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   ؟ الفلتان األمنيآخر ضحاياقريع هل تكون حكومة 
ن احمد قريع أمس استعداده لالستقالة جراء ازدياد حالـة          عالإ :غزة والوكاالت  من   21/9/2005البيان   نشرت

وصـرح بأنـه يتحمـل       . التشريعي  أي قرار يتوصل إليه المجلس     وقال إنه على استعداد لقبول    . الفلتان األمني 
  .مسؤولية الوضع في األراضي الفلسطينية كاملة

 انه ال يجـب أن يكـون        ما قاله  قريع من       : د ب أ   نقال عن رام اهللا    من   21/9/2005 الرأي األردنية    وذكرت
  .سلطة وقادة االمن والجيش رئيس الذلكالطرف الوحيد الذي يتحمل المسؤولية بل يجب أن يشاركه في 

 لن نخبـئ رؤوسـنا بالرمـال        ,ل قريع وقإلى  :  د ب أ   نقال عن   غزة   من   21/9/2005 الغد األردنية    وأشارت
  .فهناك حالة فلتان امني وعمليات قتل وجريمة وتظاهر بالسالح وال يجوز ذلك كله

حي فتوح، على ضرورة تكريس د رويشدت: رام اهللامن  20/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا  ونقلت
وأوضح أن المطلوب من جميع القوى والفصائل هو  .وحدة األداء في مؤسسات السلطة وأجهزتها األمنية

 حريص تشريعيوأشار، إلى أن ال .تسهيل مهمة السلطة التنفيذية ومساعدتها على القيام بالواجبات الموكلة إليها
 على أسس قانونية وأسس ،لعالقة الطيبة مع السلطات ككلعلى أن يلعب الدور اإليجابي، وحريص على ا

قضايا األمن أن يكون في ورأى أنه ال يجوز وخاصة  . ال يستطيع أن يقف متفرجاًمجلسوبين أن ال .صحية
  .، وال يجوز أن تعمل األجهزة األمنية بشكل منعزلونمجلس الوزراء مغيبورئيس 
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 مـصادر    بـه  تحـدثت إلى ما   : رام اهللا  من   لرؤوف أرناؤوط عبدا 21/9/2005 الوطن السعودية     مراسل ونوه
فلسطينية مطلعة عن توتر في العالقات بين عباس وقريع بسبب خالف على تقييم الموضوعات السياسية، فـي                 

  .وقت تبدو فيه الصورة غير واضحة بشأن الكيفية التي سيتعامل بها التشريعي مع طلب حجب الثقة
 ىاالطباء والعاملون فـي مستـشف  إلى أن : من رام اهللا 21/9/2005لعربي  القدس ا مراسل وليد عوضولفت

  .هم احدى مسيرة احتجاجية امس اثر االعتداء الذي نفذه مسلحون علوا نظم,رفيديا بنابلس
نابلس اصبحت على من أن : 20/9/2005 اإلنترنت لالعالم العربي  ما نشره موقعكتب غازي بني عودةو

كانت واحدة من اكبر المؤسسات الصحية ، يع في غضون نصف نهار ثالث ضحايافوهة بندقية حيث قضى وش
وتؤكد العديد من الجهات الحقوقيية ان تصاعدا ملحوظا طرأ على أعمال القتل واالعتداءات  .هدفا لالعتداء

ن قتلوا ويؤكد المحامي بهاء السعدي أن عشرة مواطني .الناجمة عن فوضى السالح واخذ القانون باليد في نابلس
ويرى ان معالجة هذه المسالة لن تنجح عبر بوابة تقوية األجهزة  .في نابلس خالل اقل من أربعة اشهر مضت

خلق الظروف التي تجعل الجميع باألمنية وامدادها بالسالح والعتاد إذا لم يكن ذلك مترافقا مع فرض القانون 
 .هااالنفالت األمني لم ترق الى معالجة أسبابويرى ان معالجة ظاهرة  .ن له لحل أي صراع او خالفأويلج

وتشير إحصائية أعدتها الهيئة الفلسطينية حول مراكز االعتقال ان العدد اإلجمالي للمعتقلين لدى السلطة في 
تظهر ضعف المالحقة التي يبدو  حيث . شخصا منهم ثالث نساء278الضفة الغربية بلغ في شهر ايار الماضي 

  . في الجرائم الكبيرةأنها ال تزال محصورة
  

  الرباعية تدعو السلطة الفلسطينية لنزع سالح الفصائل
 هأعلن ما :راغدة درغامو سائدة حمد -نيويورك والقدس المحتلة عن مراسليها في  21/9/2005 الحياة نشرت

اسية المرافقة كوفي أنان باسم اللجنة الرباعية، أن الرباعية بحثت في مسألة المجموعات المسلحة والعملية السي
لالنتخابات الفلسطينية، وأنها قررت أن على أولئك الذين يريدون أن يكونوا جزءاً من مجموعة مسلحة أو من 
. نشاطات ميليشيات، ان يدركوا أن هناك تناقضاً جذرياً بين مثل هذه النشاطات وبين بناء دولة ديموقراطية

كما دعت السلطة الفلسطينية الى تفكيك القدرات ، ودعت الرباعية في بيانها الى وقف العنف واإلرهاب
إن الكالم يجري في قال أحمد أبو الغيط،  و.اإلرهابية وبنيتها التحتية، وطالبتها بأن تبرهن قدرتها على أن تحكم

 على نسق ما اتجاه وضع سالح حماس وغيرها في أماكن أمنية ومعروفة يحدد الفلسطينيون من يشرف عليها
االيرلندي الشمالي الذي قرر أن يضع السالح جانباً وفلسفته أن السالح لن يستخدم لكنه تحت حدث مع الجيش 

  .حوزته في مرحلة تالية
اللجنة الرباعية جددت  أن : عبد الرؤوف ارناؤوطعن مراسلها 21/9/2005األيام الفلسطينية وذكرت 

ليه من خالل المفاوضات وان الدولة الـتأكيد على ان اي اتفاق حول قضايا الحل النهائي يجب التوصل ا
الفلسطينية الجديدة يجب ان تكون بحق قابلة للحياة مع تواصل في الضفة الغربية وارتباط مع قطاع غزة وقالت 
اللجنة الرباعية تؤمن بأن التوسع االستيطاني في كل مكان يجب ان يتوقف وان اسرائيل يجب ان تزيل المواقع 

تواصل االشارة بقلق الى مسار الجدار الفاصل  انهاوأضافت اللجنة الرباعية االستيطانية غير المرخصة 
  .وبخاصة نتائجه في مصادرة االرض الفلسطينية وتقويضه لثقة الفلسطينيين بخارطة الطريق

انه عندما سئلت كوندوليزا رايس عن تهديد رئيس الوزراء االسرائيلي  21/9/2005 الغد األردنية وأضافت
 باعاقة االنتخابات الفلسطينية اذا سمح لحماس بخوضها اجابت نفهم ان هذه مرحلة انتقالية ونعتقد ارييل شارون

واضافت علينا ان نعطي الفلسطينيين بعض المساحة  .ان االخرين جميعهم يفهون ان هذه عملية انتقالية
  وكاالت .ليطوروا عمليتهم السياسية
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محمود عباس تلقى مساء امس، اتصاالً هاتفياً أن :  وفاقال عننغزة من  21/9/2005 الحياة الجديدة وأوردت
 .، الحديث حول اجتماع الرباعية وكيفية دفع عملية االنسحاب من غزة واالستفادة منهاهوجرى خالل .من رايس
  . ضرورة استمرار اللجنة في تأمين احتياجات السلطة للقيام بواجباتهاهاوأكد ل

  
  

  ات حول االتصاالت تسارع حملة التطبيع وانتقاد
 صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية عن مصادر صحافية هنقلتما  21/9/2005 الشرق األوسط نشرت
وحسب .  ان اسرائيل وليبيا اتفقتا حول زيارة مفاجئة يقوم بها معمر القذافي السرائيل: القول، لم يسمها،ليبية

 . ترتيبات لزيارة كان سيقوم بها ارييل شارون لطرابلسهذه المزاعم فان هذه الزيارة المفاجئة تأتي عقب فشل
الزعيم الليبي، نقل رغبته بزيارة اسرائيل، الى اعضاء وفد أمني اميركي زار ليبيا، ان واشارت المصادر الى 

وقال القذافي، وفقا لهذه المزاعم، انه يريد ان يلعب دورا في عملية تطبيع العالقات بين اسرائيل والعالم 
ونقل عن احد هذه المصادر القول ان القذافي سيلتقي مع عدد من الزعماء العرب العطاء الشرعية . مياالسال
  .لزيارته
لم نجر حتى اآلن اي : حميد كرزاي  ما قالهسوسن أبو ظهر عن مراسلتها 21/9/2005 النهار اللبنانية ونقلت

ي الشرق االوسط، السالم بين االسرائيليين بالنسبة الينا، من المهم تحقيق السالم ف. اتصال بدولة اسرائيل
نحن ندعم اشقاءنا في فلسطين وسندعمهم في . والفلسطينيين، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني  بقيام دولته

ال نريد سقوط ونريد انتهاء العنف في الشرق االوسط، : واضاف. تحقيق ما يصبون اليه وقيام دولتهم المستقلة
لكننا نعترف كذلك بحاجة الشعب االسرائيلي الى السالم . وف الفلسطينيين واالسرائيليينمزيد من القتلى في صف

وجاء كالم كرزاي في لقاء عقده في قصر . والعيش، غير اني آمل في ان يكون للفلسطينيين الحق نفسه
  .الرئاسة في كابول مع وفد من الصحافيين العرب

رجية السودان نفي وجود أي اتصاالت سرية بين بالده وزير خا أن 21/8/2005الوفد المصرية  وأضافت
وأوضح ان السودان يتصرف وفقاً لمبادئ المبادرة العربية المتفق عليها في . واسرائيل لتطبيع العالقات بينهما

. مع اسرائيل قبل تنفيذها خريطة الطريق واقامة الدولة الفلسطينية وأن السودان لن يبدأ التطبيع. قمة بيروت
  .  لدول العربية واالسالمية لن تطبع عالقاتها مع اسرائيل قبل االتفاق النهائي مع السلطة الفلسطينيةوأن ا
حزب جبهة العمل اإلسالمي في األردن أعرب عن إدانته  أن 21/9/2005  المركز الفلسطيني لإلعالموأورد

سيلفان شالوم، معتبرا أن وللقاءات التي عقدها عدد من الزعماء العرب والمسلمين مع ارئيل شارون، 
قادة الدول العربية  ودعا .الممارسات التطبيعية تشكل دعما غير محدود للسياسة العنصرية التي ينتهجها شارون

من واإلسالمية الذين يقيمون عالقات سرية أو علنية مع العدو الصهيوني، أو من يفكرون بإقامة عالقات معه 
نسجم مع عقيدة األمة ومصالحها، وتعبر عن إرادة شعوبهم، محذراً من أن أن يعيدوا النظر في سياستهم لتغير 

   .كل خطوة تطبيعية مع العدو الصهيوني توسع الفجوة بينهم وبين شعوبهم
قال وزير خارجية مملكة البحرين رداً على سؤاٍل لصحيفة الرأي العام الكويتية، عما أوردته صحيفة هآرتس و

نعم، اتخذنا بالفعل هذا القرار، :  فقالهاً بحرينياً لرفع الحظر على البضائع الصهيونيةالصهيونية أن هناك اتجا
  .وهناك اتفاقية تجارة حرة وقعتها البحرين، واتفاقيات التجارة الحرة ال تطبق قرارات المقاطعة

 مسؤولين الجامعة العربية انتقدت االتصاالت التي جرت بين أن 21/9/2005الخليج اإلماراتية وذكرت  
وقال هشام يوسف، رئيس . عرب ومسلمين ومسؤولين إسرائيليين، معتبرة انها مكافأة ال تستحقها إسرائيل

مكتب االمين العام للجامعة، من المهم ان تكون هناك موازنة بين ما تحصل عليه إسرائيل وما تقدمه في ما 
 اذا كانت إسرائيل مستعدة لتقديم تنازالت فإن اإلسرائيلي، وأضاف-يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي
  .الدول العربية يمكن ان تفكر في تقديم الثمن
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أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس النواب األندونيسي، الى أن  21/9/2005 السفير  وأشارت
ية الفلسطينية واسترداد اكد أن بإمكان جاكرتا اقامة عالقات دبلوماسية كاملة مع تل ابيب بعد تسوية القض

وأيد . الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، معارضين اقامة عالقات رسمية مع اسرائيل في الوقت الحالي
هؤالء اتجاه حكومة الرئيس االندونيسي سوسيلو بامبانغ يوديونو الى اداء دور نشط في عملية السالم بين 

اهللا من المعهد االندونيسي للعلوم يرى ان الراي العام والقادة غير ان توفيق عبد . الفلسطينيين واالسرائيليين
وقال المتحدث باسم . المسلمين في اندونيسيا غير مستعدين للقبول بوجود عالقات بين اندونيسيا واسرائيل

الرئيس السابق عبد الرحمن وحيد، ان اي اقتراح باقامة عالقات مع اسرائيل يثير ردود فعل قوية جدا مضيفا 
ه يرى ان موقف جاكرتا من اسرائيل يجب ان تتم مراجعته خاصة منذ ان انتهت المشاكل بين عدد كبير من ان

وان . واعتبر ان االمة االندونيسية ليست لديها مشاكل مع االمة االسرائيلية. دول المنطقة وبين اسرائيل
 اللعبة السياسية الداخلية الصعوبات هي من صنع بعض المجموعات التي تستخدم مشكلة اسرائيل في اطار

 ا ف ب، ا ش ا. وبهدف تعزيز قاعدتها السياسية
  

  ترس اهللا من حتفلون باالنسحاب  يالفلسطينيون
الجيش االسرائيلي انسحب صباح    أن  :  ا ف ب   نقال عن   من الضفة الغربية   21/9/2005 الوطن القطرية    نشرت

قوات دخلـت   ال ان    فلسطيني وقال مصدر  .اس مدني أمس من مستوطنة سانور ودخلت اليها قوات فلسطينية بلب        
 ان طـواقم مدنيـة مـن        , محافظ جنـين   واوضح . الممتلكات العامة التي ما زالت في المستوطنة       ىللحفاظ عل 

ويقول الجيش االسرائيلي انه مـا      .  مئات المواطنين  دخول ى، مشيرا ال  يضاوزارات الصحة والزراعة دخلت ا    
واعلـن الحاخـام    .  هذه المناطق رغم ان الفلسطينيين يتمتعون بحرية التجول        زال يحتفظ بالسيطرة االمنية في    

  . ايدي الفلسطينيينىمستوطنة لتجنب هدمه او نهبه علالشلومو عمار أمس انه تم طمر الكنيس الذي اقيم في 
 أن  د قائد منطقـة جنـين،     يأك ت :القدس المحتلة  من   طاهر النونو  21/9/2005الخليج اإلماراتية    وذكر مراسل 

  .مستعمرة إال بعد ساعة واحدة من إتمام العمليةالالسلطة لم تتلق أي بالغ رسمي من إسرائيل بإخالء 
 من مدينة جنين والقرى المحيطـة بهـا         وامئات الفلسطينيين تدفق   أن   21/9/2005وجاء في المستقبل اللبنانية     

سوى جـامع،    م يبق من معالم قرية رسلة     وفيما ل . مستوطنة رافعين االعالم ومطلقين االهازيج    الفجر امس إلى    
  .صالة الشكر توجه اليه المحتفلون، ورفعوا فوق قبته االعالم واقاموا 

 أول مـن دخـل      وا أنصار حركة حماس كان    إلى أن  :جنينمن   21/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   وأشار
 على أن المرحلة القادمـة يجـب أن         حركة في جنين، أن المقاومة ستستمر، مشدداً      ال أكد ممثل    حيث, المغتصبة

  .يكون عنوانها األبرز قضية األسرى
، أمـس،   واأعـاد ين   الفلـسطيني  إلى أن : جنينمن   21/9/2005 األيام الفلسطينية     مراسل  محمد بالص  وأشار

  . مستوطنةالإطالق اسم ترس اهللا على 
  

  تضارب في مواقف السلطة حول معبر رفح
صائب عريقات أعلن، عن موافقة السلطة على وجـود      أن   :21/9/2005ينية   األيام الفلسط  كتب فايز أبو عون   

لمراقبة والتأكد من السيطرة الفلـسطينية المـصرية        لمصر،  وطرف ثالث أوروبي في منطقة الحدود بين رفح         
وقال إن هناك موافقة من حيث المبدأ ولكن         .على عملية دخول وخروج المواطنين والبضائع بالشكل المطلوب       

وأعرب عن أمله في أن يكـون هنـاك رد           . وحجم ودور هذا الطرف، يحب أن يخضع للنقاش واالتفاق         طبيعة
  .رسمي اسرائيلي سريع بالنسبة للسيطرة الفلسطينية المصرية على المعبر

رفض السلطة أمس أي وجود دولي      إلى  : من رام اهللا   محمد هواش  21/9/2005 النهار اللبنانية    وأشار مراسل 
ال حاجة لنا الى وجود     : قال جبريل الرجوب   حيث    قبيل االنسحاب،  ت، موضحة ان موافقتها كان    على معبر رفح  
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ة  المصرية يجب ان تتناغم مع معايير دولية تخدم مـصلح          –طرف ثالث، مشيرا الى ان الترتيبات الفلسطينية        
  . والمصريينالفلسطينيين

سيكون هنـاك   أنه   ,ل الرجوب وق: وفاووكالة  غزة  من  نادر القصير    21/9/2005 الحياة الجديدة     مراسل ونقل
 بـشكل   هوحول إمكانية فتح   . رفح  هو إشكالية معبر   هاقمة فلسطينية مصرية يوم األربعاء المقبل وأحد عناصر       

سيادة ال مع ضمانة  , ان هذا أحد الخيارات الممكنة ولكن نحبذ أن يتم باالتفاق          ,ثنائي مصري فلسطيني لفت قائال    
وأعرب عن اعتقاده ان يتم إجراء كل الترتيبات لتـأمين دخـول            .  أنها قضية مبدئية لنا    ثحي ,يهفلسطينية عل ال

 مشددا على انه لن يكون لإلسرائيليين أي عالقة مباشرة أو           ,وخروج حر لكل الفلسطينيين خالل األسابيع المقبلة      
ـ              ة بـالغالف الجمركـي     غير مباشرة لحركة المواطنين وسيكون لهم فقط عالقة بمسألة البضائع الن لها عالق

  .الفلسطيني ولها عالقة بالضفة
الوفد المصري الموجـود فـي   أن  :غزةى من محمد مصطف 21/9/2005 األهرام المـصرية  وأضاف مراسل 

وقال إن المباحثات     .  بشكل استثنائي   معبر  ال اتصاالت مكثفة مع الجانب االسرائيلي العادة تشغيل           ى اجر ،غزة
  .   ايام فقط  3  لمدةتتركز علي فتح المعبر 

سمحت لمئـات الفلـسطينيين      الشرطة المصرية والفلسطينية  إلى أن    21/9/2005 البي بي سي العربية      ولفتت
استخدمت فتحة في الجدار العـازل      حيث  . الموجودين في الجانب اآلخر من الحدود، بالعودة إلى محل اقامتهم         

 الجمعة والسبت للـسماح للفلـسطينيين ذوي        يمعبر يوم التح  ومن المقرر أن يف   . لنقل األفراد من كال الجانبين    
   .االحتياجات الخاصة للخروج من غزة

ة      ونوهت اد االماراتي وزارة الشؤون المدنية الفلـسطينية  إلى أن      : وكاالت نقال عن غزة   من   21/9/2005 االتح
 مع الجانب اإلسـرائيلى      قتمؤ  اتفاق  انجاز  معبر رفح تم   حول عدم االتفاق زمة  أ انه في ظل     ,أعلنت فى بيان  

ضمن فئات المرضى والطلبة وحملة االقامـات فـى الـبالد           من هم   على استخدام معبر الكرامة لتسهيل سفر       
  .المختلفة إلى الخارج

  
  االحتالل ترك ألغاماً بجوار المستوطنات المخالة

ستوطنات التي تم إخالؤهـا      ذكرت مصادر فلسطينية أن االحتالل ترك ألغاما بجوار الم         :ـ ماهر إبراهيم   غزة
ان قوات األمن بدأت بتنفيذ حملة شاملة للبحث عن األلغام والمتفجرات في             وأعلنت الداخلية في بيان   . في غزة 

  .المناطق المحاذية للمستوطنات المحررة
  21/9/2005البيان 

  
   مركبة عسكرية من هولندا25السلطة تتسلم 

ـ غزة  ألـف دوالر قـدمتها الحكومـة    600كلفة أكثر من ب عسكرية  مركبة25 تسلمت السلطة امس : د ب أ 
ن مراسم التسليم جرت في احتفال متواضع عند معبـر بيـت   أوقالت مصادر فلسطينية  .الهولندية لقوات االمن 

  . كل واحدة منها تستوعب عشرة أفراد، بكامل عتادهم يشار إلى أن.حانون
21/9/2005الغد األردنية   

 
  هاني الحسنى علحون يطلقون النارمسل

الطالق النار من قبل مسلحين اثناء زيارته لمدينة نابلس،  تعرض هاني الحسن :رام اهللا ـ من وليد عوض
وقال شهود ان ملثمين، يعتقد انهم ينتمون لحركة فتح، اطلقوا النار علي الحسن اثناء . لكنه لم يصب بأذي

 . تحضيرا لالنتخابات المقبلةتواجده في المدينة حيث يجري لقاءات مع كوادر الحركة
21/9/2005القدس العربي   
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  لن نسمح بالمساس بأسلحة حماس : سعيد صيام

  قال سعيد صيام إن الحركة تؤكد على وحدة الشعب واألرض والمقاومة، وأن وحدة الشعب الفلسطيني ليست 
وأضاف أن  . للحفاظ عليهامرهونة بموقف طرف من دون آخر، إنما يجب على الجميع أن يبدي حرصاً متبادالً

االنسحاب االسرائيلى من قطاع غزة هو انتصار لخيار المقاومة الذي تمسكت به حماس كخيار استيراتيجى، 
ونحن نرى في االنتصار الجزئي بداية االنهيار للمشروع الصهيوني وتراجع لمخططه الذي يعتبر فلسطين هي 

 جهة أن تتعدى على حماس أو مجاهديها أو سالحها ولن  الحركة لن تسمح ألي وقال إن.إسرائيل الكبرى
   .نسمح بحصارها أو عزلها جماهيرياً

21/9/2005البيان   
   

  كتائب القسام تفتتح معرضا للصناعات العسكرية 
أعلن المكتب اإلعالمي التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام، عن عزمها على تنظيم معرض ألسلحتها 

على أنقاض والتي طردت االحتالل من قطاع غزة، وذلك على أرض مغتصبة نتساريم، العسكرية القسامية 
الكنيس اليهودي المهدم، وذلك عصر يوم السبت القادم، ويستمر أيام األحد واإلثنين من الساعة الثامنة صباحاً 

ومة الفلسطينية وأضاف أن المعرض سيتضمن األسلحة التي استخدمتها المقا .وحتى الساعة الحادية عشر ليالً
  .ابتداء من الحجر إلى العمليات االستشهادية وحرب األنفاق واالقتحام، والصواريخ بشتى أنواعها
21/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
  خطة دولية وإقليمية لضرب حماس والجهاد

 مصادرها علمت بأن ، أنامسذكرت صحيفة المنار الفلسطينية، في عددها الصادر :  وكاالت–القدس المحتلة 
هناك اتصاالٍت شارك فيها مسؤولون أمنيون واستراتيجيون وخبراء من الجهات المعنية، حملت عنواناً كبيراً 

واستناداً إلى بعض  .هو االستراتيجية الجديدة ألمريكا والحلفاء واألصدقاء وخطط مواجهة األعداء المشتركين
ن بند النقاش األول مراجعة ووضع اللمسات األخيرة لخطٍة المشاركين في االتصاالت، ذكرت المصادر أ

وضعتها واشنطن والكيان الصهيوني بالتعاون مع جهاٍت إقليمية لضرب حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، 
ألنّهما، على حد زعم المشاركين في اللقاءات السرية، تشكّالن خطراً على نجاح السياسة والمخططات 

وأكّدت المصادر أن  !!.ية، وكذلك التهديد الذي تمثّالنه ضد أنظمٍة وقياداٍت في المنطقةاألمريكية والصهيون
المجتمعين في هذه اللقاءات المتواصلة اتفقوا على إقناع القيادة الفلسطينية وممارسة الضغوط عليها لمباركة 

وأشارت المصادر إلى أن من  .خطّة ضرب حماس والجهاد زاعمين أن الحركتين تهددان السلطة الفلسطينية
بين بنود الخطة مالحقة واصطياد قادة الحركتين في الخارج، وأن التغييرات والتعيينات األخيرة في جهاز 

وأضافت المصادر من أحد  .الموساد الصهيوني هدفها إعادة الهيبة إلى الجهاز وتنشيط عملياته في الخارج
 عربية، لم يذكر اسمها، تحفّظت على الخطة، وحذّرت من أن خطّة المشاركين في اللقاءات السرية أن دولةً

 .كهذه يمكن أن توسع دائرة الحرب والصراع في المنطقة
21/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
  الزهار يؤكّد مشاركة حماس في االنتخابات رغم أنف شارون

استنكر في  و.ابات التشريعية رغم أنف شارونأكّد  الدكتور محمود الزهار، أن حماس ستخوض معركة االنتخ
 تصريحات رئيس وزراء   في مدينة غزة،مسكلمته خالل االحتفال الذي نظّمته كلية مجتمع العلوم التطبيقية ا

ونقولها هنا وبمنتهى الوضوح إن خيارنا ليس خياراً صهيونياً، وإن : العدو الصهيوني شارون، وقال الزهار
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داً صهيونياً ال في السياسية وال األمن وال في االقتصاد وال في التعاون بأي شكٍل من شريكنا ال يكون أب
األشكال، إن خيارنا هو هويتنا وأمتنا العربية اإلسالمية التي نفتح حدودنا معها، والتي تنتظر اللحظة التي 

 القدس وحيفا ويافا وكّل شبٍر إن: وأضاف واليوم نقول .تحتضن فيها أبناء هذا الشعب الذي رفع رأسها عالياً
  .من أرض فلسطين تنتظر مصير غزة تنتظر النصر

21/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

  حماس تستنكر أسلوب القهر الوظيفي 
استنكرت حركة حماس االنتشار الواسع لممارسات القهر الوظيفي التي تمارسها مؤسسات ووزارات في 

 الحركة ومناصريها، معتبرة أن هذه الممارسات التعسفية تهدد الوحدة الوطنية، السلطة الفلسطينية بحق أبناء
وطالبت المتنفذين في السلطة بوضع حد لكل أشكال القهر الوظيفي والقيود  .وتنذر بإشاعة الفوضى والظلم

أسها نعيم أبو األمنية القائمة على الفئوية والمحسوبية والحزبية، خاصة في وزارات التربية والتعليم التي ير
إنها ستعمل مع كل الخيرين لقطع دابر : الحمص، والعمل حسن أبو لبدة، والحكم المحليخالد القواسمة، وقالت

الفساد المالي واإلداري، وإنهاء ظاهرة القهر الوظيفي والحسابات الفئوية والحزبية الحاكمة ألداء وسلوك 
  .السلطة الفلسطينية

21/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

 مشاركة عناصر من حماس في التحقيق مع منهل عرفات: الحسن
كشف هاني الحسن عن ضلوع اثنين من العناصر األمنية لحركة حماس في :  جميل حامد-فلسطين المحتلة 

وأضاف الحسن بان مسؤولين في . التحقيقات مع الرائد منهل عرفات عقب اغتيال والده اللواء موسى عرفات
راجعوا حركة حماس خالل اجتماع أعقب عملية االغتيال وكان الرد الحمساوي بأن االثنين تواجدا حركة فتح  

 .في المكان بالصدفة  منكرة عالقتهما  بمجرى األحداث
20/9/2005الحقائق   

  
   فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة 10 عتقلياالحتالل 
 فلسطينيين خالل توغلها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ستة           10  اعتقلت قوات االحتالل     :  أ  .  ش  .  أ ،رام اهللا 

 أقامـت أمـس     هوفي الوقت نفس  . منهم من الخليل ممن تصفهم سلطات االحتالل بالمطلوبين ألجهزتها األمنية         
 أن جنود االحـتالل عرقلـوا        , وأوضح الشهود . اسحاجزين عسكريين مفاجئين شرق بلدة طمون وجنوب طوب       

    . ركبات وصهاريج نقل المياه المتوجهة إلي مضارب الرعاة في منطقة البقيعةحركة مرور الم
  21/9/2005األهرام المصرية 

  
  االحتالل يغلق المسجد اإلبراهيمي لسبعة أيام

اإلدارة المدينة في الخليل، إنّها ستقوم بإغالق الحرم اإلبراهيمي لمدة سبعة أيام متفرقـة خـالل         قالت ما تسمى  
دم أمام المصلين المسلمين، وفتحة بالكامل أمام اليهود لتأدية طقوسهم الخاصة، وذلك بدعوى حلـول               الشهر القا 

  .األعياد اليهودية
  21/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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   التفاق وقف النار32في األسبوع انتهاكات 
ـ         وقف إطالق النـار استـشهاد       من اتفاق    32أظهر تقرير حديث يرصد االنتهاكات اإلسرائيلية في األسبوع ال

 انتهاكـاً بحـق     521 شخصاً في حين ارتكبت قـوات االحـتالل          76 آخرين واعتقال    19فلسطينيين وإصابة   
وذكر التقرير الذي اصدره مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة العامة            . الفلسطينيين في أسبوع واحد   

 ايلول الجاري تمثلت في اعمال اطالق       19 الى   13في الفترة من    لالستعالمات امس، ان االنتهاكات االسرائيلية      
النار وقصف احياء سكنية واقتحامات متكررة للمدن والبلدات الفلسطينية وإقامة الحواجز العسكرية على الطرق              

  .المؤدية إلى تلك المدن والبلدات واإلغالقات المتكررة لها باإلضافة إلى مصادرة األراضي واعتداءات أخرى
  21/9/2005المستقبل اللبنانية 

  
  المجلس الدانماركي لالجئين أصدر نشرته

 فرع لبنان، نشرته االولى في ايلول الجاري، والتي ضـمنها  معلومـات   –اصدر المجلس الدانماركي لالجئين  
 علـى   ويرتكز عمله على تأمين المساعدة  القانونية  واالنسانية والتوعيـة            . عن نشاطاته  ومساعداته لالجئين    

لحـصول علـى   يـسعى ل وقال انـه  .  آالف الجىء فلسطيني بال وثائق ثبوتية في لبنان  3حقوق االنسان لنحو    
وهذا يتطلب لغالبية  الحاالت نقل ملفات المعنيين بها من مناطق           . اعتراف قانوني بأوضاعهم واوضاع اوالدهم    

لوا فيها، مشيرا الى انه اجرى حتـى        االونروا  في غزة  وقطاع غزة واالردن  وسوريا حيث كان هؤالء تسج             
وعن الالجئين الذين لم يتسجلوا في االونروا،       .  ملفا 60 مقابلة، وشارك مع السلطات المعنية في نحو         97اليوم    

قال انه يثير قضاياهم مع السلطات المعنية في مصر واالردن وفلسطين وسوريا، من اجل محاولة تأمين اوراق                 
  . ثبوتية لهم

  21/9/2005نانية النهار اللب
  

 48 في أراضي ال االضراب العامات لتأجيلاقتراح
 لجنة المتابعة العليا  الذي دعت اليهانه ال يؤيد اقتراح االضراب العام  النائب محمد بركة، قال:زهير اندراوس

ندما  في اجتماعها الطارئ حتي ال يتكرر ما حدث في العام الماضي ع48للجماهير الفلسطينية في مناطق الـ
قام بعض التجار بفتح متاجرهم، ولم ينجح االضراب كما كان متوقعا، والعمل علي اعالن االضراب بعد ان 

وقال النائب احمد الطيبي، اننا ال نعارض اإلضراب من حيث . يتم التحضير له جيدا وحشد الجماهير وتجنيدها
واقترح النائب . ات اللجنة، وليس خالفياالمبدأ، لكن يجب إن يكون قرار اإلضراب باالتفاق بين جميع مركب

وأعرب مندوبو الحزب الديمقراطي العربي، . عبد المالك دهامش، التريث ألسبوعين قبل اعالن اإلضراب
والحزب القومي العربي، عن تأييدهم المبدئي لفكرة االضراب لكنهم تخوفوا من نجاحه وفرضه ألن الجمهور 

ومن جهته دعا التجمع  .علي تفاصيل قضية ماحاش، علي حد قولهمليس في وارد اإلضراب، وليس مطلعا 
الوطني الديمقراطي الي اعالن االضراب والتصعيد وتنظيم مظاهرات محلية في كل قرية ومدينة في يوم 

 .اإلضراب
  21/9/2005القدس العربي 

  
   زيارته بيروتبسبب  الطيبيتحقيق مع

دء التحقيق معه بسبب زيارته إلى لبنـان، أن األمـر يتعلـق             أكد النائب احمد الطيبي عشية ب     :  حسن مواسي 
 بـين   فـصل بمالحقة سياسية وأن القانون الذي يمنعنا من زيارة لبنان صدر بشكل خاص ضد النواب العرب لل               

   .الجماهير العربية وقيادتها من جهة وبين امتدادنا القومي العربي
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 احتجاج في وادي عارة تعبيراً عن رفضهم لهذه الخطـوة  وقد نظم ناشطون في الحركة العربية للتغيير تظاهرة       
  .المستهجنة والعنصرية

  21/9/2005المستقبل اللبنانية  
  

  تحذير من اهداف مجلس أبو بسمة الذي عينته إسرائيل
 حذر المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، من مجلس أبو بـسمه التـي عينتـه                   :ياسر العقبي 

ولفت المجلس، في بيان أصدره إلى أن مجلس أبـو          . امن مع خطة شارون الرامية لتهويد النقب      الحكومة بالتز 
بسمة، أقيم برئاسة عمرام قلعجي واعضائه المعينين، وقال إن رئيس المجلس عمل على تهويد الجليـل، واثـر     

اإلقليمي للقرى غير   واعتبر المجلس    .نجاحه هناك اتوا به الى النقب ليطبق مخطط شارون التهويدي في النقب           
المعترف بها، كل من يحاول المس ببيوت المواطنين العرب البدو في النقب، وأرضهم معتديا عليهم، وحذر من                 

ولفت المجلس اإلقليمي الى ان جميع العاملين في مجلس أبو بسمه هم من اليهود، باستثناء عاملين                 .التعامل معه 
  .خفاء النوايا الحقيقية لمجلس ابو بسمهعربيين ليس بيدهم ال حل وال عقد، وذلك ال

  21/9/2005 48عرب 
  

  لعنة السالح تطارد الفلسطينيين بعد االنسحاب
بدأت تطارد الفلسطينيين في قطاع غزة بعد مرور أسبوع واحد          » لعنة السالح «  يبدو أن     : فتحي صباح  -غزة  

القطاع من أي قوات اسرائيلية بدأوا يشعرون       فالفلسطينيون الذين فرحوا كثيراً بخلو      . فقط على رحيل االحتالل   
ومبعث القلق هـو  . بقلق شبيه بالقلق الذي كانوا يشعرون به ازاء جرائم قوات االحتالل وانتهاكاتها وممارساتها   

االستخدام المفرط لبنادق صيد اشتروها من مدينتي رفح المصرية والعريش خالل فتح الحـدود بـين القطـاع                  
وقال مدير مستشفى الشهيد ابو يوسف النجار ان ثمانية مـواطنين مـصابين             . نطقتينومصر امام مواطني الم   

وشكلت اصابات بنادق الصيد في      . بأعيرة بنادق الصيد في انحاء مختلفة من اجسامهم، وصلوا الى المستشفى          
  .القطاع تحدياً جديداً امام االطقم الطبية الفلسطينية

  21/9/2005الحياة 
  

   والبحوث اإلسالمية في بيت لحمافتتاح دار الفتوى
افتتح الشيخ عكرمة صبري أمس، دار الفتوى والبحوث اإلسالمية في محافظـة بيـت               :كتب حسن عبد الجواد   

وتحدث صبري عن أهمية دور الفتوى ودورها في حل عدد كبير من القضايا واالشكاليات بين المواطنين                 .لحم
  .كبير من الخصومات والنزاعاتفي ظل تراجع دور المحاكم، وعدم حلها لعدد 

  21/9/2005األيام الفلسطينية 
  

  تشكيل أول لجنة إصالح نسائية: غزة
شكل المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بالتعـاون مـع لجـان اإلصـالح     : غزة ـ أسماء الغول 

عيـات والمحاميـات     امرأة من الخريجات الجام    27المركزية أول لجنة إصالح نسائية في فلسطين مكونة من          
  .والقانونيات، كثمرة دورة تدريبية نظمها المركز تحت عنوان تنمية مهارات حل النزاعات بالطرق البديلة

  21/9/2005األيام الفلسطينية 
  
  

  



 

 12

  ىمسيرة حاشدة تطالب السلطة بالعمل لتحرير األسر
 ومختلف الهيئـات الفلـسطينية،      دعا حشد غفير من الـمواطنين، أمس، السلطة الوطنية        : كتب سائد أبو فرحة   

إلى بذل قصارى الجهود من أجل تحرير كافة األسرى ، وذلك خالل مسيرة نظمت لـمناسبة انطالق الحملـة                  
 1500وأكد هؤالء، خالل الـمسيرة، التي شارك فيها ما يزيد على            الوطنية إلطالق سراح األسرى القدامى،      

ن تمييز، مشيرين في الوقت ذاته، إلى أهمية أن تبادر الـسلطة            مواطن، أنه ال بد من إطالق سراح األسرى دو        
   .إلى العمل بجدية أكبر لتحقيق هذه الغاية

وشاركت أعداد كبيرة من أمهات األسرى خالل الـمسيرة التي من الـمقرر أن تليها فعاليات أخرى ستنظم في                 
وأثنى أبو زايدة، الذي قاطعته أمهـات        .األراضي الفلسطينية وبعض البلدان العربية واألجنبية على مدار شهر        

األسرى غير مرة، على الـمسيرة، مشيراً إلى أن حجم الـمشاركة الكبير فيها، دليل علـى مـدى االلتـزام                   
  .الفلسطيني بتحرير األسرى

  21/9/2005األيام الفلسطينية 
 

  لعدم إطالق سراح أسرى غزة اقتراح قانون اسرائيلي
لية امس، إقتراح قانون حكومي يقضي بأن جميع األسرى من سكان قطاع غزة لن              نشرت وزارة العدل االسرائي   

وقالـت مـصادر إسـرائيلية أن     .يطلق سراحهم قبل إنتهاء مدة االحكام الصادرة من محاكم اسرائيلية بحقهـم     
ـ   .الوزارة نشرت إقتراح القانون تمهيداً لتقديمه إلى اللجنة الوزارية للتشريع للمصادقة           راح فـإن   وبحسب اإلقت

الفارق الوحيد بين أسرى غزة وبين باقي األسرى في السجون، سيكون في أن صالحية تخفيـف مـدة الحكـم     
  .ليست بيد رئيس الدولة وإنما بيد رئيس الهيئة العامة ألركان الجيش

  21/9/2005المستقبل اللبنانية 
  

  تطلق حملة تضامن مع األسرى العرب لجنة دعم المعتقلين
ة المتابعة العام لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في سجون إسرائيل محمـد صـفا فـي مـؤتمر                  أعلن أمين لجن  

صحافي حملة تضامن عالمية مع األسرى العرب، ودعا رابطة األسرى الفلسطينيين المحررين إلى المـشاركة               
 عاما في سـجون     20 أسيرا لبنانيا وفلسطينيا وعربيا، مضى على اعتقالهم أكثر من           32في حملة التضامن مع     

  .حيا عميد األسرى اللبنانيين سمير القنطار، وعميد األسرى الفلسطينيين سعيد العتبة كما .إسرائيل
  21/9/2005المستقبل اللبنانية 

  
  اسرائيل تهدد باعادة القطاع لمصر والضفة لالردن 

زامـاتهم حيـال خارطـة       انه في حال لم ينفذ الفلسطينيون الت       شارونقال مصدر رفيع في مكتب      : بالل ظاهر 
، اي اعادة غـزة     67يونيو   الطريق فان احدى االمكانيات ستكون اعادة الوضع الى الفترة التي سبقت حزيران           

واعتبر المصدر ان هذا ما سيحدث اذا لم يتم تنفيذ خارطـة الطريـق               .الى مصر والضفة الغربية الى االردن     
واضاف ان هذا خيار ولكننا لن ننفـذه الننـا ال            .فلسطينيينوحصول تقدم في العملية السياسية بين اسرائيل وال       

   .نريد ذلك
من جهة اخرى يطالب االردن اسرائيل بعدم ابرام اتفاق مع الفلسطينيين او تنفيذ خطوات انفرادية في الـضفة                  

رة وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية االسرائيلية اورون ان االردن قلـق بـصو             .الغربية من دون اشراكه   
واضافت انه عندما يتم البحث      .تقليدية على ما يحدث في الضفة اذ ال شك ان لديه مصالح كثيرة جدا في الضفة               

  . في وضع الضفة فان اسرائيل ستأخذ بالحسبان مصالح دول في المنطقة
  21/9/2005 48عرب 
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  اإلحتالل يبقي مستوطنات شمال الضفة تحت سيطرته األمنية والمدنية 

خر جندي من قوات اإلحتالل من المستوطنات التي تم إخالؤها شمال الـضفة، قالـت مـصادر                 بعد خروج آ  
ية التامة كورقة مساومة مـستقبلية فـي        نٍإسرائيلية أن إسرائيل تنوي إبقاء المنطقة تحت سيطرتها األمنية والمد         

كيـديم، إال أن تنفيـذ       غينـيم و   :وجاء أن آخر جنود اإلحتالل غادروا الثالثاء آخر المستوطنات         .المفاوضات
المرحلة األخيرة من فك اإلرتباط لن يتم إأل بعد يوم أو يومين وذلك بعد أن ينتهي تفكيك موقـع قيـادة كتيبـة               

وبحسب المصادر فإن إخالء هذه المستوطنات يختلف عنه فـي غـزة، إذ أنـه بعـد إخـالء                    . جنين -منشي
  .يواصل تسيير دوريات في المنطقةالمستوطنين والمواقع العسكرية لإلحتالل، فإن الجيش س

وأشارت المصادر إلى أن ٍإسرائيل      !وجاء أن إسرائيل قد أبلغت السلطة أن المنطقة ستظل في عداد مناطق سي            
 .في المفاوضـات المـستقبلية     تنوي تغيير مكانة المنطقة إلى بي أو إيه فقط في إطار ما تسميه بادرة حسن نية               

  :والشاباك سيتركز في ثالثة مساراتحتالل وبحسب المصادر فإن جهود جيش اإل
 األول منع التسلل إلى المستوطنات، والثاني منع دخول من أسمتهم بـ اإلنتحاريين، والثالـث منـع إطـالق                  

  . الراجمات
  21/9/2005 48عرب 

  
  إسرائيل تنفي إدخال الفلسطينيين أسلحة مخلة بالتوازن إلى القطاع 

ت في شعبة االستخبارات العسكرية ان الفلسطينيين لم يدخلوا الى قطاع غزة            قال موفاز، ورئيس وحدة الدراسا    
ونقلت وسائل االعالم االسرائيلية عن موفاز قوله امام لجنة الخارجية واالمـن التابعـة               .اسلحة مخلة بالتوازن  

 .ة مخلة بالتوازن  للكنيست اليوم االربعاء ان التنظيمات الفلسطينية ادخلت للقطاع باالساس بنادق لكن ليس اسلح            
من جانبه قال كوبرفاسر انه منذ انسحاب الجـيش مـن           .واضاف ان ما تم ادخاله هو خطير جدا بنظري ايضا         

واضـاف ان االسـلحة      . قطعة سالح الى القطاع بحسب التقـديرات       2000 و 1000فيالدلفي تم ادخال ما بين      
 من الذخيرة وصواريخ آر بي جـي وهـذه          االساسية التي تم ادخالها شملت بنادق كالشنيكوف وكميات كبيرة        

وقال انه ال توجد معلومات عن ادخال صواريخ كاتيوشا او صواريخ محمولـة              .اسلحة ال تخّل بالتوازن القائم    
من جهة  .على الكتف من نوع ستيرال المضادة للطائرات والتي من شأنها ان تهدد الطائرات الحربية االسرائيلية              

ي االسبوع االخير بوادر اولى لفرض النظام عند فيالدلفي من جانب المـصريين             اخرى قال موفاز اننا نرى ف     
واضاف اننا على اتصال دائم مع المـصريين         .والفلسطينيين، على الرغم من ان عملهم ليس في افضل احواله         

  .والفلسطينيين وآمل ان يستقر الوضع في المستقبل
  21/9/2005 48عرب 

 
   إسرائيل تفضح ازدهار التطبيع 

فضحت إسرائيل، من على منبـر األمـم     :الخليج، وكاالت  -واشنطن 21/9/2005الخليج اإلماراتيـة    نشرت  
المتحدة، أمس ازدهار التطبيع مع الدول العربية واإلسالمية، فاعتبر شالوم أن الجدار الحديـدي بـدأ ينهـار،                  

   .إسرائيل على المألوطالب دوال عربية وإسالمية بعدم الخجل والعمل على إعالن عالقاتها مع 
هذا االسبوع هنا في نيويورك، تشرفت بلقاء اكثر من عشرة من زمالئي من العالم العربي واإلسـالمي،             : وقال

األمر الذي كان ال يمكن تصوره قبل عامين فقط، وأضاف انه لألسف فإن الكثير من عالقاتنا مع العالم العربي                   
وطالب قادة الدول العربية واإلسالمية باالنضمام إلـى         .ن األعين واإلسالمي ال تزال تحدث في الظل، بعيدا ع       

إسرائيل في التحدث للرأي العام عن السالم وليس عن الصراع، وعن أسباب التعـاون ولـيس عـن اسـباب                    
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وقال شالوم إنه يقدم ألول مرة ترشيح الكيان للحصول على مقعد في مجلـس االمـن، مؤكـدا ان                   . المقاطعة
  . اخذ مكانها الصحيح كبلد له حقوق كاملة ومتساوية في هذه المؤسسةإسرائيل تسعى إلى

 ان الظرف مالئم من اجل شالوماعتبر : نيويورك ا ف ب رويترز 21/9/2005 القدس العربي وأضافت
حصول تقارب بين اسرائيل والبلدان العربية واالسالمية، موضحا ان هذا التقارب يمكن ان يصل الي حد اقامة 

 .لوماسية كاملةعالقات دب
  

  48 فلسطين يقرر منع دخول العمال الفلسطينيين إلى موفاز
 في أواسط عـام     48راضي  أشغيل العمال الفلسطينيين داخل      أصدر موفاز قراراً بأنّه سيتوقّف ت      :القدس المحتلة 

ى أن النقص في    وأفادت يديعوت احرونوت أن هذا اإلعالن فاجأ المقاولين الصهاينة الذين أجمعوا عل            .م2008
 توظيف جنوٍد مسرحين فـي  يهاأليادي العاملة يوازي خسائر مقدارها سبعون مليون شيكل شهرياً، مقترحين عل  

  .فرع البناء، بحيث يشرعون في العمل فيه قبل تسريحهم بأشهر معدودة لتالفي النقص في األيدي العاملة
  21/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   سنوات 10النقب خالل  دد السكانخطة لمضاعفة ع

 شـارون  مكتـب    : كـوهين، قولـه أن     شارون، نقلت مصادر إسرائيلية عن المدير العام لمكتب         :ياسر العقبي 
وأضاف أن ميزانية العام     .2015النقب   –سيعرض بعد شهر خطة إستراتيجية لتطوير النقب سيطلق عليها إسم         

وأضاف كـوهين    ! سنوات 10عف عدد السكان في النقب بعد        ستشمل بنداً خاصاً بالنقب، بحيث سيتضا      2006
أنه يجري العمل على تشجيع اإلستيطان في النقب وأن هناك ما يقارب مائة عائلة من المستوطنين الـذين تـم                    

   .إخالؤهم من غزة سينتقلون في األيام القريبة القادمة إلى النقب
  21/9/2005 48عرب 

  
  ش قطيف في النقب االحتالل تشرع بتوطين مستوطني غو

 .أعلنت حكومة الكيان عن أنّها ستمنح مستوطني غوش قطيف األفضلية إلعادة استيطانهم في النقـب المحتـل                
وصرح بيرس أن الحكومة ستسمح لهؤالء بإقامة تجمعات استيطانية جديدة في النقب، متوقّعاً أن توطينهم هناك                

وأشار  إلى أن عملية نقل قواعد الجيش         .لسنوات الخمس القادمة  سيحسن من جودة الحياة بشكٍل ملحوظ خالل ا       
  .الصهيوني إلى النقب قد بدأت مما سيوفّر فرص عمٍل جديدة لآلالف من مستوطني هذه المنطقة

  21/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
 

   مستعمرة مع بقاء القدس عاصمة إلسرائيل 20 يطرح مخططا إلخالء ديان
 الجنرال عوزي ديان     من ان  برهوم جرايسي  ما أورده مراسلها في الناصرة     21/9/2005ردنية  الغد األ نشرت  

عرض في مؤتمر صحافي، عقده امس في تل ابيب، اقتراحا لخطة فك ارتباط ثانية في الضفة الغربية بهـدف                   
 20أوي حـوالي     مستوطنة صغيرة في منطقة نابلس وت      32وقال إنه يقترح اخالء      .اقامة حدود مؤقتة السرائيل   

ألف مستوطن، والحفاظ على التكتالت االستيطانية الكبرى، وهي اريئيل، ومستوطنات محيط القدس، وغـوش              
   .عتسيون

وقال إن اخالء غزة واربع مستوطنات في شمال الضفة حطّم وجهة نظر ارض اسرائيل الكاملة، ومبدأ ارض                 
 إن البرنامج السياسي االسرائيلي     :واضاف قائال  . اقوى  وان اسرائيل من دون نابلس سيكون امنها       .مقابل السالم 

 شعارات مثل تنازالت مؤلمة  فأنا ال افهم ما هي التنازالت المؤلمة، التي              بدونيجب ان يكون أكثر وضوحا، و     
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وأعلن انه سيعرض برنامجه على قوى سياسية ومن تتبنى منها هذا المخطط فإنهـا     .يتحدث عنها دائما شارون   
   .حركته السياسيةستحظى بدعم 

 موقع يدعوت أحرنوت إلى أن  إليهأشار ما تل أبيب من 20/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا وذكرت 
 مليار شيكل، وتخلي حوالي ثالثة أضعاف المستعمرين الذين تم إخالؤهم من 16تكلفة خطة ديان تصل إلى 

  .غزة
ته على ان تبقى القدس موحدة وعاصـمة لدولـة          ديان شدد في خط    أن   20/9/2005 48عرب  وجاء في موقع    

 اخالء مستوطنات في الضفة يجب ان يتم في موازاة هدف قومي عملي من خالل               :واستطرد قائال ان   .اسرائيل
وقال انه يشك فـي      .تخصيب القفار واالستيطان في النقب والجليل والقدس واماكن اخرى مثل غوش عتصيون           

  . الفلسطينيينامكانية التوصل الى حل دائم مع 
  

  انفجار في فندق في اسرائيل وال ضحايا
ووقـع   .افاد مصدر امني ان انفجارا وقع مساء امس في فندق بات يام قرب تل ابيـب دون وقـوع ضـحايا                    

وبحسب التحقيق االولـي     .االنفجار في غرفة داخل الفندق وتسبب بحريق يحاول رجال االطفاء السيطرة عليه           
  . اعتداء مستبعدةللشرطة، فان فرضية حصول

  21/9/2005الغد األردنية 
 

 السفير اإلسرائيلي يترأس جلسة الجمعية العامة لألمم المتحدة 
للمرة األولى منذ تأسيس االمم المتحدة أدار السفير اإلسرائيلي في األمم المتحدة غيلرمان جلسة الجمعية العامة 

 )48 أ ف ب، أب، رويترز، عرب السفير،(أمس، وكان هو من دعا شالوم الى إلقاء كلمته 
  21/9/2005السفير  

  
  قضية فساد جديدة تالحق شارون

 ضجت الساحة السياسية أمس بنبأ بثته القناة العاشـرة فـي            :الناصرة أسعد تلحمي   21/9/2005الحياة  نشرت  
 حين تلقى في حفلة     التلفزيون االسرائيلي افاد أن شارون تجاوز قانون التمويل االنتخابي أثناء زيارته لنيويورك           

 ألـف دوالر لتمويـل حملتـه        150 من األغنياء اليهود في المدينة، تبرعا ماليا قيمتـه           15عشاء شارك فيها    
  .االنتخابية، وهو مبلغ يزيد عن المسموح به في القانون االسرائيلي

ألميـركيين فـي    القناة العاشرة ذكرت ان شارون التقى ومؤيدين من اليهود ا         أن   21/9/2005البيان  وأضافت  
منزل مضيفته نيناروز نيوالد ورثية امبراطورية سيرز للتسوق التي طلبت من كل زوجين مـن الحاضـرين                 

 دوالر ونشرت معاريف خطابا قالـت انـه         7800التبرع بعشرة آالف دوالر رغم ان القانون ينص على مبلغ           
. ق على التقرير، الذي نفاه اولمـرت      ورفض غيسين التعلي   .أرسل إلى المشاركين في اجتماع األحد مع شارون       

التي تتمتع بنية حسنة    .. وأضاف من المحتمل جدا ان تكون المضيفة      . وقال انه ال يعطي مصداقية تذكر للتقرير      
تكون أرسلت دعوة وكتبت    .. للغاية والتي ال تعلم القانون االسرائيلي وتعتقد ان بإمكانها مساعدة رئيس الوزراء           

وال يعلم شيئا عن هذا األمر      .. فان شارون لم يتلق بنسا واحدا     .. في رأيي الشخصي  : فوأضا. مثل هذه األشياء  
  )رويترز. (كما انه بكل تأكيد حريص إلى أبعد حد على عدم تلطيخ سمعته بشيء يمكن ان يبدو مخالفا للقانون

زوز مـدعو    ان المستشار مـا    من مصدر قضائي    هافادما  ب  ‚ف‚ أ ،القدس 21/9/2005الوطن القطرية   ونقلت  
  .للبت في احتمال حصول انتهاك للقانون في قضية جديدة حول تمويل انتخابي تطال شارون
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  شارون سيهزم كافة االحزاب االسرائيلية 
ادعى شارون، مساء امس، انه ال ينوي االستقالة من الليكود، متهما منافسه نتنياهو بالوقوف وراء الـشائعات                 

ول نيته االنسحاب من الليكود وتشكيل حزب جديد حتى في حـال تغلبـه علـى                عالم ح االالتي تناقلتها وسائل    
  . نتنياهو في مركز الحزب

واتهم شارون في خطابه امام نشطاء معسكره مجلس المستوطنات باعداد خطة السقاطه عن الحكم قـائال انـه                  
  . سيعمل باصرار كي يفوز في االنتخابات التمهيدية لرئاسة الليكود

وفي آخر استطالع تضمن تكهنات حول عدد المقاعد التي قد تحصل عليها االحزاب االسرائيلية في انتخابـات                 
الكنيست المقبلة، والذي اجري لصالح برنامج بوبوليتيكا الذي تبثه القناة العامة للتلفزيون االسرائيلي، يتضح ان               

تخابات القادمة على رأس حزب جديد، حيـث        شارون سيحقق فوزا ساحقا على كافة االحزاب اذا ما خاض االن          
 لحزب الليكود، فيما ستمنى شينوي      14 لحزب العمل و   15 مقعدا، مقابل    35يتوقع له االستطالع الحصول على      

وقال محرر البرنامج ان شاس والمفدال ستخسران، حسب االسـتطالع،          . بهزيمة ستهبط معها الى ثمانية مقاعد     
  . لليكودكمية كبيرة من األصوات لصالح ا

  21/9/2005 48عرب 
  

  لوصول إلى األهداف اإلقتصاديةل  هو األساساألفق السياسي: أولمرت
في إطار اإلستثمار األقتصادي لتنفيذ خطة فك اإلرتباط  قال أولمرت في إجتماع إقتصادي لمكاتب التجارة في                 

 !ية والتشغيلية هو األفق السياسي    تل أبيب، أن العامل المركزي الذي يقرر مدى الوصول إلى األهداف اإلقتصاد           
في السنوات األخيرة أنجزت أشياء كثيرة من قبل وزير المالية السابق، ولكن السبب الرئيس والـذي                : وأضاف

ساهم مساهمة حاسمة في اإلقتصاد هو األفق السياسي الذي يفتح األبواب ويخلق إتفاقيات تجارية ويفتح الطريق                
ديث معنا، ويجلب السياحة ويزيد من حجم اإلستثمارات والتصدير، ويقلـص           إلى الدول التي كانت ترفض الح     

   !حالة الطوارئ واإلختناق
  20/9/2005 48عرب 

 
  يهود الفالشا يضربون عن الطعام: إثيوبيا

بدأ مئات االثيوبيين من اصل يهودي احتجاجا في اديس ابابا الثالثاء للشكوى من تأخير نقلهم الموعـود الـى                   
 من اعضاء جماعة فالشا مورا االضراب عن الطعام لمدة ثالثة ايام جالسين علـى               1000دأ نحو    وب ،اسرائيل

 وقال احد المنظمين لالضراب وهو جتينيت منجيـشا         ،االرض تحت مظلة مؤقتة في احدى ضواحي العاصمة       
ة التي أخـرت  اننا نحتج ضد الحكومة االسرائيلي  ،   ساعة دون تناول طعام او ماء      72لرويترز سنجلس هنا لمدة     

 .مغادرتنا مع ان البرلمان االسرائيلي وافق على قرار ينص على ضرورة سفرنا جوا الى االرض الموعـودة                
 لقد تخلوا عنا اننا نعيش في ظـل اذالل مـستمر دون             : وقال جتينت  ،لكن محتجين قالوا ان شيئا لم يحدث بعد       

   .رعاية من احد
  21/9/2005الوطن القطرية 

  
  أ على مؤشر القدسانخفاض طفيف يطر

 8 بالرغم من ارتفاع أسعار أسـهم        908.51طرأ امس انخفاض طفيف على مؤشر القدس ليغلق عند المستوى           
 5.68 مليون سهم بقيمـة بلغـت        1.53أما بالنسبة لحجم التداول فكان      . شركات عند الحد األعلى المسموح به     

 .حسب بيان لسوق فلسطين لـالوراق الماليـة       ب.  عقداً 877مليون دوالر نفذت من خالل عدد عقود وصل إلى          
 شركة مدرجة مع إغالقاتها السابقة،      24وبمقارنة أسعار اإلغالق ألسهم الشركات المتداولة امس والبالغ عددها          
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 شركات أظهرت انخفاضا بينما حافظت خمس شـركات         8 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها و        11فقد أظهرت   
  .على استقرار أسهمها

  21/9/2005دنية الغد األر
  

  غزة استثمارات أمريكية وأوروبية لبناء اقتصاد جديد في
أعلن بيل كلينتون عن دراسة احتمال إنشاء صندوٍق جديٍد لتأمين االستثمارات في قطاع غزة برأس ماٍل قيمتـه              

ات وأفاد الملحق االقتصادي لصحيفة هآرتس أن الـصندوق سيـستخدم لمـنح ضـمان             . ثالثمائة مليون دوالر  
للمستثمرين من القطاع الخاص، ورجح كلينتون أن يشجع مثل هذا الصندوق الشركات العالمية والمـستثمرين               

  .لبناء اقتصاد جديد في القطاع، حسب تعبيره
  21/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ورشة عمل حول برنامج إقراض الـمشاريع الصغيرة

عة نابلس، أمس، ورشة عمل بالتعاون مع البنك العربـي، حـول            نظمت غرفة تجارة وصنا   : نابلس ــ األيام  
وتتراوح قيمة القروض    ).ابدأ(برنامج اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يمولها البنك ضمن برنامج           

 ألف دوالر، أما فترة السداد فتصل الى ثماني سنوات، كما يتم التسديد حسب طبيعة المشروع                200 إلى   10من  
  . ات النقدية له، إضافة للفائدة المتناقصة، في حين تصل فترة السماح لمدة سنتينوالتدفق

  21/9/2005األيام الفلسطينية 
  

  رجال أعمال سعوديون يتحركون إليجاد موطئ قدم في غزة
بدأ رجال أعمال وعقاريون سعوديون تحركات نشطة في محاولة إليجاد موطئ قدم لهـم              :  عضوان األحمري 

. فلسطينية، والحصول على عقود للمشاركة في مشاريع اإلعمار التي ينتظر تنفيـذها فـي غـزة               في السوق ال  
ويجري عدد من رجال األعمال اتصاالت مع وسطاء خليجيين وعرب في محاولة لمـساعدتهم علـى دخـول                  

وأبـدى   .السوق الفلسطينية، واالستفادة من الخبرة المتراكمة لدى هؤالء في الحصول على مشاريع فلـسطينية             
رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رغبته بأن يشارك رجال األعمال السعوديون في مـشاريع إعـادة                

من جانبه أكد أمين عام مجلس الغرف السعودية عدم وجود اتصاالت رسمية حتى اآلن مع الجانب           .إعمار غزة 
  .الفلسطيني لمشاركة الشركات السعودية في إعادة إعمار قطاع غزة

  21/9/2005وطن السعودية ال
  

   تحضر لمؤتمر اقتصادي الفلسطينيةالحكومة
 أن الحكومة تحضر لمؤتمر اقتصادي كبير للمستثمرين العرب والدوليين باإلضـافة          أحمد قريع  أوضح: رام اهللا 

 يعقد في شهر كانون االول القادم في بيت لحم من خالل لجنـة وزاريـة تعمـل                  .إلى المستثمرين الفلسطينيين  
مشيرا الى أن التقديرات تشير إلى أن هنـاك مـن           . التعاون مع القطاع الخاص والمنتدى االقتصادي العالمي      ب

  . مستثمراً، سيشاركون، باإلضافة إلى عدد مشابه من الجانب الفلسطيني250 إلى 200
  21/9/2005األيام الفلسطينية 
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  لصحة العالـميلشركات فلسطينية إلنتاج األدوية في معرض 
تشارك فلسطين ممثلة بخمس شركات منتجة لألدوية في معرض أسبوع الصحة العالـمي، الـذي                :حامد جاد 

 دولـة   15ستنطلق فعالياته الثالثاء الـمقبل، في العاصمة الجزائرية الجزائر، وذلك إلـى جانـب مـشاركة                
  .أوروبية

  21/9/2005األيام الفلسطينية 
  

 شفيات اسرائيلية فلسطينيون يحرمون العالج في مستىمرض
اكد الطبيب معاوية حسنين مدير عام الطوارئ واالسعاف في زارة الصحة ان اسرائيل بعد  : غزة ـ ا ف ب

 50 او 30انسحابها من غزة ال تصدر تصاريح اال لمرضي الحاالت الطارئة جدا حيث نتقدم يوميا بطلب 
وبعد اغالق معبر رفح % 5 ىعدد ال يتعد لىتصريحا لحاالت غالبيتهم مرضي سرطان وال نتلقي موافقة سو

الحدودي مع مصر وجدت السلطة نفسها امام مشكلة صعبة جدا واصبحت مضطرة لتحويل عشرات المرضي 
 وكانت .السرائيل ممن كان يتم تحويلهم سابقا للعالج في مصر واالردن ما يكلف موازنة السلطة اضعافا

البيتهم بالسرطان رغم حصولهم علي اذونات مسبقة والسبب  مريضا غ22 منعت عند نقطة ايريز  قداسرائيل
 . فنصفهم اطفال ،ليس امنياً

  21/9/2005الغد األردنية 
  

  أوركسترا وطنية تمثل فلسطين عالمياً  
يواصل معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقا العمل على تطوير تعليم الموسيقا في فلسطين، عبر               :وديع عواودة 

وأشارت رئيسة مجلس ادارة المعهد الـى انـه          . العزف بشقيه الشرقي والغربي الكالسيكي     برامج تدريبية على  
إنشاء أوركـسترا فلـسطينية، إضـافةً إلـى         ويسعى إلى إقامة برنامج بكالوريوس للموسيقا بجامعة بير زيت،          

  . المبادرة لتشكيل ملتقى للمعاهد الموسيقية العربية
  21/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
 عن الشاعر محمود درويشكتاب 

 بسوتيبا، صدر كتاب احتفائي بالشاعر محمود درويش        ،عن أهم دور نشر تونس المعروفة     : شمس الدين العوني  
اعده الدكتور عبد الرؤوف الخنيس وقد أصـدرته          صفحة من القطع المتوسط    350وذلك في طباعة أنيقة وفي      

 . التراث في تونسىرة الثقافة والمحافظة عل باشراف من وزا2005هيئة مهرجان قرطاج الدولي لسنة 
  21/9/2005القدس العربي 

  
   عن أطفال فلسطينطبعة بريطانية لكتاب

غدا في وسط   » المداد«تطلق المؤسسة الخيرية البريطانية     ،  أطفال فلسطين في طبعة بريطانية لكتاب ينشر غدا       
سطين ومعانـاتهم وطموحـاتهم واحالمهـم       الذي يتناول أوضاع األطفال في فل     » الشاهد الصامت «لندن كتاب   

وسيقام حفل خاص بمناسبة نشر الطبعة البريطانية في متـاجر          . بمستقبل أفضل من خالل شهاداتهم ورسومهم     
ان المناسبة ستكون فرصة لألفراد والمؤسسات ممن يرغبون في         » المداد«كما اعلنت   . وسط لندن » بوشيرون«

ل أخرى من اجل الترويج ألحالم هذا الجيل الجديـد مـن أطفـال              دعم نشر الكتاب في طبعات ولغات في دو       
  .فلسطين

  21/9/2005الشرق األوسط 
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  الفلسطيني يعود للبنانيين قرار نزع السالح: أنان
 في شقه المتعلق بنزع سالح الفصائل الفلسطينية 1559أكد االمين العام لالمم المتحدة ان مسألة تنفيذ القرار 

الى السلطات اللبنانية، مشيرا الى ان هذه النقطة اثيرت في اجتماع المجموعة التأسيسية في المخيمات، تعود 
 الذي اكد له انه سيقوم باالمر على طريقته في الوقت المحدد وسينظم نفسه ،لدعم لبنان مع الجانب اللبناني

  .لذلك
21/9/2005المستقبل اللبنانية   

  ن للحدودالشرطة المصرية تتعقب الفلسطينيين العابري
 بدأت الشرطة المصرية امس في تعقب االف الفلسطينيين الذين اجتازوا الحدود المصرية مع قطاع -العريش

وقال مسؤول  .غزة في األيام الماضية ويرفضون العودة إلى غزة رغم اعطائهم اكثر من مهلة للعودة طواعية
لوا متواجدين داخل مدن شمال سيناء خاصة امني بشمال سيناء لرويترز هناك نحو عشرة آالف فلسطيني ما زا

  .رفح والشيخ زويد والعريش ومعظمهم يقيمون لدى اقارب لهم في المحافظة
21/9/2005الغد األردنية   

  
  القومي يزور الشعبية والصاعقة

زار وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي، الجبهة الشعبية  في بيروت، واجتمع مع مسؤول ساحة لبنان 
وأفاد بيان . ان عبد العال كما زار الوفد مقر منظمة الصاعقة واجتمع بمسؤولها في لبنان ابو حسن غازيمرو
لحزب أنه جرى خالل هذه اللقاءات البحث في االوضاع المستجدة على الساحتين الفلسطينية والقومية، وتم ل

ي تحصين االنتصار الذي تحقق بتحرير التأكيد على اهمية تعميق الوحدة الداخلية الفلسطينية، كعامل اساسي ف
كما جرى التأكيد على ضرورة حماية خيار المقاومة والصمود والممانعة والعزم على التصدي بحزم . غزة

  . للهجمة االميركية ـ االسرائيلية، التي تريد فرض مشيئتها على االمة والعالم العربي
21/9/2005المستقبل اللبنانية   

 
  ألونروا ل االستشارية لبنان يرأس اللجنة ا

يرأس لبنان اإلثنين المقبل في عمان اجتماعات اللجنة االستشارية لوكالة غوث الالجئين :  ثريا شاهين
وتسبق اجتماعات إعدادية تنسيقية تستمر لثالثة أيام ويبحث المجتمعون في التقرير السنوي  .الفلسطينيين

اع الوكالة المالية واالدارية والطرق الفضلى لتحسين ألونروا حول اوضاع الالجئين الفلسطينيين، وأوض
  .مواردها المالية لتكون قادرة على الوفاء باألهداف التي انشئت ألجلها، وأهمية تفعيل عمل اللجنة االستشارية

ومن المقرر ان تضع اللجنة آلية لتحسين نشاط الوكالة وعملها الذي يشمل مخيمات الالجئين في لبنان وسوريا 
  . ردن والداخل الفلسطيني، أي في الضفة الغربية وقطاع غزةواأل

وأوضحت مصادر ديبلوماسية انه يعول جداً على ما سيكون عليه الدور اللبناني في رئاسة اللجنة، مشيرة في 
 هذا السياق الى أهمية االجتماع التالي الذي ستعقده اللجنة مجدداً في العاصمة األردنية، عمان في تشرين الثاني

المقبل والذي يرتقب ان يتم البحث خالله في تغيير هيكلية األونروا في ضوء العديد من االقتراحات التي بدأت 
  .تنضج

اذ سيؤكد . وسيشدد لبنان خالل االجتماع على ثوابته حيال موضوع الالجئين وعالقة األونروا بهذه المسألة
، وضرورة تنفيذ المبادرة العربية للسالم ويؤيد 194على أهمية تطبيق حق العودة كما هو وارد في القرار 
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لبنان، أن تؤدي األونروا دورها كامالً في تحسين الظروف المعيشية لالجئين وتقديم العون لهم وان ال تكون 
  .عرضة لمشاكل مادية

  21/9/2005المستقبل اللبنانية 
 

  تحديات هائلة تواجه عملية السالم في الشرق األوسط 
  ن جوناثان وايزما

ولكن االمر ال يبدو بهذه السهولة،      . تتوجه االنظار حاليا الي الخطوة المقبلة التي من شأنها دفع العملية السلمية           
فبحلـول عـام    . دون اتخاذ مثل هذه الخطوة     علي االقل في الوقت الحالي       فهناك عقبات وتحديات قد تحول      

دة انتخابات، وبالتالي سوف تكون مواقـف كـل        سوف تشهد كل من فلسطين واسرائيل والواليات المتح        2006
ولذلك فانه من غير المحتمل ان تحدث تحركات جريئة في          . طرف محسوبة حتي ال تنعكس مواقفه علي شعبيته       

  .هذا الشأن
ويتمثـل التحـدي    . والحقيقة ان هناك اثنين من اهم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في الشهور المقبلة             

فبينما يحـاول  . فراط من التوقعات، في الوقت الذي تتسم فيه تصريحات شارون بالتشدد والتناقض           االول في اال  
اقناع المجتمع الدولي بان االنسحاب من غزة هو خطوة اولي بين سلسلة من الخطوات االخري علـي طريـق                   

 وبصرف النظر عن نوايـاه،      ..دفع العملية السلمية، يحاول طمأنة اليمينيين االسرائيليين بانها الخطوة االخيرة         
فهو ال يري ان االنسحاب من غزة يعد مرحلة للتوصل          . فانه لن يقدم سوي القليل علي صعيد القضية الفلسينية        

  . وهو ما يرفضه تماما1967الي اتفاق لوقف الصراع، او انها ستقود اسرائيل الي االنسحاب الي حدود 
فالفلسطينيون الذين  . عمل هو االخر في ظروف سياسية مختلفة      اما الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن في      

سوف يطالبون بالعودة الي مفاوضـات       يقتنعون بأن شارون اخلي غزة وسوف يستولي علي الضفة الغربية           
  .الوضع النهائي، وهي الخطوة التي سوف يعارضها االسرائيليون

 ان تجري العام المقبل في كل من فلسطين واسـرائيل،    اما التحدي الثاني فيتمثل في االنتخابات التي من المقرر        
  .والتي سوف يتحرك في ظلها السياسيون بحذر

فشارون يواجه معركة شديدة دخل حزبه، حتي قبل اجراء االنتخابات العامة، التي من المنتظر اجراؤهـا فـي                  
  .2006 نوفمبر عام

ور الناخبين، ولذلك فانه سوف يتجـه الـي   وخالل الشهور المقبلة سوف يحاول شارون تعزيز موقفه لدي جمه 
اليمين وليس الي الوسط، وسوف يبذل جميع جهوده السترضاء قاعدة الناخبين، حتي لو تم ذلك علي حـساب                  

  .الفلسطينيين، مثل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس
راء االنتخابات التشريعية فـي     حيث من المقرر اج   . وعلي الجانب اآلخر يواجه ابومازن ايضا تحديات سياسية       

وبالتالي فـإن   . وبينما تعاني حركة فتح من فوضي وفساد، فان حركة حماس تتمتع بشعبية كبيرة            . يناير المقبل 
  .ذلك سوف يقف عقبة امام اتخاذ أبومازن مواقف صارمة خالل الشهور المقبلة

كل من شارون وابومازن ولكن من غيـر      وبالنسبة الدارة بوش فانها تري ان هناك تحركات يجب ان يقوم بها             
المحتمل ان تحدث، مثل العودة سريعا الي مفاوضات الوضع النهائي، ونزع اسلحة حركتي حمـاس والجهـاد                 

ومهمة الواليات التحدة الصعبة هي محاولة تقريب وجهات النظـر بـين            . االسالمي، وتجميد بناء المستوطنات   
  .اطراف النزاع

  نطن بوست واش من لوس انجلوس تايمز
  20/9/2005أخبار اليوم 
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 ):7( الرواية الفلسطينية الكاملة لمفاوضات اوسلو : قريع
 محادثات استكشافية

بدأت المفاوضات أقرب ما تكون الي مناقشة عامة، جري فيها التطرق الي مختلف المسائل والموضوعات، أي من 
 استجالء ما لدي الجانب االسرائيلي من أفكار دون التعمق أو الترآيز علي أي مسألة محددة، رغبة منا في

بدأُت الحديث باللغة العربية، منعًا لحدوث أي التباس في المعني أو المصطلحات، تارآًا مهمة الترجمة . واقتراحات
وقد انطلق حديثي في الجلسة األولي مستندًا الي عشرة مبادئ توجيهية، تم . الي عضو وفدنا الدآتور ماهر الكرد

 في تونس مع األخ أبو مازن من جانب اللجنة العليا للمفاوضات التي آان يرئسها األخ أبو مازن نفسه، وضعها
وآانت هذه المبادئ تقوم . وأرسلت الي الفريق المفاوض في واشنطن آذلك، وذلك قبل يومين من سفرنا الي أوسلو

 :علي ما يلي
ائي، عبر مفاوضات مباشرة تستند الي قراري مجلس  ـ الهدف، هو الوصول الي اتفاق سالم عادل، شامل ونه1

 .338 و242األمن الدولي 
، ويتم االتفاق علي بحث 1967 ـ نطاق السلطة االنتقالية الفلسطينية يشمل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 2

 ومبادئ 338 و242االستثناءات االدارية خالل المفاوضات، علي أّال تخّل هذه المفاوضات بوالية القرارين 
 .القانون الدولي

 ـ تمارس السلطة االنتقالية الفلسطينية آافة السلطات التي يتفق علي نقلها اليها، مع األخذ بعين االعتبار اجراء 3
 .مراجعة للقوانين المرعية

الضفة  ـ يتم اختيار السلطة االنتقالية باالنتخاب العام والحر المباشر من قبل جميع السكان الفلسطينيين في 4
 .4/6/1967الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة حسب احصائيات يوم 

 . ـ تتولي جهات دولية يتفق عليها مراقبة عمليات االنتخاب ونقل السلطة5
بين السلطة االنتقالية الفلسطينية والحكومة ( ـ تنشأ لجنة ثنائية لبحث القضايا المشترآة وفض النزاعات 6

 ).االسرائيلية
 لجنة تحكيمية، تحال اليها آافة األمور المختلف عليها من لجنة فض المنازعات، في حال تعذر التوصل  ـ تشكل7

الي حل لها، وذلك من راعيي المؤتمر ومصر واألردن واألمم المتحدة، وُيضم اليها ممثالن عن السلطة االنتقالية 
 .وحكومة اسرائيل، أو أطراف ُأخري يتفق عليها

ن في مفهومها االستراتيجي والمستقبلي، بما تعنيه من تجسيد ألفكار التعايش السلمي في  ـ ان قضايا األم8
المنطقة، تتطلب دراسة منطلقة من توفر النوايا الحسنة لدي آافة األطراف، والرغبة الصادقة في البحث عن 

 .المصالح المشترآة، بما يعطي األمن مفهومًا ايجابيًا يجعل الجميع حريصين عليه
.  يبدأ الطرفان ببحث المرحلة النهائية بعد سنتين من تطبيق المرحلة االنتقالية أو حسب االتفاق، أيهما أقرب ـ9

 .وفي آل األحوال نبدأ في موعد ال يتعدي بداية السنة الثالثة من هذه المرحلة
آونفدرالي للبحث في  ـ ودون االجحاف بالمرحلة النهائية، يتم بشكل غير رسمي دراسة امكانية انشاء اتحاد 10

 .أفضل السبل والوسائل المناسبة الستقرار المنطقة واشاعة السالم
علي خلفية هذه النقاط التوجيهية المتفق عليها في تونس، والمستندة الي رسالة الدعوة التي تسلمها الوفد الفلسطيني 

ة المثيرة لالحباط في مفاوضات في القدس الي حضور مؤتمر مدريد، اضافة الي أفكار تم استقاؤها من التجرب
واشنطن، اذ لم نتمكن هناك من االتفاق حتي علي جدول أعمال مشترك، ناهيك عن أفكار وردت في مشاريع 
تسوية لم يحالفها النجاح، وُأخري وردت علي ألسنة مسؤولين امريكيين آثيرين، آخرهم آان ادوارد دجيريجيان 

سطينيًا في العاصمة االمريكية، علي خلفية ذلك آله بدأُت حديثي في أول جولة الذي التقي، في تلك األثناء، وفدًا فل
 .مفاوضات شهدتها النرويج، في سارسبورغ

 سميت في حينه باسم مسودة اتفاق اعالن مبادئ ،ومن الواضح أن النقاط العشر التي آانت بمثابة مبادئ توجيهية
فبراير  كال الوفدين في أعقاب انتهاء الجولة الثانية في شباطغير نهائية وجري عرضها علي المرجعيات السياسية ل
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، األمر الذي يجعلنا نؤآد، بثقة واطمئنان شديدين، أن المادة األساسية التفاق اعالن المبادئ، الذي ظل محل 1993
علي جملة أخذ ورد طوال الجلسات التفاوضية الالحقة، آانت مستمدة من النقاط العشر المذآورة سابقًا، ومرتكزة 

المفاهيم الفلسطينية المتصلة بالغاية النهائية لعملية التفاوض هذه؛ أي أنها لم تكن مسودة اسرائيلية، ولم تكن من 
وحي بنات أفكار يائير هيرشفيلد، وفق ما روج له غير العارفين ببواطن ما جري في سارسبورغ وأوسلو، غداة 

 .اعالن توقيع هذا االتفاق
 يءفكرة اعالن المباد

وفي غمرة حديثي االستهاللي لهذه الجولة التفاوضية، طرحت علي الجانب اآلخر فكرة العمل علي وضع اعالن 
االطار : مبادئ، وذلك آي نتمكن من تجاوز االطار النظري لهذه المفاوضات الي ما هو أآثر أهمية؛ وأعني بذلك

لخطوات العملية الملموسة في اطار اجراءات بناء وبالذهنية هذه، طرحت آذلك فكرة قيام اسرائيل ببعض ا. العملي
الثقة في المجال االقتصادي، مثل الترخيص لبنك تنمية فلسطيني، مصنع أسمنت، ميناء تجاري في غزة، مشاريع 
اسكان ومنها الوحدات السكنية في القدس، وذلك الي جانب مجموعة ُأخري من األفكار التي أثارت خيال األستاذين 

 .ن، وحثتهما علي الظهور بمظهر أآثر جدية، وأقل أآاديميةاالسرائيليي
االنسحاب من قطاع غزة أمرًا من شأنه أن لقيت، ردات فعل أولية ايجابية من جانب هيرشفيلد، الذي رأي في 

يساعد رئيس الحكومة االسرائيلية، المنتخب حديثًا، علي التقدم الي األمام في خططه لتغيير أولويات األجندة 
 .رائيلية، وخصوصًا أن معظم الجمهور االسرائيلي يؤيد مثل هذا االنسحاباالس

علي أي حال، فانني أود أن أضع ضمن مالحق هذا الكتاب نص التقرير الذي لخصت فيه ما دار في اجتماع 
، وقدمته الي القيادة العليا لدي عودتي الي تونس في ذلك الوقت، وخصوصًا 21/1/1993 و20سارسبورغ يومي 

ن هذا التقرير آان بمثابة حجر األساس لكل البناء الذي جري عليه فيما بعد، وآان قبل ذلك األساس الذي أجرت أ
عليه القيادة العليا الفلسطينية تقويمها لجدية هذه القناة، وتقويمها األولي لما يمكن أن يطرحه االسرائيليون من أفكار 

حا بعد عن هويتهما الحقيقية، ولم يقّرا بأي صفة رسمية لهما، ولم ومقترحات عبر هذين األستاذين، اللذين لم يفص
 .يعترفا بعد باسم من يتحدثان عبر هذه القناة

 الصنارة والطعم
، 1993 آانون الثاني يناير 21 و20آانت القيادة العليا التي لم ننقطع عنها، هاتفيًا، طوال يومي الجولة األولي في 

الصبر، لمعرفة النتائج األولية، وتقويم الحصيلة األولي، وسبر غور االفتراضات تترقب عودتنا الي تونس بفارغ 
اّما بالتوقف عند هذا الحد : المسبقة، واجراء اعادة تقدير للموقف، واتخاذ القرار المالئم ازاء هذه العملية المكتومة

مضي قدمًا في غمار هذه التجربة الذي بقي فيه المفاوضان االسرائيليان ينكران أي صفة رسمية لهما، واّما بال
 .التفاوضية المفتوحة علي شتي االحتماالت

وآان األخ أبو عمار واألخ أبو مازن ينتظران االستماع مني الي ما هو أآثر، وأغني وأشمل، مما جاء في التقرير 
حوارات، والوقوف علي المقدم عن تلك الجولة، اذ آانا معنيين بأدق التفصيالت، واآتناه األفكار، ومعرفة سياق ال

األجواء المحيطة، سعيًا وراء بناء افتراضات جديدة، أو مراجعة افتراضات سابقة، سواء تعلقت تلك االفتراضات 
بالهوية الحقيقية لهذين األستاذين المفاوضين، أو اتصلت بماهية المرجعية السياسية التي تقف وراءهما، ناهيك عن 

 . مثل هذه اللقاءات في اطار ما سيلي من لقاءاتالرهانات التي يمكن تعليقها علي
ولعل من المفيد أن ألقي بعض الضوء علي جوانب من الحوار الداخلي، الذي دار لدينا في أعقاب أول جلسة 

  .مفاوضات من نوعها عبر هذه القناة
ما اذا آانا حقًا مخّولين المسألة األولي آانت تتعلق بالسؤال علي الهوية الحقيقية لهذين األستاذين المفاوضين، و

التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية، وما اذا آانا قادرين علي التزام ما يمكن أن يتم االتفاق عليه، وهل 
االشارات نصف الصريحة التي قدماها خالل الجولة األولي آافية فعًال لالستنتاج أنهما مفاوضان مخوالن من 

 عهد بتنفيذ ما يمكن أن يتم االتفاق؟مرجع سياسي اسرائيلي قادر علي الت
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المسألة الثانية آانت تتصل بمدي قوة الخطوط الحمر االسرائيلية المرفوعة في وجوهنا سلفًا، وخصوصًا تلك 
المتعلقة منها بقضايا أساسية، مثل ازالة االحتالل واالنسحاب، حل قضية الالجئين، المياه، المستوطنات، القدس 

ط المتعلقة بمسائل أقل استحكامًا بالموقف السياسي االسرائيلي المعلن، مثل التفاوض مع وغيرها، أو تلك الخطو
 . ..  منظمة التحرير الفلسطينية، االنسحاب من قطاع غزة،

وفي خضم هذه الحوارات، خلصنا الي بناء اطار نظري لموقف تفاوضي فلسطيني يقف علي أعتاب جولة جديدة، 
ت تشكو ضعفًا تكوينيًا ناجمًا عن عدم التأآد من مدي رسمية الجانب االسرائيلي قوامه أننا نقف أمام مفاوضا

 . المفاوض، وأننا نقف أيضًا أمام نتائج مفاوضات تقوم علي عدم التأآد
نشأ تقدير لدينا أن اسرائيل التي مدت رأس الخيط، أيقنت في هذه اآلونة، أن تكاليف المواجهة المتواصلة مع 

باتت باهظة جدًا، وأن هذه المواجهة الدامية مرشحة للتصاعد أآثر فأآثر، وربما تحولها في الشعب الفلسطيني 
يونيو  المستقبل من صراع يبدي فيه الفلسطينيون اآلن ميًال الي الحل الوسط علي أساس حدود الرابع من حزيران

ينيًا متفاقمًا، يملي فيه ، ورغبة في التعايش بين دولتين علي أرض واحدة، الي صراع يأخذ طابعًا د1967
المتطرفون من علي آال ضفتي الصراع، مواجهة ترتدي صبغة دينية عنيفة، يحل فيها النفي واالستئصال محل 
التسوية السياسية المتوازنة المبنية علي قاعدة حل وسط، أي مواجهة أآثر دموية وأشد تعقيدًا، ومرشحة لالمتداد 

 علي نحو يزيد في شدة وطأة التكاليف الراهنة للمواجهة القائمة بصورة غير واالتساع في المكان والزمان، وذلك
 .محتملة، وال سيما للجانب االسرائيلي

لمخاوف المستقبلية علي لآما بدا لنا، أن هناك لحظة سياسية مؤاتية يجب عدم تفويتها، ونحن في وضع ذاتي مثير 
ع عربي لم يعد قادرًا، أو حتي راغبًا في حمل أوزار آفاحنا الوطني وقضية شعبنا الفلسطيني، ناهيك عن وض

وبدا لنا آذلك أن هذه . القضية الفلسطينية، الي جانب وضع دولي انقلبت فيه المعادلة الكونية بالكامل لغير مصلحتنا
لي النضوج في المشهد السياسي االسرائياللحظة السياسية المؤاتية يجب التقاطها اآلن، بعد أن الح بعض عالمات 

القائم، أو علي األقل لدي حزب العمل الصاعد لتوه الي سدة الحكم في الدولة العبرية، رافعًا شعار السعي لتحقيق 
 . السالم آأولوية أولي علي جدول أعماله

 ورقة الصمود
 حل آانت لدينا ورقة الصمود الفلسطيني الذي لم تتمكن اسرائيل من آسره قط، وآانت لدينا القدرة علي افشال أي

فيه تجاوز لمنظمة التحرير الفلسطينية أو افتئات علي وحدانية تمثيلها الشعب الفلسطيني، آما آنا تجاوزنا في تلك 
األثناء، الي حد آبير، حالة العزلة والقطيعة العربية التي ألمت بنا بعد حرب الخليج األولي، وبدأنا باستعادة 

 .روبي وغيرها من الدولعالقاتنا الطيبة والقديمة بدول االتحاد األو
فهم، لم يكن من قبل، فقد آان لدينا . الي جانب ذلك، آان لدينا أوراق ال يمكن تفعيلها واستثمارها اّال عند عرضها

، التي اتضح لنا أنها بقرة مقدسة ال يمكن السرائيل فيما يتعلق بالحساسية االسرائيلية المفرطة في قضايا األمن
ادًا للتعامل بايجابية مع هذا القلق األزلي المزمن الذي يتلبس العقلية االسرائيلية ويتحكم فصرنا أآثر استعد. ذبحها

 .فيها بقوة شديدة
مستقرًا في الذهنية االسرائيلية أنه من دون حل مرض مع الفلسطينيين وآان لدينا عرض يمكن التلويح به، اذ آان 

؛ بدليل أن السالم المتحقق مع مصر منذ أعوام يط المجاورال سبيل لرفع المقاطعة وتطبيع عالقات اسرائيل بالمح
طويلة، لم يفتح بابًا أمام أي بعثة دبلوماسية أو شرآة اسرائيلية أو سائح في العالم العربي ما دام جوهر الصراع لم 

 .يحل بعد
لسطيني نحو تحقيق ومن دون مبالغة أو تقليل شأن، بتنا نملك ورقة تفاوضية بالغة األهمية، هي جدية التوجه الف

وهو توجه . السالم، والبحث عن سبيل تفاوضي الستعادة الحقوق الوطنية والسياسية المشروعة للشعب الفلسطيني
بدأت ارهاصاته المبكرة منذ أعوام مديدة، ظل يتطور ويكتسب المزيد من قطاعات الرأي العام الفلسطيني، الي أن 

يشترك فيها أغلب الفلسطينيين، وال سيما في خضم تلك االنتفاضة أصبح في تلك اآلونة بمثابة قناعة واسعة 
آما أن ذلك التوجه، في تجلياته األخيرة الواضحة، بات بمثابة . 1987المجيدة التي آانت بدأت في أواخر سنة 
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سياسة رسمية معتمدة من المؤسسة الفلسطينية، وخصوصًا بعد أن اعتمد المجلس الوطني الفلسطيني، في دورته 
، األمر الذي مّكن 242، اعالن الدولة الفلسطينية، وأسقط معارضته لقرار مجلس األمن الدولي رقم 1988لسنة 

 .المنظمة، في حينه، من تدشين أول حوار رسمي وعلني مع الواليات المتحدة االمريكية
يه من الرغبة واالرادة علي هذه الخلفية العريضة، رسمنا خطًا تفاوضيًا فيه من المرونة والواقعية بقدر ما ف

والتصميم علي تحقيق األهداف الوطنية الفلسطينية األساسية بال نقصان، اذ تم وضع اطار عام تنقسم فيه 
 :المفاوضات الي مرحلتين مترابطتين

األولي تهدف الي تحقيق انجازات ومكاسب قابلة للتحقق في المدي القريب، وال سيما أن التنازالت االسرائيلية 
وبة لتحقيق مثل هذه المكاسب تقع علي هامش دائرة الرفض والممانعة لدي قيادة حزب العمل، وليس في المطل

أآثر من ذلك، فان التوصل الي . موقع القلب من هذه الدائرة المغلقة علي عدد آثير من القضايا الجوهرية الخالفية
 يعزز ثقة الطرفين بامكان التوصل الي اتفاق اتفاق بشأن القضايا والموضوعات األقل اختالفًا، أمر من شأنه أن

أشمل فيما يتعلق بكل القضايا المدرجة في جدول الصراع والحل، وأن يفتح الطريق أمام مزيد من التقدم المتدرج، 
 .وأن يخلق أرضية يمكن البناء عليها الستكمال االتفاق المرغوب فيه

القضايا التي تقع في موقع القلب من هذا الصراع، وتشكل الثانية تهدف الي الوصول الي اتفاق بشأن سلسلة من 
 .مادته األساسية، أي تلك القضايا التي من دون التوصل الي حل لها، فانه من غير الممكن أبدًا انهاء هذا الصراع

، وقد حرصنا، ونحن نضع القواعد األساسية لخطتنا التفاوضية هذه، علي أن نوجد عالقات مترابطة بين المرحلتين
مرحلة االتفاق الجزئي االنتقالي الموقت، ومرحلة االتفاق الشامل علي ما بتنا نسميه قضايا المرحلة النهائية، أو 
اتفاق الوضع النهائي المقدر له أن ينهي الصراع الفلسطيني ـ االسرائيلي، وأن يفتح صفحة جديدة في حياة شعوب 

 .الشرق األوسط
. يؤدي أي اتفاق جزئي مرحلي الي الحاق أي اجحاف بقضايا الحل النهائيوآنا شديدي الحرص أيضًا علي أّال 

وذلك آله انطالقًا من خشية فلسطينية عميقة الجذور ازاء قيام اسرائيل بالتنصل من التزاماتها المدرجة في جدول 
 .أعمال المرحلة النهائية في المستقبل

 الحل المتدرج
ا التفاوضية علي أساس مفهوم الحل المتدرج المتواصل الخطوات، واحدة بكالم آخر، فقد تم بناء هذه االستراتيجي

بعد اُألخري، أي الحل الذي يفتح من جهة الطريق أمامنا لمراآمة االنجازات وتولي المسؤوليات، واحدة بعد 
 الفلسطينيين اُألخري أيضًا، آما أنه يفتح من جهة ُأخري طريقًا موازيًا أمام اسرائيل لدفع استحقاقات االتفاق مع

علي نحو متدرج، وبصورة تلبي تحسباتها األمنية المعقدة، وتيسر لها تقديم التنازالت، وخصوصًا أن مفهوم الحل 
، وظل 1978المتدرج هذا آان استقر في الوعي السياسي االسرائيلي العام منذ اتفاق آامب ديفيد مع مصر سنة 

ثابة عصا سحرية يمكن بها، ومن خاللها وحدها، التوصل الي يتطور علي نحو بطيء، الي أن أصبح فيما بعد بم
 .أي حل أو اتفاق أو تسوية مرجوة مع الفلسطينيين علي وجه التحديد

وبالتوازي مع مفهوم الحل المتدرج المستقر آليًا في الذهنية االسرائيلية، توصلنا نحن، بدورنا، الي المفهوم نفسه 
فمن جهة أولي، آنا ندرك تمامًا مدي شدة التعقيدات التي آلت اليها . يةمع بعض االختالف في مكوناته األساس

القضية الوطنية الفلسطينية، ومدي عمق الخلل في الميزان االستراتيجي القائم بيننا وبين اسرائيل، ناهيك عن 
معه من خطورة عامل الزمن الذي أصبح، في اآلونة األخيرة، ضدنا آمنظمة وقضية، األمر الذي آان ال مفر 

القبول بمفهوم التدرج والخطوات الجزئية المترابطة، هذا المفهوم الذي بات معتمدًا علي الصعيد الدولي منذ مؤتمر 
، ومقبوًال علي الصعيد الرسمي العربي، بعد ذلك، األمر الذي جعله بمثابة حجر األساس 1978آامب ديفيد سنة 

زمة القائمة، بما في ذلك المبادرة االمريكية التي ُعقد علي في آل جهد أو مبادرة أو خطة مقترحة لتسوية األ
 .1991أساسها مؤتمر مدريد سنة 

وفوق ذلك آله، بدأنا فتح آفاق أوسع من ذي قبل للحفاظ علي المكانة والحقوق والشرعية الفلسطينية، وادامة الكفاح 
 التي باتت مغلولة، أو ُقل مثقلة بأغالل الوطني، وفق قواعد اللعبة الجديدة، وبشروط ليست آلها من صنع أيدينا
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الوضع الذاتي واألوضاع العربية والدولية الناجمة عن حرب الخليج األولي، وهو ما اقتضي بالضرورة مقاربات 
فلسطينية جديدة ومختلفة، شكًال ومضمونًا، عن تلك المقاربات التي درجنا عليها فيما سبق من عمر الكفاح الوطني 

 .الطويل
ير دليل علي الذهنية الجديدة التي ذهبنا بها الي النرويج هذه المرة، وعلي الرغبة التي ال ينقصها التصميم ولعل خ

علي ضرورة تجاوز االطار النظري، وانهاء تمارين الرياضة الفكرية التي سادت لقاءاتنا السابقة، هو االقتراح 
قّر قرارنا بأن نخرج من دائرة الشك واالرتياب ونظرية الذي تقدمنا به في شأن مسألة االنسحاب من غزة أوًال، اذ 

 .المؤامرة، التي آثيرًا ما تحكمت في المواقف الفلسطينية تاريخيًا
  21/9/2005القدس العربي  

 
 منع مشارآة حماس في االنتخابات سُيضر اسرائيل 

 يوحنان تسوريف
رة ومظاهرات النصر التي تقودها في أنحاء القطاع االنجازات المثيرة لالنطباع التي سجلتها حماس في السنة األخي

والضفة منذ أآملت اسرائيل االنفصال، تثير مخاوف في الجانب االسرائيلي من انتصار حماس في االنتخابات 
 .2006للمجلس التشريعي الفلسطيني، والتي يفترض أن ُتجري في آانون الثاني يناير 

ي زيارته للواليات المتحدة، أنه اذا ما مكّنت السلطة حماس من حتي ان رئيس الحكومة ارييل شارون أوضح ف
 .المشارآة في االنتخابات فان اسرائيل ستبذل آل جهد لمنع اقامتها

ينظر اليه . هذا المطلب، بالرغم من انه يدفعه تقدير أمني، فهو ُيعجل عملية تعزز حماس ويضعف السلطة
الداخلية واجراء الهدف منه الدفاع عن سلطة فاسدة وتمكينها من الجمهور الفلسطيني انه تدخل واضح في شؤونه 

 .متابعة االمساك بزمام السلطة، بشرط أن تتابع القلق للمصالح األمنية السرائيل
انه يدل علي تفكير محافظ فحواه انها ستنجح بقوة الطلب، والضغط . ال يخدم التدخل االسرائيلي مصالح اسرائيل

انها تتجاهل حقيقة أن الجمهور .  الجنسيات، نتيجة تغيير التوجهات في المجتمع الفلسطينيأحادي الجانب أو متعدد
الفلسطيني معني بإشراك حماس في السلطة النه يري أنها هي فقط التي ستحافظ علي طهارة قيمها وتضمن تقسيما 

 .عادال لموارد السلطة
جمهور وطريقه السياسي، يعاني من صورة القائد الضعيف، أبو مازن، بالرغم من الثقة الكبيرة التي يمنحه إياها ال

 .يصعب عليه أن ُيعيد النظام الي حاله وأن يجري تحقيقا داخليا في فتح
يبدو ان اسرائيل آانت ستحسن صنعا لو آانت أعلنت عن استعداد للتحادث وآل جهة فلسطينية سُتنتخب انتخابا 

انها ستزيد . عنف، بدل أن تطلب عدم إشراك حماس في االنتخاباتديمقراطيا علي شرط أن تتخلي عن آل أنواع ال
. بذلك المنافسة بين الحرآتين وربما ُتعجل ايضا باالصالحات المطلوبة داخل فتح، التي ُينّفر قدماؤها تنفيرا منهجيا

سياسية واالجتماعية قد يثير اجراء اسرائيلي آهذا جدال فلسطينيا داخليا، سُيطلب فيه الي حماس أن ُتبين برامجها ال
ستضطر حماس الي المنافسة مع ضغط عام، . وآيف ستستطيع أن تتجاهل وجود اسرائيل اذا آانت تريد تحقيقها

سيطلب اليها أن تكف عن االمساك بالعصا من طرفيها، وذاك بأن تشارك في السلطة وأن تحتفظ بقوة مسلحة 
 .تخصها ايضا

الذي ستحتل حماس فيه السلطة، فانها ستبدأ سلطتها من موقف قوة دون حتي اذا ما تحقق السيناريو المعقول، و
وإال تفعل فانها ستتلقي ضربات . الحاجة للبرهنة علي أنها أفضل من سابقتها، في ساحة تغيرت فيها قواعد اللعبة

 .صعبة من اسرائيل، وتبدو في نهاية االمر آمن أساءت وضع الجمهور
  20/9/2005هآرتس 
  21/9/2005 القدس العربي
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 تفكيك الوحدة اإلقليمية بين الضفة وغزة : شارون
 حلمي موسى  
في الوقت الذي تطالب فيه السلطة الفلسطينية إسرائيل بالشروع فورًا في مفاوضات الحل النهائي، تسعى اإلدارة 

شكل تام بين الضفة ولكن إسرائيل تتطلع إلى الفصل ب. األميرآية إلى الترآيز على الدولة الفلسطينية المؤقتة
وبين هذا وذاك يعلن وزير الخارجية اإلسرائيلية . والقطاع وتبرز فيها أصوات تدعو إلى إحياء الخيار األردني

 . سيلفان شالوم من منبر األمم المتحدة يوم أمس أنه ليس إلسرائيل شريك في العملية السلمية
ظات حول المطلب الفلسطيني بالدخول فورًا في مفاوضات وقد أبدى العديد من الدوائر األميرآية واألوروبية تحف

الذي ينبغي أن تتمكن فيه السلطة   "اختبار غزة" وتشدد هذه الدوائر على أن المطروح اليوم هو . التسوية النهائية
وجه وفقط بعد ذلك يمكن الت. الفلسطينية من إثبات سيطرتها على الوضع من نواحيه األمنية واالقتصادية والسياسية

 . نحو تنفيذ المراحل التالية من خريطة الطريق
ورغم أن األميرآيين واألوربيين ال . وتشكل فكرة اختبار غزة اليوم العائق األساس أمام التقدم نحو المرحلة التالية

يبحثون يتفقون تمامًا مع اإلسرائيليين في التشديد على حرفية تنفيذ بنود المرحلة األولى من خريطة الطريق، فإنهم 
عن موقع وسط ما بين الفريقين، ولذلك يحاولون التأآيد على أن مرحلة ما بعد الفصل هي مرحلة فلسطينية بامتياز 

وذهب بعضهم الى حد مطالبة السلطة . السلطة الفلسطينية الرد على التحدي الماثل في خطة الفصل ينبغي فيها على
وقد تعامل الكثير من المسؤولين الفلسطينيين بريبة مع هذا . يبتشكيل حكومة جديدة تعبر عن قبول التحدي السلم

ولذلك أآد . المطلب الذي يعني التلهي عمليًا بإدارة قطاع غزة سياديًا من دون ربط ذلك بتحريك قضايا الضفة
 . طريقمسؤولو السلطة مرارًا أنهم لن يقبلوا الوقوع في إغراء الدولة الفلسطينية المؤقتة المتضمنة في خريطة ال

وفي هذا المجال يرى المراسل السياسي لصحيفة هآرتس ألوف بن الذي رافق رئيس الحكومة اإلسرائيلية في 
ويعتبر بن أن شارون يبدأ عهد ما بعد الفصل . زيارته لنيويورك مؤخرًا أن لدى إسرائيل مشروع تقسيم جديدًا

برلمانية جديدة إذا لم تشرع عمليًا بتنفيذ البند الخاص بتهديد السلطة الفلسطينية بإحباط مشروعها لتنظيم انتخابات 
وأشار إلى أن هذه هي الرسالة المرآزية التي حملها شارون معه إلى األمم المتحدة . بتفكيك البنى التحتية لإلرهاب

 . وآررها في آل لقاءاته السياسية واإلعالمية
س خارج االنتخابات مساعي الرئيس الفلسطيني واعتبر أن شارون بذلك يتحدى من خالل المطالبة بإبقاء حما

وقد حاجج أبو مازن طوال الوقت في أن ذلك يقود إلى . محمود عباس األساسية لدمج الفصائل في اللعبة السياسية
 ولكن شارون بهذه المطالبة  ".سلطة واحدة وقانون واحد وسالح واحد" انخراط هذه القوى تدريجيًا في نطاق 

رعاية الديموقراطية العربية عمومًا : ميرآية حسب بن في معضلة التردد بين قيمتين أساسيتينُيدخل اإلدارة األ
 . والفلسطينية خصوصًا، أو شن الحرب الحازمة ضد اإلرهاب وفصائله

الكيان السياسي الفلسطيني وتزعزع الروابط بين " والحظ بن أن مطالبة شارون هذه ترتبط بنظرته إلى جوهر 
ويشير بن إلى أن شارون، منذ طرح خطة الفصل، يبذل الجهد للتمييز بين الضفة .  "الضفةغزة و: شطريه
 آورقة رابحة للقول بأن بوسع الفلسطينيين  "الممر اآلمن"  و "الغالف الجمرآي" وهو في ذلك يستخدم . والقطاع

 . ائيليةفعل ما يحلو لهم في غزة ولكن عليهم في الضفة الغربية القبول باإلمالءات اإلسر
من الواضح أن شارون يستخدم فصل الضفة عن غزة آورقة مساومة في عالقاته مع محمود عباس، : ويكتب بن

وواضح آذلك انه يتنصل من البند المنسي في اتفاقات أوسلو . وآعصا تكرس الفوقية اإلسرائيلية حتى بعد الفصل
ته المتتابعة والمنهجية تثير الشكوك بوجود شيء والقائل ان الضفة وغزة هما وحدة إقليمية واحدة، ولكن سياس

وثمة اعتقاد بأن أحدًا ما يهيئ األرضية لنظام جديد يحل محل . يتعدى التكتيك الزجري في مواجهة السلطة هنا
 . فلسطين الشرقية في الضفة وفلسطين الغربية في غزة: فكرة إقامة الدولة الواحدة المشطورة الى قسمين

لين وشخصيات في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية يتحدثون عن تطلعهم إلى إعادة الوضع إلى ويوضح بن أن مسؤو
ويخلص إلى .  أي إشراف مصر على قطاع غزة وتولي األردن مسؤولية الضفة الغربية1967ما آان عليه قبل 

ستجتذب هذه أنه آلما توطدت مكانة القطاع المتمايزة عن الضفة ووجدت السلطة صعوبة في فرض إرادتها، 
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وقد أصبح مطلوبًا اآلن إجراء نقاش جماهيري جدي حول ما إذا آان . األفكار المزيد من التأييد والدعم في إسرائيل
 . حل الدولتين قد مات بتنفيذ خطة الفصل أم ال

 بعدم التعاون وفي هذه األثناء اتهم وزير الخارجية اإلسرائيلية سيلفان شالوم أمام األمم المتحدة السلطة الفلسطينية
ليس لدينا شريك ملتزم مثلنا بحل النزاعات بيننا بالطرق السلمية ووفق مبادئ : وقال. مع إسرائيل في قضايا السالم

ومع ذلك فإن إسرائيل تولي أهمية آبيرة لتجسيد الفلسطينيين . الديموقراطية والعالمية التي يرتكز إليها السالم
وأضاف أن نقل المسؤولية في غزة يوفر للفلسطينيين .  مفتاح التقدم نحو السالممسؤوليتهم هذه، والتي يحملون فيها

فهذه فرصة لن تظهر فقط أنهم راغبون في السيطرة وإنما آذلك أنهم مستعدون . فرصة أخذ مصيرهم بأيديهم
اء مجتمع ونحن نأمل أن تشكل غزة نموذجًا يظهر أن السلطة الفلسطينية قادرة على بن. وقادرون على فعل ذلك

  ناجح، ديموقراطي يتطلع إلى السالم
  21/9/2005 السفير  

  
  شارون واالنتخابات الفلسطينية

  علي الجرباوي    
ه سيعمل                     دوّي بأن لماذا يطلق شارون أثناء حضوره اجتماع الجمعية العمومية في نيويورك تصريحه الصحافي الم

  شارآت فيها حرآة حماس؟ على إعاقة إجراء االنتخابات الفلسطينية في الضفة إن 
يين  أربين أساس شارون اآلن م دو أن ل ل    . يب رض ح ل ف ن أج اع م ن القط ضفة ع صل ال ريس ف تلخص بتك األول ي

ة    « سطينية المرّآب الم     » الدولة الفل سطينيين والع ى الفل ات              . عل ة حماس في االنتخاب شارآة حرآ شارون يعارض م ف
ة نظره        -في قطاع غزة، باعتبار أن للقطاع اآلن         الفلسطينية في الضفة، لكّنه ال يمانع بمشارآتها         ة   - من وجه  مكان

ى              . قانونية ُمختلفة عن الضفة    سطينية عل ات الفل ما يّدل على ذلك أن شارون ال يعارض مشارآة حماس في االنتخاب
ا من الم                          اه إخراجه ه ال يضغط باتج ك آون ة، وذل ة إرهابي سرح أسس مبدئية، آاعتبارها ما ُيطلق عليه تعبير منظم

ات    . السياسي الفلسطيني بالكامل، وإنما يريد اآلن فقط حصر وجودها السياسي في قطاع غزة   إن االنتخاب الي ف وبالت
ى جزئين                        ات ُمجزأة إل ى انتخاب املة إل ة وش ات عام ضفة    : الفلسطينية تتحول بالنسبة الى شارون من انتخاب ع ال واق

  .شيء وقطاع غزة شيء آخر
م                          ما الذي يرمي اليه شارون م      ز، ومن ث ه بيري ا توصل إلي أخرًا م تنتج مت ول إن شارون اس ن وراء ذلك؟ يمكن الق

اجم عن                           ديموغرافي الن ة هو العامل ال ة العبري ستقبل الدول م خطر يواجه م رابين، قبل ذلك بسنوات، ومفاده أن أه
الخاضعة  ) لمتكاثرين بغزارة ومواطنيها الفلسطينيين ا  (استمرار عدم تحديد المكانة القانونية لمنطقة الضفة والقطاع         

ه ال               ). ال هي مضمومة وال هي مفصولة         (لالحتالل اإلسرائيلي المديد     ه قناعة ترسخت مع الوقت بأن دت لدي وتول
ـ                           سمى إسرائيليًا ب ا ي ر م ا عب رحيلهم عنه يمكن االحتفاظ بكل األرض المحتلة إال مع آل سكانها، لعدم إمكان تنفيذ ت

سطينية          : مكن لشارون يتمثل باالنتقائية   وأصبح الحل المُ  . الترانسفير االحتفاظ ما أمكن بأآبر مساحة من األرض الفل
سطينيين     ة بالفل ا المكتظ ن البقاي تخلص م رائيل، وال مها إلس ـ   . وض ه ل اءت خطت ا ج ن هن ادي  «وم سحاب أح اإلن

ب اع» الجان ن القط ة القانون  . م ن التبعي تخلص م شارون ال ي ل اع تعن ن القط شار م ادة االنت ة عن فإع ون 1.4ي  ملي
ة            1فلسطيني من خالل إخالء      سطين اإلجمالي ة من مساحة فل اظ          .  في المئ ة باالحتف ا مهتم ا أن إسرائيل بُمجمله وبم

ـ              رى   «بأقصى مساحة من الضفة فإن إقامة الجدار القاسم لها والُمحيط ب سطيني في        » القدس الكب يحشر الوجود الفل
صلة عن بعض  صة ومنف ات مقل ي آانتون ضفة ف ية  . هاال سوية سياس ى ت سطينية والتوصل إل ضية الفل وألن حل الق

ذي        ) حتى برأي بوش(للصراع أصبح يتطلب من وجهة النظر الدولية     ام شارون ال إن اهتم سطينية، ف ة فل ة دول إقام
د  . اضطر لمسايرة ذلك أصبح منّصبًا من الناحية العملية على تحديد معالم هذه الدولة المرتقبة، جغرافيًا وقانونياً                يري

سمين                     شكل من ق ة تت سطينية ُمرّآب ة فل ة دول ه، إقام ى جانب ز إل ة            : شارون، وبيري ذي سيكون في نهاي قطاع غزة ال
ة       (المطاف تحت السيادة الفلسطينية      سطينية في       )مع ضوابط رقابية إسرائيلية على المعابر المختلف ات الفل ، والكانتون

ل بالقطاع            الضفة التي ستصبح تحت سيطرة، وليس سيادة، الجز         سطينية المتمث ة الفل سيادي من الدول ُينظر  . ء ال وس
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ين                               اتين المنطقت ين ه انوني ب ايز الق ذا التّم ا يحقق تثبيت واستمرار ه سمين بم ط الق ة رب إسرائيليًا في حينه الى آيفي
  .يهودية فيهاالجغرافيتين، والذي سُينقذ إسرائيل من حتّمية التحول إلى دولة ثنائية القومية وخسارة األغلبية ال

ضفة                                ة، والتعامل مع ال ة الدولي ضفة عن القطاع في الذهني د شارون أن يكّرس اآلن فصل ال من هذا المنطلق يري
سياق      . بطريقة مختلفة نوعيًا عن تعامله مع القطاع       ذا ال ال ضير  : وبالتالي، يأتي تصريحه حول حرآة حماس في ه

ات في القطاع، ولكن ال               ضفة             من مشارآتها في االنتخاب سنها في ال ات نف شارآتها في االنتخاب د م اين ذآي    . يري تب
  .يخفي خطرًا قادمًا يجب التنبه له

ات وتثبيت                      أما الهدف الثاني لشارون، والذي ينُبع من األول ويستهدف تثبيت التمايز بين الضفة والقطاع بهدف إثب
سيا             ازل عن ال سطينية التي ستصبح           الضرورة اإلسرائيلية لالحتفاظ بغالبية الضفة وعدم التن ات الفل دة عن الكانتون

الم                   ة للع مستقبًال جزءًا من الدولة الفلسطينية، فهو استمرار تخريب اإلمكانية الفلسطينية بتطوير القدرة الذاتية الُمقنع
من هنا يجب أن ُيقرأ تصريح شارون   . بضرورة إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، خصوصًا عن الضفة والقدس الشرقية       

صفوف    بخصوص ي ال ة ف ارة البلبل سياق، فغرضه إث ذا ال ي ه ضفة ف ي ال ات ف ي االنتخاب اس ف شارآة حم دم م  ع
اً              دولي خارجي ك هو االستمرار          . الفلسطينية داخليًا وإحراج الُسلطة مع حماس داخليًا ومع المجتمع ال م من ذل واأله

  .بمحاولة إفشال أية إمكانية لترتيب األوضاع الفلسطينية الداخلية
لبيات ال حصر              آما   ّدة، ومن س هو معلوم، فإن األوضاع الفلسطينية الداخلية تعاني من تراآم قصور في مجاالت ع
ه                              . لها ي وصلت مع الي وانفالت أمن سّيب م ساد إداري وت ة ف شي حال ًا من تف ام حالي سطيني الع ويعاني الوضع الفل

ا   در الخ سطينية والتن سرة الفل ق والح ارًا للقل صبح مث بالد ألن ُت تطاع  . رجيال اع اس ن القط شار م ادة االنت د إع وبع
شيع بصورة             اتهم، وأن ُي م في حي شارون أن يُبّث في األوساط الدولية أن الفلسطينيين يواجهون اآلن االمتحان األه

ي هو     . أولية أنهم يفشلون في األداء بحيث ال يمكن التعويل عليهم في الحفاظ على استقرار المنطقة               واالستنتاج األول
أآبر                            أن   اظ ب ا بحاجة لالحتف الي فإنه ضفة، وبالت سطينيين في ال ا للفل سّلم أمنه ستقبل أن ت إسرائيل ال تستطيع في الم

  .مساحة منها تحت سيادتها، ضمانًا ألمنها واستقرارها، بل ووجودها المصيري أيضًا
يس                ة هو ل الي        ليس خافيًا على أحد من الفلسطينيين أن سبب الُمعاناة الفلسطينية الداخلي سيب الم ساد اإلداري والت  الف

سياسي             ام ال ة النظ ي أزم اس ف ن باألس سبب يكم ا ال باب، وإنم يس األس ائج ول ي النت ذه ه ي، فه الت األمن واالنف
اق أوسلو         د اتف ستأثر                      . الفلسطيني الذي نشأ بع اآم م ى وجود حزب ح وم عل سياسي جاء استحواذيًا يق ذا النظام ال ه

م        بالتا. بالُسلطة ومقصيًا لغيره   ة، إذ ل ة وفاعل ساءلة وُمحاسبة فعلي ات م لي لم يُكن هناك أية إمكانية حقيقية لوجود آلي
ل                            ى الُك ذي عل رم التنفي شريعية، وسيطر رأس اله ة بالت ُسلطة التنفيذي سلطات، وتحّكمت ال ع فصل لل يوجد في الواق

  .يسالفلسطيني، ونشأت مراآز قوى استأثرت بما استطاعت جرّاء مدى ُقرِبها من الرئ
ا النظام                      اني منه ة التي ُيع اء األزم ل بإنه من المؤآد أن مدخل إصالح الوضع الداخلي الفلسطيني هو سياسي، يتمث

سطيني  سياسي الفل سياسية          . ال اة ال ي الحي ة ف ة والفعال سياسية الحقيقي شارآة ال اب الُم تح ب ب ف اء يتطل ذا اإلنه وه
شارآة              الفلسطينية، وذلك لن يتم إال بإجراء انتخابات عامة        ذه الم سية لتحقيق ه ة الرئي شكل البواب إن .  ُحّرة ونزيهة ُت

إن الوضع      ادة، ف بة الج ساءلة والُمحاس دأ بالم ة تب ل برلماني ن آت شكل م شريعي يت س ت اك مجل ك وأصبح هن م ذل ت
ابي   التحول اإليج يبدأ ب سطيني س ي الفل الي واألمن ذه اإلمكان . اإلداري والم ق ه ارون تحقي د ش د ال ُيري ة بالتأآي ي

م        للفلسطينيين، بل ُيريد إعاقتها،      ا، وإن ل أتي لتخريب إجرائه ات ي وتصريحه حول عدم مشارآة حماس في االنتخاب
ارون           صلحة ش ي م ُصّب ف ذا ي سوء، وه د سي ل بالتأآي صلح، ب ن ين سطيني ل ع الفل إن الوض ات ف رى االنتخاب ُتج

  .وُمخططه لفرض ُأسس التسوية السياسية
ه إ سطينيين التنب ى الفل شالها عل يهم إف ارون، وعل داف ش ى أه ول  . ل زى وأن ال َتح سطينيون المغ م الفل م أن يفه الُمه

  .ُمماحكاتهم الداخلية دون رؤية المصلحة الوطنية العامة
  21/9/2005الحياة 
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