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  مسؤولون فلسطينيون يحتمون بأبواب مصفحة إسرائيلية

ن عدداً من المسؤولين الفلسطينيين اتـصلوا فـي   أقالت مصادر إسرائيلية : عبد الرؤوف أرناؤوط ـ   رام اهللا
ائيلية وطلبوا منها أبوابا مصفحة مضادة للرصاص رابطة بين هذا الطلب           اآلونة األخيرة مع شركة أبواب إسر     

سيكون بإمكان المصانع تزويد    : ونقلت يديعوت أحرونوت عن مدير أحد المصانع قوله        .واغتيال موسى عرفات  
  .تكلفة االبوابولم تتحدث المصادر عن هوية المسؤولين أو .  بابا خالل األسبوعين القادمين25

  20/9/2005ودية الوطن السع
  

   االثنين القادمالتشريعي يبحث الثقة في الحكومة
أعلن روحي فتوح، أمس، عن جلسة خاصة للمجلس ستعقد يوم االثنين المقبـل، لبحـث                :كتب حسام عزالدين  

نعم، في هذه الجلسة سيجري التـصويت إمـا         :  قال ,وحول إن كانت الجلسة ستشهد تصويتا      .الثقة في الحكومة  
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وجاء إعالن فتوح، في الوقت الذي كان فيه قريع مجتمعا في مقر المجلس، مـع                .أو اإلبقاء عليها  حجب الثقة   
ومن المتوقع أن تلتقي اللجنـة       . لبحث موقف الحكومة من تردي األوضاع األمنية       تلجنة برلمانية خاصة شكل   

وال يبـدو حجـب      .بلأيضا نصر يوسف، في حين توقعت مصادر برلمانية أن تنهي تقريرها يوم الخميس المق             
إال أن   .الثقة عن الحكومة منطقيا، بالنسبة لمراقبين، إذا ما أخذ بالحسبان موعد االنتخابات التـشريعية المقبلـة               

أحد نواب كتلة فتح، كشف النقاب عن توجه لتأييد تشكيل حكومة طوارئ مؤقتة ومقلصة تعمل بإشراف محمود                 
  .عباس مباشرة

  20/9/2005األيام الفلسطينية 
 

  لن نسمح بأي تالعب في مشاريع اعمار القطاع : عباس
 عباس خالل وضع حجر األساس إلعادة بناء طريق صالح الـدين علـى ان                محمود  شدد :  حامد جاد  -غزة  

وأوضح أن   .مشاريع اإلعمار ستستمر بكل شفافية ولن نسمح بأي تالعب والشعب يراقب ويالحظ ويقول كلمته             
منها هي أراض حكومية وأن السلطة لن تسمح ألحد أن يستخدمها أو يضع يده              % 95 كافة األراضي المحررة  

وقال اإلسرائيليون تركوا لنا كل شيء مدمر علينا العمل على إصالح وبناء مـا               .عليها لخدمة مصالح شخصية   
  وكاالت .هودمر

  20/9/2005الغد األردنية 
  

  قريع يتعهد بمقاومة االستيطان
دت السلطة امس بمقاومة مشروع شارون ربط معاليه ادوميم بالقدس وقال احمـد  تعه: غزةـ عبدالقادر فارس  
نتعهد بمقاومة ذلك وعدم القبول به ومواصلة النضال النهاء االستيطان في كـل االراضـي               : قريع للصحفيين 

سلمية  وكل الدعوات لحكومة في غزة او حكومة         ,ال نقبل مشاريع الكانتونات االسرائيلية    : واضاف. الفلسطينية
  . المقصود منها تفتيت الوطن الفلسطيني وال يجوز االنتباه لها

  20/9/2005عكاظ 
  

  اجتماع عباس وشارون يتناول قضايا الحل النهائي
  خالل اللقاء المرتقـب    عباس سيبحث مع شارون   محمود  أعلن صائب عريقات أن     :  حامد جاد  -القدس المحتلة   

وأكد أن عباس سيؤكد موقـف الـسلطة         .د والقدس والالجئين والمياه   قضايا الحل النهائي التي من أهمها الحدو      
 حتىبشأن قطاع غزة على أن ال تكون أوالً وأخيراً وأن االنسحاب من القطاع البد وأن يتبعه انسحابات أخرى                   

  ا ف ب .شمل أيضاً طرح االنتخابات التشريعيةيمباحثات سالواضاف أن جدول  .67حدود العام 
 20/9/2005الغد األردنية 

  
   الفلسطينية ومواطنين بين الشرطةحدوديةمواجهات 

ن مواجهات وقعت بين الشرطة وعدد من الفلـسطينيين الـذين كـانوا             أقال شهود أمس     : طاهر النونو  -غزة  
وقال مـصدر أمنـي   . هاوأكدت الداخلية وقوع .قطاع واألراضي المصرية الينوون تجاوز الحدود الفاصلة بين      

  . وقوع إصابات لم تسفر عنهانأ
  20/9/2005الخليج اإلماراتية 
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   الى حرب اهلية نااسرائيل راهنت على دفع: قريع
 قال احمد قريع امس ان اسرائيل راهنت على دفع الفلسطينيين الى حـرب اهليـة عقـب    :اف ب ـ  رام اهللا

ادت ان توقـع    وأضـاف لقـد ار     .انسحابها وبهدف تركيز استيطانها واستكمال الجدار في الـضفة والقـدس          
الفلسطينيين بشرك كبير وان تفرض علينا حقائق سياسية مرتبة سلفا وان تستهدف شـعبنا وسـلطتنا بـصورة                  

   .مركزة
 لم تنجح الى اليوم وهي لن تنجح، غير ان ذلك مرهون بنا وبإرادتنا الوطنية وحسن ادارتنـا                  هاوقال صحيح ان  

  .لحياتنا السياسية الداخلية
  20/9/2005الغد األردنية 

  
  مشاركة حماس فى االنتخابات محسومة : الرجوب 
 هووصـف  .أنتقد جبريل الرجوب موقف إسرائيل الرافض لمشاركة حماس فى االنتخابات التـشريعية           : وكاالت
وأضـاف أن الحركـة وغيرهـا       . مؤكداً أن حماس جزء من النسيج السياسي االجتماعي الفلسطيني        . بالسخيف

كما رفضت حركة فـتح بـشدة تـصريحات          .سطينية بحتة واألمر محسوم فيها    سيشاركون، وأن هذه مسألة فل    
  .شارون بشأن االنتخابات معتبرة ذلك تدخال إسرائيليا سافرا

  20/9/2005البيان  
  

  عناصر شرطة مرور السلطة يتدّربون لدى االحتالل
خاصا  يحا يوما تدريبيا   ضابطا في شرطة السير الفلسطينية اجتازوا أمس في أر         11ذكرت معاريف أن    : أريحا

 الدورة   هدف وذكرت المصادر الصهيونية أن    .في قسم حركة السير في شرطة االحتالل ضمن مشاريع التعاون         
. منح شرطة السير الفلسطينية المعلومات الكافية كي يتمكنوا من التحقيق في حوادث الطرق على مستوى عال               

  .ين االحتالل والسلطة في عدة مجاالتوتأتي هذه الدورة ضمن مشاريع ودورات تطبيعية ب
  19/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  في قضايا فسادالتشريعي يطالب بالتحقيق 

طلب المجلس التشريعي، من النائب العام التحقيق في قضية فساد من قبـل وزيـر الماليـة الـسابق                   : رام اهللا 
حقيق رسمي مع جميع األشخاص الـذين وردت        ويوصي التقرير بإجراء ت    .وموظف كبير في وزارة االقتصاد    

ويراجع التقرير مشروع مـصنع شـركة الـشرق األوسـط            .أسماؤهم بشبهة ارتكاب جريمة تبديد المال العام      
لألنابيب الذي تم االتفاق على إقامته بالشراكة بين اللجنة العليا لالستثمار التي كان يرأسها النشاشيبي وشـركة                 

EHTاإليطالية .  
  20/9/2005 فلسطيني لإلعالمالمركز ال

  
   جزء من حالة االنفالت االمنييةعناصر األمنال :استطالع

قتل امس طالب جامعي برصاص صديق له، وذلك بعد يوم من مقتل نقيـب فـي    :رام اهللا ـ من وليد عوض 
  مـن  %66.3 فيـه    ى  وتعيش االراضي الفلسطينية تلك الحالة من االنفالت في وقت يـر           .الشرطة الفلسطينية 

بـين اسـتطالع للـرأي أجـراه مركـز          حيث  . حالةال  هذه لفلسطينيين أن أفراد األجهزة األمنية هم جزء من       ا
 بأن األجهزة األمنية غير قادرة      ونيعتقد% 51.4استطالعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح ان         

قالوا عكس  % 44.4فالت األمني، و  ان المسؤولين جادون في محاربة االن     % 48.4 ضبط الشارع فيما قال      ىعل
 االنضمام لحكومة   ىلفصائل إل اوقد تناول هذا االستطالع عدة مواضيع تركزت أساسا حول دعوة السلطة            . ذلك
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وحدة وطنية، وظاهرة االنفالت األمني، واالنسحاب، واالنتخابات التشريعية، وتقييم عمل مؤسـسات الـسلطة،            
. ى التعاطف السياسي، وقـضايا أخـر      ىقطاع، باإلضافة إل  الي الضفة و  وأحوال الديمقراطية وحقوق اإلنسان ف    

% 58.7وقال   .حصول مواجهات مسلحة بين أجهزة االمن والتنظيمات المسلحة بعد االنسحاب         % 49.3وتوقع  
بان % 53.6ويعتقد  . عكس ذلك %35.7 فرض االمن والنظام بعد االنسحاب، بينما قال         ىبان السلطة قادرة عل   

ويعتقد المواطنون بأن محمود عباس بدأ بخطـوات        .  شمال الضفة  المخالة في المناطق    ذلك ىة عل السلطة قادر 
، محاربة الفـساد فـي المؤسـسات        %60.5وحد األجهزة األمنية بنسبة     : عملية وملموسة في المجاالت اآلتية    

ـ  ، ا %32.3 والمعتقلين   ى، إطالق سراح األسر   %42.9، فرض سيادة القانون في الشارع       47.9%  ىلقضاء عل
، حماية  %8.2، توفير األمن الشخصي للمواطنين      %29.3، تحسين الوضع االقتصادي     %31.5 السالح   ىفوض

ويؤيد  %.26.1، والحد من الواسطة في التعيينات       %26.2، والحد من الفقر والبطالة      %28.1عناصر المقاومة   
 النائب العـام هـو   ىفات الفساد إل بان إحالة بعض مل   % 36.3استحداث منصب نائب للرئيس، ويعتقد      % 73.5

 . بداية لمحاسبة مسؤولين كبار في السلطة
 20/9/2005القدس العربي 

  
 حماس تدعو إلزالة الجدار اإلسمنتي علي الشريط الحدودي

دعا محمود الزهار، السلطة ومصر إلي تمكين الشعب الفلسطيني في شطري رفح من  :ـ من رائد موسي غزة
وفي  .توافق الحركة علي كل خطوة متفق عليها تحقق هذه الغاية: تفاعل اليومي، وقالالتواصل الطبيعي وال

اشارة إلي الجدار اإلسمنتي علي الحدود المصرية الفلسطينية، قال الزهار، ان األراضي المقام عليها الجدار 
 بيننا وبين مصر أي تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، استغلها االحتالل اإلسرائيلي ألغراض أمنية، وليس

مسببات لوجود جدر امنية، فأمن مصر هو أمننا والعكس صحيح، وبالتالي يجب التنسيق بين السلطة ومصر 
علي إزالته بأقصي سرعة، واعادة االراضي إلي أصحابها، وعدم االبقاء علي هذا الواقع ألنه كان مشروعا 

  .إسرائيليا
20/9/2005القدس العربي   

 
    ال تزال قائمة مبررات المقاومة:حسن يوسفالشيخ 

الشيخ حسن يوسف هناك إجماع بين كل القوى الفلسطينية  قال: القدس المحتلة ـ عبد الرحيم الريماوي
المقاومة ومعهم حماس على أنه طالما بقي في فلسطين احتالل واستمر العدوان والشعب الفلسطيني لم ينل 

قاومة ان يبقوا متمسكين بالسالح، وال يحق ألي طرف محلي أو حقوقه بعد، فمن حق الشعب الفلسطيني والم
 أن االنسحاب :وأكد. إقليمي أو دولي أن يسلب سالح المقاومة والسيما أن المبررات ال تزال قائمة وموجودة

اإلسرائيلي من قطاع غزة لن يؤثر على سالح المقاومة وال على سالح حركة حماس، الن الحق الفلسطيني ال 
وقال إنه  . يختزل في قطاع غزة، علماً أن أجزاء من قطاع غزة ال تزال تحت االحتالل اإلسرائيلييمكن ان

يجب على الفلسطينيين أال يقعوا في الفخ اإلسرائيلي الداعي إلى فك االرتباط بين المقاومة في الضفة والقطاع، 
وعن الحملة اإلعالمية الموجهة  .فالمقاومة مستمرة حتى تحقيق كامل حقوق الشعب الفلسطيني غير منقوصة

هناك تحريض على حماس وعلى المقاومة الفلسطينية، وللحركة حجم ووزن كبير : ضد حماس وأسلحتها قال
في الواقع الفلسطيني ولهذا توجه ضدها الحملة اإلعالمية لممارسة الضغط عليها، لكن حماس ال يمكنها أن 

  . يةتستسلم للضغوط الخارجية واإلقليمية والمحل
20/9/2005البيان   
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  تخريج دورتين عسكريتين  في بيت الهيا: حماس
نظّمت حركة حماس، في جباليا النزلة، مسيرةً احتفالية بالنصر والتحرير بمشاركة العشرات من مجاهدي 
كتائب القسام الذين طافوا شوارع جباليا وبيت الهيا باستخدام الجيبات العسكرية وتوجهت المسيرة إلى 

كما نظّمت كتائب القسام في بلدة بيت . راضي المحررة في مغتصبة نيسانيت حيث ُأديت عروض عسكريةاأل
الهيا حفل تخريٍج لدورتين عسكريتين، األولى تحت اسم دورة الشهيد إبراهيم المقادمة، فيما حملت األخرى اسم 

خلّل حفل التخريج عروض عسكرية  مجاهداً قسامياً، وت80الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، لتخريج نحو 
  .واقتحامات باستخدام الذخيرة الحية، وألقى خميس المصري كلمة المنطقة

20/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

  ألوية الناصر تهّدد بخطف جنوٍد صهاينة لمبادلتهم بأسرى 
نيين وعرب، مؤكّدةً أن تحرير هددت ألوية الناصر صالح الدين، بخطف جنوٍد صهاينة لمبادلتهم بأسرى فلسطي

وستبذل كّل  قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية ال يكتمل إال باإلفراج عن كافّة األسرى والمعتقلين،
ودعت األلوية السلطة الفلسطينية للتحرك بشكٍل عاجل  .جهدها بكّل الوسائل المتاحة لخطف الجنود الصهاينة

كما دعت المجتمع . ت دون تمييز، وأن تضع قضيتهم في سلّم أولوياتهامن أجل تحرير األسرى واألسيرا
  .الدولي وكافّة مؤسسات حقوق اإلنسان للضغط على الكيان الصهيوني لضمان تحرير األسرى

20/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

  سلطات االحتالل تهدم منازل فلسطينية في النقب
 على هدم ثالثة بيوت فلسطينية في قرى النقـب المحتـل، التـي ال                أمس، نية،أقدمت وزارة الداخلية الصهيو   

وقالت مصادر فلسطينية في النقب إن قوة كبيرة من الشرطة الصهيونية وصلت لحراسة             . يعترف بها االحتالل  
  رجل شرطة، حيث قـاموا     400وشارك في حملة الهدم هذه حوالي       . عناصر الداخلية، الذين قاموا بهدم البيوت     

وقال رئيس المجلس    .بتأمين عمليات الهدم لبيتين في قرية الزعرورة المحتلة وانتقلوا لهدم بيت في قرية الفرعة             
اإلقليمي للقرى غير المعترف بها، إن اندحار االحتالل عن القطاع كانت خطة موازية لفصل الفلسطينيين البدو                

  .عن أراضيهم لتوطين المستوطنين على فيها
  20/9/2005 يني لإلعالمالمركز الفلسط

  
  هجرة وتهجير: المسيحيون في القدس

اشارت دراسة صادرة عن الجهاز االحصائي الفلسطيني في رام اهللا ان مجموع سكان القدس من                :نبيل السهلي 
 فردا فـي    247,124 نسمة، يتوزعون الى     393,997 الى   2005العرب المسلمين والمسيحيين وصل في عام       

ويبلغ عدد المسيحيين في المدينة المقدسة وقسمها الشرقي وفقـا           . J2 فردا في منطقة     146,873، و J1منطقة  
وتشير الدراسات  .  في المئة من  اجمالي سكان المدينة العرب        4,2آلخرإحصاء نحو عشرة آالف نسمة أي نحو        

  . الفا175بلغ نحو 1948حول القدس الى ان مجموع المسيحيين في القدس في عام 
  20/9/2005نانية النهار اللب

  
 تقرير يتحدث عن تفشي العنصرية االسرائيلية ضد العرب

كشف تقرير جديد عن معطيات تثير الصدمة حول التمييز ضد فلسطينيي الداخل، بدءا من  :زهير اندراوس
ديدان، : سياسة الحكومة، مرورا بالتشريعات القانونية والرأي العام، وانتهاء بالتصريحات ووسائل االعالم

 تجاه 2004هذه عينة من بعض الصفات التي اطلقت في العام .. لصوص، ساطون ومصابون بخلل جيني 
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ان التصريحات العنصرية تجاه فلسطينيي الداخل  اظهر بحث شامل اجراه مدي الكرملو . 48فلسطينيي الـ 
ي اوساط واسعة من ليست حكرا علي السياسيين والشخصيات العامة من اليمين فقط، بل إنها تضرب جذورها ف

يهتم القسم االول من البحث في مجموعة القوانين التي سنها الكنيست من اجل تقييد حقوق . الجمهور اليهودي
كما يعرض البحث أيضا قانون االنتخابات . مواطني اسرائيل العرب في مواضيع االراضي ولم شمل العائالت

نسبة الحسم النتخابات الكنيست والذي من شأنه المس للكنيست الذي صودق عليه في ايارالماضي والذي رفع 
قسم آخر من التقرير يتطرق الي التصريحات والتفوهات العنصرية ضد العرب  .بتمثيل األحزاب العربية

  . لكن حصة األسد في التقرير تحتله تصريحات الساسة من اليمين. والمسلمين في وسائل اإلعالم
  20/9/2005القدس العربي 

  
  للجماهير العربية، االحد المقبل، امام ديوان شارونتظاهرة 

قررت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية في الداخل في إجتمـاع طـارئ سلـسة مـن الفعاليـات                    
 أنه تقرر إجراء عدة فعاليات منها تنظيم مظاهرة قطرية يوم األحد            ،وجاء. اإلحتجاجية ردا على تقرير ماحاش    

ب رئيس الحكومة في القدس، وإقامة خيمة إعتصام في القدس أيضا يوم الثالثاء مـن األسـبوع                 القادم أمام مكت  
كما تقرر إقامة لجان شعبية محلية فـي         .القادم، وإقامة خيام إعتصام في القرى والمدن التي سقط فيها الشهداء          

يذ قرارات لجنة المتابعة والتجنيد     كل قرية ومدينة تضم األحزاب السياسية والهيئات الوطنية واالهلية لمتابعة تنف          
وأكدت لجنة المتابعة على قرارات اتخذت في إجتماع سابق أهمها تنظيم مسيرة جماهيرية من قريـة      .إلنجاحها

  .كفرمندا إلى مدينة سخنين في األول من شهر تشرين أول القادم
  20/9/2005 48عرب 

  
  مجهولون يخطفون فلسطينيا

فلسطينيا من مخيم البريج أثناء وجوده في حافلة تعود إلى اللجنـة الدوليـة              خطف مسلحون مجهولون مواطنا     
للصليب األحمر حيث كانت الحافلة تقل عددا من أهالي وذوي األسرى الفلسطينيين المعتقلين لزيارة أبنائهم في                

فيما أعلنت   مسلحا المختطف إلى مكان مجهول       15واقتاد المجهولون الذين يقدر عددهم بنحو        .سجن بئر السبع  
لجنة الصليب األحمر فور هذا الحادث عن وقف برنامج زيارات عائالت األسـرى ألبنـائهم فـي الـسجون                   

  .اإلسرائيلية حتى إشعار آخر
  20/9/2005الغد األردنية 

  
  !سائق حافلة تصدى لجنود كانوا يتحرشون بفتاةاعتقال 

جنود االحتالل المتمركزين على حاجز جيت      قالت مصادر فلسطينية في مدينة طولكرم، إن        :  خدمة قدس برس  
ركاب الوقال عدد من     .من طولكرم  العسكري جنوب طولكرم، اعتقلوا سائق حافلٍة فلسطينياً يدعى محمد قمبر         

إن جنود االحتالل اعتقلوا السائق، بعد أن تصدى لجنود االحتالل الذين حاولوا معاكـسة راكبـة فلـسطينية،                  
وأضافوا أن مشادةً كالمية وقعت بين السائق وأحـد جنـود االحـتالل،              .ومخلة بالحياء مستخدمين ألفاظاً نابية    

  .تحول إلى عراٍك بين السائق والجنود، اعتُِقل على إثرها السائق
  20/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  الكتل الطالبية تستنكر تدخل قريع في مهرجان لألسرى

طالبي والجماعة اإلسالمية في جامعة بيرزيت التدخل في فعاليات الحركة          استنكرت الكتلة اإلسالمية والقطب ال    
الطالبية من ِقبل أحمد قريع، والذي تمثل في إلقائه كلمة وذلك أمام مبنى اإلدارة دون تنسيق أو ترتيب مـسبق                    
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 قريع قد   وكان .مع الحركة الطالبية وبمساندة من شبيبة فتح في الجامعة والتي ساهمت بشكل رئيس في الحدث              
تحدث في الكلمة التي ألقاها عن قضية األسرى وعن جدار الفصل الذي ما زالت قضية الفساد حولـه، والتـي                    

وقد عبرت الكتلة اإلسالمية عن رفضها لمحاولة قريع التغلغل في           .اتِهم فيها قريع، معلقة ولم تتضح حتى اليوم       
  .جاء في البيان الذي وزع في ساحات الجامعةوحدة الحركة الطالبية ومحاولة دس أصابعه فيها حسب ما 

  20/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   المساعدات منانخفاض في عدد المستفيدين
في السابق كانت وجهة الطلبات واحدة، وهي مكتب ياسر عرفات، الذي كان في الغالب ال                 :كتب جعفر صدقة  

ية التعامل مع طلبات المساعدة االستثنائية اآلن في طريقهـا  يرد لمواطن طلبا خاصة للعالج أو للدراسة، لكن آل     
للتحول، إن لم تكن تحولت فعال، إلى مؤسسة، تفحص وتدقق، تقبل وترفض، ثم توضع التوصية أمام مجلـس                  

  . الوزراء في اجتماعه من كل أسبوع للمصادقة
أحمد قريع الذي تعامل معهـا      منذ تولي محمود عباس، رفض التوقيع على أية مساعدة، وأحال الموضوع إلى             

. لفترة محدودة، قبل أن يأمر بتشكيل لجنة خاصة للتعامل مع هذا الموضوع، وإحالة كل طلبات المساعدة إليها                
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن معدل عدد طلبات المساعدة االستثنائية التي كانت تصل إلى مكتب الرئيس،                

ها العظمى كانت تحظى بالمصادقة، لكن مع تشكيل اللجنة انخفض عدد            طلب، غالبيت  3200 و 3000تراوح بين   
 . طلبا أسبوعيا، كلفتها اإلجمالية تـصل إلـى مليـون شـيكل            40الطلبات التي يتم الموافقة عليها، إلى حوالي        

وباإلجمال، فإن مقارنة معطيات عمل اللجنة خالل األشهر األربعة الماضية، مع المعطيـات المتـوفرة عـن                 
عدات االستثنائية طوال السنوات الماضية، تظهر انخفاضا جوهريا في قيمتها المالية، وتوزيعا أكثر عدالة              المسا

  .لها، وإغالق المنافذ، إلى أكبر حد ممكن، أمام غير المستحقين لمساعدات
  20/9/2005األيام الفلسطينية 

  
   فلسطينيين بزعم أنّهم مطلوبون6ختطف ااالحتالل 

تالل الليلة الماضية، ستّة مواطنين في الضفّة الغربية بزعم أنّهـم مطلوبـون للمخـابرات               اختطفت قوات االح  
وذكرت اإلذاعة العبرية، صباح اليوم أن االحتالل اعتقل ستة مطلوبين ثالثة منهم من نشطاء حركة               .الصهيونية

  .وقد تم نقل المختطفين إلى جهة تحقيٍق مجهولة .حماس في بلدة الظاهرية
  20/9/2005 ز الفلسطيني لإلعالمالمرك

  
  أخديشعلى   عام25المؤبد مرتين و

أصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية في نابلس حكما قاسياًً بالسجن المؤبد مرتين باإلضـافة إلـى خمـسة                 
خـديش   أ  واتهمـت المحكمـة األسـير      .وعشرين عاما متراكمة، على أمين سر حركة فتح في مخيم بالطـة           

دث إطالق النار في موقع عسكري قرب نابلس قبل حوالي ثالث سنوات مما أسفر عن مقتل                بالمسؤولية عن حا  
  .جنديين صهيونيين

  19/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  أسيرات هشارون يعانون اإلهمال الطبي ورحلة العذاب اليومية
سيرات ارتفعت بشكل ملحـوظ     أوضحت محامية جمعية أنصار السجين في رام اهللا، سناء الدويك، أن معاناة األ            

خاصة في اآلونة االخيرة حيث سياسة التفتيش المذل بحق األسيرات وأسلوب العـزل االنفـرادي والـضرب                 
وتهمـل إدارة سـجن      . والتقييد بالسالسل خالل نقلهن إلى عيادة األطباء بشكل همجي وغيـر الئـق             ،المبرح
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تمر في التفتيش المذل ضدهن كلما خرجن من وإلى         هشارون طلبات األسيرات بتحسين ظروفهن المعيشية، وتس      
  .المحكمة أو إلى عيادة الطبيب إن تحقق ذلك بعد طول انتظار

  20/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  اإلفراج عن كافة األسرى القدامى العام المقبل
معتقلـين فـي سـجون      أكد وزير األسرى سفيان أبو زايدة أن العام المقبل سيشهد تحرير كافـة األسـرى وال               

وطالب الحكومة اإلسرائيلية خالل مسيرة حاشدة لنصرة األسرى في مدينة غزة  باإلفراج عن كافـة                .االحتالل
وطالب المشاركون بـاإلفراج عـن األسـرى ونـددوا           . أكثر من عشرين عاما    قضوااألسرى القدامى الذين    

  . في سجونها رغم انسحابها من القطاعبممارسات الحكومة اإلسرائيلية التي أبقت على أسرى قطاع غزة
  20/9/2005الغد األردنية 

  
  حسام خضر يدعو إلى محاسبة رموز الفساد

حث النائب األسير حسام خضر، القيادة الفلسطينية على محاسبة ومحاكمة رموز الفساد واسترداد أموال الشعب               
وطالـب خـضر القـوى الـسياسية الوطنيـة           .الفلسطيني التي استولو عليها، للحيلولة دون أخذ القانون باليد        

 عاما لألسير الفلسطيني، واالستمرار     2006واإلسالمية وكافة مؤسسات العمل الجماهيري والمدني اعتبار العام         
  .في حملة التضامن الشعبية والدولية مع أسرى الحرية

  19/9/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

  امي يحيى السنوارعملية جراحية دماغية لألسير القس
أكدت مصادر األسرى أن األسير القسامي يحيى السنوار، الذي واجه مشاكل صحية كثيرة تم إجـراء عمليـة                  
جراحية خطرة له في مستشفى سوروكا الصهيوني استغرقت سبع ساعات، ووضعه اآلن تحسن واختفت كافـة                

  .األعراض السابقة، وهو ما زال يتلقى العالج والمضادات الحيوية
  20/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  بط القدس المحتلة بمعاليه ادوميمشارون يعتزم ر

دشن شارون حملته الستعادة شعبيته في الليكود بالتعهد تسريع تهويد القدس المحتلة عبـر               : آمال شحادة  ،القدس
لـربط مـستعمرات بمـا      ربطها بمعاليه أدوميم، بالتزامن مع اإلعالن عن مصادرة أراض في الضفة الغربية             

وقال شارون، في خطاب أمام اليهود األمريكيين في نيويورك، إنه مصمم على ربط             . الخط األخضر  يعرف ب 
واعتبر ان هذا االتصال الجغرافي من الغرب إلى الشرق لن يمنع اتصاال بـين              . القدس المحتلة بمعاليه ادوميم   

مشروعات البناء التي تشمل انفاقا وجسورا يمكـن ان         ويلمح شارون بذلك إلى مختلف       .شمال الضفة وجنوبها  
  .تسمح للفلسطينيين بالتنقل بين جانبي هذه المنطقة من دون ان يتم توقيفهم على حواجز عسكرية إسرائيلية

  20/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

  !إسرائيل لن تسمح لمراقبي حماس في االنتخابات بالتجّول في القدس: فايسغالس
 إسرائيل لن تسمح لمراقبي حماس بالتجول في القدس،         :قال فايسغالس، في لقاٍء مع رايس، إن      : لةالقدس المحت 

ونقلـت معـاريف عـن المستـشار         .وهي جدية في معارضتها الحازمة لمشاركة حماس باالنتخابات المقبلة        
ن يفهمـوا أن     الحديث ال يدور عن مناورة إعالميـة أو مزحـٍة، وعلـى األمـريكيين أ               :إن: الصهيوني قوله 

 مثلما لم توافقوا على أن يشارك الزرقاوي في االنتخابات في العـراق،             :وأضاف .المعارضة اإلسرائيلية جدية  



 

 11

وأشار إلى أن نتائج هذه االنتخابات قـد تفـرز بـأن             .هكذا نحن أيضاً نعارض مشاركة حماس في االنتخابات       
لـن نوافـق علـى     : شؤون المفاوضات، مشدداً على أنّه     الزهار عضواً في الحكومة الفلسطينية كوزيٍر ل       :يكون

  .وضٍع كهذا، كما قال
  19/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  خرائط اسرائيلية جديدة لربط مستوطنات الضفة بالخط االخضر

 20/55شارع رقـم    ـ   اعدت السلطات االسرائيلية خرائط لمخططها الجديد المعروف ب        : امال شحادة  ،الناصرة
يطاني في محافظة الخليل، والتي تضمن من خالله ربط عدة مستوطنات في الـضفة بـالخط االخـضر                  االست

وقام ضباط االدارة المدنيـة بتوزيـع       . واكبرها الفيه منشه وكارني شمرون وجينات شمرون وعمانويل والكانا        
  . الخرائط الجديدة على الفلسطينيين برميها في البيارات الزراعية

  20/9/2005الرأي األردنية 
 

  ور أمني لالتحاد االوروبي في غزةإسرائيل توافق مبدئيا على د
أعلن مسؤول إسـرائيلي أن بـالده       :  يسري محمد تل أبيب    ،)مصر(رفح 20/9/2005الشرق األوسط   نشرت  

 .تجري مفاوضات مع االتحاد االوروبي لالتفاق على نشر مراقبين دوليين على الحدود بـين غـزة ومـصر                 
 لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن مكتب بيريس يجري اتصاالت مع االتحاد االوروبي حول هذه              وصرح المسؤول 

  .  القضية معقدة ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى اآلن لكن اآلفاق واعدة:وأضاف أن .المسالة منذ ستة أشهر
 من حيث المبدأ على إن اسرائيل وافقتمن  مسؤولون اسرائيليون   هقال  ما 20/9/2005 48عـرب   وذكر موقع   

  .قيام االتحاد االوروبي بارسال قوات من الشرطة للمشاركة في فرض األمن في منطقة حدود غزة مع مصر
 البريطانية ان دورا أوروبيا يتراوح بين ارسال معدات مثل أجهزة المـسح باسـتخدام               صحيفة اندبندت وقالت  

  .و حرس حدوداالشعة تحت الحمراء لفحص الحموالت وارسال قوة شرطة أ
واعتبر مسؤول إسرائيلي ان دور االتحاد االوروبي سيتمثل في منع من يسميهم االرهابيين أو أسـلحتهم مـن                  

وأشار مسؤولون إلى أن االتفاقية ال تزال تنقصها التفاصيل وأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت ستشمل                  .دخول غزة 
رجية البريطانية التي تتولى حاليا الرئاسة الدوريـة  وقال متحدث باسم وزارة الخا   .ارسال حرس حدود أوروبي   

وأضاف عنـدما    . أمر يرجع إلى الفلسطينيين واالسرائيليين والمصريين      ،لالتحاد االوروبي إن التوصل التفاق    
  .يتوصلون إلى خطة سنكون مستعدين للنظر في أي مقترح

 
   المنطقةىتقرير المبعوث االوروبي الخشية إسرائيلية من 

اعربت مصادر اسرائيلية رسمية عن خشيتها من التقرير الذي سيرفعه مبعوث  : من زهير اندراوسالناصرة
االتحاد االوروبي الي المنطقة حول جدار العزل العنصري وقالت المصادر ان التقرير سيسيء الي سمعة 

الل قررت ضم جميع وحسب التقرير الذي اعده المبعوث دوغارد، فان سلطات االحت. اسرائيل كثيرا في العالم
ان االغلبية الساحقة من المستوطنين و سيادتها، ىجدار والخط االخضر الالالمناطق الفلسطينية الواقعة بين 

 سكان الدولة العبرية حسب الترسيم الجديد ىالكولونياليين الذين يسكنون مستعمرات الضفة سيتحولون ال
 .للحدود

 معاريف تعقيبا علي التقرير االوروبي ان المبعوث دوغارد يشغل وقال ناطق باسم الخارجية االسرائيلية لـ
منصبه منذ عدة سنوات وحتي اليوم لم يكتب أي شيء ايجابي عن الخطوات التي تقوم بها الدولة العبرية في 

واضاف الناطق ان كل ما تفعله اسرائيل يراه المبعوق االوروبي من وجهة نظر  .المناطق الفلسطينية المحتلة
ية ومعادية، وشدد علي ان تجاهله لقضية الجدار الذي تقيمه اسرائيل للدفاع عن نفسها من االرهاب سلب
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اضاف بان وزارة وا ليس موضوعيا، النه حتي اليوم لم يفهم الوضع المعقد في المنطقة، دالفلسطيني يجعله ناق
صال احادي الجانب التي الخارجية تنظر بعين الرضي الي الفصل الذي ورد في التقرير عن خطة االنف

 . يمتدحها المبعوث االوروبي في تقريره
  20/9/2005القدس العربي  

  
  شالوم يقول انه يعتزم عقد لقاءات مع مسؤولين في العالمين العربي واالسالمي 

قال شالوم بعد محادثات أجراها مع نظيره التونسي انه يعتزم عقد مزيد من االجتماعات مـع مـسؤولين فـي                    
أنا واثـق مـن أن      : واضاف .ين العربي واالسالمي، ولكنه لم يفصح عن الشخصيات التي يعتزم مقابلتها          العالم

  .هذا هو أفضل توقيت بالنسبة لهم ولنا للمضي قدما نحو عالقات أفضل وربما عالقات دبلوماسية كاملة
  20/9/2005 48عرب 

 
  شارون يدعو لمنع الراديكاليين في ليكود من حكم اسرائيل

في معرض كالمه امام مجموعة كبيرة من زعماء الجالية اليهودية في نيويورك قال             : )الترجمة(يف حرب جوز
شارون ان المصادر الراديكالية التي تهدد بالسيطرة على الليكود يجب منعها من استالم الـسلطة فـي الدولـة                   

  . العبرية
 بالتحريض داخل اسرائيل وذلك بسبب      ثمة صراع سياسي معقد ومليء    : صحيفة هاارتيز نقلت عن شارون قوله     

 ولذلك فقدت انا االغلبية داخل الليكود الذي كان لي شرف المساهمة فـي              ،معارضة اقلية ضئيلة لخطة الفصل    
 غير انه ال تجوز المقارنة بين ماكان عليه الحزب وماهو عليه اليوم حيث ان الراديكـاليين                 1973تأسيسه عام   

واوضح انه سـيكون     . وذلك فقط الطماع شخصية    ،ع البالد الى انتخابات مبكرة     وهناك محاولة لدف   ،قد ازدادوا 
خطأ فادحا اذا سمح للراديكاليين والمتطرفين الذين يستغلون التحريض المقيت من اجل الوصـول الـى حكـم                  

 .البالد
  20/9/2005عكاظ 

  
  شارون يقلص الفارق امام نتنياهو في سباق زعامة الليكود

 قادما من نيويورك حيث ساعدته اللقاءات التي عقدها على هامش قمة االمم المتحدة مـع                 عاد شارون  :الناصرة
وقـال اسـتطالع نـشرته       .زعماء المنطقة والعالم على تقليص الفارق بينه وبين نتنياهو على زعامة الليكود           

م يقرروا  ل% 17لنتنياهو، و % 40من منتسبي الليكود مقابل     % 43يديعوت أحرنوت، أن شارون يحظى بدعم       
  . بعد

كمـا  . لنـداو ـ  ل% 16لنتنياهو و % 28مقابل  % 39وفي حال كانت منافسة ثالثية فإن شارون سيحصل على          
ودّل االستطالع علـى ان      .قلص شارون الفارق بينه وبين نتنياهو على صعيد اللجنة المركزية لحزب الليكود           

  . لنتنياهو% 47مقابل % 45شارون يحصل على 
  .انه في نهاية المطاف سترجح كفة شارون، ألن الليكود لن يسارع بنفسه الى حل الحكومةويقدر المراقبون 

من اعضاء مركز الليكود يؤيدون تقديم موعد االنتخابات        % 48وقال استطالع آخر نشرت نتائجه معاريف ان        
  .يعارضونها% 42في حين ان 

  . يفقد االغلبيةهرهيب، وهذا ما جعلوقال شارون لدى اقالع طائرته من نيويورك، انه يتعرض لتحريض 
  20/9/2005الغد األردنية 
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  شارون يجري اتصاالت مع شخصيات سياسية وامنية لتجنيدها في صفه 
اجمعت وسائل اعالم اسرائيلية صباح اليوم الثالثاء، على تخوف شارون من الهزيمة امام نتنياهو في التصويت                

 اتصاالت اولية مع شخصيات سياسة وامنية معروفة في الـشارع           الذي سيجريه مركز الحزب، وقيامه باجراء     
  . االسرائيلي بهدف تجنيدها لدعمه

ونقلت معاريف عن مصدر مقرب من شارون قوله ان وضع معسكر شارون بات متدهورا بل ومن المحتمـل                  
ان  و .ياسيةانه فقد تأييد مركز الحزب له، مضيفا ان خسارة شارون في مركز الحزب ستضع حدا لحياته الـس                 

شارون يحارب في هذه االيام داخل معسكره لمنع تكرار االخطاء التي قد تـودي بحياتـه الـسياسية، ومنهـا                    
 قرر ترك الليكود واقامة حزب جديد، والنشر حول حصوله على تبرعات مالية مـن                )شارون( الترويج بأنه   

  . لتمويل الحزبياغنياء يهود خالل زيارته الى نيويورك تفوق ما يسمح به قانون ا
في المقابل نشرت يديعوت احرونوت ان جهات مقربة من شارون توجهت الى شخصيات سياسية وامنية رفيعة                

 .لفحص امكانية انضمامها الى شارون اذا ما شكل حزبا جديدا، بل ان شارون اجتمع شخـصيا، مـع ديختـر                   
شارون توجهوا بهذا الشأن الى اللواء الموغ،       وقالت الصحيفة ان المعلومات التي وصلتها تقول ان المقربين من           

  . زير القضاء األسبق دان مريدوروو
وقال نتنياهو ان شخصيات توجهت اليه وابلغته ان شارون عرض عليها االنضمام الى حزب ينـوي تـشكيله                  

  . ورفض نتنياهو كشف هوية هذه الشخصيات. لمنافسة الليكود
شخصية من الشخصيات المحسوبة على الليكود في محاولة لتجنيدهم          100وسيعقد شارون مساء اليوم، لقاء مع       
 .  الى جانبه في معركته امام نتنياهو

  20/9/2005 48عرب 
  

  ضغوط على بريطانيا لمنع محاكمة مسؤولين إسرائيليين 
بدأت إسرائيل الخطوات التنفيذية لخطة تهدف إلى منع توجيه اتهامات بجرائم الحرب ضـد مـسؤوليها فـي                  

ارج، ومن بين اإلجراءات المتخذة الضغط على بريطانيا من أجل تشديد القوانين التي تسمح برفـع قـضايا                  الخ
وأفادت هآرتس أن وزارة العدل اإلسرائيلية ترغب فـي تخـصيص مبلـغ              .جرائم حرب خاصة ضد األجانب    

ـ أن  و. مليون دوالر أميركي للدفاع عن كبار ضباط الجيش المتهمين بجرائم حرب في الخارج             وزيرة ليفنـي  ال
أعدت مشروع قانون لتخصيص المبلغ، فضالً عن تعيين فريق قانوني خاص سيقوم بدراسة الموضوع وعمـل           

إنه شيء غير أخالقي أن يتعين على إسرائيلي خدم         : وقالت ليفني  .توصيات بشأن اتخاذ المزيد من اإلجراءات     
  . كجندي أن يخشى من أن يطأ بقدمه أرض دولة صديقة

القتراحات بالنسبة لبريطانيا هو أن يستلزم األمر موافقة المدعي العام على أي من هـذه المـزاعم فـي    وأحد ا 
وهناك اقتراح آخر للحكومة البريطانية وهو وضع قائمة بالدول التي تعد ملتزمة باإلجراءات الواجبة              . المستقبل

  )وكاالت. (ترفع بشكل خاصفي القانون وتعلن أن هذه الدول معفاة من قضايا جرائم الحرب التي 
 20/9/2005البيان 

  
  ! يديعوت احرونوت ومعاريف تنتقدان تقرير ماحاش وهآرتس تتبناه

 وجهت صحيفتا يديعوت احرونوت ومعاريف انتقادات شديدة تجاه وحدة ماحاش في اعقـاب              :كتب بالل ظاهر  
صحفية ياعيل غفيرتس في يـديعوت      وكتبت ال  . مواطنا عربيا  13نشرها تقريرا تضمن نتائج تحقيقها في مقتل        

احرونوت مقاال قالت فيه ان الفرق الكبير بين تقرير ماحاش وبين تقرير لجنة أور يكمن في ان تقرير ماحاش                   
واضافت ان تقرير ماحاش لم يكن مفاجئا لكن هذا التقرير يمثل اغالقا ينطـوي               .ذرائع الشرطة  يأتي في اطار  

  .ات بعد اطالق الشرطة النار على مظاهرة مدنيةعلى غبن لنهج ملتوي امتد لخمس سنو
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من جانبه كتب المحلل في الشؤون القانونية في معاريف موشيه غورالي انه يتوجب التحقيق مع ماحاش منتقدا                 
واضاف ان التقرير مستهجن ليس على مستوى النتائج         .وضع ماحاش نفسها في مستوى قضائي فوق لجنة أور        

دعاءات الن ماحاش قلبت على عقب كافة النتائج الطبيعية التي توصلت اليها لجنة             فحسب وانما على مستوى اال    
واضاف ثمة شك كبير حول تجاوز ماحاش لصالحياتها ووضعت تقريرا لن يـصمد فـي اي امتحـان                   .أور

   .معقول
ت وفيما لفت . وفي مقابل ذلك صدرت هآرتس في موقف مستغرب حيث تبنت المزاعم الواردة في تقرير ماحاش              

هآرتس الى التناقض بين تقرير ماحاش وتقرير لجنة أور رأت الى االشارة الى حجـم الخطـر علـى افـراد                     
  .الشرطة اثناء اطالقهم النار

  ايلـول  18من جانبه رأى المراسل للشؤون العربية في موقع معاريف عنباري في مقال نشره اليوم ان يـوم                  
طنو اسرائيل العرب الثقة بمؤسسات الدولة بشكل نهائي وعلـى          سبتمبر سيذكر على انه اليوم الذي فقد فيه موا        

ووصف قرار ماحاش بعدم محاكمة قناصة الـشرطة الـذين           .انه يوم اسود من السواد في تاريخ دولة اسرائيل        
 وأكد ان تقرير   .استخدموا الرصاص الحي ضد مواطنين عرب ارادوا التعبير عن احتجاجهم الشرعي بالمخزي           

انة مرموقة في الوثيقة السوداء وربما انه سيتم ادراج هذا القرار تحـت عنـوان ايلـول                 بمك ماحاش سيحظى 
  .االسود

  19/9/2005 48عرب 
  

   في سياسة ألمانيا تجاه إسرائيل تغيير المستشار ال يؤثر: هآرتس
نيا أيـا كـان     لن يؤثر االئتالف الحاكم في ألما     : اهتمت هآرتس بنتائج االنتخابات األلمانية وعلقت عليها بقولها       

. فما الفارق بين كلمات مثل عالقات خاصة وعالقات تـشبه الكنـز الثمـين             . شكله على العالقات بين البلدين    
وتابعت قائلة من الممكن أن يتغير المستشار في ألمانيا ولكن سياسة إسرائيل واليهود في العالم ستظل كما هـي       

  )دبا. (دون تغيير
  20/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ر إسرائيلي في فضيحة فساد تركيةرط مليارديتو

شنت العديد من الصحف التركية الصادرة أمس حملة شرسة استهدفت كشف فضيحة فساد ضخمة بطلها رجل                
األعمال والملياردير االسرائيلي سامي أوفر بعد فوز شركة يمتلكها بمشروع عمالق لتـأجير وادارة وتـشغيل                

 مليار يورو لمـدة تـسعة       5.3 مليار دوالر    3.4ة بورت في صفقة قيمتها      المناطق الساحلية في اسطنبول جلط    
   .وأربعين عاما

  20/9/2005الوفد المصرية 
  

  %9.1البطالة في إسرائيل تقف عند نسبة 
على نفس النسبة التي كانت طوال الشهور األربعة األخيـرة التـي             حافظت نسبة البطالة في إسرائيل في تموز      

  . ألف عاطل عن العمل245أي ما يقارب % 9.1 سبقتها، حيث وصلت إلى
  19/9/2005 48عرب 

  
  أغاني أم كلثوم وعبد الوهاب والغزالي في مدارس إسرائيل

 ألول مرة في تاريخ اسرائيل ستباشر المدارس العبرية االبتدائية تدريس التالميذ اليهود أغاني عربية               :تل أبيب 
. د عبد الوهاب وناظم الغزالي وليلى مـراد وأسـمهان وغيـرهم           قديمة للفنانين أم كلثوم وفريد األطرش ومحم      
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وجاءت هذه الخطوة في اطار تعريف التالميذ على التراث الذي تربى عليه ذووهـم وأجـدادهم مـن اليهـود      
وزيرة لفنات إن سابقيها من وزراء المعارف والثقافة        الوقالت  . المولودين في البالد العربية أو المنحدرين منها      

لى استبعاد هذا التراث من ثقافة األجيال الجديدة، فنشأت حالة من االغتراب بين الـذوق الموسـيقي         حرصوا ع 
واضافت أنه صار الولد يخجل     . لألجيال السابقة واألجيال الحالية، وتعمق االغتراب أكثر ليطال مجاالت أخرى         

وقالت . الحكومات السابقة خطأ فاحشا   وبهذا ارتكبت   . من أصل والديه الشرقيين، والوالدان يخجالن من ثقافتهما       
  .نحن نسعى اآلن لتصحيح الخطأ

  20/9/2005الشرق األوسط 
 

  المشاريع الصغيرة ال تكفي.. إنعاش غزة
إن االعتماد على المشاريع الصغيرة وحده ال يكفي إلنعاش اقتـصاد           :  قال خبراء اقتصاديون   : ياسر البنا  -غزة

طالبوا السلطة الفلسطينية بخطة متكاملة لتوفير بنية تحتية إدارية وأمنية          و. قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي    
  .واتصالية، تساعد على حل أزمة تصريف منتجات هذه المشروعات

  19/9/2005اسالم اون الين 
  

 أربع شركات فلسطينية تشارك في معرض جيتكس دبي
، وذلك 2005 دبي -ومات، جيتكس تشارك أربع شركات فلسطينية في المعرض العالمي لتكنولوجيا المعل

بتقديم مجموعة من منتجات أنظمة المعلومات والحلول المصممة لتالئم احتياجات المنطقة العربية في التعليم 
ويقوم مركز  .واإلدارة والمحاسبة واالتصاالت والموارد البشرية، وإدارة وسائل النقل، وغيرها من البرامج

 بيتا بتنظيم المشاركة -التعاون مع إتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية  بال تريد ب-التجارة الفلسطيني 
 .الفلسطينية في المعرض للمرة الخامسة على التوالي

  19/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

  بدء المرحلة الثالثة من برنامج إعادة تأهيل الطرق
من برنامج إعادة تاهيل الطرق بتمويل من الوكالة االميركيـة          اعلن وزير االشغال البدء باعمال المرحلة الثالثة        

ويشمل المشروع تنفيذ شق وتعبيـد طـرق فـي سـت     .  ماليين دوالر5 البالغ كلفته USAIDللتنمية الدولية   
  .مناطق

  20/9/2005األيام الفلسطينية 
 

  كتاب للباحث البيئي سيمون إبراهيم عوض.. طيور فلسطين 
مون ابراهيم عوض ، مدير المركز التعليمي البيئي في القدس كتابا بحثيا تنـاول فيـه                اصدر الباحث البيئي سي   

أنواع الطيور في فلسطين ومنطقتها، تلك المقيمة بشكل دائم في منطقتنا والمهاجرة الى المنطقة مـن منـاطق                  
تهـا البيئيـة    ويستعرض الكتاب أهمية وجود الطيور في البيئة بـسبب قيم          .أخرى في فترات مختلفة من السنة     

.  حيث تشكل روابط متحركة ابتدائية بين السالسل الغذائية المنفـصلة          ،واالقتصادية وأهمية الدور الذي تقوم به     
ويحذر الباحث في كتابه من استمرار غياب الـوعي          . وتعتبر الطيور وسيلة هامة لتلقيح األزهار ونقل البذور       
ذلك أثر سلبا على التـوازن      لت التوعية البيئية قائال ان      الشعبي في فلسطين وغياب سلطة القانون ونقص حمال       

  .البيئي والتنوع الحيوي وهدد حياة الطيور ومواطنها
20/9/2005 48عرب   
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   ومصرالسعوديةالرباعية تبحث في نيويورك السالم وضم : سوالنا

تي امريكا وروسيا يعقد اعضاء اللجنة الرباعية الدولية في نيويورك اليوم اجتماعا بحضور وزيري خارجي
 وقال السيد سوالنا ان االجتماع سيناقش مرحلة ما بعد االنسحاب االسرائيلي من ،خافيير سوالناووكوفي عنان 

غزة وكيفية استكمال تنفيذ خطة خارطة الطريق ولم يستبعد سوالنا مناقشة ضم اعضاء جدد في اللجنة من 
 .ترح حظي بالقبول والموضوع سيكون مطروحاضمنها مصر والمملكة قائال ان ضم المملكة ومصر مق

20/9/2005عكاظ   
 

  المعشر ينفي أي مفاوضات لمد أنبوب نفط من العراق إلى إسرائيل
نفى االردن، أمس، أي مفاوضات حول مد انبوب نفطي من العراق ليصل الى ميناء عسقالن االسرائيلي 

النفط العراقي نبحثه مع العراق وليس مع قال مروان المعشر إذا اردنا بحث موضوع و. مرورا باالردن
اسرائيل وال يوجد اي مشاريع اقتصادية مع إسرائيل، باستثناء مشروع قناة البحرين الذي يعتبر من اهم 

   .المشاريع الحيوية لألردن لما له من اثر اقتصادي وبيئي
20/9/2005الخليج اإلماراتية   

  
  الفلسطينيينالمعشر ينفي ربط المساعدات النفطية بتوطين 

المعشر أنه ال يمكن الربط بين وقف المساعدات النفطية لالردن بتوطين الفلسطينيين، وقال إن هذا قال مروان  
  .الربط يدخل في باب نظرية المؤامرة، واألردن ممتن للدول العربية التي ساعدتنا نفطيا

20/9/2005الخليج اإلماراتية   
 

  ةترشيح بحرينية لرئاسة األمم المتحد
كشف وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن ترشيح امرأة بحرينية لرئاسة الجمعية العامة لألمم 

كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة بمقر األمم المتحدة    وقال في  . دورتها المقبلة الحادية والستين   المتحدة في
لمرأة البحرينية وتجمع بين الخبرة والحكمة والدبلوماسية تم ترشيحها تمثل ا   بنيويورك أمس أن الشخصية التي

   . واسع من الدول االعضاء   يحظى هذا الترشيح بتوافق دولي   ان   عن األمل في   معرباً
20/9/2005األيام البحرينية   

  
   بالموسادمسؤول سوريفتح تحقيق في عالقة 

قل كميات كبيرة من احتياطي البنك المركزي كشفت المعارضة السورية أمس عن قيام الحرس الجمهوري بن
في حين كلف الرئيس السوري مدير , إلى اماكن مجهولة تحت سيطرته وإتالف سجالت ووثائق بنكية مهمة

إدارة المخابرات الجوية اللواء عز الدين اسماعيل حمرة بالتحقيق في أنباء حول عالقة مزعومة لنائب رئيس 
وطبقا لمعلومات المصدر فان  .دكتور عبداهللا الدردري بالمخابرات اإلسرائيليةالوزراء للشؤون االقتصادية ال

مدير المخابرات الجوية السورية تلقى الشهر الماضي تقريرا من صحافي عربي في لندن يتحدث عن 
  .اجتماعات عقدها الدردري بشكل دوري مع ضباط الموساد في العاصمة البريطانية

20/9/2005السياسة الكويتية   
 

  ويعارض توسيع مستوطنات الضفةسترو يعتذر لشالوم 
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 . في نيويوركامسسترو قدم اعتذاره لشالوم خالل لقائهما جاك  االثنين ان ي امسافاد موقع هآرتس االلكترون
ونقلت هآرتس عن سترو قوله انه في الوقت الذي كان الموغ ينتظر في الطائرة درس امكانية التحدث مع 

على صعيد اخر اعرب سترو امام شالوم عن معارضة شديدة  .ره الن االمر مخالف للقانونشالوم لكن تم تحذي
 الواقعة 1 - وحدة سكنية في منطقة إي3500لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وخصوصا مخطط بناء 

   .بين القدس ومعاليه ادوميم
19/9/2005 48عرب   

  
 استجواب القياديين الثالثة في حّراس األرز

ستجوب قاضي التحقيق االول في بيروت عبد الرحيم حمود القياديين الثالثة في حزب حراس األرز المحامي ا
واستدعى . ناجي عودة والصحافي حبيب يونس وجوزف الخوري طوق وأصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم

فعة صحفية مسبقة حاولوا ووزع المحامون بياناً بمثابة مرا. حمود اربعة شهود الى جلسة تعقد الخميس المقبل
فيه نقل تنكر موكليهم لمضمون القرص المدمج وتحدثوا باسم الحزب وقال بيان المحامين منذ انعقاد المؤتمر 
الصحافي للحزب، عمدت وسائل االعالم الى اختالق االقاويل واالشاعات حول هذا المؤتمر، فولدت لدى 

ني خصوصا، صورة خاطئة عن مضمون البيان الذي تاله الرأي العام العربي عموما واللبناني والفلسطي
ينفي موكلونا، وكذلك قيادة الحزب، ان : موكلونا، واستحضرت شعارات قديمة بادت منذ وقت طويل، واضاف

يكونوا قد حاولوا اعادة بث هذه الشعارات التي لم يتضمنها بيانهم ال من قريب وال من بعيد، واكدوا عدم 
وما تجنب المحامون التطرق . المدمج الذي لم يعرفوا من وزعه عند نهاية المؤتمرعلمهم بمضمون القرص 

إليه لجهة عروبة لبنان، تناوله طالب حراس األرز في الجامعة اليسوعية حيث وزعوا على أبوابها بياناً تضمن 
الحزاب والقوى حل ا: االولويات والمبادىء األساسية التي يجب ان تبنى عليها دولة لبنان الجديد ومنها

السياسية الموالية للخارج والتي ال تؤمن بنهائية لبنان وبالتعددية الثقافية ورفض توطين الفلسطينيين في لبنان 
 . والمطالبة باالفراج الفوري وغير المشروط عن أعضاء قيادة حراس األرز يونس وعودة وطوق

20/9/2005السفير    
 

  مات الالجئين في لبنانتدعو مواطنيها الى تجنب مخيبريطانيا 
أدخلت وزارة الخارجية البريطانية تعديالت على تعليمات السفر الى لبنان، ولم تعد تنصح البريطانيين بموجبها 

ان التعديالت الجديدة توصي البريطاني بتوخي الحذر عند : بتجنب السفر في كل الحاالت وقالت الوزارة امس
ريبة من حدود اسرائيل الواقعة جنوب الخط الفاصل بين صيدا السفر الى المناطق المذكورة وتلك الق

ودعت الوزارة البريطانيين الى توخي اكبر قدر من الحيطة في االماكن العامة والمواقع السياحية . ومرجعيون
  . وتجنب المواقع العسكرية ومخيمات الالجئين الفلسطينيين والتجمعات السياسية او التظاهرات

20/9/2005ية المستقبل اللبنان  
 

 ورشة عمل حول الحماية الدولية لالجئين: لبنان
 افتتح المكتب اإلقليمي للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، ورشة عمل عن الحماية الدولية تستمر

لقد حالت موجات اللجوء قال فيها  السبع كلمة  حسنيومين، في فندق موفمبيك في بيروت أمس، ألقى
ينية الكبيرة الى لبنان منذ أكثر من خمسين عاما من استيعاب باقي أعداد الالجئين الذين قدموا الى الفلسط

االراضي اللبنانية بسبب الحروب وأحداث العنف واالضطهاد واالوضاع االقتصادية المتردية في بعض هذه 
قتصادية نشطة قبيل نشوب الدول الى لجوء عائالت وأفراد من الدول المجاروة للبنان الذي يشهد حركة ا

  . 1975الحرب االهلية في العام 
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وتابع لم تستطع الدولة تنظيم وجود الالجئين غير الفلسطينيين في أراضيها على غرار الدول االخرى 
العتبارات عديدة ابرزها عدم القدرة على تشريع وضع هؤالء كون مثل هذه الخطوة قد تجر الى مطالبة مئات 

 . ين الفلسطينيين الى المعاملة بالمثل وعلى قدر المساواةاآلالف من الالجئ
20/9/2005السفير    

 
  أحزاب وقوى لبنانية وفلسطينية تؤكد حق العودة ورفض التوطين

أكدت األحزاب والقوى الوطنية واإلسالمية اللبنانية والفصائل الفلسطينية في بيان أصدرته في ختام : صيدا
وان كل ما يشاع عن . دة لالجئين الفلسطينيين الى أرضهم هو حق مقدساجتماع عقدته امس ان حق العو

محاوالت بعض األطراف الدولية الحديث عن مشاريع التوطين او التهجير هي مردودة على أصحابها ومحض 
وقد جرى خالل االجتماع، الذي عقد في مقر الجماعة اإلسالمية في صيدا، عرض لورقة العمل اللبنانية  .خيال
  .فلسطينيةـ ال

20/9/2005الشرق األوسط   
 

  األلوسي في إسرائيل مجدداً
ذكرت مصادر قريبة من السياسي العراقي مثال األلوسي انه يشارك حاليا في مؤتمر حول اإلرهاب ومكافحته 

  . تستضيفه سنويا إسرائيل
20/9/2005المستقبل اللبنانية   

 
  الدولي العتقال الموغعلى بريطانيا حث االنتربول : منظمة العفو الدولية

أعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لفشل السلطات البريطانية في اعتقال الجنرال اإلسرائيلي المتقاعد 
ووصف بيان صدر عن المنظمة  .، عندما وصل إلى مطار هيثرو في لندن، األسبوع الماضيغدورون المو

جنرال المذكور، الذي ارتكب مجازر خالل تولّيه قيادة التي تتخذ من لندن مقراً لها، التفريط في اعتقال ال
 قال بيان و.القوات اإلسرائيلية في غزة، بأنه انتهاك صريح لبريطانيا والتزاماتها حيال القوانين المحلية والدولية

إن على بريطانيا أن تحثّ اإلنتربول على تمرير تصريح دولي إلى كافة الدول في اتفاقيات جنيف : المنظمة
وطالبت المنظمة السلطات  . وتسليمه إلى المحكمة البريطانيةغلتعاون مع بريطانيا العتقال الجنرال الموبا

البريطانية بإجراء تحقيق حول الجهة التي سربت الخبر إلى الجنرال، مما دعاه إلى البقاء داخل الطائرة لتفادي 
 .االعتقال، ما شكّل إعاقةً لسير العدالة وتقويضاً للتحقيق في جرائم الحرب

19/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   
 

  لقي سفيراً لدى اسرائيلاألردن قد يرشح الم
ابلغ مصدر حكومي اردني رفيع المستوى الى النهار ان النية تتجه الى ترشيح وزير الخارجية االردني السابق 

 للشؤون العلمية ،ويعمل الملقي حالياً مستشاراً للملك هاني الملقي لمنصب سفير المملكة في تل ابيب
م الماضي سخط الشارع السياسي االردني بسبب الحميمية المفرطة واثارت زيارته السرائيل العا. والتكنولوجية

  . التي كان يبديها خالل لقائه المسؤولين االسرائيليين وخصوصاً ارييل شارون
20/9/2005النهار اللبنانية   
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  ):6( الرواية الفلسطينية الكاملة لمفاوضات اوسلو : قريع
 اول تقرير

 األخ أبو عمار، شرحت فيه ما جري، وقومت الموقف، وبنيت بعضعدت الي تونس ورفعت تقريراً الي 
وكان ملخص رأي أبو مازن . أبدي األخ أبو عمار، ومن ثم األخ أبو مازن، اهتماماً بهذا االتصال. التوقعات

 .لم ال، نحن نجرب مع الجميع ، قالها أبو مازن: أن هذه التجربة تستحق المتابعة
 الرسن مع عرفات
سابيع معدودة، حتي جاء تيري رود الرسن الي تونس، وكان ذلك في كانون األول ديسمبر لم تمض غير أ

جاء الرسن الي مكتبي في شارع . لمقر الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية ل، وكانت أول زيارة له1992
 هذه الدعوة، ما لماذا توجه الي: قلت له وأنا أشكره علي هذه الدعوة. يوغرطه، وقدم لي دعوة لزيارة النرويج

لمناقشة تقرير فافو عن األوضاع االقتصادية واالجتماعية للشعب الفلسطيني : هي مبررات هذه الزيارة؟ فأجاب
 .في األراضي المحتلة

 من سيشارك في مناقشة هذا التقرير؟: قلت
ميله رون بوندك، كما سيأتي من الجانب االسرائيلي البروفيسور يائير هيرشفيلد وز. أنت ومن سيأتي معك: قال

 .ومن النرويج سأحضر أنا وزوجتي مني، ونائب وزير الخارجية جان ايغالند
كان الرسن علي علم بأنني قابلت يائير هيرشفيلد، وكان بادياً عليه أنه قد انخرط في عملية ترتيب لقاء أوسلو، 

لجلسة المطولة في مكتبي في وبعد تلك ا. الذي سبق أن فاتحني به هيرشفيلد في لقائه الثاني معي في لندن
 :تونس، سألني الرسن

 هل أستطيع مقابلة الرئيس ياسر عرفات؟
 .نعم تستطيع ذلك، وان مكتبي مجاور لمكتبه تماماً: قلت له

فكان أول ما طلبه الرسن، قبل أن يبدأ . وفعالً اتصلت باألخ أبو عمار، وذهبنا معاً لمقابلة الرئيس في مكتبه
 .وتوغرافية مع األخ أبو عمارالحديث، أخذ صورة ف

 :ثم جلس وخاطب الرئيس قائالً
أنا من الناس المعجبين جداً بشخصيات سياسية كبيرة، مثل هوشي منه وتشي غيفارا وفيدل كاسترو وياسر 

 :ودار حديث عام، قال تيري رود الرسن في نهايته. عرفات
تعرف يا سيد الرسن أن الحوار االمريكي ـ أنت : سيادة الرئيس، ماذا يمكن أن نقدم لكم؟ فرد أبو عمار

وبالتالي فأنتم تستطيعون، بدوركم، أن تقدموا . الفلسطيني قد بدأ في السويد، أي في دولة اسكندنافية مجاورة لكم
  . شيئاً مشابهاً لما قدمه جيرانكم في السويد، ونحن بحاجة الي كل ما تستطيعون تقديمه

وكما كان يرغب تيري رود الرسن، الذي اعتبر جواب األخ أبو عمار بمثابة انتهي ذلك اللقاء بصورة ايجابية 
وغادر تونس الي تل أبيب، عبر روما، حيث قابل كالً من يوسي بيلين ويائير . موافقة علي افتتاح قناة أوسلو

الرسمية هيرشفيلد ورون بوندك، واتفق هناك علي تحديد موعد للقاء جديد في أوسلو، بعد أن أصبحت الموافقة 
 .الفلسطينية لديه موثقة بالصورة الفوتوغرافية المشتركة مع األخ أبو عمار

 الوصول الي أوسلو: الفصل الثالث
سبق لي، قبل أقل من عام من بدء عمل قناة أوسلو السرية، أن زرت النرويج علي رأس وفد اقتصادي لمنظمة 

جال والسيدات هناك فيما يتعلق بدعم االقتصاد التحرير الفلسطينية، حيث اجتمعت وتباحثت مع عدد من الر
وكان ذلك أول لقاء رسمي بين الحكومة النرويجية والمنظمة، انتهي الي وعود بدراسة ما يمكن . الفلسطيني

 أول اتصال 1992لم تكن زيارتي الي النرويج في شباط فبراير بالتالي و تقديمه من دعم اقتصادي وتجاري،
 .االسكندنافي وبين منظمة التحرير الفلسطينيةمن نوعه بين هذا البلد 
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كما لم تكن محادثاتي في وزارة الخارجية النرويجية وفي مؤسسة فافو، آنذاك، الباعث األول علي اثارة اهتمام 
فقد بدأ االهتمام النرويجي بهذه المنطقة . النرويج بالقضية الفلسطينية، ومشكلة الشرق األوسط التاريخية

، حين أبدت النرويج بعض االنفتاح تجاه 1967عالم، وبالقضية الفلسطينية خاصة، بعد حرب المضطربة من ال
منظمة التحرير، وقدراً أفضل من التفهم لقضية الشعب الفلسطيني ومعاناته، وبدأت تظهر قسطاً متزايداً من 

 .الموضوعية والتوازن في نظرتها وسياستها تجاه األطراف المتصارعة في الشرق األوسط
ولعل من الدالئل القليلة والمتفرقة علي هذا التوازن الذي أخذت النرويج في انتهاجه، كان تأييدها خالل 
التصويت الذي أجرته الجمعية العامة لألمم المتحدة لمصلحة القاء األخ أبو عمار أول خطاب له أمام األمم 

 . في أوسلو، ثم سماحها بعد ذلك للمنظمة بفتح مكتب تمثيلي1974المتحدة سنة 
، حين قام السيد 1982غير أن أول اتصال رسمي بين النرويج ومنظمة التحرير حدث بعد ذلك أواخر سنة 

ثورفالد ستولتنبرغ، وكان حينها نائباً لوزير الخارجية، بزيارة تونس، حيث اجتمع باألخ أبو عمار وعرض 
 نجم عن هذه المحاولة عقد لقاء سري في وقد. عليه ترتيب اجراء اتصال بأعضاء من حزب العمل االسرائيلي

العاصمة البرتغالية لشبونة بين الدكتور عصام السرطاوي وشمعون بيريس، علي هامش اجتماع األحزاب 
 .1982االشتراكية الدولية في ربيع سنة 

ن اال ان ذلك اللقاء انتهي مأساوياً باغتيال الدكتور السرطاوي علي أيدي مجموعة أبو نضال المنشقة ع
المنظمة، والتي اغتالت في غضون تلك األعوام عدداً من أبرز القيادات والكوادر الفلسطينية، ممن عرفوا 
بانفتاحهم وجرأتهم في اطار مجموعة االتصال التي أقامتها المنظمة الجراء حوار مع حزبيين ومثقفين ودعاة 

 .سالم اسرائيليين
ياة واحد من أبرز نشطاء السالم الفلسطينيين قد صدم ومن الواضح أن ذلك الحادث المفجع الذي أنهي ح

كثيرين، بمن في ذلك الحكومة النرويجية، التي غابت منذ ذلك الوقت عن مسرح سياسة الشرق األوسط الي 
أواخر عقد الثمانينيات، حين أصبح ستولتنبرغ، نائب وزير الخارجية، وزيراً للخارجية النرويجية، اذ أعاد بعد 

عيه السابقة الي حيز الوجود من جديد، وبدأ عن طريق عدد من المساعدين باقامة رابطة  مسا1987سنة 
فكون بذلك مجموعة لبعث . نرويجية داخلية متماسكة، تمتزج فيها األواصر االجتماعية بالعالقات المهنية

ر الخارجية، ومني الخطط النرويجية السابقة حيال نزاع الشرق األوسط، كان من أبرزها جان ايغالند نائب وزي
جول مساعدة وزير الخارجية، وهي صديقة ايغالند منذ أيام الدراسة الجامعية وزوجة الرسن الذي كان أحد 
أعضاء هذه المجموعة، والي جانبه كاميال ستولتنبرغ ابنة وزير الخارجية، وماريان هيبرغ زوجة السيد 

 .الخارجية النرويجيةجوهان يورغن هولست، عديل ستولتنبرغ وخليفته في وزارة 
، وذلك 1979ولعل من المفيد االشارة الي أن جوهان يورغن هولست كان زار مؤسسة صامد في بيروت سنة 

في أثناء تفقده القوات النرويجية العاملة في اطار القوات الدولية المرابطة في الجنوب اللبناني، وكان يومها نائباً 
 .لوزير الدفاع النرويجي

، وقد أبرز لي 1993يد هولست هو الذي ذكرني بهذه الزيارة في خضم مفاوضات أوسلو سنة والحق أن الس
في حينه صورة تذكارية كان التقطها لنا أحد المصورين خالل تفقد السيد هولست معامل النجارة واألثاث 

 .نيةالتابعة لمؤسسة صامد في مخيم برج البراجنة، الواقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنا
علي أي حال، فقد اقتضي اختبار الفرصة الضئيلة، فرض طوق شديد من السرية المطلقة، وبالتالي حصر 

فاذا كان لدي الطرف االسرائيلي اعتباراته . المتصلين بهذه القناة في أضيق حلقة ممكنة لدي األطراف كافة
، فقد كان للجانب الفلسطيني، أيضاً، الداخلية وحساباته الحزبية، بل الشخصية، للتكتم علي هذه االتصاالت

حساباته وتحسباته الكثيرة، وفي مقدمها ضعف رهانه علي ما قد تثمر عنه هذه القناة، التي بدأت كأنها تمرين 
أكاديمي استكشافي لما في حيازة كل طرف من أفكار تصلح لعملية البناء عليها فيما بعد، ناهيك عن الحدود 
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ل جانب في طرحه وتصوراته عن الموضوعات التي ستنصب عليها جهود التي يمكن أن يصل اليها ك
 .المتفاوضين في أوسلو

ولم تكن السرية والتكتم شرطاً متبادالً بين جميع األطراف المنخرطة في اطار هذه القناة فحسب، بل كانا أيضاً 
القناة سرية ومكتومة في وقد ساعدت الحاجة الملحة لدي كل األطراف الي ابقاء . عامالً من عوامل نجاحها

 .تخطي كثير من األزمات التي كانت تنفجر في وجه المتفاوضين
كما كانت الرغبة المشتركة في الوصول الي اتفاق مقبول، لدي الفلسطينيين واالسرائيليين معاً، عامالً من 

 والدبلوماسيين عوامل انجاح هذه القناة، التي تمكن الوسطاء النرويجيون من اخفائها عن عيون الصحافة
 .والعمالء السريين

ويبدو من الواضح أن التركيبة االجتماعية السياسية للفريق النرويجي، هذا الفريق الذي امتاز بالحماسة، 
والرغبة في النجاح، والتطلع الي تحقيق سالم في الشرق األوسط، جنباً الي جنب مع وشائج النسب والمصاهرة 

 ساهمت بقوة في الحفاظ علي سرية القناة، ومكنت من انجاحها في نهاية والصداقة بين أعضائه كافة، قد
 .المطاف

وكانت آخر الكلمات التي علقت في ذهني . علي هذه القاعدة، بدأت االستعدادات الالزمة لالنطالق بهذه الرحلة
ق، قول األخ أبو في نهاية عملية التقويم التي سبقت الزيارة السرية هذه، وكان التقويم يجري علي أضيق نطا

نعم انها : وكذلك قول األخ أبو مازن. الفرصة محدودة ونهايتها غير معروفة، لكنها تستحق االهتمام: عمار
فرصة محدودة للغاية وال يعول عليها كثيراً، لكن لنجرب، نحن نجري اختبارات لما هو أقل منها، دعنا نختبر 

 فريق المفاوضات، وأن ُأدخل في عملية االختيار هذه كثيراً من كان علي في تلك األثناء أن أختار .هذا االمكان
االعتبارات، وبالتالي اخترت األخ حسن عصفور الذي كان يعمل مع األخ أبو مازن، واألخ ماهر الكرد الذي 

 .كان يعمل مستشاراً في مكتب الرئيس ياسر عرفات
أمريهما، وأن يموها كل علي حدة غيابهما عن وكان شرط السرية المطلقة يوجب علي هذين األخوين أن يتدبرا 

مكتبيهما، وأن يرتب كل منهما سفره الي النرويج عبر رحلة منفصلة ومطارات مختلفة، بحيث نصل معاً، وفي 
أوقات متقاربة، الي مطار جنيف أو باريس أو زوريخ أو روما، أو نلتقي في مطار كوبنهاغن، ومنه نأخذ 

ومن الطريف أننا كنا نلتقي في مطار واحد، نستقل طائرة واحدة، وال نتحادث . يةطريقنا الي العاصمة النرويج
 .اال عند وصولنا الي مطار أوسلو

 . الي مطار فورنيبو الواقع في ضواحي مدينة أوسلو20/1/1993هكذا وصلنا في ساعة متأخرة من يوم 
متاعب وتوترات، فاذا بنا ندخل قصراً ومع أن السفر الطويل، وما تخلله من اعياء و صورة اولية عن المكان

خشبياً من عدة طبقات، مبنياً علي الطراز النرويجي الذي يحاكي عهد الفايكنغ، أي عهد النرويجيين القدماء 
الذين سادوا بحار الشمال وتمكنوا من السيطرة علي الجزر البريطانية، فكانوا بذلك االستعمار األجنبي الوحيد 

 .لجزر طوال تاريخها الحافل باستعمار الشعوب اُألخريالذي غزا واحتل تلك ا
وعلي الرغم من أن وقت وصولنا الي ذلك القصر الذي عرفنا أن اسمه بوريغاد، نسبة الي مدينة بورغ، كان 
في ساعة متأخرة من الليل فقد رغب المضيفون في أن يجروا بيننا لقاء تعارف، قدموا لنا خالله شخصاً آخر 

فيلد وهو رون بوندك، الذي بدا لنا أنه يصغر هيرشفيلد عمراً وحجماً، األمر الذي أثار مفارقة غير يائير هيرش
بين الرجلين جعلت المضيفين يطلقون عليهما اسم لوريل وهاردي ، في حين كنا نطلق عليهما نحن اسم 

د اتضح لنا فيما بعد أن بوندك، وق. األستاذين، وال سيما في التقارير التي كنا نرفعها الي القيادة العليا في تونس
الذي كان يبلغ وقتها نحو ثمانية وثالثين عاماً، هو تلميذ لهيرشفيلد الذي كان يبلغ نحو تسعة وأربعين عاماً، 
وأنهما كانا يعمالن في حلقة أبحاث صغيرة تابعة ليوسي بيلين في اطار حزب العمل االسرائيلي، علماً بأن 

د في بداية اللقاء مع رون بوندك أنه أحد رجال رابين، أو أنه أحد عناصر شكوكنا العميقة جعلتنا نعتق
 .االستخبارات االسرائيلية
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 اللقاء الثالث
في صباح اليوم التالي، وحرصاً علي مسألة الحفاظ علي السرية المطلقة، جري اللقاء في ذلك القصر، الذي 

لقة دراسية يتم فيها عرض وتقويم دراسة ميدانية تعود ملكيته الي أحد أصدقاء تيري رود الرسن، علي هيئة ح
أعدتها مؤسسة فافو عن األوضاع االجتماعية للفلسطينيين في األرض المحتلة؛ اذ قامت السيدة ماريان هيبرغ، 
األخصائية االجتماعية المتزوجة من جوهان يورغن هولست، وزير الدفاع النرويجي آنذاك، بعرض هذه 

وقد اتضح لنا أن هذه السيدة، التي شاركت في وضع الدراسة موضع البحث، لم تكن  .الدراسة علي المجتمعين
علي اطالع بالمهمة الحقيقية لهذا اللقاء، وهو ما جعلها تسهب بحماسة شديدة في عرض البيانات والنتائج، 

 في هذا وسط المباالة غير ظاهرة من الحضور، بمن في ذلك جان ايغالند نائب وزير الخارجية، الذي شارك
اللقاء، والسيد تيري رود الرسن وزوجته مني جول التي طلبت، في مرحلة ما من عرض الدراسة، اختصار 

 .الموضوع كي يتمكن الحضور من الدخول الي قلب المسألة التي قطعوا من أجلها كل هذه المسافات الطويلة
نتائج الدراسة التي أعدها فريق مؤسسة بعد حفل الغداء الذي أقامه لنا السيد جان ايغالند، واستكمال عرض 

المكان بعد الظهر، في حين ظل السيد الرسن وحده ) ايغالند وجول وهيبرغ(فافو، غادر النرويجيون الثالثة 
بعض الوقت، قبل أن ينسحب بدوره، تاركاً ثالثة من الفلسطينيين واثنين من االسرائيليين في مواجهة بعضهم 

سن من القاعة، وكان قال لنا، قبل أن يتركنا في تلك القاعة الكائنة في الطبقة انسحب تيري رود الر .بعضاً
اذا كنتم تريدون أن تعيشوا معاً، فان عليكم أن تحلوا المشكلة بأنفسكم، أنتم أصحاب : األولي من القصر

الخدمات، ونستطيع اننا نستطيع أن نؤمن لكم المكان و. المشكلة، ونحن هنا لتقديم المساعدة عندما تطلبونها منا
وسأنتظركم خارج هذه القاعة، اال اذا تشابكتم . أن نكون مسهلين، بما في ذلك استخدام الهاتف، لكن ليس أكثر

 .باأليدي، عندها أتدخل
 وهكذا دخلنا فيما يمكن أن نسميه اللقاء الثالث، عطفاً علي اللقاءين اللذين شهدتهما لندن في كانون األول

بل شهر من هذا اللقاء، الذي يمكن وصفه، أيضاً، بالجولة األولي من مفاوضات أوسلو، ، أي ق1992ديسمبر 
استمرت هذه الجولة طوال يومين، كان الحوار خاللهما يتواصل . 1993التي ستمتد الي أواسط آب أغسطس 

يان، اذ من المساء حتي ساعات الصبح األولي، ومن الصباح حتي هبوط الليل، من دون انقطاع في بعض األح
استغرق الحوار في هذه الجولة نحو اثنتين وعشرين ساعة خالل يومي اللقاء، شربنا فيهما القهوة بعد منتصف 
الليل، وتناولنا فطورنا عصراً، وتناقشنا في مختلف الموضوعات، وقررنا خاللهما أال نعود الي التاريخ كثيراً، 

ن من استجالء حدود مواقف بعضنا البعض، ونقف علي مركزين االهتمام علي الحاضر والمستقبل، علنا نتمك
  .نقاط االتفاق التي يمكن الوصول اليها، وتحديد القضايا الخالفية بيننا

  20/9/2005القدس العربي 
  

  حركة حماس وتناقضاتها بين السياسة واإلرهاب
  يوسف ناصرالسويدان

, عبيراتها العنيفة في ستينات القـرن الماضـي  غزة ورام اهللا ليستا هانوي وسايغون في ذروة الحرب الباردة وت          
ظرف المكان الى ظرف الزمان والناس والـسياسة وسـائر          , في دالالته , والتمايز العميق بين الحالتين يتجاوز    

ان يستمر اليوم بعـض     , ولذا فمن الخطأ الكارثي والمغامرة العبثية المدمرة      , عناصر المحيط االقليمي والدولي   
بعباراته المستعارة من مراحل سابقة سقطت ودعاتها فـي مزبلـة           , ثهم الطوباوي المضلل  الفلسطينيين في حدي  

في ظل انعدام جميع شروطها وبواعثها ومقوماتها النظريـة والعمليـة           , عما يسمى بالمقاومة المسلحة   , التاريخ
اآلن خارج قطاع غزة    قد عادوا إلى بالدهم وأصبحوا      , جنوداً ومستوطنين , السباب كثيرة منها أن االسرائيليين    

في وقت سقطت فيه جميع مبررات حماس الصـطناع         ? فمن سيقاوم من  , بحدوده المعروفة والمعلومة والموثقة   
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البطوالت الوهمية المتسقة بال ريب مع عنتريات وإرهاب النظامين اإليراني والـسوري وفلـول الزرقـاوي                
  . وطالبان

أو أنهم  , فلم يصدقوا بسببه الوعود اإلسرائيلية    ,  من أجل الرفض   والبد ان الذين دأبوا زمناً طويالً على الرفض       
فـي  , فقد شاهدوا بأم أعينهم اإلسرائيليين وهم يغادرون القطاع       , صدقوها وفضلوا عليها االستمرار في التذاكي     

عجزت تماماً عن إنجـاز جزئيـة صـغيرة منـه حـروب             , حدث هو األبرز في التاريخ الفلسطيني الحديث      
تكبد بسببها المدنيون األبرياء على جانبي الصراع كثيرا        , لة ومؤلمة بين العرب واإلسرائيليين    وصراعات طوي 

وفرخت خاللها اعداداً التحصى من منظمات وشـبكات العنـف واالرهـاب            , من الضحايا والمعاناة اإلنسانية   
وشـكلت  ,  العربيـة  والتطرف القومي والديني التي تكاثرت كالديدان الضارة في سراديب أجهزة المخـابرات           

ومع ذلـك تمكـن رئـيس       . امتدادات سرطانية لها داخل الجسم الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة والمخيمات          
ومن قلب معادلة الصراع وتغيير جميع مالمحها وفتح        , الوزراء االسرائيلي من تنفيذ قراره باالنسحاب من غزة       
فيما اصـبحت الكـرة فـي ملعـب         ,  االسرائيلية -ربية  بذلك آفاقا واسعة للسالم واستكمال تطبيق العالقات الع       

الفلسطينيين لجهة اثبات الجدارة والقدرة على ادارة شؤونهم من دون وصاية خارجية أو إثارة لقلق ومخـاوف                 
خصوصا بعد ان تأكدت حقيقة وجود أنفاق التهريب بـين جـانبي الحـدود              , جيرانهم االسرائيليين والمصريين  

يما يشير الى ان ادوات ومعدات التفجير والتدمير المستخدمة في جريمتي طابـا وشـرم       ف, المصرية الفلسطينية 
لماذا تصر حركة حماس اإلسـالموية علـى        : الشيخ لم تكن محض نبتاً صحراوياً محلياً مصرياً ويبقى السؤال         

ارض الواقع فـي  التشبث بالسالح مع كل هذه المتغيرات االيجابية الهائلة والمنعطفات الكبرى التي حدثت على      
قطاع غزة والتي ستؤدي حتما الى نقلة نوعية في حياة المواطنين الفلسطينيين على طريق التنميـة والرخـاء                  

? والى من ستوجه بنادقها وصواريخ قسامها بعد ان اصبح عـدوها خـارج الحـدود              ? والسالم والديمقراطية 
تعدادهم لممارسة حق العودة الى غزة اذا مـا         واالسرائيليون كما هو معروف يمتلكون االباتشي وال يخفون اس        

حاولت حماس مالحقتهم بانتحارييها وسياراتها المفخخة مما سيعيد المشكلة الفلسطينية ثانية الى نقطة الـصفر               
والشعب الفلسطيني هو الذي سيقع عليه جل مصائب دورة العنف الجديدة والنتائج المأساوية لمغامرات حركـة                

  ?ل بالنار المحرقةحماس ولعبها المتواص
ومن مفارقات حركة حماس وتناقضاتها بعد ان هبط عليها فجأة االلهام الديمقراطي وهي المنظمـة الـشمولية                 
المعادية اشد العداء للديمقراطية والحرية السياسية واالجتماعية مثلها في ذلك مثل سـائر منظمـات واحـزاب                 

وقت الذي تعلن رغبتهـا التكتيكيـة فـي المـشاركة فـي             هي انها في ال   , وجمعيات وتيارات االسالم السياسي   
االنتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير المقبل فانها ترفض التخلي عن السالح وستراتيجية العنف واالحزمة              
الناسفة فضال عن رفضها جميع المرجعيات والمرتكزات التي تأسست عليهـا الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية                 

ا المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تمني حماس نفسها باقتحامـه والـسيطرة عليـه فـي                ومؤسساتها بما فيه  
االنتخابات المقبلة بينما هي تعلن انها ضد اتفاقات اوسلو والحلول التفاوضية السلمية وفي مقدمتها خطة خارطة                

ى آخر يافع مراهق     ضد لغة السالم ومفرداتها ومع الكراهية والعنف االنتحاري حت         - اي حماس    -الطريق فهي 
يمكنها استدراجه بأهزوجتها وغيرها من الشعارات الفاضحة فماذا بعد حـصولها علـى اصـوات دهمائهـا                 

  ?االنتخابية
الشك في انها باسم الديمقراطية ستطيح بالديمقراطية الوليدة بعد ان استغلت اجواءها وتسلقت حبالهـا فخطـوة                 

ن بالشعارات الديمقراطية ستكون بال شك اسلمة القوانين واقامة امارة          حماس المقبلة بعد ان يتم لها خداع الناخبي       
  .طالبان جديدة في غزة وهذا هو الكابوس المرعب الذي يجب ان يعمل الجميع للحيلولة دون حدوثه

مخاوف السلطة الوطنية الفلسطينية من ان يؤدي تفجر نزاعها مع حركة حماس الى اقتتال اهلي فلسطيني هي 
ومة غير ان المأزق يكمن ايضا في ان ترك المسألة ليحلها الزمن سوف لن يساهم اال بدحرجة مخاوف مفه

المشكلة وتأجيل انفجارها الى يوم االنتخابات واعالن نتائجها ولذا البد من العمل السريع على اعادة صياغة 



 

 24

تشمل تخلي حماس عن سالحها شروط ومحددات المشاركة في االنتخابات والعملية السياسية الفلسطينية برمتها ل
وتنقيح ميثاقها وبرامها وتطهيرها من كل محفزات الكراهية واالرهاب والعنف المسلح واال فالعالم لن يقبل 

رؤية المسلحين الملثمين او ممثليهم وهم يحتلون مقاعد البرلمان الفلسطيني وعلى من يريد ان يلعب سياسة ان 
  .يبعد اوال اصبعه عن الزناد

 20/9/2005سة الكويتية  السيا
  

  هل نندم على االنسحاب من غزة؟
  فهمي هويدي  
ال أتمنى أن يجيء اليوم الذي تضيق فيه صدورنا بعبث األطراف المختلفة بالملف الفلسطيني، إلى الحد الـذي                  

ـ            : يشيع بيننا اإلحباط، ويدفع بعضنا إلى القول       ضح ليت اإلسرائيليين لم ينسحبوا من غزة علـى األقـل ألن ف
  .االحتالل الصريح والمتواطئين معه ايسر من فضح االحتالل المقنع والمتسترين عليه

)1(  
أن ما جرى لم يكن تحريراً لغزة، التي يتمسك اإلسرائيليون بالسيطرة على بحرها وبرهـا وجوهـا، وعلـى                   

لكـن  . ستوطنات في القطاع  وغاية ما يمكن أن يقال ان اإلسرائيليين قاموا بتفكيك الم         . المعابر والميناء والمطار  
ذلك ال يقلل من وجه اإلنجاز في المشهد، ألن هذه هي المرة األولى في تاريخ الصراع التي تضطر فيها الدولة                    

  .العبرية إلى إخالء مستوطناتها في أراض فلسطينية خارج نطاق التسويات السياسية
لى طريق األلف ميل، ألن القطـاع يمثـل         ولئن حدث ذلك في غزة، فيجب أال ينسينا أننا بصدد خطوة أولى ع            

% 94 األمر الذي يعني أن الجميع ينبغي أال يتعجلوا الفرح، ألن            67فقط من األراضي التي احتلت عام ،      % 6
من األراضي التي يتعين على اإلسرائيليين أن ينسحبوا منها ما زالت تحت االحتالل، ومسؤولية بهذه الجسامة                

ستنفار، وحشد كل الطاقات المتاحة إقليميا ودولياً وراء مطلب إكمـال االنـسحاب             تتطلب استمرار التعبئة واال   
  .المنشود

فقد تصورت أن رد الفعل العربي واإلسالمي على عملية تفكيك المستوطنات، ينبغي أال يتجاوز              . بسبب من ذلك  
المؤدية إليه، مـع التأكيـد      حدود الترحيب الحذر، الذي يطالب بسيادة حقيقية للفلسطينيين على القطاع والمعابر            

  . على ضرورة انسحاب إسرائيل من الضفة، ووقف االستيطان فيها، والكف عن سياسة تهويد القدس
. الحظنا هرولة صوب إسرائيل من جانب عدة دول عربية وإسـالمية          بل  لم يحدث شيء مما توقعناه لألسف،       

وزيارة مرتقبة سيقوم بها    . ة العرب إلى تل أبيب    فقد تحدثت التقارير الصحافية عن زيارات منتظرة لبعض القاد        
وتمت لقاءات مرتبة بين شارون وبعض قادة العالم اإلسالمي الذين شاركوا           . شارون إلى إحدى الدول المغاربية    
وتواترت أنباء عن قرب إقامة عالقات رسمية بين إسرائيل وبين عدد غيـر             . في دورة األمم المتحدة بنيويورك    

مقدمة ) اندونيسيا في الطريق  (لعربية واإلسالمية، وبدا اإلعالن عن إقامة عالقات مع باكستان          قليل من الدول ا   
  .وتمهيداً لما أسمته إذاعة الجيش اإلسرائيلي موسم جني القطاف الذي ترتب على االنسحاب من غزة

  
 قبضته على رقبة    هذه التطورات المدهشة تعاقبت مكافأة لشارون على انه اخرج يده من جيب غزة، لكي يحكم              

وحتى يكتمل المشهد العبثي، فإن ذلك كله تم وسط احتفاء وتهليـل بعـض              . القطاع، بينما يواصل التهام الضفة    
  هل يضحك أم يبكي؟: المنابر واألبواق العربية، األمر الذي يصدم المرء ويوقعه في حيرة

 الحالي، نقالً عن صحيفة نيويـورك       5/9يزيل قدراً من االلتباس في المشهد، ما نشرته يديعوت احرونوت في            
تايمز، وذكرت فيه ما خالصته أن الرئيس بوش قرر أن يستخدم نفوذه لدى الدول الـصديقة لـدعم شـارون                    
وسياسته، حتى ال يتم إحراجه داخل حزب ليكود، ولتعزيز موقفه في مواجهة خصمه بنيامين نتنيـاهو الـذي                  

طلوب من األصدقاء أن يكفوا عن مطالبة شارون بأي استحقاقات          بناء على ذلك فم   . ينافسه على زعامة الحزب   
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وهو كالم تبـين    . فلسطينية أخرى، ومن أراد أن يخاطبه فليتوجه إليه بالتهنئة فقط وال يضغط عليه بأي صورة              
  !انه صحيح، ألن الرسالة وصلت، وكما رأيت تواً، فإنه جار تنفيذ مضمونها

)2(  
ولكن له تجليات أخرى عديدة، منها مثالً أن تلفزيونات         . ال يقف عند ذلك الحد    الالمعقول في المشهد الفلسطيني     

العالم سجلت خالل األسابيع الماضية الجدل بين الفصائل الفلسطينية حول الطرف الذي له الفضل في تحقيـق                 
ـ                . اإلنجاز في غزة   ة وفي معرض هذا الجدل العقيم فإن الفصائل قدمت إلى شارون من حيث ال تحتـسب هدي

ذلك أن المنظمات القانونية الفلسطينية والدولية وبعض اإلسرائيلية تتمسك         . ثمينة وفرت له نصراً إعالمياً مجانياً     
بأنه طالما استمرت سيطرة إسرائيل على أجواء القطاع ومياهه ومعابره الحدودية، فإن غزة سـتظل مـصنفة                 

غير انـه   . ها إزاء القطاع، حتى بعد فك االرتباط      أرضاً محتلة، وبالتالي فإن إسرائيل يجب أن تتحمل مسؤوليت        
في معرض التراشق بين الفصائل الفلسطينية انطلق الجميع من وصف إخالء المستوطنات بأنه تحرير ونهايـة                

وهو ما أفاد الحكومة اإلسرائيلية كثيراً في خطابها السياسي واإلعالمي، التـي حرصـت علـى أن                 . لالحتالل
 تتقدم بطلب إلى مجلس األمن العتبار ما جرى في غزة إنهـاء لالحـتالل وشـهادة                 تروج لالدعاء ذاته، لكي   

 242الفصائل الفلسطينية خير دليل األمر الذي يعد من وجهة النظر اإلسرائيلية تطبيقاً لقرار مجلس األمن رقم ،                
هـو مـا    و. 67الذي يتحدث في صيغته اإلنجليزية عن وجوب انسحاب إسرائيل من أراض احتلتها في عـام                

يضعنا بإزاء مفارقة شديدة، وجدنا فيها فصائل المقاومة واقفة دون أن تدري في المربع اإلسرائيلي، ومعينة لها                 
 معلنة أنها أوفت بهـا، ولـم تعـد          242على الترويج ألكذوبة تحرير غزة، لتنفض يدها من استحقاقات القرار           

  !مطالبة بأكثر من ذلك
انه في مقابل صور االبتهاج الفلسطيني بالتحرير الكاذب، أغرقت الحكومـة           من آيات العبث والالمعقول أيضاً      

اإلسرائيلية تلفزيونات العالم بصور معاناة المستوطنين المصطنعة، وهم يقتلعون من منازلهم بـاكين، وجنـود               
ـ                صب االحتالل يقودونهم إلى الحافالت بسكينة ووقار، األمر الذي اسقط من األذهان صورة المـستوطن المغت

لم تتوان إسرائيل عن استثمار ذلـك       . وفي هذه المباراة التي خسر فيها الفلسطينيون حرب الصورة        . والمفتري
ومن المفارقات أن المشاهد التي بثت من المستوطنات جعلت إحدى المؤسسات اإلعالمية            . الفوز، إقليميا ودولياً  

ما الكثير، لجائزة نوبل للسالم، في مشهد يـشي         اإليطالية ترشح شارون، الجزار العتيد في قبية وصبرا وغيره        
مع انه ال خالف على أن شارون اقدم على تنفيذ خطة فك االرتبـاط فـي إطـار                  . باستحالة المأساة إلى ملهاة   

استراتيجيته القائمة على إدارة الصراع ال حله، من خالل التضحية باالستيطان في القطاع الذي فقـد أهميتـه                  
لقد نجحت الصور في أن تمحو من ذاكـرة الـرأي العـام             . عزيز االستيطان في الضفة   االستراتيجية، ألجل ت  

العالمي التصريحات التي أطلقها شارون وقال فيها صراحة أن خطة فك االرتباط تأتي لتجنيب إسرائيل خوض                
لمتعلقـة  غمار أي تسوية سياسية لمدة خمسين عاماً، وان هذه الخطة تأتي لتصفية قرارات الشرعية الدوليـة ا                

كما لم يعد يتذكر أحد العبارة الشهيرة التي أطلقها دوف فايسغالس كبير مستشاري شارون              . بالقضية الفلسطينية 
  .الذي قال فك االرتباط يأتي إلسدال الستار على أي فرصة إلقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية

)3(  
ت اإلخالء حاولت اضـفاء بعـد انـساني علـى           األدهى مما سبق واألمر أن إسرائيل من خالل تغطية عمليا         

مستوطنيها عبر إظهار ألمهم على انه ألم حقيقي، وكأنهم لم يقيموا بيـوتهم الفارهـة علـى ارض فلـسطينية                    
وحرصت إسرائيل أيضاً على أنسنة جيشها، فالجنود الذين شاركوا في عمليات اإلخالء لم يكن يسمح               . مغتصبة

 لتحسين صورتهم، التي ارتبطت في وجدان العالم بالوحـشية المفرطـة            لهم بحمل أي سالح، في سعي واضح      
وحتى صور الممانعة والمقاومة التي أبداها المستوطنون فـي بعـض           . وإهالك الحرث والنسل وتدمير البيوت    

المستوطنات استغلت من قبل شارون إلقناع العالم بأنه لن يكون بوسعه تنفيذ عمليـات إخـالء أخـرى فـي                    
قد عبر عن تلك الفكرة حين التقى الرئيس الفرنسي جاك شيراك مؤخراً، بل انه ما برح يردد على                  و. المستقبل
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ليس هذا فحسب، بل    . مسامع كل من يقابله بأن تنفيذ عمليات إخالء أخرى قد يكون مقترناً باندالع حرب أهلية              
ا المستوطنون توجـب علـى      إن بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية اعتبرت أن الصدمة النفسية التي تعرض له           

الدولة العبرية ليس فقط عدم إزالة النقاط االستيطانية التي أقيمت في الضفة الغربية بشكل غير قانوني، وإنمـا                  
  .أيضاً تكثيف االستيطان كتعويض للمستوطنين عن خسارتهم

تبار انه قائد سياسـي     إلى جانب ذلك بالغت وسائل اإلعالم في إسرائيل والعالم في كيل المديح لشارون على اع              
وهذا المديح الذي جعل معظم اإلسـرائيليين يـرون فـي           . جدي وشجاع، وصاحب قدرة على إمضاء تعهداته      

شارون الممثل الحقيقي للوسط، فأصبح من هم على يمين شارون يمثلون اليمين، ومن هم على يساره يمثلـون                  
كمـا حرصـت وسـائل اإلعـالم        . ا الـصراع  اليسار، على الرغم من مواقفه المعروفة والمتشددة من قضاي        

اإلسرائيلية والعالمية على إبداء التعاطف مع شارون، عن طريق االستفاضة في طرح المشاكل الحزبية التـي                
تواجهه بسبب خطة فك االرتباط، لتقول للعالم انه حتى لو أراد تنفيذ مزيد من االخالءات فإن الواقع الحزبـي                   

 ليس هذا فحسب، بل تم إظهـار شـارون وكأنـه يـسدي جمـيالً ومعروفـاً                  .في إسرائيل لن يسمح له بذلك     
للفلسطينيين، يتوجب عليهم الرد عليه من خالل تفكيك حركات المقاومة والقضاء عليها، ونزع الشرعية عـن                

  .المقاومة في مواصلة عملياتها
الفلسطينية تواصـل احتفاءهـا     كانت بعض الفصائل    . ما أثار الدهشة في هذا السياق انه في مقابل هذه المشاهد          

وهـو مـا سـجلته      . بالتحرير، عن طريق تنظيم االستعراضات العسكرية التي أظهرت فيها أسلحتها البدائيـة           
وزاد الطين بلة، أن بعض منتـسبي       . التلفزيونات العالمية، كشاهد أيد مطالبة إسرائيل بتفكيك حركات المقاومة        

ة تورطت في اختطاف عدد من األجانب، العاملين في اإلغاثـة           الجماعات المسلحة، وجهات أخرى غير معلوم     
أو في الصحافة، األمر الذي أضفى بعداً جديداً على قتامة الصورة الفلسطينية، في حين أن الطرف اإلسرائيلي                 

حتى بدا أن الجالد كسب الرهان في حـين         . ظل يواصل سعيه لتقديم صورة بريئة وجذابة إلى العالم الخارجي         
  !لضحيةخسرته ا

) 4(  
حتى يبلغ العبث ذروته، فإن عدداً غير قليل من الصحافيين والمعلقين في إسرائيل لجأوا إلى حيلة خبيثة لتقزيم                  

. 48فقد دأبوا على تشبيه إخالء المستوطنين بما حل بالفلسطينيين في عـام  . القضية الفلسطينية وطمس معالمها 
 إلى المخيمات المترفة التي أقيمت لهم وسط تل أبيب تحـدثوا            فأطلقوا عليهم مصطلح الالجئين، وحين تطرقوا     

عنها باعتبارها مخيمات الالجئين، وهي المصطلحات التي ظلت طـويالً مقـصورة علـى الفلـسطينيين دون                 
حتى يديعوت احرونوت، كبرى الصحف اإلسرائيلية اعتبرت أن إخالء المستوطنين يضاهي في قسوته              .غيرهم

كما أن بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية والعالمية وجدت في         ،  48ا الفلسطينيون في عام     النكبة التي تعرض له   
حرص إسرائيل على إيواء المستوطنين الذين تم إخالؤهم فرصة لمهاجمة السلطة والدول العربية، والطلب منها               

ن أن يتحدثوا عـن معانـاة       ولم يفت أولئك المعلقي   . أن تتعلم من إسرائيل كيفية إعادة توطين الالجئين وتأهيلهم        
من سكانه، تحملوا   % 5.99من المقيمين بقطاع غزة، وتجاهلوا معاناة       % 5.0المستوطنين، الذين كانوا يمثلون     
 عاماً، وقد خرجوا من الهيمنة المباشرة لالحتالل ليجدوا أنفسهم في سجن            38الكثير من عذابات االحتالل طيلة      

حين كنت أتبادل الرأي مع أحد األصدقاء في غزة حول الوضـع            .أنفسهمكبير بالقطاع، يحرسه جنود االحتالل      
القانوني للقطاع بعد االنسحاب، ومفارقة وقوف الفصائل في مربع الحكومة اإلسرائيلية التي تحـاول تـسويق                
 فكرة تحرير القطاع واالنتهاء من احتالله، نبهني صاحبي إلى أن السلطة الفلسطينية واقفة بدورها في المربـع                

هو أنها حين تعتبر اإلخالء تحريراً فإن ذلك يسوغ لها نزع سـالح الفـصائل، ألن الوضـع                  . ذاته لهدف آخر  
المستجد ال يبرر لها االحتفاظ بسالحها، ومن ثم فيتعين على الفصائل أن تتخلى عن السالح وال تبقي لديها على                   

  . الحرب األهلية بين خياراتهاوهو أمر ليس سهالً، يفتح الباب لشرور كثيرة، قد تكون. شيء منه
  20/9/2005 الخليج اإلماراتية 



 

 27

  
  الفلسطينيون وسيناريوهات اليوم التالي: غّزة

   ماجد كيالي 
، إال أنهم تعـاملوا معهـا        خطة الفصل  الالفت أن الفلسطينيين، على الرغم من ارتيابهم بالخطة وتخوفاتهم من         

  . هم يرون فيها أيضا ثمرة لتضحياتهم ونتيجة لصمودهمبمرونة، وبمقدار كبير من النضج والمسؤولية، ف
ومشكلة الفلسطينيين أن خطة االنسحاب األحادي اإلسرائيلية هذه جاءت بعد أكثر من خمسة أعوام من الصمود                
في مواجهة عمليات التقتيل والتدمير اإلسرائيلية، فالمجتمع الفلسطيني في غاية اإلرهاق واالسـتنزاف، وثمـة               

ة، والوضع الدولي والعربي غير موات لمواجهة االستفراد اإلسرائيلي بهم، والسـيما فـي ظـل                فوضى داخلي 
مناخات الحرب على اإلرهاب وبالنظر لتداعيات الوضع في العـراق، وانـشغال األقطـار العربيـة بـدرء                  

  .االبتزازات والتهديدات األمريكية
  :لفلسطيني، فيمكن تمثلها في المشاهد التاليةأما سيناريوهات اليوم التالي المتوقعة في إطار المشهد ا

أوالً ـ المشهد المتفائل، وهو يتضمن إمكان تمخّض الوضع عن إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتـة، بحيـث    
يصبح قطاع غزة نموذجا للدولة المستقلة، مع استمرار نوع من الحكم الذاتي في الضفة، كفترة تسوية مرحلية،                 

لكن هذا األمر مرهون بفتح المعابر البرية مع        . ييقها ما أمكن للتوصل إلى تسوية نهائية      يسعى الفلسطينيون لتض  
كما . مصر واألردن وخروج إسرائيل تماما من محور فيالدلفيا مع مصر، مع تشغيل المطار والميناء في غزة               

 التجمعات الفلسطينية   أن هذا األمر مرهون بفتح الممر اآلمن مع الضفة، وتمكين الفلسطينيين من التواصل عبر             
وطبيعي أن هذه الخطوة مرهونة بالمناخات التي يمكن أن تسود بين الفلسطينيين سلبا أو إيجابا، كما                . في الضفة 

أنها مرهونة بالتطورات الدولية اإلقليمية، بمعنى أن هذه الخطوة إما أن تفتح المجال أمام قيام دولة فلـسطينية                  
  . ناخ في المدى المنظورمستقبال، أو أنها تغلق هذا الم

ثانياً ـ المشهد المتشائم، ويتمثل بفشل نموذج غزة، مما يفتح المجال إلمكان قيام إسرائيل بتحويل غـزة إلـى    
وبديهي أن  . مجرد سجن كبير، بحيث تغلق المعابر الخارجية والممر اآلمن، وال تسمح بتشغيل المطار والميناء             

ات بين إسرائيل والفلسطينيين مجددا، ألسـباب إسـرائيلية أو فلـسطينية،            هذا السيناريو مرتبط بانفجار العالق    
وإذا تجاوزنا األسباب اإلسرائيلية لهذا السيناريو، فإن الفلسطينيين معنيون بتجنبـه،           . واندالع المواجهات بينهم  

السـتقالل،  بسبب مخاطره عليهم، وألنه يمكن أن يبدد المنجزات التي حققوها حتى اآلن على طريق الحرية وا               
  . وعلى صعيد كسب التأييد الدولي

ومعنى ذلك أن على الفلسطينيين إنهاء الفوضى في أحوالهم وخطاباتهم ووسائل عملهم، وتحـريم االحتـراب                 
الداخلي، والتوجه نحو صوغ استراتيجية سياسية وميدانية مشتركة، األمر الذي يتطلب عدم االنجرار إلى ردود               

 التي قد تستدرجهم إسرائيل إلى شراكها، لدفعهم لدائرة المواجهات المسلحة، كي تتحرر             الفعل العاطفية واآلنية،  
  .هي من االستحقاقات المطلوبة منها في عملية التسوية

ثالثاً ـ مشهد فتح أفق سياسي جديد للصراع مع إسرائيل، وهذا السيناريو ينبني على افتراض إمكان خـروج   
سية التقليدية السائدة، بسبب المواقف المتعنتة إلسرائيل ورفضها حـق تقريـر            الفلسطينيين من المعادالت السيا   

أولهما، حل السلطة الفلسطينية لنفـسها، وتحميـل        : وهذا السيناريو يتأسس على خيارين    . المصير للفلسطينيين 
لـى  إسرائيل المسؤولية عن تدهور عملية التسوية، وعن أحوال المجتمع الفلسطيني، وفتح الـصراع معهـا ع               

وال شك أن هذا الخيار يحمل في طياته التخلي عن إنجازات فلسطينية، تم تحقيقهـا فـي ظـروف                   . مصراعيه
كما أن هذا الخيار ربما يضعف وحـدة الـشعب          . معقدة وصعبة ومريرة، من دون السيطرة على عواقب ذلك        

، بمعنـى أنهـا ال يمكـن أن         الفلسطيني، ال سيما أن منظمة التحرير الفلسطينية تراجع دورها وتآكلت مكانتها          
وال شك أن هذا الخيار، من      . تعوض عن انتهاء دور السلطة الفلسطينية، في المعطيات الدولية والعربية الراهنة          



 

 28

الطبيعة الصفرية للصراع، يمكن أن يؤذي إسرائيل، ولكن التجارب أكدت أن هذه الدولة، بإمكانياتها وعالقاتها               
  .ا األمر وتجاوزه، خصوصا في الظروف الحاليةوإدارتها، قادرة على استيعاب هذ

مطلـب  : أما الخيار الثاني فيتعلق بالتخلي عن مطلب الدولة المستقلة والتوجه نحو معادالت أخرى مـن مثـل                
أو الدولة الديمقراطية العلمانية، أو دولة لمواطنيها، أو الدولة االتحادية، ) عربية ـ يهودية (الدولة ثنائية القومية 

لكن هذه الخيارات أيضا قد تعني تخلي الفلسطينيين عن هدف االسـتقالل            . ل أرض فلسطين التاريخية   على كام 
في دولة من دون تحقيقهم ألهدافهم؛ السيما أن الطرف اإلسرائيلي يرفضها تماما ويرى فيها تقويضا للمشروع                

رض إخضاع الفلسطينيين للقانون    ومن المعلوم أيضا أن توجهاً كهذا، بمعناه القريب والمرحلي، يفت         . الصهيوني
اإلسرائيلي القائم على االحتالل والقسر والتمييز العنصري، والعيش في كانتونات منعزلـة تحـت الـسيطرة                

إما : وفوق كل ذلك فإن هذا التوجه ربما يضع السلطة الفلسطينية في مواجهة أحد خيارين             . اإلسرائيلية المباشرة 
ولكن من الجهة األخرى فربمـا أن تلـك         . لإلدارة الذاتية للسكان الفلسطينيين   حل نفسها، أو اعتبار نفسها أداة       

الخيارات تشكل ردا مناسبا على إصرار إسرائيل على استمرار سيطرتها على الضفة والقطاع، بدعاوى أمنيـة            
ل وللعـالم   وديمغرافية ومائية وأيدلوجية، كما أن هذه الخيارات تخلق تحديا سياسيا وأخالقيا بالنـسبة إلسـرائي              

الغربي، الذي يدعم ادعاءاتها، ألن خيارات كهذه تتأسس على قيم الديمقراطية والحداثة والمواطنة، بـدال مـن                 
وال شك بأن الفلسطينيين في خيارات كهذه ربما يخـسرون حلمهـم ومطلـبهم              . القيم األمنية والطائفية واإلثنية   

تيجي، سيحفظون وحدة أرضهم التاريخية ويحققون وحدة       بالدولة المفترضة، مرحليا، لكنهم على المدى االسترا      
  .أما من وجهة نظر الصراع ضد المشروع الصهيوني فإن تلك الخيارات تشكل تحديا تاريخيا له. شعبهم

في هذا اإلطار ربما أن خيار الدولة الثنائية يمثل نوعا من االعتراف باألمر الواقع ومحاولة للتحايل عليه، فـي   
من الفلسطينيين لرسم معادالت سياسية جديدة توسع نضالهم من استعادة األرض إلـى تحقيـق               آن واحد، سعيا    

المساواة والعدالة ومن الحقوق الجماعية إلى الحقوق الفردية، ومن حيز الضفة والقطاع إلـى حيـز فلـسطين                  
ثابة حل وسط يتجاوب فـي      ويبدو من ذلك أن الحل المتعلق بالدولة الثنائية القومية، يمكن اعتباره بم           . التاريخية

  .آن معا، مع طروحات االنفصال والطموحات القومية للطرفين المتصارعين ومع تعقيدات الصراع بينهما
  19/9/2005 48عرب 

  
 مبادرة محمود عباس وحزب المقايضة في مخيمات لبنان 

  جهاد الزين 
في ) شاتهام هاوس (كي البريطاني للدراسات    بالنسبة لي مراقباً ومشاركاً في حلقة العمل التي نظمها المعهد المل          

 ايلول الجاري حول اوضاع ومستقبل الالجئين الفلسطينيين في لبنـان، كـان             18 و 16ليماسول القبرصية بين    
رصد بعض المتغيرات في الذهنية السياسية للنخبة القيادية الفلسطينية الجديدة في رام اهللا وغزه هو االكثر افادة                 

  . لقةواهمية في هذه الح
اعني بذلك المتغيرات الجدية في التفكير السياسي حول موضوع الفلسطينيين في لبنان وليس محض الخطـاب                

  . الديبلوماسي
 فلسطينية آتية من الداخل تدعو القوى الفلسطينية في لبنان الى الكـف عـن               – بل آراء    –لقد استمعنا الى رأي     

مقولة حمل السالح في لبنان الـى ان تحـل قـضية            ف... خلط موضوع سالح المخيمات مع اي موضوع آخر       
الالجئين لم تعد جائزة بل حتى غير ممكنة والمطلوب هو التسليم بالحق المطلـق للدولـة اللبنانيـة بفـرض                    

بل ان الصوت الفلسطيني المشارك كان واضحاً بما يـشبه االبـالغ للقـادمين              . سيطرتهاعلى كامل اراضيها  
قيادة الفلسطينية الرسمية في رام اهللا هي التي ستقود العملية الـسياسية المتعلقـة      من بيروت ان ال   ) الفلسطينيين(

. وهذا الموعد هو طبعاً قرار تعلنه الدولة اللبنانيـة        ... بتسليم سالح المخيمات في لبنان عندما يحين موعد ذلك        
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اي (ل ان نتخـذ نحـن       بأنه بات من االفـض    ) اآلتين الفلسطينيين من بيروت   (لكن هذا الرأي الفلسطيني ينصح      
  . هذه المبادرة قبل ان يبدو االمر وكأنه مفروض علينا) فلسطينيو لبنان والداخل

من الطبيعي االستدراك هنا ان عينة واحدة ال تعني ان كل من هو في القيادة فـي رام اهللا بـات يفكـر بهـذه                  
ريقة التقليدية التـي اختبرناهـا فـي        الطريقة، وال ان كل من هو في بيروت من القيادات الفلسطينية يفكّر بالط            

مقايضة سالح المخيمات بمسائل اخرى سياسية واقتصادية ومدنية، او يستعمل ذلك لتأخير هذا االستحقاق وهو               
  . تسليم السالح

 واضـحاً بـين     – ولـو الـودي      –لكن على طرفي طاولة الحوار، واحياناً على طرف واحد، بدا االصطدام            
 مال معظم اآلتين الفلسطينيين من بيروت الى الرد على هذا الرأي القائل بأنه ينبغـي                فبشكل تلقائي . الذهنيتين

فصل مسألة السالح في المخيمات عن اي موضوع آخر النه حق مطلق للدولـة اللبنانيـة، تـارة بـالقول ان                     
وليس اي   2004 – 1990المرجعية السورية في السابق هي التي حالت دون تطوير مبادرة تسليم السالح بين              

او بالقول، ان الدولة    . فريق لبناني او فلسطيني مثلما تمنع اطراف لبنانية اآلن بلورة اي مبادرة في هذا االتجاه              
اللبنانية كانت في المرحلة السابقة صاحبة مصلحة في ابقاء المخيمات جزراً مسلحة كي تبقي الموضوع ساخناً                

صورة من الصور في فرض معالجة خاصة ومختلفة عن كل          على جدول اعمال االهتمام الدولي وانها نجحت ب       
  . اوضاع الشتات الفلسطيني االخرى لالجئين في لبنان

اال ان العنصر الذي ال يمكن دحضه في المحاججة التقليدية الفلسطينية هو سياسة االهمال المتعمد التي مارستها                 
 الوضاع المخيمات التي بلغت حداً فضائحياً على        –نية   ومعها في الواقع الطبقة السياسية اللبنا      –الدولة اللبنانية   

وهو ما وصفته شخصياً فـي الحلقـة بــاستراتيجية تعفـين            ... مستوى التردي الهائل لكل اشكال الحياة فيها      
  . المخيمات بشراً وحجراً

 بموضـوع    ان هذا الموضوع االنساني لم يعد مربوطـاً        – على ما يبدو     –التطور االيجابي اآلتي من رام اهللا       
فعلى الـرغم مـن ان      . حسب الرأي الصاعد في القيادة الفلسطينية، قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية         ... السالح

 الحياتي فـي    – حيال الموضوع االنساني     – ومعها اصوات لبنانية     –جميع االصوات الفلسطينية تصبح موحدة      
اال ان هذه االصوات    ...  هيستيريا التوطين  المخيمات ورفض هواجس عدم تصحيحه تحت وطأة ما اسميه عادة         

  . بشكل عام حين يطرح موضوع السالح) او تنقسم(الفلسطينية تعود وتنفصل 
واذا اضفنا عينة ليماسول، الى بعض العينات االخرى اآلتية بشكل متفرق في اآلونة االخيـرة             ... باختصار... 

 آالف مسلح فلسطيني من مخيمات لبنـان        3نقل  ومنها معلومات جادة عن عرض عباس زكي رسمياً اقتراح          (
باختصار يمثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس فرصة سياسية مهمة         )... عندما زار لبنان مؤخراً   ... الى غزه 

فالرجل على ما يبدو يمثل على اكثر من صعيد ذهنية سياسية متغيـرة بينهـا موضـوع سـالح                   . للبنان اآلن 
  . المخيمات في لبنان

 العمـل   – لو افترضنا وجود جهة لبنانية رسمية قادرة على اخذ مبادرة على هذا الصعيد               –لوب اآلن   لهذا المط 
على دعم هذا االتجاه الفلسطيني والتفكير بمبادرة لبنانية تعزز موقع ابو مازن حيال االوساط السياسية والشعبية                

  . الفلسطينية في لبنان
  . انها قد تكون لحظة... 

ويـستطيع رئيـسا    . الت الديبلوماسية والسياسية اللبنانية مع قيادة محمود عبـاس بالـذات           تفعيل االتصا  – 1
 ان يشكال لجنة ديبلوماسية سياسية لتفعيل االتـصاالت         – وخصوصاً الرئيس السنيورة     –الجمهورية والوزراء   

ت قبـل ان تفرضـه      مع الرئاسة الفلسطينية بما يتعدى االطار التقليدي لبحث معمق في استحقاق سالح المخيما            
تطورات دولية ووضع سيناريوات حلول مختلفة تساعد الرئيس الفلسطيني تحديداً على انجـاح وجهـة نظـره          

  . بتسليم السالح وهو االمر المتوقع ان يجد عقبات مختلفة في البيئة السياسية الفلسطينية في لبنان
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لبناني تواكـب وال تقـايض هـذا التطـور           انشاء لجنة لبنانية لوضع تصورات لمبادرة على المستوى ال         – 2
الفلسطيني وتدرس امكانات نزع االلغام السياسية اللبنانية التي يمكن ان تحول دونه، من نوع الـسؤال الكبيـر                  

  . في المرحلة الراهنة؟... هل يمكن فصل موضوع سالح حزب اهللا عن موضوع سالح المخيمات: مثالً
 الحالـة االنـسانية     – او تصمت في افـضل حـال         –ال تزال تتجاهل    صحيح ان هناك اصواتاً لبنانية عديدة       

الفضائحية في المخيمات، اال ان هناك تطوراً ايجابياً ملموساً على مـستوى النخـب الـسياسية واالجتماعيـة                  
والثقافية اللبنانية يتمثل بصورة خاصة في بعض االوساط المسيحية، وهو وجود اعتراف متزايد بضرورة ايالء               

االنساني في المخيمات االهتمام الالزم، وان تجاهل االوضاع االنسانية في السابق كان خطأ سياسياً كبيراً               الشأن  
اكثر من مشارك اشار الى محور كتابـات        . (فضالً عن انه ال يليق بالصورة التي يريد لبنان تقديمها عن نفسه           

ات لرموز مسيحية لبنانية متمسكة بالسيادة      نظمته قضايا النهار العام المنصرم حول اوضاع المخيمات ضم كتاب         
اللبنانية عبرت عن هذا النقد الذاتي او الروحية الجديدة في التعاطي مـع االوضـاع االنـسانية واالجتماعيـة                   

  ). المتفاقمة للمخيمات
هذا لقد جرى تسجيل قرار وزير العمل اللبناني السماح للفلسطينيين بممارسة عدد من المهن على انه بداية في                  

ان موضوع الوجود الفلسطيني في لبنان عاد       ... فال شك . االتجاه اياً تكن االعتبارات التي املت توقيته السياسي       
كان في  . ليحتل مكانه على اجندة النخب اللبنانية بعد طول اهمال، ناتج في جزء منه عن تجربة الحرب االهلية                

حية، يساراً ويميناً، واذا كان يمكن توصيفه بـاالهمال لدى         الواقع اهماالً لدى كل النخب اللبنانية، مسلمة ومسي       
اآلن، .  تعبيراً عن الضجر منه لدى البيئة المسلمة بعد تجربة الحـرب           – بعد الحرب    –البيئة المسيحية فقد كان     

لم يعد صعباً ان يكون النضال لوقف الحالة االجتماعية الفـضائحية فـي المخيمـات جـزءاً مـن الحركـة                     
  . ية اللبنانيةالديموقراط

فاالحترام العميق الذي اعادت توليده االنتفاضتان وبصورة خاصـة         . غيرت السنوات الطويلة كثيراً من األمور     
الثانية لدى اللبنانيين حيال نضاالت الشعب الفلسطيني وتطورات الوضع اللبناني نفسه تسمح كلها بمقاربة عملية               

، بعد انفتاح افق ما في الحالة الفلسطينية اثر االنتـصار الـسياسي             محتملة لحل مشكلة لبنانية داخلية مستعصية     
  . الذي حققته الحركة الوطنية الفلسطينية في تحرير قطاع غزه

اال انه ينبغي االنتباه هنا، الى ان ثمة شريحة من الالجئين الفلسطينيين مهيأة لالستفادة المباشرة مـن الوضـع                   
الذين تقول التقديرات االردنية شبه الرسـمية ان عـددهم يتجـاوز            .. .هي غزاويو االردن  ... الجديد في غزه  

فيما يحتفظ الجئو لبنان بموقعهم     ... وهؤالء ستتركز االنظار عليهم اآلن في اختبار العودة       ! الثالثماية الف نسمة  
والقطاع المكرس االولوية بين جميع الجئي الشتات في اي حل شامل للقضية الفلسطينية اي بعد تحرير الضفة                 

  ... وهذه مسألة طويلة! وقيام الدولة... والقدس
  20/9/2005النهار اللبنانية 

  
 مشروع دستور إلسرائيل

 إليزابيث نّصار وهبة زعبي 
أمل جمال، المحامية سونيا . يتحدث في هذا الشأن لـالمشهد اإلسرائيلي كل من المحامي حسن جبارين، د

مد بركة، النائب عزمي بشارة، النائب عبد المالك دهامشة، البروفيسور أوري زيلبرشايد، النائب مح. بولس، د
مردخاي كريمينتسر والباحث نمر سلطاني، حول الدستور اإلسرائيلي المقترح من المعهد اإلسرائيلي 

 .للديمقراطية
 حتمية االصطفاف واإلجماع الصهيوني العابر للمجتمع اليهودي بكل أطيافه وفئاته حتى اليسارية منها حول

تغليب الطابع اليهودي للدولة على ديمقراطيتها عبر وسائل عدة  على رأسها قانون  العودة اليهودي الذي يمنح  
األمر الذي (حقاً حصرياً لليهود بالعودة إلى وطنهم الموعود وإغالق باب المواطنة أمام غير اليهود مستقبالً 
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 هو أمر إشكالي للغاية وغير مقبول على الحقوقيين -)يفهم من نص قانون العودة المقترح ضمن الدستور
وقد حاول المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية اختراق الموقف العربي عبر . وعلماء االجتماع العرب قبل غيرهم

استمارة استمزج من خاللها آراء المواطنين العرب وتحديداً مسألة موقفهم من يهودية الدولة، ووفقاً لالستطالع 
من المستجوبين أعربوا عن موافقتهم على تعريف الدولة كيهودية وديمقراطية على أن  % 70يد عن فإن ما يز

 .تضمن لهم المساواة في الحقوق
بل إن المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية يذهب إلى أبعد من ذلك فهو يطرح موضوع الدستور على العرب على 

ور بهذا الشكل والمضمون أفضل للعرب ألن الوضع في فيصرح صائغوه بأن الموافقة على الدست! شكل صفقة
إسرائيل سيزيد سوءاً بمعنى أن الديمقراطية قد تنحسر وبالتالي فإن الدستور هو المالذ الوحيد لتوفير حد أدنى 

  !!من الحقوق للعرب، ويجدر بالمواطنين العرب اغتنام هذه الفرصة لئال يسوء وضعهم مستقبالً
 دساتير الحديثة ؟أين هذا الدستور من ال

عند صوغ الدساتير الحديثة عالميا يحدث تحول تاريخي : يقول المحامي حسن جبارين، مدير عام مركز عدالة
فمقدمات الدساتير الجديدة التي وضعت خالل العقدين األخيرين في الدول . في الثقافة السياسية السائدة

 وثيقة االستقالل تغلب اإلثنية على المضمون وبدل ان الديمقراطية ترتكز على خطاب حقوق اإلنسان، بينما في
تتحدث باسم جميع المواطنين فهي تتحدث باسم ممثلي الشعب، ممثلي الييشوف والحركة الصهيونية بأجسامها 

  .المختلفة كالكيرن كييمت والوكالة اليهودية التي تصرح علنا وامام المحاكم بحقها في التمييز تجاه غير اليهود
 األقلية الفلسطينية في البالدخصوصية 

أمل جمال، أستاذ العلوم السياسية، يؤكد أحقيتنا بالتعريف كأقلية أصالنية وفق ابرز تعريفات الهوية وبالتالي . د
 . بالحقوق الجماعية الممنوحة ألقلية اصالنية تعيش على ارض الوطن

 هل يدعم الدستور مطالب المرأة أم يؤكد دونيتها ؟
نيا بولس، من جمعية  حقوق المواطن، تشير إلى تراجع خطير في حقوق المرأة والفرد في إطار المحامية سو

إن ترسيخ دونية األقلية الفلسطينية عبر الدستور المقترح يؤثر بشكل سلبي على : وتقول. الدستور المقترح
 . تطوير الخطاب النسوي الفلسطيني في الداخل

فبموجب . ى مدى كبير من قدرة المحكمة العليا على التدخل في كلتا الحالتينفي المقابل الدستور المقترح يحد ال
الدستور المقترح، تملك المحكمة العليا صالحية إلبطال قوانين مخالفة للدستور ما عدا القوانين التي تتعلق 

و الطالق الديني باألحوال الشخصية مثل االلتحاق بالدين أو االرتداد عنه، صالحية المحاكم الدينية، الزواج أ
الدستور يقر بشكل واضح أن هذه األمور . وتطبيق قوانين األحوال الشخصية المعمول بها قبل تبني الدستور

 . غير قابلة للمقاضاة الدستورية
 تقويض نظام الرفاه االجتماعي وتعميق الفقر

 المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية اوري زيلبرشايد، استاذ في فلسفة العلوم السياسية، يسجل استياءه من تصميم. د
. على تقويض دولة نظام الرفاه االجتماعي وتشجيع الدولة على التحرر من أعباء حقوق المواطنين االجتماعية

 مع احتالل حزب الليكود مقاليد الحكم في 1977ويضيف ان عملية التقويض هذه كانت قد بدأت منذ العام 
يشكالن حسب ) 1992عام (ألساس كرامة اإلنسان وحريته وحرية العمل علما ان قانوني ا. إسرائيل ألول مرة

زيلبرشايد . تتويجا لفكرة تعزيز النظام الرأسمالي وضرب نظام الرفاه المتمثل بخصخصة امالك الدولة: رأيه
يرى ان الدستور بصيغته الحالية يكرس الفوارق الطبقية بل ويزيدها حدة ويحرر الدولة من واجبها تجاه 

 .طنيها المتمثل بتوفير حياة كريمة وفرص متساوية موا
 تناقض صارخ بين المساواة التي تنادي بها الوثيقة وبين جوهر الدولة

بنظرنا يجب أن يشتمل الدستور على مقدمة تاريخية تنظر إلى : عضو الكنيست عزمي بشارة، من التجمع
اريخية بين إسرائيل والفلسطينيين المرتكزة على الصراع العربي اإلسرائيلي بنزاهة وتتطرق إلى المصالحة الت
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االعتراف بمسؤولية إسرائيل عن النكبة وتهجير الفلسطينيين والتأكيد على أهمية هذا اإلجراء لضمان تنفيذ رفع 
لكن وثيقة االستقالل غير مهيأة لتقوم بهذه . التمييز والغبن الذي لحق بالفلسطينيين طيلة السنوات الماضية

حتوائها على عناصر تكرس الهيمنة االستثنائية اليهودية على المكان إضافة إلكسابها وعد بلفور المهمة، ال
الكولونيالي صبغةً قانونية، وتوحد قصص التاريخ اليهودية في تاريٍخ واحد قومي خالصي يدفعه الطموح إلى 

ادي بها الوثيقة وبين جوهر األرض الموعودة األمر الذي يشير إلى التناقض الصارخ بين المساواة التي تن
 .الدولة ومحتواها ومنطقها وفكرها القومجي الخالصي المشبع بها

 الدستور تقره األغلبية، لكن األمر يختلف عند وجود قوميتين
الخالف بالنسبة لنا جوهري يبدأ مباشرةً عند تعريف الدولة : عضو الكنيست عبد المالك دهامشة، من الموحدة

نعم الدستور تقره األغلبية لكن األمر يختلف .  وفي هذا إقصاء لنا كمواطنين عرب أصالءكيهودية ديمقراطية
عند وجود قوميتين إحداهما أغلبية تنفي وجود القومية األخرى من خالل تغليب وتكريس روايتها ورموزها 

ه عند الحديث في هذه الحالة أصبحت األغلبية متسلطة وجائرة وعلي. وعلمها وحقها في األرض دون غيرها
 .عن دستور ال يأخذ بالحسبان حقوق األقليات يفقد هذا الدستور أهميته وحيويته

 18/9/2005المشهد االسرائيلي 
  

  :كاريكاتير
  

  
  19/9/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
  


