى ما تردد من أنباء حـول         إلى أن   : 19/9/2005 48 عرب   مراسلة موقع  داالفت حد ونوهت  

قبلة، موضحا ان الساعات المقبلة ستـشهد اسـتكمال         إعادة تشغيل معبر رفح خالل الثماني واربعين ساعة الم        
تشغيل يخضع لقرار سياسـي ولـن يكـون         الواوضح ان إعادة    .  لتشغيل كافة مرافقه    المعبر التجهيزات داخل 

  .ذلكبوسعنا إعطاء فترة زمنية دقيقة ومحددة يتم خاللها 
عباس اجتمـع أمـس مـع       أن   :وكاالت و غزةمن  طاهر النونو    19/9/2005الخليج اإلماراتية    وذكر مراسل 
، ان هذا االجتماع ليس رسميا بل هو استكمال للمشاورات التي لها عالقة             ذلكوقال هنية عقب    . إسماعيل هنية 

بقضايا متعددة واستكمال بحث النقاط التي مازالت عالقة سواء بالشأن الفلسطيني الداخلي أو في كيفية متابعـة                 
تطرق إلى قضية معبر رفح والشريط الحدودي، مؤكـدا أن          ال ه تم لى أن وأكد ع . االنسحاب ليكون حقيقيا وكامال   

وقال إن المعبر البد أن يكون فلسطينيا مـصريا وان ال يتواجـد             . هناك موقفا فلسطينيا موحدا من هذه القضية      
   .عليه أي جندي إسرائيلي وان ال يتم نقل المعبر من مكانه وان يتمتع الشعب الفلسطيني بحرية الحركة
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أن مـن    مصدر مقرب من حماس،      هكشفما   إلى   :وكاالتوغزة    من   19/9/2005 االتحاد االماراتية    ارتوأش
 وقـال إن    .مصر طلبت رسميا من قياديين في الحركة، التدخل لوقف تدفق الفلسطينيين عبر الشريط الحدودي             

 قيادات الحركة وصـلوا      طلب ذلك، مشيراٌ إلى أن عددا من        في غزة  مستشاراٌ دبلوماسيا في السفارة المصرية    
 .إلى الشريط الحدودي في محاولة إلقناع الفلسطينيين بوقف التنقل

  
  عنصرية االحتالل تبرئ مرتكبي مذبحة هبة األقصى 

 برأت الوحدة القطرية للتحقيق مع افراد الشرطة وحرس الحدود االسرائيلي من دماء             :بالل ظاهر ،  وليد ياسين 
 صفحة، جملة من المبررات الواهيـة لتـسويغ         80رير مفصل يمتد على     شهداء هبة االقصى، وطرحت في تق     

وبرز االسـتخفاف بـدماء      .قرار اغالق جميع ملفات التحقيق ضد القتلة من ضباط وافراد الشرطة االسرائيلية           
سوغات الواهية التي تطرحها وحدة التحقيق مع الشرطة، لتبريـر دعوتهـا الـى              ماألقلية العربية، من خالل ال    

 جميع ملفات التحقيق، حيث زعمت انها توصي باغالق بعض الملفات بسبب انعدام األدلة الكافية، بزعم                اغالق
  . عدم تمكنها من الوصول الى افراد الشرطة المسؤولين عن تنفيذ مخالفات جرائم القتل

قـانوني االحـد    عقدت قيادة االقلية العربية في اسرائيل ولجنة ذوي شهداء أحداث أكتوبر ومركز عدالة ال             كما  
وخالل المؤتمر الصحفي قال رئيس مركز عدالة القـانوني لحقـوق            .قرارالمؤتمرا صحفيا ردوا خالله على      

 يبدو  :واضاف . ان الشرطة االسرائيلية تبريء المجرمين طالما ان الضحية عربي         :االقلية العربية في اسرائيل   
   . مقابل قتل العربيان الشرطة ما زالت متمسكة بدرس كفر قاسم ودفع قرش واحد

  19/9/2005-18 48عرب 
  

  ين إلى غزةالسلطة تنفي وجود اتصاالت إلعادة الجئ
 انباء صحافية ىصائب عريقات نفأن  : من غزةىرائد موس عن مراسلها 19/9/2005 القدس العربي نشرت
 :وقال . غزةىردن إلمقيمين في األالجئين  مباحثات مؤخراً مع مسؤولين أردنيين استهدفت إعادة ءجراإحول 

عودة ال يتم بحثها إال في إطار الوأكد أن قضية  .هاأن هذه االنباء عارية تماماً عن الصحة وال أساس ل
 .مفاوضات الحل النهائي

د عوني يرفاس عدم وجود أي جديـد        يأكت :عمانمن   19/9/2005 الغد األردنية     مراسل  مؤيد أبو صبيح   وذكر
  .وقال إن وزارة الداخلية ال علم لديها بما نسبته يديعوت أحرونوت .الردنعلى وضع أبناء مخيم غزة في ا

ن نقاش أل، أبو علي شاهين، وق إلى :القدس من آمال شحادة 19/9/2005الخليج اإلماراتيـة     مراسلة وأشارت
 لما يحتاجه كل الجئ فلـسطيني لحمـل         ,نسحابالالموضوع بين الطرفين متداول منذ أن جرى الحديث عن ا         

وطالما توفرت االمكانية لذلك فان عودة الالجئين من المناطق التي ال تتيح لهم الحـصول علـى                 . از سفر جو
وأكد على ضرورة البدء بالجئي االردن، وقال فـي الفتـرة            .جواز سفر ستكون على رأس اهتمامات السلطة      

م رغبـة كبيـرة بـالعودة        ولكن لهؤالء اليـو    ,االخيرة اتخذت األردن عدة إجراءات إيجابية بحق الجئي غزة        
  .والحصول على جواز سفر

  
  نطالب رايس بتحويل رؤية بوش الى واقع  : عريقات

ـ فهيم الحامد اوضح صائب عريقات ان السلطة ستطلب من رايس في جولتها المرتقبة تنفيذ رؤية بوش :  جدة 
فلسطينية كانت والتزال    واضاف ان شارون لم يحقق اختراقات في نيويورك وان القضية ال           .على ارض الواقع  

   .مطروحة بقوة في االمم المتحدة موضحا ان كلمات رؤساء الوفود العربية لم تخل من الدعم للقضية الفلسطينية
  19/9/2005عكاظ 
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  من خطورة تصريحات شارونتحذر  ةالداخلية الفلسطيني

خلية من خطورة تـصريحات     ر وزارة الدا  يحذت:  وكاالت نقال عن غزة   من   19/9/2005 الغد األردنية    نشرت
 نرفض ذلـك وندينـه      ,واضافت .شارون حول عرقلة االنتخابات، معتبرة انها تدخل سافر في الشؤون الداخلية          

الممارسة الديموقراطية كل ال يتجزأ وهو ما يمثل االساس الرئيس للنظام السياسي الفلسطيني             ف. جملة وتفصيال 
  .ديمقراطية المكفولة للجميع بحكم القانونعلى قاعدة التعددية السياسية والمشاركة ال

د نصر يوسف أن ال احد يملك الحق في وضع فيتو على يأكت: القدس من 19/9/2005 األيام الفلسطينية ونقلت
 إن :أي فصيل أو حركة فلسطينية تود المشاركة في االنتخابات ما دامت تلتزم بالتعددية السياسية وقال

يحددون خياراتهم الديمقراطية، مؤكدا أن السلطة ملتزمة بانتخابات نزيهة ونظيفة الفلسطينيين وحدهم هم الذين 
  .تكون أنموذجا ومثاال ديمقراطيا حقيقيا أمام العالم

ل محمود عباس ان االنتخابات فلسطينية وق: رويترزوا ف ب، ا ب نقال عن  19/9/2005 السفير  وذكرت
هار انه اذا قام شارون بالتشويش على االنتخابات، فمن حقنا من جهته، قال محمود الزو. وهي فلسطينية فقط

  .ان نشوش حياة المستوطنين في اي مكان في فلسطين بالوسائل المتاحة لدينا
  

  جهود إصالح المؤسسة األمنية تتواصل : يوسف
ال ينـسى   منوها بأن على الجميع ان     ,ان تقدما كبيرا حدث حول إعادة ترتيب األجهزة األمنية        نصر يوسف   أكد  

في حين امتلكت تنظيمات أسلحة اكثر واحدث من قـوى  , اننا بدأنا من الصفر وتسلمنا مؤسسات مدمرة ومنهكة     
 بالذخيرة والسالح الالزمين لحفظ األمن     نا ان اسرائيل ال تزال ترفض السماح لدول صديقة بتزويد         :وقال .األمن

 مؤكدا ان العالقة بين المؤسسة والجمهـور        ,تواصلوأشار إلى أن جهود إصالح المؤسسة األمنية ست        .والقانون
تتحسن وان حاالت التطاول واالعتداء على أموال وحقوق الناس التي مارسها البعض باسم األمن قـد انتهـت                  

 موضحا أن عملية إنصاف العسكريين وتحسين رواتبهم جاءت من قناعة كاملة بأن هذه الفئة تعرضـت                 ,تقريبا
لسلطة لن تسمح ألي متنفذ بأن يسيطر على سنتيمتر واحد من األراضي التي هي ملك               كد أن ا  وأ .إلى ظلم فادح  

  .للشعب الفلسطيني وحده
  19/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  القدوة يبحث مع أنان أولويات التحرك المستقبلي

  التقى ناصر القدوة امس مع انان بحضور رياض منصور، وذلك في إطـار التحـرك الفلـسطيني                 :نيويورك
وبحـث   .وقد قام بعرض أولويات التحرك المستقبلي خصوصا قبيل اجتماع الرباعية      . المكثف في األمم المتحدة   

 كما تطرق إلى أهمية قيام إسرائيل بتنفيذ تفاهمات شرم الشيخ وأهميـة العـودة               ,القضايا العالقة بعد االنسحاب   
  .لتنفيذ خارطة الطريق

ة والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية ومحددة للضغط علـى          إضافة لذلك أوضح ضرورة أن تقوم الرباعي      
إسرائيل وإلزامها بوقف بناء الجدار والتوسع االستيطاني، كما شدد على أن االنسحاب صعب أن ينجح دون أن                 

كما تم خالل اللقاء بحث قضية اعتماد بروتوكول إضافي ثالث           .يكون هناك ربط سياسي واقتصادي مع الضفة      
وأوضح الموقف الفلسطيني بهذا الخصوص والذي يقوم علـى          .ارة محددة للصليب والهالل األحمر    شإمن أجل   

أساس أن مسألة انضمام نجمة داود يجب أن يسبقها خطوات عملية وواضحة، بما في ذلك اعترافها بالوضـع                  
 التوقف الكامـل    هانالقانوني لألرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية كونها أرض محتلة، كما أنه مطلوب م             

كما تطرق لموضوع سجل األضرار ودعا األمم المتحدة للخـروج بـإجراءات             .عن نشاطها في هذه األرض    
  .فلسطين لهذا الغرضالى لتزام بهذا الموضوع وأشار الى إرسال خبير ال عن اأنانعملية محددة، وقد عبر 
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  19/9/2005األيام الفلسطينية 
  

 طهران سفيرا في لفلوجيعباس يرشح ا
 اوضح ان القضية ما  الفلوجي اال ان,تم اختيار عماد الفلوجي سفيرا فلسطينيا في ايران:  وليد عوض، رام اهللا

 رأس اولوياته اذا ما تم اختياره تمتين ىواكد بان عل .زالت في اطار المشاورات وبانها لم تحسم لغاية اآلن
 ضرورة التنسيق المتبادل بما ىوية ما بين الشعبين، مشددا عل والسلطة، واحياء العالقة القايرانالعالقة ما بين 

 قال انا اعتبر نفسي شخصية ,وبشأن ترشيحه كونه من المقربين لحماس .يخدم مصالح الشعب الفلسطيني
 .اسالمية مستقلة رغم انني كنت قائدا سابقا في حماس، اال ان عالقتي طيبة مع كل االطراف والفصائل

  19/9/2005القدس العربي  
  

  الداخلية تتوعد مستغلي االطفال في تهريب المخدرات
 وتجـار سـموم،     نحذرت وزارة الداخلية، امس، المواطنين وخصوصاً في رفح ، من أن هناك مهـربي             : غزة

وشددت على أنها لن تتهـاون مـع         .يستغلون األطفال في نقل حقائب مملوءة بالمخدرات وإيصالها إلى القطاع         
  .جرمين الذين يستغلون األطفال والظروف الطارئةهؤالء القتلة والم

  19/9/2005الحياة الجديدة 
  

   مرشحاً يتنافسون على مقاعد المجلس المحلي36: صيدا
 مرشحاً من بينهم ثماني نساء في خمس قوائم على مقاعد المجلس القروي التسعة، في بلدة                36يتنافس  : طولكرم
لية كافة القوائم الى االلتزام بالوحدة الوطنية والعائلية ومصلحة جميع           رئيس اللجنة االنتخابية المح    دعاو .صيدا

أهل القرية بكافة فئاتها وعائالتها، موضحا ان اللجنة استكملت كافة استعدادتها إلجراء االنتخابات في أجـواء                
  .نزيهة وديمقراطية وحرة

  19/9/2005األيام الفلسطينية 
  

  ه السلطة نسلّم السالح عندما تطلب: هشام دبسي
ان زيارة ابو مازن الى لبنان اخيرا عبـرت         :  فيها قدم هشام دبسي مداخلة عن الواقع الفلسطيني في لبنان، قال         

عن تطور نوعي في العالقات مع الدول العربية وجاءت زيارة عباس زكي الحقا لتعطي العالقة مع لبنان بعدا                  
ان تطور الفكر   : واضاف. ن جميع االطراف اللبنانيين   الموقف الفلسطيني على مسافة واحدة م     حيث كان   . جديدا

 وفي هذا    الداخل اتفاق اوسلو الذي نقل الوضع الفلسطيني الى      أن  السياسي الفلسطيني ناتج من حقيقة واحدة هي        
اذا كان ابو مازن يطالب بسحب الـسالح        : واستطرد.  فلسطينيا في لبنان او في دول الطوق       االمعنى ال مشروع  

ا في ذلك سالح حماس وفتح وكل الفصائل، وبما ان ذلك يعني تحوال من فكرة الثورة الى فكـر                   في الداخل بم  
ولفـت  . الدولة، فيكون االمر كاريكاتوريا ان نطالب بهذا االمر داخل فلسطين واال نحترم الشرعيات االخـرى              

. ي في منـع هـذه العالقـة    الفلسطينية كانت متوقفة وكان واضحا حجم الدور السور      -الى ان العالقة اللبنانية     
بدا واضحا ان   : واشار الى انه بعد زيارتي ابو مازن وزكي الى لبنان ثمة ضرورة لحل المشكالت القائمة وقال               

الفلسطينيين جاهزون لتسليم السالح عندما تطلب السلطة اللبنانية ذلك، من دون قيد او شرط ومن دون مقايضة                 
وعن التزام الفصائل هـذا الكـالم،       . رسمي من اعلى سلطة فلسطينية     هذا موقف    أنواكد  . مع الحقوق المدنية  

ونحن . قبل، يصبح السالح غير المسلم غير شرعي      تجوهر القضية هو السلطة، واذا قبلت الفصائل ام لم          : قال
  .وسالح المخيمات ورفض الدمج في الحديث عن سالح حزب اهللا. نتحمل كامل المسؤولية عن هذا الكالم

  19/9/2005نانية النهار اللب
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  حماس تتحدى السلطة وتتظاهر بالسالح

غزة ـ رويترز ـ نظم اآلالف من نشطاء حركة حماس مسيرة وسط مدينة غزة امس  في تحد لجهود السلطة 
دم التسامح الفلسطينية الزالة االسلحة غير المرخصة من الشوارع وذلك بعد ايام من تعهد الرئيس الفلسطيني بع

وشارك نحو عشرة آالف عضو من حركة حماس يحملون البنادق والقاذفات الصاروخية . مع الفوضى المسلحة
والصواريخ المضادة للدبابات في المسيرة وسط هتافات من عشرات اآلالف في أكبر استعراض مسلح للقوة 

ها رسالة موجهة الى ارييل شارون ووصف مشير المصري المسيرة بأن. من جانب الحركة بالقطاع منذ سنوات
وقال المصري ان حماس . بأن اآلالف من رجال كتائب القسام سيظلون كما هم ولن يتم تفكيك الجماعة

  .ستواصل تصويب اسلحتها باتجاه اسرائيل الى ان يتم تحرير كل االراضي الفلسطينية
19/9/2005الوطن القطرية   

  
  فيين أجنبّيين كتائب القسام تحبط محاولة اختطاف صحا

قال شهود عيان إن سيارة تابعة لألمن الفلسطيني الحقت سيارة تقل عدداً من المسلّحين في شارع عمر المختار 
وسط مدينة غزة، حيث اختطف المسلّحون اثنين من الصحافيين األجانب، وتم محاصرة السيارة عند مفترق 

ق النار على األجانب موجهين بنادقهم باتجاه رأس أحدهم، فيما السامر، إال أن المسلّحين الخاطفين هددوا بإطال
وقال الشهود إن مجموعة من  .هدد مسلح آخر بإلقاء قنابل بحوزته مما اضطر رجال الشرطة إلى التراجع

كتائب القسام كانت عائدة من العرض العسكري الذي تم في غزة، الحظت األمر، وحاصرت السيارة المدنية 
 .سيطرة عليها حيث الذ المسلحون بالفرار وتمكنوا من تحرير الصحافيين األجنبيينوتمكنت من ال

19/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

  حماس تهدد بـ تشويش حياة المستوطنين
. هددت حركة حماس بتشويش حياة المستوطنين اليهود، اذا استمرت اسرائيل بالتدخل في االنتخابات الفلسطينية

ود الزهار انه اذا قام ارييل شارون  بالتشويش على االنتخابات الفلسطينية القادمة فمن حقنا ان وقال محم
  .نشوش حياة المستوطنين في اي مكان في فلسطين

19/9/2005الخليج اإلماراتية   
  

   شارون- ال ضرورة للقاء عباس:الديمقراطية والشعبية
,  المرحلة بين عباس وشارون ال معنى له وال ضرورة لهالحديث عن لقاء قمة في هذهإن رمزي رباح . قال د

وتسليطه الضوء على السياسة التي تنتهجها , بعد أن عبر شارون عن مواقفه الرسمية في األمم المتحدة
وأنها ستواصل سياستها القائمة على , والقائمة على اعتبار أن إسرائيل قامت بما عليها من استحقاقات, حكومته

وبالتالي هذا يعني أن حكومة شارون وجهت , وضمها القدس عاصمة موحدة إلسرائيل ,ناتتوسيع المستوط
ضربة قاضية لعملية التسوية أو عملية السالم وأن أي مسار سياسي جديد بات في حكم المجمد والمعطل إزاء 

 الن شارون ،ون شار–من جانبه قال كايد الغول انه ال يتوقع شيئا محددا من لقاء أبو مازن  .هذه السياسة
وهو يريد من هذا , سوف يستفيد من هذا اللقاء إلعطاء انطباع أنه بخطة إخالء غزة هو منفتح مع الفلسطينيين 

وحول زيارة رايس قال انها ستأتي لممارسة  .اللقاء الضغط على األخ أبو مازن من أجل إنهاء ضغط المقاومة
يل الى أخذ مجموعة قرارات لها عالقة بجوانب إدارية وتسعى مع حكومة إسرائ, الضغوط على الفلسطينيين 

ولكن لن يكون هناك أي تأثير من أجل , ليس أكثر كنمط حل مشكلة المعابر ومسائل إجرائية من هذا القبيل 
 . إحياء العملية السياسية على اإلطالق 
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19/9/2005عكاظ   
 

  الديمقراطية تقر انتقال حواتمة إلى غزة  
ي للجبهة الديمقراطية باإلجماع ضرورة انتقال نايف حواتمة إلى غزة بعد انسحاب الجيش أقر المكتب السياس

وقال مصدر مسؤول، رفض الكشف عن اسمه لشبكة فلسطين االخبارية، إن عودة األمين العام  .اإلسرائيلي
والوطن، وأعضاء المكتب السياسي هو حق طبيعي لكل فلسطيني شرد بفعل العدوان اإلسرائيلي على الشعب 

موضحاً أن عودته تحتاج إلى تنسيق وتحضير للوصول إلى القطاع بعد استتاب األمور على الحدود بشكل 
  .نهائي، وبالتالي فإن مسألة عودة حواتمة هي مسألة وقت

19/9/2005الخليج اإلماراتية   
 

  تنسيق بين فتح والجهاد 
اقشا آخر التطورات السياسية والوضع على الساحة فتح والجهاد اإلسالمي حيث ن التقى وفدان من قيادة حركتي

بينما حضر . وشارك في اللقاء من فتح سمير المشهراوي وعبد الرحمن حمد وهشام عبد الرازق. الفلسطينية
وأشارت المصادر الى أن اللقاء الذي استمر قرابة ثالث  . عن الجهاد الدكتور محمد الهندي وإبراهيم النجار

يا تتعلق بالشأن الداخلي الفلسطيني وقضايا هامة تتعلق بملف االنسحاب اإلسرائيلي من ساعات ناقش عدة قضا
وطالبت الجهاد بالتفريق بين سالح المقاومة الفلسطينية والسالح الذي يتسبب في حالة االنفالت . قطاع غزة

اركة السياسية وأكد الطرفان ضرورة تعزيز المش. األمني في الشارع الفلسطيني وشددت على ضرورة ضبطه
  . وكاالت.في كثير من الملفات والقضايا المهمة

19/9/2005البيان   
 

 اعتصام للديموقراطية في ذكرى صبرا وشاتيال 
 لمجزرة صبرا وشاتيال، 23نظّمت الجبهة الديموقراطية وفاعليات مخيم برج البراجنة، امس، لمناسبة الذكرى 

ائل منظمة التحرير الفلسطينية والمقاومة واالتحادات واللجان اعتصاماً جماهيرياً، في حضور ممثلين عن فص
تال محمد ابو حسان مذكرة باسم المعتصمين موجهة الى كوفي انان، تؤكد و. الشعبية والمؤسسات االجتماعية

على دعوة مجلس االمن الى إحالة المجرم شارون الى المحاكم الدولية، كما تدعو الى ضرورة تطبيق قرارات 
  . ية الدوليةالشرع

19/9/2005السفير    
 

  ال دليل حول دخول قاعديين إلى فلسطين: الزهار
وشدد ‚ الزهار أنه ليس هناك أي دليل حول دخول عناصر من تنظيم القاعدةالدكتور محمود  أكد :غزة ـ قنا

بناء عليه  و،على أن الذي يحدث هو عبارة عن التواصل بين الشعبين الفلسطيني والمصري بعد سنوات طويلة
حاولوا تصوير االمور وكأنها أدخلت عناصر من القاعدة فقط لتصعيد الموقف الغربي والموقف االميركي وهي 

  .محاولة صهيونية مكشوفة
19/9/2005الوطن القطرية   

 
  مهاجمة دورية اسرائيلية شمال قطاع غزة

ضت الطالق نار من قبل  ذكرت مصادر في الجيش االسرائيلي ان قوة عسكرية تعر- سمر خالد -غزة 
واضافت تلك المصادر ان القوة  .المقاومة الفلسطينية، اثناء مرورها قرب الجدار االمني شمال قطاع غزة
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االسرائيلية قامت باطالق النار على مصدر النيران، منوهة الى ان هذا اول حادث اطالق نار يستهدف قوة 
  .ات االحتالل منهعسكرية اسرائيلية بمحاذاة القطاع منذ انسحاب قو

19/9/2005الرأي األردنية   
  

   الجهاد تطالب ابو مازن االمتناع عن لقاء شارون 
. طالبت حركة الجهاد اإلسالمي عباس االمتناع عن لقاء ارئيل شارون في الثاني من الشهر المقبل: الفت حداد

توجه للقاء شارون الن هذا اللقاء ننصح محمود عباس بعدم ال : 48قال خالد البطش القيادي فى الحركة لعرب 
واوضح البطش ان اللقاء بشارون لن ياتي . اذا تم سيعطى شارون المزيد من الطمأنينة والشرعية لما يقوم به

بجديد ولن يحمل أي شئ للشعب الفلسطيني موضحا ان شارون يريد من خالل هذا اللقاء تقديم نفسه للعالم على 
واشار البطش الى ان عقد هذا اللقاء في هذا الوقت . ل انسحابه من قطاع غزةانه قدم تنازالت كبيرة من خال

بالذات لن يكون لمصلحتنا وسيضفى مزيدا من العبئ على كاهل ابو مازن الن شارون كما العادة سيطالب 
اهل بنزع أسلحة الفصائل والقضاء علي البنية التحتية لها في محاولة منه إلدخالنا فى حرب أهلية وسيثقل ك

  .الرئيس بمطالب اسرائيلية كثيرة وسيحول الموضوع الى موضوع امن 
19/9/2005 48عرب   

  
  نأمل ان ال تقع السلطة في الفخ  : عزام ويوسف وحواتمة

اوضح نافذ عزام ان هناك محاوالت اسرائيلية جديدة لممارسة ضغوط على السلطة عبر استثمار مايعتقده 
 وقال ان على الحكومات العربية . في عملية السالم عبر انسحاب قواته من غزةشارون انه حقق اختراقا ايجابيا

مهمة كبيرة في وقف عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني وعدم الوقوع في الفخ االسرائيلي الن اسرائيل 
ام ماتزال مستمرة في االستيطان في الضفة ومستمرة في بناء الجدار والتهويد وهي ماتزال ترفض االلتز

واعرب عن عدم تفاؤله بنجاح قمة شارون عباس , بالقرارات الدولية ولهذا نقول ان شارون ليس حمامة سالم
وحول جولة .. باعتبارها ستعمل على تلميع وتحسين صورة شارون وان ابو مازن لن يحقق اي شيء منها

  .موقف االسرائيليرايس قال ال نتوقع منها شيئا لصالح الفلسطينيين مشيرا الى انها ستدعم ال
 حسن يوسف فقال يجب ان ال يقع الفلسطينيون في فخ االسرائيليين فشارون يرغب ان يعطي صورة الشيخاما 

مازن ولكن في الواقع شارون ال يرغب في السالم اطالقا  للعالم انه راغب في السالم ولهذا يرغب في لقاء ابو
  يد وبناء الجدار وقال ال نتوقع شيئا من جولة رايس واكبر دليل مايجري من استمرار لالستيطان والتهو

ستعمل على دعم االسرائيليين والمطلوب الضغط على   ال امل من جولة رايس النها:اما نايف حواتمة فقال
االسرائيليين كما اعرب عن عدم تفاؤله بلقاء القمة االسرائيلية الفلسطينية معتبرها محاولة لتحسين صورة 

 .المرحلة خطرة وعلينا دراسة طبيعة تحرك شارون القادم حتى ال نقع في الفخ.. تمةشارون واضاف حوا
19/9/2005عكاظ   

  
  السلطةسالح ال يرون ضرورة لوجود سالح غير % 54.1: إستطالع

من أفراد العينة ان    % 58.7 أن    اجرته جامعة النجاح في نابلس       بين استطالع للرأي    :رومل شحرور السويطي  
من أفـراد العينـة ال      % 54.1ينية قادرة على فرض االمن والنظام في قطاع غزة كما أظهر أن           السلطة الفلسط 

وقد تناول هـذا االسـتطالع       .يرون ضرورة لوجود سالح في قطاع غزة غير سالح أجهزة االمن الفلسطينية           
  . عدة مواضيع2005 أيلول 16-14الذي اجري خالل الفترة الواقعة ما بين ) الرابع عشر(

  18/9/2005 48عرب 
  



 

 11

  جّرف مساحات من األراضي لصالح مستوطنةياالحتالل 
شرعت قوات االحتالل امس، في تجريف مساحات من االراضي الواقعة الى الغرب من مستوطنة كريات اربع                

 فيمـا ذكـرت   ،شرق الخليل، بهدف شق طريق استيطانية تربط بين المستوطنة ومركز لقوات حرس الحـدود            
على االقل اعتقال اثر مداهمات في وادي ابو اكتيلة غرب المدينة، وقرية خرسا الواقعـة               مصادر ان مواطنين    

  .الى الجنوب من بلدة دورا
  19/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  صهاينة يعتدون على فلسطينّي قرب طبريا

ة طبريـا،    وابنه أثناء قيامهما برحلة على شاطئ بحيـر        48اعتدت مجموعةٌ من الصهاينة على أحد فلسطينيي        
بقصد القتل، وذلك عقاباً لهما على قيام الفلسطينيين بهدم الكنس اليهودية في قطاع غـزة، علـى حـد قـول                     

إنّه تعرض إلى اعتداء من قبل يهود متطرفين حيث قاموا بـضربه             وقال نبيل قشيش من مدينة عكا      .المعتدين
وأعلن أنّه تقدم بـشكوى إلـى الـشرطة          .رقهواختطاف ابنه، الذي لم يتجاوز العام ونصف العام، وهددوا بح         

الصهيونية، التي أبلغته أنها ستُحقّق في الموضوع، وأشار إلى أن الشرطة لم تقم باعتقال أي مشبوٍه حتـى اآلن              
  !!.بالرغم من أنّه أعطى أوصاف المعتدين لهم

  19/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  ول إلى أراضيهمالوص االحتالل منع فالحي قرية بتير
منعت سلطات االحتالل فالحين من قرية بتير، جنوب القدس المحتلة، من الوصول إلى أراضيهم داخل أراضي                

رغم أن اتفاقية الهدنة بين الكيان واألردن، أقرت بحقّهم          1949 المحتلة، لزراعتها، كما اعتادوا منذ عام        48الـ
هم الحقّ بأي تصرٍف آخر بها، كالبيع أو البناء عليها، ألنّهـا            بالوصول إلى أرضهم وزراعتها دون أن يكون ل       

     ى حدود الكيان الصهيونياتفاقية رودس بالنسبة            .تقع فيما يسم اطٌ من جيش االحتالل فالحي بتير بأنوأبلغ ضب
  .للكيان تعتبر الغية، وأن على المتضرر أن يلجأ إلى األمم المتحدة

  19/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  مخطط إلحداث خلل ديمغرافي هدفه الضغط وفرض األمر الواقع
كشفت دراسة صدرت مؤخراً، حول االستيطان في القسم الشرقي من مدينة القدس وحولها،             :   وفـا -رام اهللا   

 دونم من أراضـي     24200 وحتى شهر شباط الماضي ما مجموعه        1968أن إسرائيل صادرت منذ بداية عام       
وبينت الدراسة، التي أعدها خبيـر الخـرائط         . مستوطن 182000أقامت عليها وحدات سكنية يقطنها      المدينة،  

خليل تفكجي، أن عدد المستوطنين في هذه الوحدات، مرشح للزيادة بنسبة كبيرة، خاصـة وأن المـستوطنات                 
ناء، حيث سيكون بإمكانهـا     المقامة قابلة للتسمين أفقيا وعمودياً، وأن العديد من هذه المستوطنات في مرحلة الب            

ولفتت الدراسة إلى أن سلطات االحتالل، خلقت في مدينـة القـدس             .استيعاب عشرات اآلالف من المستوطنين    
واقعاً سياسياً وديموغرافياً جديداً على حساب الجغرافيا الفلسطينية، وذلـك عبـر نهـب األراضـي، وبنـاء                  

طنين المقدسيين البناء فيها، وسياسـة هـدم البيـوت،          المستوطنات، وتحديد مناطق خضراء يحظر على الموا      
ورفض منح تراخيص البناء، مما أدى إلى خلل ديموغرافي، تستخدمه إسرائيل كوسـيلة للـضغط فـي أيـة                   

  .مفاوضات مع السلطة الوطنية إلنجاز اتفاقيات تخدم المصالح اإلسرائيلية
  19/9/2005الحياة الجديدة 
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   النضال ضد الجدار أشهر من7أبو رحمة يروي قصة 
أن يكرس شخص نفسه للعمل الطوعي في األراضي الفلسطينية المحتلة، أصبح شيئا من   :مصطفي بشارات

عبد اهللا أبو رحمة ت، الضروب المستحيلة، ويثير في الوقت ذاته تساؤالت حول مصدر تمويل مثل هذه النشاطا
 قرية بلعين ، أكد انه ليس من هؤالء، وأنه اعتمد مع ، وهو رئيس اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في) عاما35(

زمالئه في اللجنة لتمويل فعاليات بدأوها ضد هذا المشروع االستيطاني االسرائيلي التوسعي، والذي يستهدف 
سرقة أراضي بلدتهم، بأقل القليل، بعيدا عن المصاريف الزائدة التي قد ينفقها آخرون علي فعاليات وطنية 

   .ري، لم تؤت الثمار المرجوة منها رغم بذخهم في االنفاق عليهافلسطينية أخ
قصة أبو رحمة مع الجدار بدأت قبل سبعة شهور في سلسلة من التظاهرات واالعتصامات السلمية التي أقيم 
معظمها علي أراضي القرية، واعتقل خالل تلك الفترة أربع مرات، أنقذته فيها من السجن لدي اإلسرائيليين 

 التلفزة، التي اتجهت لتغطية هذه الفعاليات نتيجة الطريقة المبتكرة التي نفذت فيها في كل مرة، وبشكل عدسات
وشدد علي أنه  .مختلف عن المرة السابقة، وضمن االمكانات المتاحة، مع الحرص علي تقليل المصاريف

جود قوة فلسطينية تكفل ردع وقال ان عدم و. ليست لديه أية عالقة بعمليات الصرف، وبأنه موظف في مدرسة
إسرائيل عن ممارساتها التعسفية، واستمرار واشنطن في تقديم الدعم لتل أبيب، وانصراف األنظار الي العراق، 
يجعل هذا الشكل النضالي هو الوسيلة األنجع لفضح الممارسات اإلسرائيلية، في وقت تحاول فيه أجهزة إعالم 

 .النضال الفلسطيني هو عمل إرهابيالدولة العبرية إقناع العالم بأن 
  19/9/2005القدس العربي  

 
  اقترابك من القدس يهينك أكثر.. حاجز قلنديا

حاجز قلنديا ليس كغيره من الحواجز العسكرية؛ فبحكم قربه مـن القـدس تـشدد إسـرائيل                   :يوسف الشايب 
مهانة تفوق ما يتعرضـون لـه عنـد         إجراءاتها األمنية عليه؛ مما يعرض الفلسطينيين يوميا أللوان شتى من ال          

علـى الفلـسطيني    : نت.ويقول مراسل إسالم أون الين     .الحواجز األخرى، كما تعكس ذلك روايات فلسطينيين      
يجبر و.  مترا كأمر ينفرد به هذا الموقع      30 حواجز في أقل من      6الخارج من رام اهللا عبر حاجز قلنديا اجتياز         

وتطول . سطينيينة ويستخدمها الجنود للتنكيل بالف    بثالث بوابات إلكتروني  حاجز على المرور    الكل فلسطيني يعبر    
 . حاجز بحقهـم يوميـا    الروايات الفلسطينيين عن ممارسات اإلذالل والمهانة التي ينتهجها جنود االحتالل على            

في نفوس  حاجز رمزا لبشاعة االحتالل الذي ابتدع جنوده سياسات عدة لترسيخ القهر واإلذالل             الوبعدما أصبح   
الفلسطينيين يفكر عدد من فلسطيني القدس في تقديم التماس للمحكمة اإلسرائيلية العليا إلزالـة هـذا الحـاجز                  

ويدلل المراقبـون علـى ذلـك بـأن القـوات            .بوصفه غير قانوني؛ األمر الذي يراه مراقبون أمرا مستحيال        
انتهى مقاولون إسرائيليون قبل أسابيع مـن       اإلسرائيلية تعمل على فرض أمر واقع جديد في محيط الحاجز؛ إذ            

وتتسارع أعمال البناء لتحويل الحاجز إلى معبر مروري علـى غـرار            . إنشاء معسكر ضخم لقوات االحتالل    
حاجز إيريز على مدخل قطاع غزة؛ فبحسب المصادر اإلسرائيلية سيتحول حاجز قلنديا إلى بوابة فـي جـدار                  

  .ش االحتالل أنها تهدف لتسهيل حياة الفلسطينيينالفصل العنصري، في إجراءات ادعى جي
  18/9/2005اسالم اون الين 

  
  معبر الكرامةىإسرائيل تعيد استخدام جهاز مثير للريبة عل

 الضفة الغربية لـ القدس العربي أنهم تعرضوا ىأفاد مراسلون عدة قدموا من األردن ال :مصطفي بشارات
نبي بواسطة جهاز تفتيش مريب عبارة عن غرفة زجاجية بطول ل ألللتفتيش علي الجانب اإلسرائيلي من جسر

نحو مترين، يتعين علي كل المسافرين دخولها، والسماح لهم بالتالي التوجه الي أغراضهم وحاجياتهم التي 
وضعت علي قشاط خاص قام بنقلها الي مكان قريب من الحافالت، كي يأخذوها، ويمضوا عائدين الي مدنهم 
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انه لدي مرور أي شخص من هذه الغرفة يتعرض لحزمة : وقالت احدى المسافرات .أو قراهمأو بلداتهم 
وتابعت  .هوائية قوية تصيب جميع أنحاء جسمه، مشيرة الي أنها شعرت بخوف شديد وقلق شديدين نتيجة ذلك

ائيليات اللواتي أن المسافرين اآلخرين أبدوا ارتيابا مماثال من طريقة التفتيش هذه، ولكون المجندات اإلسر
 .يتابعن التفتيش عبر هذه الغرفة يتم تبديلهن كل ربع ساعة

  19/9/2005القدس العربي 
  

  فيوفيلوس الثالث بطريركيا جديدا خلفا الرينيوس
 امس، على انتخـاب البطريـرك        صادق  الرئيس محمود عباس   أن : غزة من   18/9/2005 وكالة وفا    ذكرت

وأعلن في مرسوم رئاسي موافقته على تعيين البطريرك ليكون         . ديدا للقدس ثيوفيلوس الثالث ليكون بطريركا ج    
بطريركا جديدا للقدس، وإناطة جميع الحقوق واالمتيازات المرتبطة بهذا المنصب بغبطته عمالً بالعهدة العمرية              

  .والقانون بحكم التعامل والعادات القديمة التي يتمتع بها
 اب  يتضمن اعترافـا      30صدر مرسوم ملكي بتاريخ     أنه   : بترا عن عمان من 19/9/2005 الدستور وأضافت

   .فيوفيلوس بطريركيا جديدا خلفا الرينيوس الذي تم عزله مؤخرا وتصديقا ملكيا بانتخاب رئيس اساقفة طابور
  

  اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع تدين الهرولة نحو اسرائيل
مقاومة التطبيع هرولة عدد من الدول اإلسالمية والعربيـة نحـو            أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية ل     :الفت حداد 

وقال عمر شلح رئيس اللجنة خالل مؤتمر صحفي         .إقامة عالقات تطبيع مع إسرائيل لمجرد انسحابها من غزة        
ان قيام الدول العربية واإلسالمية بالتطبيع مع إسرائيلي يعنى بيع للقضية الفلسطينية والقدس بثمن زهيد وإنهاء                

واكد شلح ان االنسحاب من قطـاع غـزة ال يعنـى انتهـاء               .الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي علي بوابة غزة       
االحتالل في كافة االراضي الفلسطينية داعيا محمود عباس والملك السعودي عبد اهللا إلى نفي ما تناقلته وكاالت                 

ائيل محذرا في الوقت نفسه دولتـي قطـر         األنباء على أنهما أعطيا الضوء األخضر للباكستان للتطبيع مع إسر         
 طالب شلح خالل المؤتمر شيخ األزهـر        اكم  .وتركيا من لعب دور السمسار في هذه التجارة المسماة التطبيع         
 وأعلن نية اللجنة إقامة مؤتمر كبير في فلسطين         .بالعدول عن فتواه التي اتهمه فيها بإجازة التطبيع مع إسرائيل         

   .ول من شهر أكتوبر القادم سيحضره شخصيات محلية وعربيةلمقاومة التطبيع في األ
  18/9/2005 48عرب 

  
  مشروع تطبيعّي صهيونّي فلسطيني إلنتاج زيت زيتون

     ،حكومة االحتالل أعلنت عن طريقٍة جديدة ستسمح لها بتصدير زيـت             أمسزعمت إذاعة العدو الصهيوني أن 
ما فيها الدول التي ال تقيم عالقات دبلوماسية أو تجاريـة معهـا،        الزيتون إلى جميع دول العالم، دون استثناء، ب       

ويأتي هذا المشروع في الوقت الذي تعاني فيه الدولـة           .وذلك من خالل إقامة مشروٍع مشترٍك مع الفلسطينيين       
ـ     ) إسرائيلياً(إن مشروعاً   : وقالت. العبرية من أزمة في تصدير زيت الزيتون       ت فلسطينياً مشتركاً، إلنتـاج زي

الزيتون وتصديره، سيطلق اليوم برعاية الحكومة اليابانية، وبحضور عدٍد من كبـار الـصناعيين الـصهاينة،                
  .مشيرة إلى أنّه سيشارك في هذا المشروع أربعون من أصحاب المعاصر الصهاينة والفلسطينيين
  19/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  !مدرسة خاصة للبنات في مدينة رهط

  شرعت بلدية رهط بالتخطيط لبناء مدرسة ثانوية للبنات فقط في المدينة، في خطوة هي األولـى                  :عقبيياسر ال 
جاء ذلك بمبادرة من رئيس البلدية، طالل القريناوي، الذي يقول ان الهدف هـو تحقيـق                . من نوعها في النقب   
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وحسب قولـه،    .عض العائالت مناخ تعليمي أفضل للبنات، خاصة وأن ظاهرة التسرب مرتفعة بين البنات في ب            
فقد تفاجأ المسؤولون في وزارة التعليم من طلبه، لكنه يستجيب لمتطلبات السكان في المدينة ويعمل لمصلحتهم                

  .وقال انه سيعمل للمصادقة على المدرسة الثانوية في وزارة التربية والتعليم، واالعتراف بها .فقط
  18/9/2005 48عرب 

  
  إلصالح والتغيير ويعتقل ثالثة من ناشطيهااالحتالل يستهدف كتلة ا

اعتقلت قوات االحتالل ثالثة من ناشطي الدعاية االنتخابية عن حركة اإلصالح والتغيير المحسوبة على حماس               
إن اعتقال هؤالء الشبان يأتي ضمن سياسة االحـتالل         : وقال مسؤولون في اللجنة    .في منطقتي رام اهللا والقدس    

  .حي الحركة اإلسالمية ضمن قوائم اإلصالح والتغيير خاصة في منطقتي القدس ورام اهللافي إعاقة تقدم مرشّ
  19/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  الطيبي يلتمس اإلفراج عن أسرى غزة

 قدم النائب أحمد الطيبي امس التماسا مبدئيا هاما للمحكمة العليا االسرائيلية ضـد الحكومـة االسـرائيلية                  : قنا
 الى أن المـادة     ،وأشار في االلتماس الذي قدمه    ‚ ق سراح جميع االسرى والمعتقلين من سكان قطاع غزة          الطال

 من معاهدة جنيف تلزم الدولة المحتلة المنسحبة من منطقة ما أن تنقل كافة المعتقلين من سكان االراضـي                   77
وأضاف أن اسـرائيل وعلـى      ‚ مذكورةالتي انسحبت منها الى الجهة التي تسلمت مقاليد االمور في االراضي ال           

  .الرغم من ذلك فانها ال تنوي تسليم االسرى والمعتقلين من سكان القطاع للسلطة الوطنية الفلسطينية
 19/9/2005الوطن القطرية 

  
  النائب بشارة التقى االسرى في سجن جلبواع

 حيث التقى االسرى السياسيين     قام النائب عزمي بشارة صباح اليوم بزيارة الى سجن جلبواع في غور االردن            
واستمع الى قضايا االسرى المختلفة بما في ذلك ظروف السجن، وأجاب على تـساؤالت االسـرى بالنـسبة                  

  .وقد عبر االسرى عن صالبتهم وصمودهم وتمسكهم بقضايا شعبهم .لالوضاع السياسية
  19/9/2005 48عرب 

  
  لشهر الحاليحملةٌ دولّية لنصرة األسرى تنطلق في العشرين من ا

أنهت الطواقم واللجان الفنية واإلعالمية في مركز األسرى لإلعالم استعداداتها إلطالق الحملة الدولية لإلفـراج       
ـ     من خالل تشكيل لجاٍن إعالمية وفنية من جميع محافظـات          ,  من الشهر الحالي   20عن األسرى المقررة في ال

من جهته أكّد محمد بدر، مدير مركـز         .ة والعربية والدولية  الوطن لتفعيل الحملة على جميع المستويات المحلي      
األسرى لإلعالم، أن المركز سينفرد في تغطية الحملة من خالل تخصيص ملفٍّ خاص للحملة يحتـوي علـى                  
تقارير وصوراً خاصة عن األسرى القدامى وأوضاعهم ورسائل تضامنية من داخل الـسجون، إضـافةً إلـى                 

جون والمعتقالت الصهيونية مع الحملة وآخر تحركات وسير الحملة الدوليـة إلطـالق             الردود المتتالية من الس   
وأشار بدر إلى أن المركز سـيزود        .سراح األسرى وذلك من خالل موقع المركز الخاص على شبكة اإلنترنت          

باألسـرى مـن    كافة وسائل اإلعالم على مدار الساعة بآخر المستجدات المتعلّقة بالحملة والمواضيع الخاصة             
  .خالل الموقع اإللكتروني للمركز

  19/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  فيلم وثائقّي عن حياة أسيراٍت في مهرجان اإلسماعيلّية
عِرض الفيلم التسجيلي الفلسطيني نساء في صراع، لبثينة كنعان الخوري، ضمن فعاليـات الـدورة التاسـعة                 

التسجيلية والروائية القصيرة، ويعرض تجارب ثالث معتقالت فلسطينياٍت يحملن         لمهرجان اإلسماعيلية لألفالم    
رسمية عـودة وعايـشة     : ويتطرق الفيلم إلى تجارب المناضالت الفلسطينيات      .حلماً لمستقبٍل ال ينسى الماضي    

 المعتقالت  ويروي الفيلم من خالل مقابالٍت مع     . عودة وروضة البصير، وهن من أوائل المعتقالت الفلسطينيات       
 وصوالً إلى االعتقال ومن ثم اإلفراج عنهن وتـأثير          ،السابقات أحالمهن قبل الحرب والتحاقهن بالمقاومة بعدها      

  .المرور بتجربة التعذيب على حياتهن ومستقبلهن
  19/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  تسميم أسير بغذاء فاسد

عويوي ان األسير يعقوب ابو عصب قد اصابه التسمم بسبب تناوله           أفاد محامي نادي االسير الفلسطيني فهمي ال      
وجبة غذاء فاسدة قدمها له السجانون الصهاينة، وقد اصاب االسير المذكور التسمم اثناء التحقيق معـه وفـي                  

 دقيقة من تناول الغذاء الفاسد اخذ االسـير         40وقال المحامي انه وبعد      .غرفة المحقق بعد ان احضر له الطعام      
بو عصب يصرخ من شدة االلم في بطنه وأخذ يتقيأ واصابه اسهال شديد، وقد اقر طبيب عيادة المسكوبية بعد                   ا

  .فحصه انه اصيب بالتسمم
  19/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
  حماس تحذّر من اإلهمال الطبي المتعّمد للمعتقل شكري الخواجا

اإلداري وللمرة الثانية على التوالي لألسـير شـكري         استنكرت حماس قيام سلطات االحتالل بتجديد االعتقال        
الخواجا، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة تسع سنوات، ورغم تدهور حالته الصحية بسبب اإلهمال الطبـي                 

وشددت حماس في بياٍن صادٍر عنهـا        .المتعمد حيث فقد الرؤية تماماً في عينه اليمنى وجزئياً في عينه اليسرى           
ذّرت أكثر من مرٍة من اإلهمال الطبي المتعمد لألسرى، وفقدان األسرى للحد األدنى من الظـروف             على أنّها ح  

  .الصحية الالزمة، داعيةً المؤسسات الحقوقية واإلنسانية للقيام بدورها المطلوب تجاه هذه القضايا اإلنسانية
  19/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ناالحتالل يلغي االفراج عن اسيري

عاما التي كانت تنتظر مع اطفالها االربعة االفراج عن زوجها حسان            27 انهارت صبحية عياد   :ب.ف. ا -غزة  
المقرر امس عندما ابلغت بقرار اسرائيلي بابقاء زوجها وابن عمه قيد االعتقال وابقائه اسيرا بحجة انه يـشكل                  

ر خطير جدا النه ربما يشكل مقدمة لتغيير        واعتبر وزير شؤون االسرى ان هذا القرا       .خطرا على امن اسرائيل   
  .الوضع القانوني للكثير من االسرى الذين لم تتم محاكمتهم

  19/9/2005الحياة الجديدة 
  
  

 تزايد اإلجراءات القمعية والمعاناة في سجن نفحة
نفحةاإلسرائيلي، أكد نادي األسير الفلسطيني اليوم تزايد اإلجراءات القمعية والمعاناة النفسية والصحية في سجن              

وقال النادي إن المعتقلين في هذا السجن،       .  أسيراً ومعتقالً، يقضون أحكاماً مختلفة     740الذي تزج فيه إسرائيل     
اشتكوا لمحاميه فواز الشلودي، الذي زاره مؤخراً، من استمرار المعاناة والضغط النفسي عليهم من قبـل إدارة                 
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 اإلهمال الطبي والمماطلة في العالج لألسرى المرضى، حيـث          ،اةوأضاف أنه من أبرز أشكال المعان      .السجن
 .يفتقد للحد األدنى من االهتمام بهذه الحاالت، وخاصة الحاالت التي بحاجة إلى عمليات جراحية

  19/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

  ح حماسشارون يطالب االتحاد األوروبّي واألمم المتحدة بالضغط على السلطة لنزع سال
 طلب شارون من االتحاد األوروبي واألمم المتحدة ممارسة الضغوط على السلطة الفلـسطينية              :القدس المحتلة 

لتقوم بنزع سالح حماس ومطالبتها بإلغاء ميثاق هذه الحركة الداعي إلى إبادة دولة إسرائيل شـرطاً لمـشاركة            
نيويورك أمام رؤساء المنظمات اليهودية فـي        ا في جاء ذلك خالل كلمٍة ألقاه     .حماس في االنتخابات التشريعية   

وادعى أنّه لن يمنع إجراء االنتخابات في السلطة ولكنه لن يقـدم للـسلطة أي مـساعدٍة إذا                  . الواليات المتحدة 
  !!.شاركت حماس في هذه االنتخابات

  19/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   في غزةين الالجئصحيفة عبرّية تدعو لتوطين عدٍد من
 دعا كاتب صهيوني، إلى اغتنام االنسحاب من غزة، في االلتفاف على حق العودة الفلـسطيني،                :القدس المحتلة 

  .48عامبمحاولة إعادة الالجئين الفلسطينيين إلى القطاع، بدالً من أراضيهم وديارهم المحتلة 
وشدد على أن ترتيب عودة      .الفلسطيني يجب تهميش دور األنروا، بهدف طمس معالم اللجوء          :وقال غرينشتاين 

الالجئين إلى غزة، وإعادة تأهيلهم فيها، والحصول على الصالحيات من األونروا؛ قد تكون دالئل على التـزام                 
وأضاف أنّه إذا تم تقليص دور وكالة الغوث مع تسليم ملفات الالجئين             .دولتين لشعبين : السلطة الفلسطينية بمبدأ  

نها التفاوض على حلٍّ دائٍم ونهائي لقضية الالجئين، عن طريق عودة بعض الالجئـين إلـى                للسلطة، فيمكن حي  
غزة، وبالتالي رمي الكرة في ملعب الدول المضيفة لالجئين بهدف إحراج تلك الدول وتوطين ما تبقّى منهم في                  

  .أراضيها
  19/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  ة يطالب بالتزامات الخارط   شارون
من اكتـوبر      الثاني   عباس في أعلن شارون امس بانه سيجتمع مع الرئيس          : وكاالت ،   عبدالرازق أبوجزر  ،   غزة

تدعمها الواليات     خطة خارطة الطريق للسالم التي       القادم وسيحثه على الوفاء بالتعهدات الفلسطينية الواردة في       
ان اساعد ابو      أود من كل قلبي      ك امام مجموعة من اليهود االمريكيين     نيويور   كلمة ألقاها في     وقال في   . المتحدة
خطة خارطة الطريـق ومنهـا         يف الفلسطينيون بالتزاماتهم المنصوص عليها في        وأكد شارون انه مالم    .  مازن

   . لة فلسطينيةباقامة دو   تقضي   الخطة التي   قدما في   يكون بمقدور اسرائيل المضي   نزع سالح النشطاء فلن
  19/9/2005األيام البحرينية 

  
  اسرائيل تسلم خرائط البنى التحتية للمناطق المحررة

اعلنت متحدثة عسكرية اسرائيلية ان لقاء فلسطينيا اسرائيليا عقد امس عنـد معبـر              : ب.ف. ا -القدس المحتلة   
ف كوخافي ونير برس التقيا مـسؤولين        ان افي  ,وقالت .ايريز، في اطار الجهود المبذولة للتنسيق بشأن المستقبل       

  . خرائط حول البنى التحتية التي تركتها اسرائيل في قطاع غزةتم تسليمهمو . فلسطينيين
  19/9/2005الحياة الجديدة 
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  استمرار البناء في مستوطنات جديدة في الضفة

ستمرار بناء غير قانوني     سنيه عن ا    خالل جولة قام بها عضو الكنيست،      كشف النقاب امس، من   :  وفا ،تل أبيب 
وقال معقبـاً علـى      .في الضفة، شمال رام اهللا، رغم التصريحات التي ادلى بها شارون، ورغم تقرير ساسون             

وقام سنيه بجولة تفقدية في شمال رام اهللا برفقـة بعـض             .شارون يتحدث مثل سريد لكنه يفعل مثل ايتام       : ذلك
 . علي، وتبين أن هناك أعمال بناء واسعة لبيوت جديـدة          ضباط الجيش في بعض المستوطنات بجانب مستوطنة      

إنهم كانوا في نفس المكان قبل فترة وجيزة، إال أنهم لـم يـشاهدوا هـذه          : وقال الضباط تعقيباً على ما شاهدوه     
كما تم الكشف أيضاً في نفس المكان عن اتصال بالكهرباء دون علم شركة الكهرباء اإلسـرائيلية                 .األعمال أبداً 

  .جهات المختصة كما ادعى الضباط، وقالوا إنه يجري الحديث عن تطورات جديدة ال علم لهم بهاأو ال
  19/9/2005الحياة الجديدة 

  
  غور األردن خطّ أحمر استراتيجّي ال يمكن التنازل عنه: صحيفة عبرّية
عتبار تلك المنطقة خطّ     أكّدت صحيفة عبرية أن غور األردن هي خطٌّ أحمر ال يمكن تجاوزه، با             :القدس المحتلة 

وقال عوديد تيره، في مقاٍل له نـشرته أيـديعوت           .دفاٍع استراتيجي للكيان الصهيوني من أي هجماٍت محتملة       
 لوجود إسرائيل من كّل المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل قبـل وبعـد                  :أحرانوت إن غور األردن هو األهم 

زخم االنسحابات التي ستدفع إسرائيل إلى ما دون الكتلة الحرجة          محذّراً من فكرة االنسحاب منه ضمن       . 1967
وأضاف أنّه رغم التوجه العـام نحـو         .للمنطقة المحتاج إليها للدفاع عنها أو حتى ستؤثّر نفسياً على قوة ثباتها           

جعل التسوية، وكون األردن مستقرة، وانتظام الجيش األمريكي في العراق، وصدأ الجيش السوري، يمكن أن ي              
 لكن ال يجوز تأسيس استراتيجية طويلة األمد على فرض أن هذه الظـروف الخاصـة                .الغور ذو أهمية ضئيلة   

الدفاع عن إسرائيل بغير الغور سيكون على أعمدة هشة بغير أي حاشيٍة أمنية فـي      : وقال إن  .ستوجد إلى األبد  
يزاد علـى   . ظام السريع لتجنيد قوات االحتياط    حال أي إخفاٍق استخباري، أو تردد سياسي أو صعوبة في االنت          

ذلك أن إسرائيل ستكون قابلةً للمس وعديمة القدرة على تحمل المخاطرات، إلى درجة أن االستراتيجية الوحيدة                
  . التي ستستطيع األخذ بها ستكون الخروج في هجوٍم ردعي ما بقي الوضع األمني غير واضح

  19/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  االحتالل يعتزم تعزيز االستيطان في الجوالن
 ذكرت اإلذاعة العبرية، صباح األحد أن وزارة السياحة تنوي استثمار عشرات ماليين الشواقل              :القدس المحتلة 

وأضافت اإلذاعة أنّه بموجب هذه الخطـة ستخـصص         . خالل السنوات القادمة لتعزيز االستيطان في الجوالن      
  .لتطوير السياحة في القرى الدرزية في الجوالن بما في ذلك إقامة غرف استضافة وأسواقمبالغ مالية 

  19/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  اسرائيل تغلق الحدود مع غزة 
 اعلنت الحكومة اإلسرائيلية عن سلسلة من األجراءات ضد السلطة فـي مقـدمتها              : جمال جمال  ،القدس المحتلة 

لقطاع واغالق معبري صوفا وايرز امام الفلسطينيين واالجانب مما ادى الى احتجاز عـدد              إغالق الحدود مع ا   
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة أن الـسلطة        .من الوزراء الفلسطينيين ومنعهم من التنقل بين الضفة والقطاع          

ير المعـابر   وقال سليم ابو صفية مـد     . تعمل مع مصر اآلن على ضمان عودة أي فلسطيني تسلل عبر الحدود           
  . الفلسطينية ان اتصاالت تجري بهدف السماح بدخول ستة وزراء فلسطينيين للمشاركة في اجتماع مع عباس

  19/9/2005 الدستور
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  اسرائيل تنصب تكنولوجيا متقدمة لمراقبة الحدود مع غزة

 التكنولوجيـا   تبني اسرائيل على طول حدودها مع غزة حاجزا مزودا بأحدث ما توصلت اليه            : ب.ف. ا ،القدس
وافادت مصادر عسكرية اسرائيلية االحد لوكالة فرانس برس بأنه سـيتم   .المتقدمة من اجل تأمين أمن اراضيها    

وضع انظمة دفاعية عديدة لم تستخدم قبل اآلن في الجدار االمني الجديد الذي يفترض انتهاء العمل به خـالل                   
ئيلي ما ان تنتهي االشغال، خط دفاعي ثالثـي يمتـد           وقالت المصادر انه سيكون للجيش االسرا      .بضعة اشهر 

ثـم  . ويتألف الخط االول على الحدود تماما من اسالك حديدية شـائكة .  كلم50بمحاذاة الحدود مع غزة مسافة  
امـا   .توجد مساحة فارغة من بضعة امتار، يرتفع بعدها السياج االمني القديم المزود بأنظمة مراقبـة حديثـة                

وسيكون هنـاك طريـق   . مزود بأحدث اساليب التكنولوجيا المتطورة، فيشكل خط الدفاع الثالث  السياج الجديد ال  
كما يوجد طريق خارجي للدوريات يكمل التجهيزات التي يفترض         . للدوريات بين السياج االول والسياج الثاني     

  .ان تمنع اي تسلل الى بلدات جنوب اسرائيل المالصقة للحدود
: من مركز الدراسات االستراتيجية جافي في جامعة تل ابيب لوكالة فـرانس بـرس             وقال الباحث مارك هيلر     

االتجاه هو الى ادخال التقنيات الحديثة جدا في االنظمة الدفاعية واقامة حاجز مـادي علـى االرض، الننـا ال               
  .نستطيع الرهان فقط على قوة االقناع

ا الجاري بناؤه، يتطابق مع المفهوم الجديد لـ حدود         واشارت وسائل االعالم الى ان الجدار االمني المتطور جد        
  .يتم التحكم بها عن بعد

وذكرت يديعوت احرونوت ان عربات آلية قادرة على كشف العبوات الناسفة وعلى تفجيرها ستقوم بـدوريات                
  .بين السياجين القديم والجديد

  19/9/2005الغد األردنية 
  

  تنياهو  الف شيكل لتمويل مكتب ن16تخصيص مليون و
 الف شيكل لتمويل مكتب نتنيـاهو، بـصفته         16قررت لجنة المالية التابعة للكنيست االثنين، تخصيص مليون و        

  .وحسب ما قاله ممثل وزارة المالية فان الميزانية المخصصة لنتنياهو هي لستة أشهر فقط !رئيس حكومة سابق
  19/9/2005 48عرب 

  
  قالً في الوقت الذي يناسبه  شارون سيقيم حزًبا مست: نتنياهو والندو

بعث نتنياهو والندو، برسالة مشتركة إلى أعضاء مركز الليكود، قبل اجتماع المركز للتصويت علـى اقتـراح                 
تكثر العالمات التي تؤكد    : تقديم موعد االنتخابات الداخلية للحزب الذي قاداه اإلثنان لإلطاحة بشارون، جاء فيها           

وحثّ االثنان أعضاء المركز للتـصويت إلـى        .  الليكود، واقامة حزب مستقل    على نوايا شارون االنفصال من    
  .جانب اقتراح تقديم موعد اإلنتخابات الداخلية البرايميرز

اذا : ورد اإلثنان على التصريحات الصادرة عن مستشاري شارون في الرسالة حول نيته االنفصال عن الليكود              
كما وجـاء فـي     . ضل ان يقوم بهذا اليوم وليس عشية اإلنتخابات       كان شارون يريد اقامة حزب جديد، من األف       

شارون يحاول التنصل من التزام بقائه في الليكود من أجل حفظ امكانية االنفصال عن الليكـود فـي                  : الرسالة
إذا قرر تأجيل االنتخابات الداخلية فهذا يعني أن اعضاء مركز الليكود يعطـون             : وجاء ايضا  .وقت مناسب له  

بعـد  : وجـاء أيـضا    .وء االخضر لشارون النسحابات أخرى تحدث عنها إثناء خطابه في األمم المتحدة           الض
وعلى اعضاء مركز الليكود التـصريح      . التهجير وحرق الكنس وتهريب االسلحة، ستكون هذه خطوة اجبارية        

   .الليكود لن يتفكك ويرفض اقتراحات شارون. بانهم ال يساومون
  18/9/2005 48عرب 
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  يكود بات مسألة وقت لخروج شارون من ال: تنياهون

: واضـاف . اعتبر نتنياهو، انه من الواضح له ان شارون سيترك الليكود وان هذا االمر بات مسألة وقت فقط                
 .بعد الخطاب الذي القاه شارون في االمم المتحدة لم يعد هناك اي شك بأنه في طريقه للخروج مـن الليكـود                    

وحـسب  . سرائيلي ان تصريح نتنياهو هذا جاء خالل مشاركته في برنامج سبت الثقافة           وقالت اذاعة الجيش اال   
  ! اقام شارون دولة ارهاب في غزة ستتحول الى دولة لحماس:زعم نتنياهو

  17/9/2005 48عرب 
  

   للغوص في لجة المعركة على رئاسة الليكود  الكيانشارون يرجع الى
وقالت مـصادر  .  اليوم، ليغوص مباشرة في لجة الصراع الحزبي على رئاسة لليكود       الكيانيرجع شارون، الى    

في حاشية شارون ان رئيس الوزراء ابدى غضبه على ما نشر في اسرائيل حول نيته ترك صـفوف الليكـود                    
وحسب رأي هؤالء فان شـارون ينـوي        . وتشكيل حركة سياسية جديدة اذا ما فشل في المواجهة امام نتنياهو          

وقال مقربون من شارون امس، انه سيعمل خالل االيام الثالث القادمة علـى             . نافسة داخل الليكود حتى األبد    الم
 .عقد ثالثة اجتماعات حزبية لتجنيد التأييد له قبل اجتماعه باعضاء مركز الحزب حتى نهاية االسبوع الحـالي                

ية تفـسير تهديـده بالتخريـب علـى         وحسب ما تنشره هآرتس، يستدل ان شارون حاول بطريقة ثعبانية ملتو          
 . االنتخابات التشريعية الفلسطينية في حال مشاركة حماس فيها

  19/9/2005 48عرب 
  

  إسرائيل تعلن موافقة األردن على مد أنبوب نفط من العراق  
 المراسل السياسي  أنالناصرة زهير اندراوس نقالً عن مراسلها في 19/9/2005القدس العربي نشرت 
كشف امس االحد النقاب عن ان   في زيارته الي الواليات المتحدة،شارون بن كاسبيت، الذي يرافق لمعاريف

المحادثات التي اجراها شارون، في نيويورك مع العاهل االدرني كانت مثمرة للغاية وانها تمحورت حول 
مع العاهل االردني وقال كاسبيت نقال عن مقربين من حاشية شارون ان شارون بحث . القضايا االقتصادية

وشدد علي ان النفط العراقي . اقامة خط للنفط يربط بين العراق ومدينة عسقالن بحيث يمر الخط عبر االردن
سينقل الي الدولة العبرية عن طريق االردن، ومن الميناء االسرائيلي سيتم شحنه بالسفن لتصديره الي الدول 

 . االوروبية التي تعتمد علي النفط العراقي
قالت مصادر إسرائيلية أمس إن شالوم  تلقى موافقـة           :القدس المحتلة  19/9/2005الخليج اإلماراتية   أضافت  و

وتخطط إسرائيل إلى إعادة العمل فـي        .أردنية على مشروع مد أنبوب نفط من العراق إلى الكيان عبر األردن           
  .أنبوب النفط من كركوك، عبر األراضي األردنية، إلى ميناء حيفا

  
 البحرين تعتزم إلغاء المقاطعة : ائيلإسر

 . اإلذاعة اإلسرائيلية أن البحرين ابلغت اإلدارة األميركية أنها تنوي إلغاء المقاطعة االقتصادية إلسرائيل ذكرت
وأوضحت اإلذاعة ان وزير المال البحريني أبلغ ذلك إلى المسؤول عن الممثلية التجارية األميركية في المملكة 

 البحرين تقر بالحاجة إلى إلغاء المقاطعة االقتصادية األولية إلسرائيل :وجاء في الرسالة أن. ةفي رسالة خاص
تجدر اإلشارة إلى أن اإلدارة األميركية اشترطت إلقامة منطقة تجارة . وقد شرعت بمساع لتحقيق هذه الغاية

رة األميركية وضعت هذا الشرط وبحسب اإلذاعة فإن اإلدا. حرة مع البحرين، وقف مقاطعة االخيرة إلسرائيل
واعتبرت وسائل اإلعالم . في أعقاب ضغوط مارسها اللوبي من اجل إسرائيل والسفارة اإلسرائيلية في واشنطن
  . اإلسرائيلية إلغاء البحرين للمقاطعة االقتصادية واحدة من ثمار الجهد الذي يبذله شالوم
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  19/9/2005السفير  
  

  !ووفٍد تونسّي رفيعلقاء تطبيعّي بين الصهاينة 
 ضمن مسلسل الهرولة التطبيعية التي بدأتها بعض الدول العربية واإلسالمية مع الكيان الـصهيوني،               :نيويورك

 أنّه سيجتمع مع نظيره التونسي عبد الوهاب عبد اهللا في وقـٍت             شالوممكافأٍة على اندحاره من غزة، أعلن        كـ
ن يطلب شالوم خالل هذا االجتماع إقدام تونس على خطوات أخرى لتعزيز            ومن المتوقّع أ  . الحٍق اليوم اإلثنين  

   .العالقات بين الكيان وتونس
  19/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  الكيان ينجح في إلغاء قرار اعتقال جنرال في بريطانيا  

كة المستـشار مـزوز     بحثت وزارات القضاء والخارجية والحرب االسرائيلية، امس، بمـشار         :القدس المحتلة 
وعسكريين اسرائيليين تحركات قانونية وسياسية جديدة للتصدي للدعاوى التي ترفع في أوروبا ضد مـسؤولي               
الكيان بتهمة ارتكاب جرائم الحرب، إذ لم يعد خطر االعتقال يقتصر على العسكريين بل تدرج ايـضا اسـماء                   

يختر وبن اليعازر ومن خالل الضغوطات التـي        سياسيين، وتتخوف اسرائيل من صدور قرارات اعتقال ضد د        
وبحثـت  . مارستها خالل األسبوع الماضي بالغاء أمر االعتقال الذي أصدرته المحكمة اللندنية ضـد المـوغ              

المحكمة اللندنية أمر االعتقال، مرة أخرى، في اعقاب الكشف عنه ورفضت في جلستها االخيرة أن تدرج فـي                  
واقتصرت التهم على بنود هـدم      .  بقتل مدنيين، النعدام األدلة، حسب ادعاءاتها      إطار الشبهات ضده بنودا تتعلق    

  . البيوت الفلسطينية
  19/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
 مقاتالت إسرائيلية تشارك في مناورات تركية 

ي  ذكرت جيروزاليم بوست ان عشر مقاتالت اسرائيلية تشارك في مناورات في تركيا ف             : اف ب  ،القدس المحتلة 
 16 وخمسا اخـرى مـن نـوع اف          5موضحة ان خمس مقاتالت من طراز اف        . اطار عمليات تدريب دولية   

  .في مناورات النسر االناضولي وناقلتين من طراز هركوليز موجودة حاليا في تركيا السبوعين للمشاركة
  19/9/2005 الدستور

  
  يسجل ارتفاعاً ملحوظاً مؤشر سوق فلسطين المالية

ر سوق فلسطين لالوراق المالية ارتفاعا ملحوظا خالل جلسة قياسية تجاوزت العشرة ماليين             سجل، أمس، مؤش  
 %.3ر88 نقطة ما نسبته     25ر35 نقطة بارتفاع قدره     904ر80واغلق المؤشر العام للسوق القدس على       .دينار

  . شركة جرى التداول على اسهم لها21 شركة من بين 16وتاثر مؤشر القدس بارتفاع اسعار 
  19/9/2005أليام الفلسطينية ا

  
  

  اكسبوتك فلسطين يحظى باهتمام كبير
 في قاعات بلديـة البيـرة،       2005جرت فعاليات معرض فلسطين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اكسبوتك         

وقام مئـات مـن     . وشهد اليوم األول من المعرض حضوراً جماهيرياً كبيراً        .وسط جموع من جماهير الزوار    
 .وحضر افتتاح المعرض وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات      . عات الفلسطينية بزيارة المعرض   طلبة الجام 
 شركة تقانة فلسطينية، آخر ما توصلت إليه إبداعاتهم في مجال التقانة الفلسطينية، التي يعتبرونها               36وعرضت  
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عي رسالة إلى كـل المـسؤولين       ووجه رئيس اللجنة االقتصادية في المجلس التشري      . تضاهي المنتجات العالمية  
  .الرسميين لزيارة معرض اكسبوتك ورؤية اإلبداع الفلسطيني

  19/9/2005البيان  
 

   مليون يورو60االتحاد األوروبي يقدم 
اعلن االتحاد االوروبي ان انسحاب االسرائيليين من غزة خطـوة هامـة ومـن              :  عبد اهللا مصطفى   ،بروكسل

سينات ملموسة وبسرعة شديدة في حياة الفلسطينيين الذين يعيشون فـي           الضروري ان يجلب هذا االنسحاب تح     
غزة والضفة وان االتحاد لديه خطط من اجل المساعدة على انعاش االقتصاد الفلسطيني ودعم وتطوير اجهـزة            

 مليون يورو كجزء مـن      60وقال البيان ان المفوضية االوروبية ستقدم للشعب الفلسطيني         . السلطة الفلسطينية 
  . مليون يورو280دعم الذي خصصته المفوضية االوروبية للفلسطينيين للعام الحالي والذي يصل الى ال

  19/9/2005الشرق األوسط 
  

  عراقيل تواجه انخراط االقتصاد الفلسطيني في المنطقة العربية
 وغموض  أكد مسؤولون وخبراء اقتصاد مصريون أن القيود الواردة في بروتوكول باريس            :يوسف عبدالهادي 

الموقف حيال السيادة على المعابر يقلل فرص انخراط االقتصاد الفلسطيني في المنطقة العربيـة بعـد انتهـاء                  
وذكر  .االنسحاب االسرائيلي من غزة ويعوق تواجد المنتجات واالستثمارات المصرية والعربية في أسواق غزة            

بنك مركزي واصـدار عملـة وطنيـة مـستقلة         الخبراء أن ذلك البروتوكول يحرم الفلسطينيين من حق انشاء          
ويفرض عليهم التعامل بالشيكل االسرائيلي أو الدوالر األميركي ويشترط أن تكون السيطرة والرقابة والتفتيش              
على كل المعابر البرية والبحرية والجوية في أيدي االسرائيليين كما يحفـظ البروتوكـول السـرائيل حقـوق                  

فات القياسية للمنتجات وكذلك استيراد بضائع تدخل في إطار الشرائح األعلـى            السيطرة على األسعار والمواص   
  .من حيث الضرائب لضمان استمرار انفاذ المنتجات االسرائيلية إلى أسواق غزة

  19/9/2005الشرق األوسط 
  

  ورشة تناقش النظام األساسي لمجلس الحليب الفلسطيني
 وزارة الزراعة تسعى بجهود كبيرة لتوفير الحليـب كمنـتج           أكد وكيل وزارة الزراعة، أن      :فادي العاروري 

وقال ان وزارة الزراعة تواصل تطوير القطاعات المخلتفة إيماناً منها بأهمية المرحلـة              .فلسطيني وطني بحت  
القادمة، فنحن اليوم على أبواب إنشاء مجلس وطني للحليب بإدارة مؤقتة، في خطوة سـتوفر الحليـب كغـذاء         

  . وعلى طريق االكتفاء الذاتي ولتقليل االستيراد من الخارج، اإلنتاجيومي فلسطيني
  19/9/2005األيام الفلسطينية 

  
   الزراعةاتحاد الفالحين يطالب السلطة بوضع خطة لتطوير

طالب االتحاد العام للفالحين الفلسطينيين السلطة الوطنية بوضع خطة شـاملة لتطـوير القطـاع                 :حسن جبر 
ودعا عضو األمانة العامة لإلتحاد إلى أن يشمل         .صار االهتمام على استثمار أراضي الدولة     الزراعي وعدم اقت  

 ألـف دونـم مـن     36وأشار إلـى أن نحـو        .المشروع الوطني للتطوير االقتصادي كل األراضي الفلسطينية      
   .األراضي الزراعية بحاجة إلى إعادة استصالح بعد أن دمرها االحتالل خالل االنتفاضة

أن هذه األراضي مملوكة في غالبيتها الساحقة للمزارعين الفلسطينيين غير القادرين على إعادة استصالح              وأكد  
 دوالر على أقل تقدير، مشيراً إلى أن هنـاك          500ولفت إلى أن استصالح الدونم الواحد يكلف نحو          .األراضي
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واد البناء وركام المنازل في األرض      مساحات من األراضي تزيد فيها التكلفة بعد أن عمد االحتالل إلى خلط م            
  .الزراعية

  19/9/2005األيام الفلسطينية 
  

   طنا من منتجات المستوطنات14إتالف 
 طنا من المواد االسـتهالكية      234.681 طنا من منتجات المستوطنات، و     14أعلنت وزارة االقتصاد أنها أتلفت      
سرائيلية والمستوردة وبـضائع المـستوطنات،      منها من المنتجات اإل   % 95غير الصالحة لالستهالك اآلدمي،     

وذلك منذ أن بدأت بتنفيذ سياسة تنظيم السوق الداخلية وتنفيذ قـرار مجلـس الـوزراء، بمحاربـة منتجـات                    
  . المستوطنات خالل األشهر الثالثة الماضية

  19/9/2005الشرق القطرية 
  

  افتتاح مؤتمر أدب األطفال األول في فلسطين
صى المشاركون في مؤتمر أدب األطفال األول في فلسطين، بضرورة االهتمام في تطوير             أو :فادي العاروري 

الثقافة الفلسطينية والتي يشكل أدب األطفال أساساً لها، وبتكثيف الدراسات واألبحاث والدورات المتعلقة بهـذا               
إلبداعية فـي الكتابـة     األدب، وتخصيص جزء كبير من مواردنا المادية والمعنوية لألطفال وتطوير مهاراتهم ا           

والقراءة والرسم، وشدد المشاركون على ضرورة تكثيف عمليات الترجمة لكتب األطفال، واالطالع على النتاج              
وافتتح المؤتمر، أمـس،     .الغربي والعربي واألخذ به واالستفادة منه لتطوير أدب األطفال الفلسطيني والرقي به           

وبحضور بارز من الباحثين واألدباء والمفكرين      . سة دياكونيا السويدية  في مكتبة بلدية البيرة وبالتعاون مع مؤس      
  .الفلسطينيين، إلى جانب مجموعة من موجهي التربية والتعليم والمدرسين وطالب الجامعات والمهتمين

  19/9/2005األيام الفلسطينية 
  

 :رواية جديدة لعزمي بشارة
الرواية الثانية للنائب عزمي بشارة بعنوان حب في ) رباطبيروت ال(صدرت حديثاً عن المركز الثقافي العربي 

 . منطقة الظل رواية شظايا مكان وتأتي بعد رواية أولى بعنوان الحاجز والعديد من الكتب الفكرية واألبحاث
  19/9/2005السفير  

  
  سترو ال يستطيع ضمان عدم اعتقال شارون اذا زار بريطانيا

انه ال يستطيع ان يضمن ان ارييل شارون لن يعتقل اذا ما زار بريطانيا قال جاك سترو : لندن ـ يو بي أي
 ، امس1وقال سترو للقناة التلفزيونية البريطانية بي بي سي  .ألن هذه المسألة تقرها المحاكم البريطانية ال أنا

 المتحدة بأنه مرحب به بريطانيا ولن يجري اعتقاله عند وصوله الي مطار هيثرو ان شارون زار المملكة
 . مرات عديدة من قبل وكان هناك اشخاص في الماضي حاولوا اثارة مشاكل ضده لكن تلك المساعي لم تثمر 

19/9/2005القدس العربي   
 

 مشرف يحث يهود امريكا علي المشاركة في احالل السالم 
ول من نوعه ان أعلن مشرف السبت امام المؤتمر اليهودي االمريكي في عشاء هو اال: نيويورك ـ رويترز

دولته ليس لديها صراع او خالف مباشر مع اسرائيل ولكن الباكستانيين يتعاطفون بشدة مع طموحات 
وقال يجب ان تقبل اسرائيل بحقائق الجغرافيا السياسية وتسمح للعدالة بأن  .الفلسطينيين القامة دولة مستقلة

بأنه مفتاح االمن السرائيل ونهاية االرهاب في الشرق تسود بالنسبة للفلسطينيين ، واصفا االستقرار الفلسطيني 
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وقال مشرف مع تقدم عملية السالم صوب تأسيس دولة فلسطينية مستقلة سنأخذ خطوات اخري تجاه . االوسط
 . وقوبل بموجة من التصفيق. تطبيع العالقات والتعاون ونتطلع لعالقات دبلوماسية كاملة 

19/9/2005القدس العربي    
  

   جولة رايس لتلميع شارون : سعوديون ومحللونمراقبون
 رأى الدكتور حمد الماجد نائب رئيس لجنة حقوق االنسان ان توقيت جولة رايس مع انعقاد قمة :فهيم الحامد

فلسطينية اسرائيلية يأتي في صالح االسرائيليين الذين تمكنوا من التسويق لخطتهم بشكل جيد لألسف في االمم 
جد ان على السلطة ان تحسب خطواتها القادمة خاصة ان اسرائيل تمكنت على االقل من اقناع المتحدة وقال الما

عدم من وحذر الماجد السلطة .. المجتمع الدولي فيما تعده من وجهة نظرها انه اختراق ايجابي لصالحها
لتحرك الجاد وعدم وان تحسب جميع خطواتها القادمة وطالب ايضا االمريكيين با, الوقوع في الفخ االسرائيلي

  . يهمالضغط علبل . دعم االسرائيليين
من ناحيته قال الدكتور انمار مطاوع استاذ االعالم الثقافي والدولي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ان على 

بالمتاح الن الظروف والمتغيرات االقليمية والدولية ليست في  الفلسطينيين في المرحلة الحالية ان يقبلوا
 حتى ال يفقدوا كل شيء واشار الى انه على السلطة االستفادة من تجاربها الماضية حتى التتم ،صالحهم

واضاف ان جولة رايس ستعمل على تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين .. االخطاء بنفس الطريقة
  .واالسرائيليين وتذويب الفجوات الثقافية بين الشعبين

19/9/2005عكاظ   
 

   مستعمرات كبيرة في الضفة  واشنطن تدعم إبقاء
قال السفير األمريكي الذي انتهت مهمته في إسرائيل إن اإلدارة األمريكية تؤيد احتفاظ إسرائيل ببعض 

مذكراً برسالة الضمانات، ، المستعمرات الكبيرة في الضفة الغربية في إطار اتفاق سالم نهائي مع الفلسطينيين
  )ب.أ.(ن العام الماضي بشأن موقف واشنطن من المستعمراتالتي بعث بها بوش إلى شارون في نيسا

19/9/2005الخليج اإلماراتية   
  

  روسيا تطالب الرباعية بالبدء في تنفيذ خريطة الطريق 
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ميخائيل كامينين أن موسكو تدعو إلى البدء في تنفيذ 

 المعوقات التي تواجه ذلك  الرباعيةق األوسط، وستبحث خالل اجتماع اللجنةخريطة الطريق للتسوية في الشر
وتعتبر الخارجية الروسية أن اجتماع اللجنة  يحمل أهمية خاصة  .طراف الوسطاء، من أجل إزالتهااألمع 

بحث مما سيجعل المهمة األساسية المطروحة لل باعتبار أنه يعقد فور اكتمال انسحاب إسرائيل من قطاع غزة،
في هذا اللقاء هي دراسة الوضع الجديد في المنطقة والناجم عن إجالء المستوطنات اإلسرائيلية والمرافق 

وكيفية المحافظة على الديناميكية اإليجابية في العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية والبدء  العسكرية من قطاع غزة،
ز انسحاب القوات اإلسرائيلية من القطاع إال أن العديد وأشار كامنينين أنه رغم انجا .في تنفيذ خارطة الطريق

. منها وضع معبر رفح ومطار غزة والمواصالت بين القطاع والضفة الغربية من المشاكل ال تزال قائمة،
وتزويد الوحدات . فعالية أجهزة األمنمستوى وأضاف أنه سيتم أيضا بحث سبل مساعدة الفلسطينيين في رفع 

  .ئل التقنية واألسلحة الالزمة لذلكالفلسطينية بالوسا
19/9/2005البيان   
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  تونس لن تقيم عالقات مع إسرائيل بسبب ضغوط داخلية
 قالت مصادر إعالمية اسرائيلية، امس ، إن وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى قال - الغد -الناصرة 

ع الماضي، ان الحكومة التونسية تواجه لجمعيات يهودية في نيويورك خالل لقائه معها، في نهاية االسبو
وعلم امس ان  .ضغوطا داخلية، ومن الصعب عليها رفع مستوى عالقاتها مع اسرائيل في الظروف الراهنة
وقال الحبيب بن . شالوم تلقى دعوة عائلية لزيارة تونس لترافقه زوجته ووالدته، وهي ايضا من اصل تونسي

  .نس ترحب بالوزير سلفان شالوم، حسب ما ذكرت وسائل إعالم إسرائيليةيحيى امام الجمعيات اليهودية إن تو
19/9/2005الغد األردنية   

 
  مدريد تدعو إلى مشاركة حماس في الحياة السياسية 

 أعلنت الحكومة اإلسبانية على لسان وزير خارجيتها، انه يجب العمل للتوصل الى :جورج الريس: مدريد
وتطرق الحديث أثناء االجتماع عن األوضاع المتردية . ية وتخليها عن السالحانخراط حماس في الحياة السياس

التي تمر بها منطقة الشرق األوسط والوضع في قطاع غزة بعد تفكيك المستعمرات االسرائيلية وانسحاب جيش 
لداعية لدعم وقد أعلنت مصادر دبلوماسية إسبانية ان الوزير موراتينوس دعم المبادرات ا .االحتالل االسرائيلي

واضافت هذه . إيجاد طرق تؤدي الى تخلي حماس عن السالح وانخراطها في الحياة السياسية الفلسطينية
  .المصادر ان عددا كافيا من الشركاء االوروبيين يدعم هذه الفكرة ولكن دون التوصل الى اجماع

19/9/2005الشرق األوسط   
 

  واشنطن تحذر شارون 
شارون الذي هدد فيه بتعطيل االنتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة في حال رفضت واشنطن موقف ارييل 

وذكرت مصادر إسرائيلية ان االدارة االميركية ابلغت اسرائيل بأن مثل . سمح لحركة حماس بالمشاركة فيها
  .هذا الموقف سيساهم في تعزيز قوة حماس ويضعف موقف محمود عباس

19/9/2005الشرق األوسط   
 

  صياداً لبنانياً وفلسطينياً يتلقون مساعدة مؤسسة الحريري 336
قالت النائب و . صياداً لبنانياً وفلسطينياً يعملون في بحر صيدا336قدمت مؤسسة الحريري مساعدات مالية إلى 

القضية مع ليس جديداً على صيدا أن تحتضن الصيادين الفلسطينيين ألننا نعتبر أن لنا :  الحريريبهية
نية مسيرة عمر، ونحن مدعوون ألن نبقى ملتزمين بها ومحافظين عليها وخاصة في هذه المرحلة الفلسطي

 والتي تتطلب منا وأكثر من اي وقت مضى أن نؤكد دعمنا للقضية ،الصعبة التي نمر بها في لبنان والمنطقة
ورفض التوطين، وفي الوقت الفلسطينية وأن نوحد كلمتنا جميعاً حول الثوابت األساسية وفي مقدمها حق العودة 

نفسه االهتمام بالحياة االنسانية لألخوة الفلسطينيين الموجودين على مساحة من األرض اللبنانية وأكثرهم موجود 
  . في صيدا داخل المخيمات وخارجها

19/9/2005المستقبل اللبنانية   
  

  وضع الفلسطينيين بين البزري ووفد فرنسي 
حمن البزري في صيدا مع وفد فرنسي، يمثل هيئة توأمة المدن الفرنسية مع بحث رئيس بلدية صيدا عبد الر

وكان   .المخيمات الفلسطينية برئاسة فرنان تويل ، في العالقة الخاصة التي تجمع صيدا بالشعب الفلسطيني
لسطينيين البزري استقبل وفدا من المنظمات األهلية الفلسطينية يمثل لجان متابعة حملة حق العمل لالجئين الف
ضرورة "في لبنان، وتسلم منه مذكرة تتضمن عرضا عن العمالة الفلسطينية في لبنان، وأكد البزري للوفد 
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إعادة إحياء العمالة الفلسطينية وقوننتها ضمن األطر اللبنانية، فللفلسطينيين دور أساسي مهم في نهضة المجتمع 
ي على األراضي اللبنانية، ودعا لجان المتابعة إلى تنظيم اللبناني، وهم جزء ال يتجزأ من هذا النسيج االجتماع

  .حق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان: مؤتمرها العام في بلدية صيدا، تحت عنوان
19/9/2005المستقبل اللبنانية   

  
   تسعى إلجبار السلطة على إعالن دولة فلسطينّية مؤقتةاامريك

شاورات في الساحتين اإلقليمية والدولية تجري بهدف الضغط على أفادت تقارير صحافية أن اتصاالٍت وم
الجانب الفلسطيني من أجل تشكيل حكومٍة فلسطينية في قطاع غزة، تكون بدايةً إلعالن دولٍة فلسطينية مؤقّتة، 

وأفادت تلك التقارير أن جورج بوش، يدعم هذه االتصاالت ويشرف عليها  .وهو بند تضمنته خارطة الطريق
شخصياً، وأنّه نجح في حمل جهاٍت إقليمية على دعم ما يطرحه ومشاركتها السعي لفرض هذا الطرح على 

وأضافت أن اإلدارة األمريكية ترى في قطاع غزة الدولة الفلسطينية المؤقتة، وأن على  .السلطة الفلسطينية
ترى فيها مجرد كانتونات " واشنطن"الغربية فإن القيادة الفلسطينية تقبل ذلك، مشيرة إلى أنه بالنسبة للضفة 

  .فلسطينية مبعثرة لم يتّفق بعد على الجهة التي ستتولّى الحكم فيها
19/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
  خطاب شارون في القمة الدولية في مركز الصراع في الليكود

  حلمي موسى  
رون وبنيامين نتنياهو في مركز الليكود في السادس والعشرين كل شيء جاهز للمعركة الفاصلة بين أرييل شا

شارون يريد منع مركز الليكود من إقرار تقديم موعد االنتخابات التمهيدية، وبالتالي منع . من الشهر الجاري
 . طرده من قيادة الليكود، ونتنياهو يريد العكس

وهناك، وخصوصاً من . ي صلب حملة الليكودوقد دخلت األمم المتحدة وخطاب شارون أمام القمة الدولية ف
قادة حزب العمل، من رأى في خطاب شارون أرضية الستمرار التعاون داخل الحكومة في إشارة لمعارضة 

وهناك، خاصة بنيامين نتنياهو، من رأى في الخطاب تأكيداً البتعاد شارون عن روحية . تقديم موعد االنتخابات
  . الليكود

: فقد غلف مواقفه السابقة بغالف من لونين. م يقدم في خطابه أمام القمة الدولية أي جديدوالواقع أن شارون ل
األول ديني بإغراق خطابه بتعابير توراتية، والثاني سياسي حول عدم رغبة إسرائيل في السيطرة على شعب 

وا برسوخ موقفهم من وبالتالي فإن مؤيديه ازدادوا قناعة بأنه يسير في الطريق الصحيح ومعارضيه شعر. آخر
 . أنه خان القضية

 هل يريد البقاء في الليكود أم أنه يعمل على ،فال أحد يعرف حتى اآلن. وبقيت في كل األحوال أسئلة كثيرة
افتتاح حزب جديد؟ هل سيقدم شارون على ذلك قبل حسم الموقف في مركز الليكود أم أنه يريد تعطيل هذا 

 االجتماع؟ وهل سينجح في ذلك؟ 
ويرى هؤالء أن . هناك بين المعلقين اإلسرائيليين من يعتقدون أن شارون حسم خياره وقرر تشكيل حزب جديد

شارون يعرف أنه حتى لو أفلح في حسم الموقف من االنتخابات التمهيدية في الليكود فإن هذا لن ينهي مشكلته 
.  إلى الكنيست خصوم جديون لشارونففي أي وقت تجري فيه االنتخابات سوف يبقى في كتلة الليكود. هناك

وأنه لهذه الغاية . ولهذا السبب يعتقد هؤالء أن شارون، وبخالف موقفه السابق، بات معنياً باالنشقاق عن الليكود
معني بتفكيك عالقاته مع ذلك الجزء من قيادة الليكود مثل سيلفان شالوم وليمور ليفنات وتساحي هنغبي الذين 

 . و فإنهم ليسوا من أنصار شارونوإن كانوا ضد نتنياه
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وبالمقابل هناك من يرى أن شارون يخشى من أن يكون تشكيل حزب جديد ليس أكثر من مغامرة عديمة 
ولذلك فإنه يحاول االقتراب من أعضاء الليكود وتطويع خياراتهم بسياسة العصا والجزرة حيث يلوح . الفرص

 .  ويشدد على االستيطان في الضفة وعدم تقسيم القدسباالنشقاق عن الليكود وبالتالي إفقاده الحكم
ويرى أصحاب النظرة األولى أن خطاب شارون في القمة الدولية هو إشهار انفصاله عن الليكود وصياغته 

ويؤمن األخيرون بأن الخطاب أعاد تأكيد األولويات الواقعية لليكود في ظل . لبرنامج حزبه الوسطي الجدي
 . ة بوشتحالف مصيري مع إدار

فهو ال يعرف إن كان من . غير أن هناك من يؤمنون بخالف الرأيين السابقين أن شارون ال يعرف ما يريد
كما أنه ال يعرف إن كان إلسرائيل مصلحة في نجاح . مصلحة إسرائيل التقدم نحو تنفيذ خريطة الطريق أم ال

ومن الجائز أن تصريحاته بخصوص عرقلة . السلطة الفلسطينية في السيطرة على الوضع في قطاع غزة أم ال
أو عدم مساعدة السلطة على إنجاز االنتخابات التشريعية مطلع العام المقبل إذا شاركت فيها حركة حماس تعبير 

وأياً يكن الحال فإن اليمين اإلسرائيلي في الليكود يوحد القوى ضد شارون بقوة أشد . عن هذه البلبلة في تفكيره
قد وزع نتنياهو وعوزي النداو رسالة على أعضاء مركز الليكود تفيد بأنه إذا كان و. من أي وقت مضى

ويعتقد . شارون يهدد باالنسحاب من الليكود إن فشل في مركز الليكود فمن األفضل أن يترك الليكود اآلن
. ظة المناسبةخصما شارون األساسيان في الليكود أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية اتخذ قراره وأنه ينتظر اللح

 . لذلك فإنهما يحاوالن دفعه التخاذ هذه الخطوة في غير الوقت األنسب له
والواضح أكثر من أي شيء قبل أسبوع تقريباً من موعد الحسم أن شارون ما زال يستخدم سياسة الغموض 

ت نفسه يحاول أن كما أنه في الوق. فقد شدد من حملته على نتنياهو وعلى اليمين المتشدد في الليكود. البناء
ولكن شارون نفسه هو الذي يستخف بأعضاء مركز . يؤكد لإلسرائيليين أنه صاحب الحق في ليكود الحقيقي

 . الليكود ويصف اجتماعهم بأنه تافه ومعرقل لعمل الليكود والدولة
  19/9/2005السفير  

 
  ضد الوحدة الفلسطينية  .. مناورات إسرائيلية

تنة فلسطينية كي تتهرب من تنفيذ التزاماتها بمقتضي خارطة الطريق باالنسحاب           تراهن إسرائيل علي حدوث ف    
  . من بقية األراضي المحتلة

يأتي في هذا السياق االنسحاب اإلسرائيلي المفاجيء من إحدي المستوطنات دون تنسيق مع الـسلطة الوطنيـة                 
 استئناف مفاوضات الـسالم لالتفـاق       الفلسطينية بهدف إحداث حالة من الفوضي تبرر بها إسرائيل تهربها من          

  . علي الحل النهائي
وتأتي التهديدات الرسمية اإلسرائيلية بإعاقة عملية االنتخابات البرلمانية الفلسطينية إذا شاركت فيهـا حمـاس               

 وهـو   ،استكماال للمخطط اإلسرائيلي الرامي إلي إثارة الرأي العام الفلسطيني وإحداث شق بين السلطة والشعب             
 يخدم النضال الفلسطيني من أجل القضية بل علي العكس يعود بها إلي الوراء في عصر ال ينفع فيـه إال                     ما ال 

  . التقدم لالمام
علي وعي تام بالمخطط التخريبي اإلسـرائيلي وهـم         . السلطة والفصائل والناس  . إننا علي ثقة بأن الفلسطينيين    

  . األخير.. وحدة الوطنية وخط الدفاع عن قضيتهمرغم حدوث بعض المناوشات سرعان ما يعودون إلي خط ال
  19/9/2005الجمهورية المصرية 
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 الالجئون من االردن ولبنان يستطيعون العودة الي القطاع
 غيدي غرينشتاين

خروج اسرائيل من حدود غزة ـ مصر يضع نيات السلطة الفلسطينية في امتحان، في قضية الالجئين، فترتيب 
واعادة تأهيلهم، وأخذ الصالحيات من منظمة الغوث الدولية االونروا، قد تكون دالئل علي عودتهم الي غزة، 

 .التزام السلطة الفلسطينية مبدأ دولتين لشعبين 
مشكلة الالجئين الفلسطينيين تقوم في قلب الصراع االسرائيلي ـ الفلسطيني، تعرف منظمة الغوث الدولية أكثر 

ونصفهم يسكنون في .  ألف الجيء750في غزة نفسها نحو من .  فلسطينيين ماليين انسان كـ الجئين4من 
 .مخيمات الجئين

بعد خروج اسرائيل من حدود غزة ـ مصر، فتح . في أعقاب االنفصال نشأت لحظة نادرة في قضية الالجئين
ولبنان، وقد تزود يستطيع الالجئون أن يعودوا الي غزة من االردن . باب لتقديم حّل حتي قبل التسوية النهائية

برامج التطوير في غزة الالجئين بمساكن دائمة، ويمكن البدء في نقل صالحيات منظمة الغوث الي السلطة 
 .الفلسطينية، وترتيب خروجها من منطقة غزة

دعا . ففي االردن ولبنان سمعت دعوات الي إعادة الالجئين الي غزة. لم تغب هذه الفرصة عن عيون عربية
ليس بعيدا اليوم الذي يفهم جميع األطراف انه . من جهته الدول المضيفة الي اعطاء الالجئين جنسيةأبو مازن 

في . تكون فيه السلطة الفلسطينية، ال اسرائيل، هي التي تمنع عودة الجئين فلسطينيين الي االرض الفلسطينية
 .هذه الظروف علي اسرائيل أن تختبر سياستها من جديد

ادة الالجئين الي غزة سينقل الكرة الي ملعب السلطة الفلسطينية ولبنان واالردن، وكذلك الضوء االخضر الع
وضع السلطة الفلسطينية االقتصادي صعب، ووضع غزة أصعب . الي ملعب المقّار في مخيمات الالجئين

 النه سيتضح نتيجة لذلك، قد تتآكل مكانة حق العودة،. كثرتهم الكثيرة ستختار عدم العودة. بأضعاف مضاعفة
 .أن مطلب تحقيقه استُعمل سيفاً في النضال السياسي السرائيل ال غير

أكثرهم غادروا . يضاف الي ذلك، أن خطط التطوير الشاملة في غزة هي فرص ترتيب السكن الدائم لالجئين
لي حساب وبخاصة اذا ما تم جزء منه ع. البناء المتوقع في غزة قد يعجل بهذا التوجه. مخيمات الالجئين

 .اراضي مخيمات الالجئين
في الحق أن منظمة الغوث تقدم . في النهاية، إنهاء االحتالل في غزة يفتح الباب للدفع بمنظمة الغوث خارجا

خدمات غذائية، وصحية ورفاهية وتربوية لمئات آالف الفلسطينيين، وهي المشغل األكبر في المناطق، لكن من 
ي تحفظ المكانة الخاصة لالجئين وتجعل من الصعب، لمجرد وجودها وبقائها، منظمة الغوث هي التجهة ثانية، 

بغير نقل صالحيات منظمة الغوث الي . كل احتمال للتقدم في هذه القضية، ما عدا في اطار تسوية شاملة
جيء ال: السلطة الفلسطينية، أو لجهات مساعدة اخري، فاننا نتوقع تجددا دوليا ناتجا عن المصنع الفلسطيني

 .ةفلسطيني في دولة فلسطيني
سيعبر برنامج عودة المنظمة لالجئين الذين يريدون العودة الي غزة، واستعمال المناطق الخالية والمطورة 
لغوش قطيف من اجل اعادة تأهيلهم، وعملية تدريجية لنقل صالحيات منظمة الغوث الي السلطة الفلسطينية، 

هذا المبدأ يوجب حل مشكلة الالجئين في حدود الدولة الفلسطينية . ين عن سعي الي جوهر مبدأ دولتين لشعب
 .هذا امتحان نيات للسلطة الفلسطينية وامتحان قدرات للجماعة الدولية. المستقبلية

 18/9/2005معاريف 
  19/9/2005القدس العربي 
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 )4( الرواية الفلسطينية الكاملة لمفاوضات اوسلو :قريع
 استراحة اريحا

حت في أريحا ساعات قليلة، إذ جري في المدينة الوحيدة من الضفة الغربية المشمولة باالتفاق االنتقالي استر
المرحلي في ذلك الوقت، استقبال شعبي، األمر الذي طابت له نفسي، وقد كان من المفترض أن أبقي في 

رة الي أن حط بي في منزل العائلة أريحا، االّ ان األخ المناضل أحمد غنيم، قادني بسيارته في طرق جانبية وع
 .ليالً وسط دهشة األهل واألقارب واألحباء

استذكرت وجه جدي وحكاياته عن األغنام واألراضي، . في تلك الليلة التي لم أظفر فيها من النوم االّ قليالً
  . واستعدت صورة وجه والدي الذي توفي قبل أشهر قليلة فقط من عودتي الي أبو ديس

 وتيزيارة الم
في الصباح، أفقت باكراً جداً للسالم علي والدتي ووالدي وجدي رحمهم اهللا، فقمت بزيارة المقبرة وقراءة 

 .الفاتحة علي أرواحهم الطاهرة وتقبيل التراب الذي يحتضنهم
لقد رغبت، عن سابق تصور، في أن أضع هذا الفصل الخاص عن عودتي الي أبو ديس في مقدمة روايتي عن 

لو، كي أشير أيضاً الي أن هذا االتفاق قد فتح أول مرة باب العودة، وأنه دشن مرحلة انتهت معها اتفاق أوس
حالة النزيف السكاني من األرض الفلسطينية، لتبدأ معها عودة متدرجة ضمت، في مراحلها األولي، عودة 

ذاته زيادة نوعية في عشرات اآلالف ممن شكلوا في وقت الحق أعمدة السلطة الوطنية، وشكلوا في الوقت 
 . الكتلة السكانية الفلسطينية المنزرعة في األرض

 عودة ليست شخصية
وكما سبق القول، لم تكن عودتي الي الوطن مجرد عودة شخصية، وال سيما أنا الذي تفاوضت في شأن اتفاق 

ي ذلك البند المتعلق أوسلو من ألفه الي يائه، وخضت نقاشات صعبة وقاسية فيما يخص كل بند من بنوده، بما ف
بحق الالجئين والعودة، هذا الحق الذي بدا في سائر محطات التفاوض بصدد اتفاق أوسلو، بل في المراحل 
الالحقة لهذا االتفاق، أكثر النقاط الخالفية مع الجانب االسرائيلي، وأشد الموضوعات تعقيداً علي طاولة 

د العمق، األهمية االستثنائية التي تنطوي عليها عودتي الي المفاوضات، األمر الذي جعلني أعي، علي نحو شدي
، هذه العودة التي اكتسبت طابعاً سياسياً ال تخطئه العين، 14/7/1994بلدتي المحاذية لمدينة القدس في 

 .، وسبق ذلك وتبعه1/7/1994وخصوصاً أنه سبقتها العودة التاريخية المدوية لألخ ياسر عرفات في 
نحت لي من قبل فرصة لزيارة أبو ديس يوم وفاة والدي رحمه اهللا، اذ كانت المفاوضات أذكر أنه كانت س

وبينما كنت أقود هذه المفاوضات عن الجانب الفلسطيني كان يقودها . االقتصادية لالتفاق االنتقالي في باريس
 لقد تلقيت اتصاالً هاتفياً :عن الجانب االسرائيلي السيد أبراهام شوحط، وزير المالية، الذي جاءني معزياً وقال

من كل من السيد أوري سافير، ومن ثم السيد شمعون بيريس، اللذين عرضا علي ابالغك ترحيب الحكومة 
وعلي الرغم من صعوبة تلك . االسرائيلية بك للمشاركة في تشييع جنازة والدك وتقبل العزاء في بيت العائلة

قيق واحدة من أعز األماني الذاتية برؤية الوطن واألهل، فإنني اللحظة من الناحية الوجدانية، واغراءات تح
اعتذرت شاكراً، وذلك من منطلق ادراك أن عودتي، التي كنت علي ثقة بأنها ستتحقق في وقت غير بعيد، 

 .يجب أن ترتدي طابعها السياسي بالكامل
 القدس

 اذاً، كيف الحل؟ هل أن عودتي الي ..ال معني ألي دولة فلسطينية ال تكون القدس عاصمتها: أخيراً أقول
القدس، الي منطقة القدس، تمثل نموذجاً ورمزاً لذلك؟ هل نفكر في حل خالق ابداعي كما يطلب البعض؟ 

ما أصعبه اذا تمسك كل بأيديولوجيته المقدسية، وما . ما أصعب الحل وما أسهله: وكيف؟ أذكر عندها أنني قلت
تين لدولتين، ولتكن مدينة مفتوحة، بشرقها وغربها، بحيث يتمكن الفلسطيني، فلتكن القدس عاصم: أسهله اذا قلنا
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اذا ركب سيارته وتجول في جميع أرجاء القدس الشرقية والغربية بال قيود، أن يشعر بأنها مدينة له، وأن يشعر 
 .ا له أيضاًاالسرائيلي أيضاً، اذا ركب سيارته وتجول في جميع أرجائها، في المقابل، من دون قيود، بأنه

وتظل نقطة أخيرة ال بد من االشارة اليها في هذا المقام، وهي اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي 
. أنيطت به مهمة مناقشة اتفاق اعالن المبادئ واقراره، بالتوازن مع مناقشة الكنيست واقراره لهذا االتفاق

مادها هذا االتفاق بأغلبية كبيرة، عقد المجلس المركزي وفعالً، وبعد اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح واعت
 هو الموعد 13/10/1993 للغاية المشار اليها آنفاً، حيث كان تاريخ 12/10/1993 و11في تونس يومي 

وبعد اجراء . النهائي للتصديق علي االتفاق الفلسطيني ـ االسرائيلي من الجهات التشريعية لكال الطرفين
ل في غضونها كل من األخ أبو عمار واألخ أبو مازن، وكذلك أنا، جهوداً مركزة القناع مناقشات صاخبة، بذ

، وامتنع من 8 عضواً، بينما عارضه 63أعضاء المجلس باقرار هذا االتفاق، وافق عليه في نهاية المناقشات 
 أن المجلس ومما يجدر ذكره أيضاً.  من أعضاء المجلس3، ولم يشارك في ذلك االجتماع 9التصويت عليه 

 .أقر االتفاق، وأقر مبدأ عودة القيادة والكوادر والقوات الي األرض الفلسطينية
 في الطريق الي أوسلو الجمل وخرم األبرة

  ..قبل أن تقودني خطاي علي طريق كنت أعرف أوله، وال أعرف الي أي وجهة يقود وال الي أين ينتهي
 . هذا قرار الحلقة الضيقة في القيادة العليا الفلسطينيةكان. فنحن ان لم نكسب شيئاً لن نخسر أي شيء

كنت في حالة عدم اليقين لحظة قبلت تجشم عناء مسؤولية لم أحمل وزراً كوزرها من قبل، وأنيطت بي منذ 
ذاك مهمة بدت لي من أولها ثقيلة، معقدة وطويلة، كي ال أقول انها شبه مستحيلة، أقرب ما تكون الي عملية 

ل في خرم االبرة، وذلك لشدة ما كنت أعيه سلفاً من صعوبات جمة، علي هذا الطريق السري ادخال الجم
الموحش، وما كنت أدركه من محاذير وتحديات ومخاطر جسيمة تتربص في االنتظار، تماماً كما تربصت قبالً 

كرة بقيت حية علي أي بكثيرين من الرواد والطالئعيين واالستشرافيين لفكرة السالم، وذهبوا هم، االّ ان الف
 .حال

وهكذا داخلتني، أيضاً، ذكريات الهزائم والمنافي والحصارات، المدن الموصدة، الشوارع المغلقة النهايات، 
األرض غير اآلمنة، األجواء المكفهرة الواجمة، اآلفاق التي أطبقت فيها السماء علي األرض مراراً، الكمائن 

لغادرة، اآلمال المجهضة، الفرص الضائعة، الشعارات الفارغة، أناشيد المباغتة تكراراً، نصال السكاكين ا
التالحم األخوي الدامية، الخيارات القليلة، االمكانات الضئيلة، أوجاع الصلب وأكاليل الشوك علي دروب 

 .الجلجلة
ري بالعين وهكذا الحت أوسلو في األفق البعيد، تلك العاصمة النرويجية النائية، علي هيئة خرم ابرة ال ي

 .المجردة، وأنا ذلك االعرابي اآلتي من الصحراء، يجر خلفه جمالً عظيماً
أما علي صعيد منظمة التحرير الفلسطينية، بمختلف فصائلها، فقد كانت قلة قليلة من قيادتها تتحدث علناً عن 

 الذي لحق بالنظام مدي عمق التحوالت الجارية في المشهدين االقليمي والدولي، وتنبه بقوة الي الضعف
الفلسطيني، وتحذر بشدة من جسامة المضاعفات السلبية لهذه التحوالت الكبري علي مكانة القضية الفلسطينية، 
ومركز منظمة التحرير علي الخريطة الدولية الجديدة المتشكلة في أعقاب انتهاء الحرب الباردة وانقسام العالم 

لقلة من القيادات الفلسطينية تسعي، بكل ما في جهدها، لتوظيف ما العربي من حولنا، األمر الذي جعل هذه ا
تبقي لديها من أوراق قليلة لمنع شطب القضية من علي جدول اهتمامات النظام الدولي الجديد، وتسعي بكل ما 

لي، في وسعها أيضاً لفك عزلة المنظمة، وتحريرها من التبعات الهائلة التي ترتبت عليها بعد حرب الخليج األو
 .وال سيما التبعات السياسية والمالية

تداعت الي الذهن صورة الواقع الفلسطيني في األرض المحتلة، حيث كانت االنتفاضة الشعبية المجيدة أدت و
دورها واستنفدت أغراضها، وتحولت من رافعة عظيمة لنيل الحقوق الوطنية المشروعة الي عبء ثقيل الوطأة 

 . علي كاهل هذا الشعب
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فقد انقضت . عت الي الذهن كذلك صورة مشهد دولي تبدل فيه كثير من الحقائق والمسلمات السياسيةوتدا
الحرب الباردة بين المعسكرين اللذين حكما معاً مجري العالقات الدولية طوال الفترة الزمنية الالحقة للحرب 

لسابق، وتبدلت عدة نظم سياسية، وتغيرت الكونية الثانية، وصار حليفنا الدولي الكبير يسمي االتحاد السوفييتي ا
خرائط بالد كثيرة في آسيا الوسطي وأوروبا الشرقية، وباتت الواليات المتحدة التي كانت دوماً تنظر بعين عدم 
االرتياح، ان لم نقل بعين العداوة، الي نضال شعبنا الفلسطيني، القوة العظمي الوحيدة المهيمنة علي مقاليد 

 دون أي منازع، األمر الذي أدي الي تفاقم حراجة الوضع الفلسطيني، وجعله أكثر انكشافاً القرار الدولي من
أمام متغير دولي هائل وحاسم، وخصوصاً مع تأكل الوضع العربي، وغياب أي حاضنة لكفاح هذا الشعب، 

 الوطني ونيل الذي أصبح يواجه استحقاقات تحوالت دولية أكبر وأعظم من قدرته علي استمرار وادامة كفاحه
 .حقوقه المشروعة

وعلي جانب هذا المشهد الدولي، وتتمةً لصورته، كان مؤتمر مدريد لسالم الشرق األوسط، الذي هو عبارة عن 
مبادرة سياسية أميركية خالصة، قد استثني منظمة التحرير من المشاركة في أعماله، وفرض علي المشاركين 

 وقطاع غزة شروطاً تعجيزية لم يكن من الممكن رفضها علي أي حال، الفلسطينيين من القدس والضفة الغربية
بما في ذلك جعل التمثيل الفلسطيني في هذا المؤتمر تمثيالً غير مستقل، تحت مظلة الوفد األردني، وكذلك 
و حرمان القيادة الوطنية التاريخية للشعب الفلسطيني المعترف بها من المشاركة رسمياً في هذه المفاوضات، أ

وفوق ذلك كله، تحولت المفاوضات الثنائية في واشنطن، الناجمة عن مؤتمر . حتي مشاركة أي من أبناء القدس
مدريد، الي حوار طرشان، وأحياناً الي مهاترات وتراشق بالمواقف والكلمات أمام الميكروفونات، وباتت 

 العملية كلها الي عرض للمواقف مفاوضات واشنطن الماراثونية الطويلة تواجه طريقاً مسدوداً، وتحولت
االسرائيلية المتصلبة، داخل الغرف وفي ممرات وزارة الخارجية األميركية، التي بدت عاجزة عن تليين 
الموقف الليكودي ازاء أي مسألة من المسائل المدرجة في جدول أعمال هذه المفاوضات، األمر الذي ولّد مزيداً 

 وجعله يائساً من امكان تحقيق أي تقدم علي المسار السياسي، بعد أن من االحباط لدي الشارع الفلسطيني،
 .سدت علي األرض مسارات الكفاح الوطني اُألخري

هكذا، اذاً، وأنا أتحسس موضع قدمي، استعداداً لخوض غمار تجربة تفاوضية، من المقدر لها أن تجري في 
لوضع العربي، ناهيك عن وضع دولي، وهذه أسوأ ظروف ذاتية فلسطينية، وضمن أصعب معطيات يمر بها ا

 التجربة التفاوضية المحفوفة بكل المخاطر، المثقلة بكل هذه الوقائع غير المؤاتية، ستجري بتكتم شديد ؟
  17/9/2005القدس العربي 

 
 ):5( الرواية الفلسطينية الكاملة لمفاوضات اوسلو : قريع

 ممر اجباري
التحلي : جباري، علينا عبوره متسلحين بثالث من تلك الخاصيات الرمزيةبدت الطريق الي أوسلو بمثابة ممر ا

بالصبر، وسعة الخيال، وقوة االرادة، واضعين نصب أعيننا واجب الحفاظ علي قضية شعبنا من االندثار في 
زمن التحوالت الدولية الهائجة، وفتح كوة في جدار الحصار السياسي المطبق من حولنا، وخلق امكان 

 متوافق مع مستجدات الواقع االقليمي والدولي، الدامة الكفاح الوطني الفلسطيني واالستمرار فيه بكل موضوعي
السبل المتاحة، أي السبل غير المتصادمة مع حقائق عصر عالم جديد، أحادي القطبية، عالم تقرر فيه دولة 

 حركة تحرر علي وجه األرض، بمفردها ماهية الشرعية ومعايير الحق وتطبيقات العدالة، دولة تعادي كل
وتري في كل كفاح وطني مسلح عمالً من أعمال االرهاب المدانة سلفاً، وال تري ـ في المقابل ـ في كل ما 
تقوم به اسرائيل، من احتالل واستيطان وقمع وارهاب للشعب الفلسطيني، ما يستحق اللوم أو المساءلة، كي ال 

 .نقول الشجب أو االدانة
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ية أوسلو التي أحب أن أسميها قناة الصدفة الموضوعية البحتة، قناة غير معدة سلفاً، وال مخططاً فقد بدأت عمل
لها وال مبرمجة، ربما تكون بداياتها المبكرة بدأت في القاهرة لدي التحاق السيدة مني جول، زوجة السيد تيري 

ون خطوة أولي علي هذا الطريق ، وربما تك1989رود الرسن، بوظيفتها في السفارة النرويجية هناك سنة 
المتعرج الطويل قد تحققت لدي انضمام السيد الرسن الي زوجته في العاصمة المصرية ذلك الحين، وبدء 
اهتمامه باألحوال االقتصادية واالجتماعية للفلسطينيين في األراضي المحتلة، وما اقتضاه ذلك من اقامة بنية 

 .لالتصال بأناس في كال جانبي الصراع
وربما تكون البدايات األولي ألوسلو وقعت في أوسلو ذاتها، قبل نحو عام علي بدء عمل قناة أوسلو التفاوضية، 

 في مهمة اقتصادية، رافقني فيها السيد هايل 1992وذلك حين كنت في زيارة للنرويج في شباط فبراير 
فلسطينية، حيث قابلت السيد جان ايغالند، الفاهوم، مدير دائرة أوروبا في الدائرة السياسية لمنظمة التحرير ال

فقد عرضت عليهما هموم الداخل الفلسطيني، . نائب وزير الخارجية النرويجي، وكانت ترافقه السيد مني جول
وال سيما في المجاالت االقتصادية، وبحثت معهما في امكان المساعدة في استيراد المنتوجات التصديرية 

 .ضيات، من قطاع غزةالفلسطينية، بما في ذلك الحم
فقد أرسل لي يومها نائب وزير الخارجية النرويجي مساعدته الستكمال المباحثات، أال وهي السيدة مني جول، 
زوجة السيد تيري رود الرسن التي ستؤدي، وزوجها، فيما بعد، دوراً حيوياً ومهماً في عملية أوسلو حتي 

 الخارجية النرويجية طلبت هذه السيدة، الجميلة والذكية، أن وبعد استكمال تلك المباحثات في وزارة. النهاية
أود أن أعرفك الي : وحين أتت قالت. رحبت بطلبها من دون تردد. تزورني في الفندق الذي كنت أنزل فيه

 .زوجي
 بداية البداية

دير لمؤسسة جلسنا في الفندق، أنا ومني وتيري رود الرسن، نحو ساعة من الزمن، قدم خاللها الرسن نفسه كم
وقد . فافو، وهي منظمة غير حكومية مهتمة بأحوال العالم الثالث وتعمل في مجال األبحاث االجتماعية التطبيقية

تحدث الرجل خالل هذا اللقاء حديث المطلع علي الشؤون الفلسطينية، فكان ذلك محل دهشتي، الي أن علمت 
عن األوضاع االجتماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، األمر منه أن مؤسسة فافو النرويجية أنجزت بحثاً ميدانياً 
وقد أبدي لي السيد الرسن، قبل مغادرته، اهتماماً ورغبة في . الذي أتاح له مثل هذه المعرفة بالشأن الفلسطيني

 .متابعة بعض القضايا والتفصيالت المتعلقة بالواقع الفلسطيني
ت طيبة عن السيد الرسن، وال سيما أنه تمكن بلطفه وتواضعه والحق أنه تولدت لدي عبر ذلك اللقاء انطباعا

واهتمامه بالقضية الفلسطينية من خلق نوع خاص من األلفة التي تؤسس لعالقة قائمة علي االحترام والمودة 
 .والصداقة

انتهي ذلك اللقاء مع تيري رود الرسن وزوجته مني جول، من دون أن يدور في ذهني أي خاطر بأن هذا 
لكن هذا الرجل، ومنذ ذلك الوقت، أصبح . اء قد يكون احدي بدايات عملية أوسلو، أو نقطة انطالق لهااللق

فقد كسب مودتي علي الفور، وعرض علي صداقته الشخصية، لي وللشعب . مألوفاً عندي وموضع تقدير لدي
، في مرحلة ما بعد حرب الفلسطيني، ووعد بتقديم كل ما يستطيع تقديمه من دعم لهذا الشعب الذي كان يعيش
 .الخليج الثانية وما تبعها من حصار، احدي أشد المراحل صعوبة في حياته اليومية

اال ان ورقة كنت أعددتها من قبل تحت عنوان عوائد السالم في الشرق األوسط وقدمتها الي المفوضية 
ي األوروبيين، ومنهم الي فقد وصلت نسخة عن هذه الدراسة ال. األوروبية، قد تكون نقطة بداية ُأخري

االمريكيين، عن طريق الوزيرة البلجيكية السيدة آن ماري، حيث لقيت هذه الورقة اهتماماً كبيراً ممن وصلت 
كما وصلت هذه الدراسة الي االسرائيليين، واطلع عليها، . اليهم، بما اشتملت عليه من أفكار ورؤي واقتراحات

ريس ويوسي بيلين ويائير هيرشفيلد ورون بوندك، الذين رأوا أن هذه كما علمت فيما بعد، كل من شمعون بي
الدراسة يمكن أن تشكل األساس الفكري لحوار فلسطيني ـ اسرائيلي، وأنها قد تساعد في بناء مفاوضات ثنائية 
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حين تنضج الظروف، وخصوصاً أن هذه الورقة أقرت بفكرة التعايش، ودعت الي التعاون االقتصادي بين 
 .طينيين واالسرائيليين حين يستتب السالمالفلس

 مرحلة القدس
وربما تكون مكونات عملية أوسلو المبكرة بدأت في القدس قبل ذلك كله، عبر تلك الحوارات المنهجية التي كان 
أقامها األخ الشهيد فيصل الحسيني والدكتورة حنان عشراوي، وغيرهما من أبناء القدس، مع عدد من 

ديميين والمثقفين االسرائيليين، اذ كانت قوة الدفع األولي القامة أول حوار بيني وبين المسؤولين واألكا
اسرائيلي، هو البروفسور يائير هيرشفيلد، ومساعده رون بوندك، قد أتت ـ كما سيتضح فيما بعد ـ من خالل 

أكن أجريت مثله من مفاتحات كل من فيصل وحنان، وحثهما لي علي القبول باجراء مثل هذا الحوار، الذي لم 
 .قبل

علي أي حال، فان كل نقاط البداية المتفرقة والمتباعدة هذه تجمعت في نهاية المطاف لتشكل مجري شق ما 
يشبه قناة مائية، كانت تتسع وتتعمق مع مرور الوقت، لتحفر بعدئذ مجراها العريض ملء سمع العالم وبصره، 

بري في حياة الشعب الفلسطيني، وحياة منطقة الشرق األوسط وتحدث واحداً من أهم التحوالت السياسية الك
برمتها، وتغير بصورة عميقة، وواسعة، العالقات التي كانت قائمة في هذه المنطقة من العالم علي مدي العقود 

 .الزمنية الطويلة الماضية
 نقطة 1992) أكتوبر(ل وأياً تكن البدايات األولي الممهدة لقناة أوسلو، فانه يمكن تحديد شهر تشرين األو

وأذكر أن أول . انطالق تمهيدية لهذه العملية، التي لم تكن واضحة المعالم وال األهداف وال األطراف في البداية
مفاتحة لي بهذا الشأن أتت ـ عبر واسطة ـ من جانب األخ المرحوم فيصل الحسيني، الذي كان موضع ثقة 

الفلسطينية في الخارج، اذ بلغني أن اثنين من األكاديميين االسرائيليين وتقدير كبيرين بالنسبة الي والي القيادة 
ينتميان الي معسكر السالم، ومعروفين بتأييدهما الحوار الفلسطيني ـ االسرائيلي، وبدفاعهما عن الحقوق 

ليين المشروعة لشعبنا، يرغبان في االتصال بي شخصياً، علماً بأنني لم أكن من مجموعة االتصال باالسرائي
. التي كان يديرها األخ أبو مازن، ويدعمها بقوة كل من األخ أبو عمار واألخ الشهيد أبو جهاد بشكل مباشر

أهملت األمر في حينه، اال انني حين قابلت األخ فيصل بعد ذلك أعاد علي طلبه هذا، وتناقشنا في األمر ملياً، 
 . االتصال باالسرائيليينغير أنني لم أستجب لذلك، وبقيت علي تحفظي السابق ازاء

بعد ذلك اتصلت بي األخت حنان عشراوي، وقالت لي ان هذين األستاذين هما من أصدقائهم في القدس، وأنهم 
يلتقونهما باستمرار، وان ال ضرر من اللقاء بهما، بل علي العكس، فان مثل هذا اللقاء سيشكل عامالً من 

نا نحن في األرض المحتلة، ولذلك فانني واألخ فيصل ندعوك عوامل الدعم والتشجيع لهما، كما أنه سيساعد
 .الي فتح حوار معهما 

مع ذلك، لم تتوفر لدي القناعة الكافية للعدول عن موقفي السابق، ال لشيء اال ألن االتصاالت باالسرائيليين 
ان المفاوضات والمفاوضات الثنائية ليست ضمن مسؤوليتي المباشرة، اذ بقيت مكرساً اهتمامي الدارة لج

وقد حدث في تلك األثناء . المتعددة األطراف، ذلك بأني كنت المنسق العام لهذه اللجان عن الجانب الفلسطيني
 .أن قابلت األخ أكرم هنية، وكان يتولي حينها مهمة منسق الوفد الفلسطيني المفاوض في واشنطن

ي هذين األستاذين االسرائيليين، وخصوصاً ألنك ان فيصل وحنان وأنا نري أن من المفيد أن تلتق: قال لي أكرم
تقود المفاوضات المتعددة األطراف، وهما أستاذان جامعيان لهما تأثيرهما، سواء أكان ذلك في الجانب 

 .االقتصادي أم في الجانب السياسي، وبالتالي فان من المفيد الحديث معهما
 يائير هيرشفيلد

ادية، وهي احدي اللجان المنبثقة من المفاوضات المتعددة األطراف، كان من المقرر أن تعقد اللجنة االقتص
وحين بلغت كالً من األخ أبو عمار واألخ أبو مازن . 1992اجتماعاً لها في لندن خالل كانون األول ديسمبر 

ما نقله الي كل من األخ المرحوم فيصل الحسيني واألخت حنان عشراوي واألخ أكرم هنية، اقترحا علي أن 
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. ري اتصاالً بأحد هذين األستاذين، وهو يائير هيرشفيلد، علي هامش االجتماع المقرر للجنة االقتصاديةأج
غير انني حين وصلت الي العاصمة . والحقيقة أنني لم أعط موافقة كاملة، بل انني لم أعط وعداً بذلك

لدي ) السفير الفلسطيني(ني البريطانية، وقابلت األخ عفيف صافية، وهو الذي يشغل منصب المفوض الفلسطي
 هل تعرف يائير هيرشفيلد؟: حكومة بريطانيا، فاتحته باألمر، من دون أن أظهر ما يكفي من االهتمام، قائالً

 .نعم: قال
 ما رأيك فيه؟: قلت
 .ان تجربتي معه جيدة، فقد سبق أن حضرت واياه سمينار في الهاي، وكان ايجابياً: قال
 يرشفيلد، أتذهب معي؟ماذا لو قررت لقاء ه: قلت
 .نعم أذهب معك، وليس هناك ما يمنع: قال

كان علي . هنا تشجعت أكثر من ذي قبل، واتصلت برقم الهاتف الذي كنت أخذته من األخت حنان عشراوي
 .الجانب اآلخر من الخط هيرشفيلد، فرحب بي، واتضح أنه كان ينتظر مكالمتي هذه

رود الرسن، الذي سبق أن قابلته قبل عدة أشهر في أوسلو، كان لم أكن أعرف حتي تلك اللحظة أن تيري 
علي أي حال، فقد كانت المكالمة األولي مع هيرشفيلد . موجوداً في لندن، وأنه كان شريكاً في هذه الترتيبات

 .قصيرة ومقننة الي أبعد الحدود، اتفقنا خاللها علي موعد في اليوم التالي
ندق كافندش القريب من ميدان البيكاديللي، وكان بصحبتي األخ عفيف صافية وصلتُ متأخراً بعض الوقت الي ف
جلســنا ثالثتنا من دون أن ندري من أين نبدأ، وأي الموضوعات التي . الذي عرفني الي يائير هيرشفيلد

 .كان الحذر والتحفظ باديين علي الجميع مدة تقارب ساعتين، أي طوال هذا اللقاء. يمكن الحديث عنها
بدو أن محدثي االسرائيلي لم يجد من موضوع عام يتحدث به معي، ويثير فضولي الشخصي، أفضل من وي

الحديث عن الورقة االقتصادية التي تطرقت فيها الي مسألة التنمية االقليمية المتوازنة في الشرق األوسط، وعن 
 الي المفاوضات الجارية آنذاك في هكذا استهل هيرشفيلد حديثه، ثم انتقلنا بسرعة. عوائد السالم ومقتضياته

واشنطن، واتفقنا علي أن تلك المفاوضات تواجه طريقاً مسدوداً ألسباب كثيرة، بينها ـ من وجهة نظري ـ أن 
الطرف االسرائيلي غير مخول ابرام اتفاق، كما أن المفاوض االسرائيلي الرئيسي في واشنطن، وهو الياكيم 

الذي بقي في موقعه هذا الذي كان اسحق شامير عينه فيه الدارة مفاوضات روبنشتاين، غير جاد أبداً، وهو 
 .تدوم اثني عشر عاماً، بحسب ما كان صرح رئيس الحكومة االسرائيلية السابق
انتهي كما بدأ في العموميات، . هكذا انتهي اللقاء األول، من دون أن يثير لدي ما يكفي من االنطباعات الجيدة

غير أن منطق هيرشفيلد وانفتاحه أثارا استحساني، وبالتالي، فقد وافقت علي لقاء . دةوكأنه بال غاية محد
 :فسألته. وكان قد استفسر قبل نهاية اللقاء األول عن امكان اللقاء مجدداً. محدثي مرة ثانية

 من أنت، وباسم من تتحدث؟
عسكر السالم االسرائيلي، أؤيد فتح أنا أستاذ جامعي اسرائيلي أعمل في جامعة حيفا، وأعتبر نفسي من م: قال

الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية، وأتحدث هنا باسمي الشخصي، ولست ممثالً لحكومة اسرائيل، وأنا 
 .صديق لنائب وزير الخارجية االسرائيلي يوسي بيلين

أن يائير كنت أعلم مسبقاً، ومن خالل أحاديثي مع كل من فيصل الحسيني وحنان عشراوي وأكرم هنية، 
هيرشفيلد هو من مجموعة يوسي بيلين، المعروف بأنه واحد من حمائم حزب العمل، وبالتالي فان هيرشفيلد لم 
يأت هنا بصفة شخصية بحتة، وأن لمثل هذا اللقاء بعداً سياسياً ال يمكن اغفاله، حتي لو حاول هذا األستاذ 

 .كانت مفهومة لي ضمناًالمتحمس للتفاوض مع المنظمة أن يخفيه عنا، العتبارات 
في اليوم التالي، التقينا أنا وعفيف وهيرشفيلد في فندق ريتز الشهير، وكانت القاعة تغص بالرواد في ذلك 

ومع أن هيرشفيلد، الذي خشي أن يجذب اللقاء اهتمام الفضوليين، اقترح االنتقال الي مكان آخر في . المساء
قاء حيث نحن تحت سقف تلك القاعة الفخمة، فاخترنا زاوية نائية مطعم ايطالي قريب، اال انني رغبت في الب
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وجلسنا جلسة طويلة، وأكملنا حديثنا العام السابق بأفكار عامة أيضاً، مثل كيف يمكن أن نساهم في انجاح 
 وتحدثتُ عن المعاناة الفلسطينية، وألقيت ما يشبه محاضرة. عملية السالم، وفي انهاء الوضع المأساوي القائم

كما تحدث هيرشفيلد، في المقابل، عن معاناة اليهود التاريخية، وعن تطلع اسرائيل نحو . مطولة بشأن ذلك
السالم، وقال ان حكومة اسحق رابين، التي فازت لتوها في االنتخابات، جادة في البحث عن السالم، وبالتالي 

 .وصول الي اتفاق يكون مرضياً للطرفينفان أمام الفلسطينيين فرصة يجب استغاللها، لعل ذلك يساعد في ال
 الموعد اوسلو

ولعل أكثر ما أثار اهتمامي وفضولي في هذا اللقاء مع يائير هيرشفيلد، باالضافة الي رغبته الجادة في استمرار 
اللقاءات وتطويرها، قوله لي انه أجري محادثة هاتفية يوم أمس مع صديقه دان كيرتزر، مساعد وزير 

يكي ومنسق المفاوضات المتعددة األطراف من جانب االدارة االمريكية، األمر الذي جعلني الخارجية االمر
وعندما عرض . أستشعر كأن االدارة االمريكية تقف خلف هذه القناة التفاوضية، علي هذا النحو أو ذاك

 أين؟: هيرشفيلد علي االجتماع به مرة ثالثة، أجبت
 .في أوسلو مثالً: قال
 و؟لماذا أوسل: قلت
لنتحدث أكثر، ونستكمل عملية االستطالع التي بدأناها، لعلنا نستكشف أفكاراً ُأخري، ونتعرف علي رؤي : قال

أحدنا اآلخر بصورة أفضل، فيما يتعلق بجميع القضايا، بأجندة مفتوحة عن الموضوعات االقتصادية 
 .فواالجتماعية خاصة، والسياسية بكل أبعادها، الثنائية والمتعددة األطرا

وهل ستكون أحاديثنا رياضة فكرية تنتهي في الملفات األكاديمية، أم ستنتهي بنتائج تساعد علي انهاء : قلت
 الوضع وتعقيداته؟

لنمِض وقتاً أطول ونحاول اكتشاف جميع االمكانات، ونقرر معاً . دعنا نحاول في جلسة أو جلسات ُأخري: قال
 .ما اذا كنا سنستمر أم ال

 سي بيلين؟هل تعرف يو: قلت
 .نعم وهو صديقي جداً: قال

 .ثم سألت هيرشفيلد عن دان كيرتزر، الذي بدا لي أنه علي صلة ما بهذه المحادثات االستكشافية
 .نعم أعرف كيرتزر، انه صديق أيضاً: فأجاب

 هل أنت علي صلة به؟: وسألته سؤاالً تقصدت أن يكون عابراً
 .نعم بشكل عام: قال

ة، في تلك األثناء، بأن هذا االتصال هو عبارة عن محاولة امريكية ـ اسرائيلية مشتركة، تولدت لدي قناعة ذاتي
ولم يدر في ذهني أن هناك ترتيبات تجري لفتح . ترمي الي احداث اختراق ما في مفاوضات واشنطن المتعثرة

 االقتناع بقوة، الي وقد تملكني هذا. قناة مفاوضات جديدة، ربما تكون موازية أو بديلة من مفاوضات واشنطن
الحد الذي بلغت فيه محدثي االسرائيلي الموافقة علي لقاء آخر في النرويج، بعد العودة الي القيادة الفلسطينية، 
واشترطت عليه أن يقدم ما يمكن أن نتوصل اليه هناك من اتفاق الي المتفاوضين في واشنطن كي يتبنوه، 

تلك القناة التفاوضية الرسمية المعتمدة من منظمة التحرير الفلسطينية ويكون هو االتفاق، وأن يتم اخراجه عبر 
أي أن المفاوضات التي ستجري في النرويج لن تكون بديالً من تلك المفاوضات الجارية . والحكومة االسرائيلية

 .برعاية وزارة الخارجية االمريكية في واشنطن
عن بعد،  وضات لجنة التوجيه للمفاوضات المتعددة األطرافافترقنا في ذلك الوقت، وبقيت في لندن لمتابعة مفا

 .ذلك بحسب ما جري عليه الحال في سائر لجان المفاوضات المتعددة األطراف
  19/9/2005القدس العربي  
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  السيطرة علي معبر رفح : عباس
   أحمد سليم ـ هناء مكاوي  :  بغزةحاوره

   كيف دخلتم غزة؟ : الرئيس الفلسطيني بالسؤالفي البداية وقبل أن نبادره بطرح األسئلة بادر 
 عبر الحدود ونرجو أن تقبل االعتذار فقد هزنا الشوق لمشاهدة مدينة غزة بعد االنسحاب وتغطية ألهم                  : األهرام

   . االحداث الصحفية
عب  ال داعي لالعتذار فأنتم ضيوف اعزاء ومن شعب كريم مضياف واهال وسهال بكم في ضيافة الش                 : الرئيس

   . الفلسطيني
   البعض يزعم ان دور مصر يقتصر علي النواحي األمنية فقط ما ردكم علي ذلك؟؟*
 ومصر رائدة في تقديم المساعدات منذ بـدء االنتفاضـة    ,  غير صحيح فدور مصر أمني وسياسي واقتصادي     -

   . وحتي بعد عملية االنسحاب االسرائيلي
  ر الحدود والعكس؟؟ كيف تصف دخول الفلسطينيين الي مصر عب *
 ولكن هذا الوضع لن يستمر وستتم السيطرة الكاملـة       ,  نحن نقدر مشاعر الناس وهي مشاعر انسانية نحترمها        -

 وقد اعطيت مهلة يومين لدخول جميع الفلسطينيين الي بالدهـم   , علي الحدود من الجانبين المصري والفلسطيني   
 وانا اقدر الشعب الفلسطيني عاش سنوات من الكبت          ,  مشروعة وستتم بعدها محاسبة كل من يتسلل بطريقة غير       
   .  والحرمان وتقديري الحالي هو تقدير مشاعر فقط

   ما هي الخطوة المطلوبة بعد االنسحاب من غزة من قبل سيادتكم؟ *
 علي المستوي الداخلي نحن اآلن نسير في تعمير ما دمرته اسرائيل في قطاع غزة وندرس ايـضا مـشكلة                    -
 وعلي المستوي السياسي نحن لنا موقـف موحـد مـع             , لبطالة بفتح مشاريع جديدة تساعد علي خفض البطالة       ا

 ونحن نقـول     , اسرائيل وقلت لهم بعدما اعلن شارون ان انتهاء االحتالل من غزة يعني حل القضية الفلسطينية              
   .  غزة أوال وليس أخيرا .. ال
  ري وهل ستكون هناك سيطرة اسرائيلية؟ ما هو الوضع الحالي لميناء رفح الب*
 ننحن نرفض تماما أن تكون هناك سيطرة اسرائيلية بميناء رفح البـري وسـتكون الـسيطرة مـصرية ـ      -

   . فلسطينية ونرحب أيضا بوجود طرف ثالث غير اسرائيل
   ما ردكم علي اقتراح اسرائيل بنقل ميناء رفح الي منطقة كرم شالوم؟؟ *
 ميناء نقل بضائع ونحن نرحب بدخول البضائع عن طريق هذا الميناء من جميـع الـدول                  ميناء كرم شالوم   -

 واضح ان اسرائيل ترغب في نقل الميناء         ,  ولكن لن نسمح بغلق ميناء رفح البري مهما كانت االسباب           , العربية
   . حتي تكون لها السيطرة الكاملة وهذا لن نوافق عليه

  دة إعمار قطاع غزة؟ هل هناك مساعدات عربية إلعا*
 نعم هناك بعض الدول العربية مثل السعودية واالمارات ستقدم دعما ماديا العادة اعمـار المدينـة وجميـع                   -

المستعمرات التي دمرتها اسرائيل وسنسمح لجميع الشركات العربية بالمشاركة واعتقد ان هذا ايـضا سـيؤدي                
   . الي تشغيل العديد من العمال الفلسطينيين

  19/9/2005رام المصرية األه
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  :كاريكاتير
  

 
 19/5/2005الحياة الجديدة 

 
  
 
  
  

 
  


