
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
  

     الصفحة
     :ة الرئيسيألخبار

  3  حماس قد تعدل ميثاقها :غزال .1
  4   يحّدد توزيع مقاعد التشريعيعباس .2
  4  تباين فلسطيني إزاء نتائج اجتماع الرباعية .3
  4   غزةترسم حدودها معسرائيل إ .4

    
    :السلطة

  5  تشكيل لجنة مصرية فلسطينية لمعبر رفح .5
  5  استقالة مسؤول ملف المطاردين الفلسطينيين .6

   
    : المقاومة

  5 أزمة فتح وعباس حول قائمة الحركة في االنتخابات .7
  6   يقدمون استقاالتهم من فتح  ميدانياً قائدا45ً .8
  6   رؤية حماسىالزهار يطلع نائبة بريطانية عل .9
  6  دور االنتخابات المحلية في بناء دولة النظام والقانون .10
  6 لمية وميةمهرجان خطابي لفتح في ا .11
  7   حماس تؤكد رفضها التام للتحول إلى حزب سياسي .12
  7 من أعضاء حركة فتح سيشاركون في االنتخابات% 96.3 .13
  7  عباس إنهاء المظاهر المسلحةل تتعّهد الفصائل .14

    
    :األرض، الشعب

  8   االحتالل يستأنف البناء في الجدار بمنطقة الشياح في القدس .15
  8  االحتالل يختطف صيادين فلسطينيين شمال غزة .16
  8  سلفيت ريئيل يطلقون خنازيرهم في حقولأ ومستوطن .17

 143  العدد -   22/9/2005: التاريخ



 

 2

  8    الفلسطيني يتجه إلنهاء أجواء االنتفاضةالتلفزيون .18
  8     مساحة من المعاناة واإلبداع أيضاً: المرأة الفلسطينية العاملة .19
  9  سرائيليات في مسابقة لملكات الجمالإوفلسطينيات  .20
  9  أعتزم زيارة لبنان قريباً: هالطيبي ينتقد التحقيق مع .21
  9  المخيماتتأهيل ل من مؤسسة  وفداًبهية الحريري تستقبل .22
  10 ضافية على أسير من بيت لحمإ اً عام30المؤبد و .23

    
    :الكيان اإلسرائيلي

  10  ى شارون داخل الليكودنتنياهو ما زال يتفوق عل .24
  10 ي اتفاق مع الفلسطينيينأشراكه بإردن يطالب باأل :سرائيلإ .25
  10  إسرائيل تتمسك بمراقبة المالحة البحرية في القطاع .26
  10  منع مجزرتي شفاعمرو وشيلوفشل الشاباك يقر ب .27
  11  سرائيل تؤكد معارضتها لمشاركة حماس في االنتخاباتإ .28
  11   رغم تبرئته في تركيا فلسطينياًاًالشاباك يعتقل مواطن .29
  11  مساع لمنع مواجهة بين نتانياهو وشارون .30
  11   يدافع عن تقرير ماحاشمزوز  .31
  11   !دمية إسرائيلية انتحارية .32
  12   االحتالل يخفي معلومات خطرة عن عمليات االعتقال في الضفة  .33
  12   ًسرائيلياإ 35 بالمسؤولية عن مقتل سرائيلية تدين فلسطينياًإمحكمة  .34
  12  مستوطنون يهاجمون موكب قائد المنطقة الوسطى .35
  12 إسرائيل إحدى ضحايا كاترينا .36
    

     :اقتصاد، اجتماع
  13   السلطة تدرس أنبوب نفط من كركوك إلى غزة .37
  13   ري فلسطيني في مجال االتصاالت تعاون سو .38
  13   شدودأاتفاق يمهد لسكة حديد بين غزة و .39

    
    صحة
  13   واألونروا تناقشان مشاكل الجئي الشمال. ف. ت.م  .40

   
    :ثقافة
  14   خضردباء داخل الخط األتاب واألجتماع تحضيري لتأسيس فرع تجمع الكإ .41
  14 اشهار كتاب صحافة فلسطين والحركة الوطنية في نصف قرن .42
  14 قاموس أزهري للتعبيرات الدينية اليهودية .43

    
    :عربي، إسالمي، دولي



 

 3

  14   الكلمات في األمم المتحدةتراشق إسرائيلي إيراني ب .44
  14   بوش يطالب العرب بالتصدي لدعاة تدمير إسرائيل .45
  15  سرائيلإازمة بين السويد و .46
  15  لكل الدول الحق في االعتراض على بنود التجارة الحرة: الزلزلة .47
  15  طرابلس تنفي أنباء حول زيارة وشيكة للقذافي إلسرائيل .48
  16   يؤكد على ضرورة تطبيق خارطة الطريق: قصراوي .49
  16   فلسطينياً بهية الحريري استقبلت وفداً .50
  16  بين الفلسطينيين في عين الحلوةبحث آلية تبليغ المطلو .51
  16 حملة في الكونغرس لتغيير سلوك األمم المتحدة تجاه إسرائيل .52
  17   و الغيط يلتقي شالوم في نيويورك أب .53

    
    :تحقيقات ومقاالت

  17 ):8(وسلو ألكاملة لمفاوضات الرواية الفلسطينية ا: قريع .54
  20   مازن حماد.…حماس في وجه األعاصير .55
  21  حسن البراري... !انتخابات منقوصة .56
  21  عدنان أبو عامر... مباراة العسكرة والسياسة.. إسرائيل وحماس .57
  23 ياسر الزعاترة... شارون ومشاركة حماس في االنتخابات .58
  24  حلمي موسى …السلطة تتداعى في غزة وحماس تستعد لتحقيق إنجاز انتخابي مهم: إسرائيل .59

    
  25  :كاريكاتير

***  
  حماس قد تعدل ميثاقها  :غزال
 محمد غزال إن الحركة قد تعدل يوما ما ميثاقها الذي يدعو إلى هقالما  22/9/2005ألردنية  الغد انشرت

  . واكد غزال ان ميثاق حماس ليس قرآنا .تدمير إسرائيل وتجري مفاوضات مع الدولة اليهودية
قع، عن على الصعيد التاريخي نحن نعتبر كل أراضي فلسطين ملكا للفلسطينيين ولكننا اآلن نتحدث عن الوا

وقال غزال إنه من السابق ألوانه الحديث عن االعتراف بإسرائيل طالما  .الحلول السياسية، الواقع أمر مختلف
وأضاف أن  أي محادثات بين حماس وإسرائيل ال تزال تعتمد على  .أن إسرائيل ال تعترف أنني الضحية

امة دولة مستقلة كما تعتمد على حق العودة انسحابها من الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية للسماح بإق
   .لالجئين الفلسطينيين

 على اإلسرائيليين أن يصلوا إلى المرحلة التي أنهقول غزال  21/9/2005 اسالم اون الين واورد موقع
يشعرون فيها بأنه ال بد من التفاوض معنا وعندما يأتي هذا الوقت ال أظن أنه ستكون هناك مشكلة في التفاوض 

 )وكاالت. (واضاف غزال إن فكرة إجراء مفاوضات ليست مشكلة وال تحطم عقيدة ثابتة . اإلسرائيليينمع
 ان الميثاق ال يمكن تغييره اال بعد عن الدكتور محمود الزهار قوله 22/9/2005 الوطن القطرية ونقلت

ة االعتراف باسرائيل مناقش«وقال الزهار ان  ‚مباحثات مع الناس في غزة والضفة الغربية ومناطق اخرى
هذا ال يخدم الحقائق وهذه مسألة نظرية ال تخدم احدا ‚ ومناقشة التفاوض مع اسرائيل االن هو في الواقع هراء

  .»وتهدر وقتنا
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في وقت الحق قلل غزال من تصريحاته بالقول إنه لم يقصد بالضبط تعديل أنه  22/9/2005البيان وذكرت 
 .  التفكير في اجراء أية تعديالت ليس مقصوداً به الوقت الراهنالميثاق، واضاف لراديو لندن ان

  
   يحّدد توزيع مقاعد التشريعيعباس
حدد محمود عباس في مرسوم رئاسي عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية في المجلس  :رام اهللا
 مقاعد، طوباس 4لي جنين  يتوزع عدد نواب المجلس وفقا لعدد السكان على النحو التا,هوجاء في .التشريعي

 أحدها مسيحي، القدس 5، أريحا مقعد، رام اهللا والبيرة 6، قلقيلية مقعدان، سلفيت مقعد، نابلس 3مقعد، طولكرم 
 أحدها مسيحي، دير 8، غزة 5، شمال غزة 9 نصفها مسيحي، الخليل 4 منها مسيحي، بيت لحم 2 مقاعد 6

مرأة فقد أقر القانون أنه يجب أن تتضمن كل من القوائم االنتخابية أما تمثيل ال .3رفح و، 5، خانيونس 3البلح 
 ال يقل عن واحدة من بين األسماء الثالثة األولى في القائمة، وثانية من بين األسماء األربعة ,هاحدا أدنى لتمثيل

  .التي تلي ذلك، وواحدة في كل خمسة أسماء تلي ذلك
  21/9/2005الفلسطيني لإلعالم 

  
  يني إزاء نتائج اجتماع الرباعية تباين فلسط

. تباين ردود الفعل الفلسطينية إزاء نتائج اجتماع الرباعيةعن  :وكاالت نقال عن 22/9/2005البيان  نشرت
حديث عن دولة فلسطينية قابلة للحياة ولذلك يجب البدء في تنفيذ ال قال أبوردينة نرحب بهاوفي تعقيبه على بيان

وأكد أن السلطة جاهزة تماما للدخول في  .ظ على الزخم بعد االنسحاب من غزةذلك فورا على األرض للحفا
من . 67عام وشدد على أهمية االنسحاب إلى حدود . المفاوضات النهائية والبدء في تنفيذ خريطة الطريق

فكيك بيان من مطالبة للفلسطينيين الحفاظ على القانون والنظام وتالناحيته، انتقد خالد البطش ما جاء في 
 بالشأن الفلسطيني الداخلي وابتزازا يمارس على السلطة مقابل دعمهم اراستهتواعتبر ذلك ا .التنظيمات المسلحة
يشكل بيان الوقال إن العالقات الداخلية يشهد الجميع بأنها عالقات قوية ومتماسكة، وان . المادي والمعنوي

  . حرب أهليةالى لدفع لمحاولة جديدة 
د محمود عباس دعوة الرباعية لنزع أسلحة اانتق: ا ف ب نقال عن غزةمن  22/9/2005دنية الغد األر وذكرت
 شأن داخلي، فنحن أقدر من غيرنا على التعامل مع وموضوع التنظيمات، وعملنا معها، هإن وقال . الفصائل
مشددا . وجوداللتاريخ ومن جانبه اعتبر نافذ عزام ان الصراع مع اسرائيل يتعلق بالحضارة والثقافة وا. أشقائنا

  . ان سالح المقاومة مقدس ومشروع للدفاع عن الشعب الفلسطيني
 اننا , حماس في بيان لهاهقالتما  : من غزةىرائد موسعن مراسلها  22/9/2005 القدس العربي وأضافت

شعبنا وقواه نرفض تدخل الرباعية، عبر إصدار تعليمات للسلطة، وتحريضها التخاذ إجراءات قمعية بحق أبناء 
الحية، ومعاملة السلطة وكأنها مازالت قاصرة عن إدارة شؤونها، واعتبرت بيان اللجنة دعوة مكشوفة لزرع 

  .الفتنة
انه : قالالذ ر حاتم عبد القادر استنكإلى ا: وكاالت نقال عن غزة من 22/9/2005 الوطن القطرية وأشارت

كنا نتمنى عليها أن تطلب من الجانب اإلسرائيلي قبل ليس من اختصاص الرباعية طرح مثل هذه المطالب، و
 . ذلك نزع أسلحة أحزاب خاضت االنتخابات ولديها ممثلوها بالكنيست

  
  ترسم حدودها مع غزةاسرائيل 
 اوفير بينـيس  هأعلنما  :وكاالتوالناصرة  من برهوم جرايسي عن مراسلها 22/9/2005 الغد األردنية    نشرت

بع المدني على النقاط الحدودية الثالث مع قطاع غـزة، علـى ان يـتم عبـور                 إن وزارته قررت فرض الطا    
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وقال في تقرير له امام اللجنة البرلمانيـة للـشؤون           .االسرائيليين والفلسطينيين منها من خالل جوازات السفر      
الداخلية، ان الطابع المدني لهذه الحواجز سيترسخ ويتطور مستقبال، من خـالل األجهـزة وشـكل الفحـص                  

  . والتفتيشات
 عزز المخاوف التي    يسرائيلالقرار ا أن ال :  الناصرة  من سائدة حمد  عن مراسلتها    22/9/2005 الحياة   وأضافت

تنتاب الفلسطينيين لجهة المصير الذي تعده اسرائيل للضفة الغربية ما بعد االنتهاء من بناء الجـدار، وايـضا                  
رائيل هذه الخطوة تأكيداً على اعالنهـا انتهـاء احتاللهـا           واعتبرت اس  .لقطاع نفسه الذي نعته بينيس بالدولة     ل
المرة االولى التي تضع فيها اسـرائيل       , واعتبر القرار . لقطاع رغم استمرار سيطرتها على البر والبحر والجو       ل

 .حدوداً بينها وبين ما تراه حدود الدولة الفلسطينية قبل حسم مسألة التواصل الجغرافي بين الـضفة والقطـاع                 
نت الناطقة باسم الجيش انه بالنسبة الى اسرائيل فهذه حدود دولية، مضيفة انه سيطالب عـدد قليـل مـن                    واعل

وذكرت يديعوت احرونوت ان الكنيست ستبت في طلـب وزيـر            .الفلسطينيين بالحصول على تصاريح خاصة    
  .الداخلية ارجاء مطالبة الفلسطينيين بحيازة جوازت سفر

ان العمـل فـي     من   بينيس   هاضافما   : الناصرة  من امال شحادة  22/9/2005ية   الرأي األردن  وذكرت مراسلة 
المرحلة االولى على هذه المعابر لن يحدث تغييرات جوهرية كون السلطة الفلسطينية ليست دولة بمـا تعنيـه                  

  .الكلمة
ال يعتقد  ل صائب عريقات انه     وقإلى  : رويترز نقال عن    القدس المحتلة من   22/9/2005 العرب اليوم    وأشارت

واعرب عن اعتقاده انه سيتم االتفاق على        .ان بامكان الفلسطينيين توصيفها قانونيا االن باعتبارها حدودا دولية        
 . بمجرد االنتهاء من مفاوضات الوضع النهائي الخاصة بالحدودذلك

  
  تشكيل لجنة مصرية فلسطينية لمعبر رفح

مصري اتفقا على نشر قوات وتوزيعها على طول الشريط  أعلن جمال كايد، أن الجانبين الفلسطيني وال:غزة
 عليا لإلشراف على آلية العمل داخل معبر مشتركةوأضاف أنه تم االتفاق أيضاً على تشكيل لجنة  .الحدودي

  . ساعةال على مدار من كال الجانبينرفح باإلضافة إلى تسمية ضباط االرتباط 
  22/9/2005البيان 

  
  ردين الفلسطينييناستقالة مسؤول ملف المطا

قدم عبد الفتاح حمايل استقالته لمحمود عباس في ضوء تزايد عدد عمليات :  سائدة حمد–غزة , رام اهللا 
وحذر من وضع اسرائيل  .االعتقال واالغتياالت ضد الناشطين الذين شملتهم االتفاقات المبرمة مع اسرائيل

لطات االسرائيلية اغتالت واعتقلت عشرة من الكوادر لمسألة التهدئة برمتها في مهب الريح، كاشفاً ان الس
وقال ان استقالته جاءت في محاولة لتنبيه المعنيين باالمر وطنياً . هااالساسية والمهمة التي عملت من اجل

 .واقليمياً ودولياً الى ان اسرائيل بممارساتها وعدم احترامها االتفاقات، ستقودنا من جديد الى حال الفوضى
  . انه قرر اال يكون شاهد زور في عملية افرغتها اسرائيل من مضمونهاهادر قريبة منوقالت مص

  22/9/2005الحياة 
 

 أزمة فتح وعباس حول قائمة الحركة في االنتخابات
حركة فتح حول اآللية التي ستتبع الختيار مرشحي داخل تعصف خالفات حادة  :رام اهللا ـ من وليد عوض

 حيث وصل االمر الي رفض طلب محمود عباس بترك ،التشريعي المرتقبةالحركة النتخابات المجلس 
  حاتمواوضح .المقعدين االول والثاني في قائمة فتح لالنتخابات التشريعية له ليرشح من يراهما مناسبين لهما

 عبد القادر بان هذا الطلب رفض من المجلس الثوري والقيادات الشابة في الحركة وان هناك توجها داخل
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لحركة العطاء عباس مقعدا واحدا في قائمة فتح لالنتخابات التشريعية اذا ما كان مرشح عباس لذلك المقعد ا
 واوضح عبد القادر ان المطلوب استبعاد الفاسدين والذين تدور حولهم الشبهات .الشاغر هو مروان البرغوثي

  .وخاصة حماسعن قائمة فتح للتشريعي حتي تستطيع الحركة منافسة الفصائل االخري 
22/9/2005القدس العربي   

 
  قائدا ميدانيا يقدمون استقاالتهم من فتح  45

هاجم مسلحون غاضبون ينتمون لحركة فتح، صباح أمس األربعاء، مقر  :غـــزة ـ من رائد موسي
اث الحركة في قرية الزوايدة، وسط قطاع غزة، وقاموا بتحطيم وإتالف محتويات المقر، من أجهزة حاسوب وأث

وقال إبراهيم الطهراوي، ان المسلحين قاموا . مكتبي، وأطلقوا الرصاص في أرجاء المكان قبل أن يغادروا
بتدمير مقر الحركة، احتجاجا علي عدم استيعابهم وتوظيفهم في مؤسسات ووزارات وأجهزة امن السلطة 

الية والفلتان األمني، الفتاً إلي حادثة بأنها تندرج في إطار حال الفوضي الحالووصف الطهراوي  .الفلسطينية
االعتقاد السائد لدي العاطلين عن العمل أن بإمكانهم الحصول علي ما يريدون من وظائف من خالل ممارسة 

وأعلن أن أعضاء لجنة إقليم المنطقة الوسطي والمناطق األخري قرروا تقديم استقالتهم . مثل هذه األفعال
إلي أن أعضاء اللجان اإلقليمية سبق أن قدموا استقالتهم بسبب جملة من احتجاجا علي الوضع القائم، منوها 

ويقدر عدد أعضاء المؤسسات واللجان القيادية . اإلشكاالت التنظيمية التي لم تحل حتي اآلن إال بشكل جزئي
 كتاب  قائدا ميدانيا، حيث طالب المستقيلون في45في حركة فتح، الذين قدموا استقالتهم بشكل جماعي، بنحو 

 .االستقالة بتشكيل لجنة تحضيرية لإلعداد النتخابات جديدة في الحركة
22/9/2005القدس العربي   

  
  الزهار يطلع نائبة بريطانية علي رؤية حماس

التقي محمود الزهار، ليل الثالثاء األربعاء، بعضو البرلمان البريطاني فليس ستاركي، التي تزور القطاع في 
صادر مطلعة في حماس ان اللقاء تناول الحديث عن سياسات حركة حماس، وموضوع وأكدت م. هذه األثناء

التهدئة وإمكانية تحول الحركة إلي حزب سياسي، وإستراتيجية الحركة واالنتخابات التشريعية التي ستشارك 
دور من األحداث والتطورات الجارية علي الساحة الفلسطينية، وحركته علي رؤية  كما اطلعها .بها حماس

 . الحركة في تحرير األراضي الفلسطينية المحتلة، وأهدافها واستراتيجياتها
22/9/2005القدس العربي    

 
  دور االنتخابات المحلية في بناء دولة النظام والقانون

أكدت لجنة التنسيق الفصائلي، تحالف القوى الوطنية واإلسالمية في محافظة نابلس، على أهمية الدور الذي 
ودعت  .نتخابات المحلية في تكريس مبدأ الشراكة السياسية وبناء دولة المؤسسات والقانون والنظامتلعبه اال

مشددة , اللجنة الحترام العملية االنتخابية المقبلة كخطوٍة ديمقراطية من شأنها القضاء على حالة التفرد واإلقصاء
وحثّت , ار ممثليهم عبر صناديق االقتراععلى حقّ جميع المواطنين بممارسة دورهم في صنع القرار باختي

واالحتكام بدالً عن ذلك لصندوق , الفلسطينيين على الترفع عن لغة التهديد والوعيد والتخويف واالبتزاز
  .االقتراع واحترام ما يفرزه من نتائج بعيداً عن التعصب والفوضى

22/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

 ة وميةمهرجان خطابي لفتح في المي
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احتفلت حركة فتح بتحرير قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية، بمهرجان خطابي تخلله حفل فني على أرض 
 عارف كلمة فتح فلفت الى ان هذا النصر بتحرير غزة  خالدملعب فيصل الحسيني في مخيم المية ومية، ألقى

ادة كاملة ونقول لالرهابي المجرم وجزء من الضفة ما هو اال البداية ولن يكون مكتمال اال أن تكون السي
 عاما على مجزرة صبرا وشاتيال سيأتي اليوم الذي سيقاضي شعبنا فيه االرهابي 23شارون في ذكرى مرور 

 نؤكد أننا تحت سقف القانون اللبناني ونحترم السيادة اللبنانية ولكن من حقنا عليكم أن يكون لنا ،وتابع. شارون
 ان كان مكتبا لمنظمة التحرير الفلسطينية او سفارة لدولة فلسطين، ومن ،روتمرجعية قيادية سياسية في بي

وطالب . حقنا أن نمارس حقوقنا المدنية والسياسية واالجتماعية وفي مجال العمل أسوة بباقي الدول العربية
حقين على  الفلسطينيين المحكومين او المال،عارف الحكومة اللبنانية أن يشمل العفو العام الذي صدر عنها

نقول ألخوتنا اللبنانيين شكرا لما : حيث اشاروألقى كلمة فلسطين هاني الحسن، . خلفيات سياسية او دينية كافة
تحملتموه وعانيتموه من أجلنا، لبنان قضيتنا وفلسطين قضية اللبنانيين، ان لبنان ممر للفلسطينيين ولن يكون 

 .الالجئينلبنان او سوريا او االردن أو اي مكان لتوطين 
22/9/2005السفير    

  
  حماس تؤكد رفضها التام للتحول إلى حزب سياسي 

 لن تتحول إلى حزب سياسي طالما ان هناك احتالالً جاثماً على بقعة من ة حماسقال مشير المصري ان حرك
الوطنية واضاف ان مشاركة حماس في االنتخابات إنما جاءت على قاعدة التمسك بالثوابت  .أرضنا الفلسطينية

والحفاظ على حقوقنا المشروعة والحفاظ على خيار المقاومة كخيار إستراتيجي لغالبية أبناء الشعب الفلسطيني 
حتى زوال االحتالل، موضحا ان قرار المشاركة في االنتخابات التشريعية ال يعني ان حماس يمكن ان تتخلى 

 التجربة انه الوسيلة القادرة على الوصول للحقوق الذي أثبتت،  ولو للحظة عن بندقيتها وعن سالح المقاومة
  .الفلسطينية

21/9/2005 48عرب   
  

 من أعضاء حركة فتح سيشاركون في االنتخابات % 96.3
من األعضاء % 96,3أظهر استطالع داخلي أجرته وحدة األبحاث والدراسات المسحية في حركة فتح أن 

 .إجراء االنتخابات التمهيدية الداخلية للحركة ضرورية% 90ر سيشاركون في االنتخابات التشريعية، فيما اعتب
وتوزعت اختيارات وترشيحات المستطلعة آراؤهم على مساحة شاسعة، حيث بلغ عدد األشخاص الذين تم 

 شخصاً من مختلف الفئات العمرية، وشملت مرشحين من 225ترشيحهم من ذكور وإناث من قبل أفراد العينة 
 .مخيم في محافظة نابلسالمدينة والريف وال

21/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   
 

  عباس إنهاء المظاهر المسلحةل تتعّهد الفصائل
أن محمود : رام اهللا ـ أحمد رمضان والوكاالت عن مراسلها في 22/9/2005 المستقبل اللبنانية نشرت

 إنهاء المظاهر المسلحة ه تعهدت لوقال سعيد صيام ان الحركة. عباس التقى مساء امس مسؤولين من حماس
  .اعتبارا من السبت المقبل، مشددا على القول ان هذا التعهد ال يعني تسليم حماس السالح

 مساء أمس االربعاء بعد لقاء مع محمود عباس ان  قالمحمد الهندي أن 22/9/2005 الرأي األردنية وذكرت
قال الهندي ان حديثاً و. لها في ظل عدم وجود احتاللاألسلحة المنتشرة في الشوارع في قطاع غزة ال قيمة 

فلسطينيا وأن يتم حل -أن يكون معبر رفح مصريابدار مع عباس حول موضوع المعابر وضرورة التمسك 
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واكد الهندي انه تم التطرق إلى ضبط السالح المنفرد . هذه المشكلة بحيث ال يتحول قطاع غزة إلى سجن كبير
  )د ب أ.(ن سالح المقاومة يوجه ضد اإلحتاللوليس سالح المقاومة أل

 
  االحتالل يستأنف البناء في الجدار بمنطقة الشياح في القدس

بدأت سلطات االحتالل باستكمال بناء مسار الجدار الفاصل عند منطقة الشياح مفترق راس كبسة جنوب شرق 
وقال رئيس مجلس محلي  . دمها األهاليمدينة القدس المحتلة، وقامت بإزالة البوابة الحديدية التي كان يستخ

 من .إن مسار الجدار يتواصل داخل األحياء السكنية، وسيمر من البوابة التي تم إزالتها باتجاه الشرق: العيزرية
جهته قال محامي مجلس محلي العيزرية أنه حسب المخطط األصلي للجدار فقد كان من المفروض أن يمر في 

 العيزرية ومفرق كبسة، ولكن لألسف قامت السلطات الصهيونية بتغيير مساره الشارع الرئيسي الواصل بين
  .باتجاه الشرق، مما أدى إلى إلحاق األذى واقتطاع أجزاء من أراضي العيزرية

  21/9/2005الفلسطيني لإلعالم 
  

  االحتالل يختطف صيادين فلسطينيين شمال غزة
لسطينيين، بزعم أنهما حاوال التسلل إلى األراضي المحتلة قامت قوات البحرية الصهيونية باعتقال صيادين ف

وزعمت المصادر الصهيونية أن الفلسطينيين لم ينصاعا ألوامر الدورية بعد إطالق أعيرٍة  . عبر البحر48عام 
  .نارية تحذيرية في الهواء، فتم اعتقالهما، وأحيال إلى جهة تحقيٍق مجهولة

  22/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  سلفيت  اريئيل يطلقون خنازيرهم في حقولومستوطن
أطلق مستوطني مغتصبة اريئيل في مدينة سلفيت قطعانا من الخنازير البرية المتوحشة وضباعا متوحشة في 

برية تتجول طليقة في منطقة الوشاهد عدد من األهالي الضباع والخنازير  .الجبال والحقول القريبة من المدينة
وناشد المزارعون . ثيف األشجار، األمر الذي أدى النتشار حالة من الهلع والخوف بين المزارعينواد الدلبي ك

المسئولين الفلسطينيين والمؤسسات الحقوقية الوقوف إلى جانبهم، ومساعدتهم للتخلص من هذه اآلفة التي 
  .تحولت إلى تهديد جديد لحياتهم ولعملهم، ومصدر إزعاج وقلق خاصة على أطفالهم

  21/9/2005الفلسطيني لإلعالم 
  

  التلفزيون الفلسطيني يتجه إلنهاء أجواء االنتفاضة
الحظ المشاهدون للتلفزيون الفلسطيني أن شعاره الرسمي الذي اعتادوا على رؤيته طوال السنوات الماضية 

بون في والذي كان عبارة عن صورة لمجسم قبة الصخرة المشرفة قد تم تغييره وبشكل مفاجئ، ويرى مراق
السياسة اإلعالمية الجديدة التي ينتهجها تلفزيون فلسطين، والفضائية الفلسطينية، جهودا للقضاء على أجواء 

والحظ المراقبون  .، والعودة إلى أجواء ما قبل االنتفاضة2000االنتفاضة الفلسطينية المندلعة منذ نهاية سبتمبر 
رة، في مقدمة لسياسة برامجية جديدة، تمهد لسيادة أجواء أن تلفزيون فلسطين بدأ يعرض برامج ترفيهية كثي

وفي  .تجعل الناس ينشغلون في حياتهم المعيشية ويتعرضون لخطاب ترفيهي أكثر على حساب الخطاب المقاوم
رده على سؤال حول التغير، قال باسم أبو سمية، رئيس التلفزيون، إن الموضوع ال يعدو عن كونه محاولة 

ونفى وجود ضغوط سياسية أو ما ،  مع التحديث والتطوير الحاصل في التلفزيون، حسب تعبيرهللتجديد ليتالءم
  .شابه

  22/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  مساحة من المعاناة واإلبداع أيضا: المرأة الفلسطينية العاملة
ة والزراعية في الريف الفلسطيني تمتلك المرأة الفلسطينية التي تعمل في قطاع الثروة الحيواني : محمد ابو عبده

من الخبرة والمهارة في إنجاز مجمل العمليات اإلنتاجية والتحولية ما يجعلها جزءا أساسيا في العملية اإلنتاجية 
لكنها في المقابل تتجشم معاناة شاقة ومصاعب · بكافة مراحلها والتي تحدد مستوى دخل العائلة وطريقة حياتها

 األعمال اليومية المنهكة لتصل عدد ساعات يوم عملها في بعض األحيان الى ثمانية جمة في إنجاز رزمة من
  . عشر ساعة

على الجانب اآلخر، وحسب مسؤولين تنمويين ونقابيين فلسطينيين، فان حقيقة كون المرأة في الريف الفلسطيني 
لى كاهل مؤسسات المجتمع  يترتب على ذلك جملة من المتطلبات التي تقع ع،عاملة زراعية من الصف األول

.  للرقي بدور المرأة من كافة الجوانب اإلنسانية واالجتماعية والسياسية والتعليمية والتثقيفية،المدني تنفيذها
وبشكل عام يجمع مختصون على ضرورة ان تولي المؤسسات الرسمية اهتمام أكبر بالمرأة العاملة 

ث عن معاناة المرأة ورصد تلك المعاناة من خالل األرقام واحتياجاتها، وان تبتعد قدر اإلمكان عن الحدي
 .والتقارير

  22/9/2005االتحاد االماراتية 
  

  اسرائيليات في مسابقة لملكات الجمالوفلسطينيات 
تجمعت اسرائيليات وفلسطينيات وارمنيات يرتدين لباس البحر في مستوطنة يهودية في اطار مسابقة لملكات 

ونظمت المسابقة  .سابقة االسرائيلي بانها محاولة لتجاوز الحواجز في الشرق االوسطالجمال وصفها منظم الم
وفشل الحدث في ترك تأثير جيد لدى المسؤولين الفلسطينيين، كما ان معظم الفلسطينيات . في مستوطنة جيلو

كن هذا ل .يحجمن عن المشاركة في مسابقات ترتدي فيها المشاركات مالبس تكشف عن أجزاء من اجسادهن
 اسرائيلية 17العام شاركت فتاتان فلسطينيتان من بيت جاال التي يغلب عليها المسيحيون في المسابقة مع 

وفازت في المسابقة االسرائيلية شيرا فاديدا وجاءت الفلسطينية ماري فرح من بيت  .وارمنية من القدس القديمة
فاصل نسبة الى الجدار العازل المثير للجدل الذي واطلق على المسابقة اسم ملكة جمال الخط ال. جاال وصيفة

  .تشيده اسرائيل في الضفة الغربية
  22/9/2005الغد األردنية 

  
 أعتزم زيارة لبنان قريبا: الطيبي ينتقد التحقيق معه

قال أحمد الطيبي امس انه رفض اإلجابة عن اسئلة المحققين االسرائيليين في ما يتعلق بسفره في أيار الماضي 
وان . وبعد جلسة التحقيق في بيتح تكفا، قال انه يعتزم السفر ثانية الى لبنان في اقرب وقت ممكن.  لبنانالى

. وأكد الطيبي انه سيواصل نشاطه السياسي مع الدول العربية. االستجواب سياسي يرفض التعاطي معه
 رويترز 

  22/9/2005السفير  
  

  لمخيماتاتأهيل ل وفدا من مؤسسة بهية الحريري تستقبل
 وفدا من مؤسسة بريميير ايرجانس التي تقوم بمشروع تأهيل وترميم مساكن  النائب بهية الحريرياستقبلت

 الحريري في أجواء ،ووضع الوفد. الفلسطينيين في منطقة خط السكة عند الطرف الغربي لمخيم عين الحلوة
 85 في مرحلة أولى ترميم وتأهيل نحو المشروع الذي سيباشر تنفيذه قريبا ويستغرق نحو ستة أشهر، ويشمل

وأعربت الحريري عن اهتمامها بهذا المشروع معتبرة أنه يساهم في أنسنة الحياة في هذه . مسكنا متصدعا
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وأكدت السعي الى كل المشاريع التي لها عالقة بتحسين الحياة . المنطقة من خالل تحسين أوضاع الناس فيها
  .ضمن النطاق الفلسطيني

  22/9/2005 اللبنانية المستقبل
  

   عام إضافية على أسير من بيت لحم30المؤبد و
سير من مدينة بيت لحم، بتهمة االنتماء أ عاما إضافية على 3.أصدرت محكمة عسكرية حكما بالسجن المؤبد و

  .لكتائب األقصى والمشاركة في تنفيذ عمليات ضد أهداف صهيونية
 21/9/2005الفلسطيني لإلعالم 

  
  ا زال يتفوق على شارون داخل الليكود نتنياهو م

أظهر استطالع للرأي شمل اعضاء في مركز الليكود تفوق نتنياهو على شارون في الصراع بينهما على تقديم                 
عـضاء  المن ا % 45.5وجاء في االستطالع الذي نشرته اليوم صحيفة هآرتس ان           .موعد االنتخابات التمهيدية  

عـضاء عـن    المـن ا  % 57من جهة اخرى اعرب      %.40.2تمهيدية مقابل   يؤيدون تقديم موعد االنتخابات ال    
 ستنـشره    آخـر  اظهر استطالع  و .ذلك% 37تأييدهم لمواصلة الحكومة لعملها حتى نهاية واليتها فيما رفض          

ـ                 مقعدا في   36يديعوت احرونوت غدا انه في حال انسحب شارون من الليكود وشكل حزبا جديدا فانه سيفوز ب
  . مقعدا فقط14يفوز الليكود برئاسة نتنياهو بـالكنيست فيما س

  22/9/2005 48عرب 
  

 االردن يطالب باشراكه باي اتفاق مع الفلسطينيين: اسرائيل
قالت المتحدثة باسم الخارجية االسرائيلية ان االردن يطالب اسرائيل بعدم ابرام اتفاق مع : القدس المحتلة ـ قنا

ونقلت هآرتس عن المتحدثة قولها  .ة في الضفة الغربية من دون اشراكهالفلسطينيين أو تنفيذ خطوات انفرادي
 وتقول ان االردن ,انه عندما يتم البحث في وضع الضفة فان اسرائيل ستأخذ بالحسبان مصالح دول في المنطقة

وذكرت الصحيفة يالحظ ان اسرائيل تستغل تصريحات اردنية  . ما يحدث في الضفةىقلق بصورة تقليدية عل
 .ل مشاركته بقضايا الحل النهائيحو

 22/9/2005القدس العربي  
 

  إسرائيل تتمسك بمراقبة المالحة البحرية في القطاع 
أعلن حاييم رامون أمس ان الحكومة االسرائيلية لن تسمح ببناء مرفأ في غـزة إال بـشرط ان                  : رام اهللا، غزة  

هته اكد شمعون بيـريس أن إسـرائيل نقلـت كـل            من ج . يكون لها امكانية مراقبة حركة المالحة فيه بالكامل       
 لذا ينبغي مراقبة ما يـدخل       ،السلطات المتعلقة بالمسائل المدنية واالقتصادية، لكن غزة ليس دولة تحظى بسيادة          

  . قطاع سجناً كبيراًالوقال ان إسرائيل ال تريد مع ذلك ان يصبح . وما يخرج
  22/9/2005البيان 

  
  ي شفاعمرو وشيلو منع مجزرتفشل الشاباك يقر ب

ابدى، يوفال ديسكين، مواقف متسامحة ازاء االرهاب اليهودي، في محاولة للتقليل من حدة فشل جهازه بمنـع                  
كشف ان جهازه رفض امداد الجيش بمعلومات حول نوايا اليمين المتطرف            و مجزرة شفاعمرو ومجزرة شيلو،   

 عمال بشكل منفرد ولم يطلعا احـد         االرهابيان زعم ان ، ب تانجريمالفشل بمنع   الوبرر  ! خالل فترة فك االرتباط   
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وزعم ان مستوى العنف الذي مارسه المستوطنون خالل االخالء كان منخفـضا، وان مـا                .على مخططاتهما 
واعتبر ان هناك فارقـا كبيـرا   . !حدث على سقف كنيس كفار داروم، ما كان ليحدث لوال تواجد االعالم هناك          

  .جهزة االمنية بشأن خطورة افعال اليمين، وبين ما حدث فعالبين التقييمات المسبقة لال
  22/9/2005 48عرب 

  
 اسرائيل تؤكد معارضتها لمشاركة حماس في االنتخابات

قال سيلفان شالوم مجددا أمس من نيويورك لالذاعة العامة االسرائيلية لن نسمح لحماس : القدس،اف ب
 من وجهة نظرنا لن تكون هناك ال مساندة وال مساعدة للسلطة :واضاف. بالمشاركة في االنتخابات التشريعية

 .الفلسطينية اذا شاركت حماس التي تدعو الى القضاء على دولة اسرائيل وترفض االعتراف بها في االنتخابات
وردا على اسئلة وكالة فرانس برس اوضح ناطق باسم الخارجية بأن اسرائيل ال تنوي اعادة احتالل مدن 

واضاف الناطق في المقابل لن . بية لمنع حماس من المشاركة للمرة االولى في االنتخابات التشريعيةالضفة الغر
 .نتعاون ولن نسهل االمور كما فعلنا خالل االنتخابات الرئاسية

  22/9/2005الوطن الكويتية 
  

   رغم تبرئته في تركيا ا فلسطينياالشاباك يعتقل مواطن
 فقرا على الحدود االردنية االسرئايلية عائدا الى البالد بعد معاناة دامت نحـو              اعتقل جهاز الشاباك مساء توفيق    

ثالث سنوات تعرض خاللها الى االعتقال ومن ثم االقامة الجبرية في تركيا بسبب الفرية التـي نـسبتها اليـه                    
ـ     . شركة الطيران االسرائيلية التي زعمت انه حاول اختطاف احدى طائراتها          رائيلية ان  وقالـت االذاعـة االس

  !الشاباك قرر اعتقال فقرا بزعم ضرورة التحقيق في خطورة التهمة المنسوبة اليه
  22/9/2005 48عرب 

  
  مساع لمنع مواجهة بين نتانياهو وشارون

 حث اعضاء في الحكومة االسرائيلية ارييل شارون ومنافسه نتانيـاهو امـس علـى        :  رويترز ،القدس المحتلة 
ونقلـت صـحيفة    . ل بتفتيت الحزب الحاكم وتؤدي الى اجراء انتخابـات مبكـرة          تجنب مواجهة يمكن ان تعج    

وتجنبت ليفنـات   . هل جننتم ‚‚‚ معاريف عن وزيرة التعليم قولها الليكود معرض لالنقسام ويجب اال يحدث هذا           
 كما حث سيلفان شالوم علـى     ‚ االنحياز الى جانب أي من االطراف وناشدت نتانياهو وشارون تجنب المواجهة          

  .نزع فتيل االزمة داخل الحزب
 22/9/2005الوطن القطرية 

  
  مزوز يدافع عن تقرير ماحاش

واعرب عن ثقـة     . عن وحدة ماحاش ورفض اتهامات لها بانها اتخذت قرارا عنصريا          أمسدافع مناحيم مزوز    
 .تقديم لوائح اتهام  كاملة بـماحاش وقرارها عدم تقديم لوائح اتهام زاعما انه لم تكن هناك قاعدة الدلة تستدعي                

وادعى ان ال احد يريد العيش في دولة يتم فيها تقديم لوائح اتهام فقط من اجل ارضاء هـذا الجمهـور او ذاك                       
واستطرد ان المسؤولين فـي وزارة القـضاء         .ولن يحدث امر كهذا في دولة اسرائيل ولن نعالج الخطأ بالخطأ          

 ان اتهام ماحاش بالعنصرية هو امر يثير االستفزاز خـصوصا           وقال .كانوا يتوقعون ان القرار سيثير انتقادات     
   .اذا كان االتهام من جانب جهات مهنية نتوقع ان تبدي مسؤولية اكبر

  21/9/2005 48عرب 
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 !دمية إسرائيلية انتحارية
ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت امس أن إحدى كبريات شركات توزيع لعب األطفال في إسرائيل، قامت 

وأشارت الصحيفة الى أن تحقيقا بدأ في إسرائيل حول  . قات لدمى فتاة انتحارية تنوي توزيعهابتوزيع ملص
وأوضحت الصحيفة أن . كيفية حدوث ذلك، حيث يتساءل التاجر والموزع والمنتج عن طريقة وقوع هذا األمر

ينها دمية فتاة الوقائع مؤكدة وتشهد على أنه أنزلت إلى األسواق صناديق تحوي ملصقات لدمى أطفال ب
انتحارية، وأن هذه الملصقات التي تضم تقليدا لدمية باربي ولكن على شكل وباسم شهيدة ذهبية الشعر وتتزنر 

 .  ويحوي صندوق الدمية الشهيدة األخرى حقيبة ناسفة ومسامير لزيادة أثر االنفجار. بحزام ناسف وهمي
  22/9/2005السفير  

  
   عمليات االعتقال في الضفةاالحتالل يخفي معلومات خطرة عن

يسعى جيش االحتالل الى إخفاء حقائق حول اعتقال فلسطينيين في الضفة الغربية ويتستر منـذ                 :آمال شحادة 
الناطق بلسان الجـيش يـرفض      ، فان   وخالفا لما هو متبع   . اكثر من شهرين على عمليات االعتقال وتفاصيلها      

وكشف ان قائد المنطقـة الوسـطى يئيرنافيـه،          .نفذ في الضفة  اصدار بيانات صحافية حول االعتقاالت التي ت      
اصدر اوامره  بعدم نشر بيانات صحافية او معلومات حول حمالت االعتقال التي تنفذ فـي الـضفة وامتنـع                    
الناطق عن الرد على استفسارات صحفية حول عمليات اعتقال لفلسطينيين نفـذت معظمهـا خـالل عمليـات            

واتهمت حركـة   . ويقدر انه تم اعتقال اكثر من مئة فلسطيني خالل الشهر االخير           .عسكرية في ساعات الفجر   
سالم اآلن يئير نافيه باستغالل الجيش الهداف سياسية وطالبت وزير الحرب بالتحقيق في الموضوع والكـشف                

  .عن اهداف اخفاء اعتقال فلسطينيين ومطلوبين ل اسرائيل ومصيرهم
  22/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
   اسرائيليا35حكمة اسرائيلية تدين فلسطينيا بالمسؤولية عن مقتل م

ادانت المحكمة المركزية االسرائيلية في تل ابيب اليوم الخميس عباس السيد القيادي في حماس بالمسؤولية عن                
 عمليـة   ونقلت االذاعة االسرائيلية العامة عن قرار ادانة السيد انه مسؤول عن           . اسرائيليا في عمليتين   35مقتل  

وانكر السيد   .  في عملية اخرى    5كذلك ادانت المحكمة السيد بالمسؤولية عن مقتل        . فندق بارك في مدينة نتانيا    
  .كافة التهم الموجهة له مؤكدا انه لم يكن قائدا في حماس ولم يقم باي عمل مرتبط بعمليات مسلحة

  22/9/2005 48عرب 
  

  ىمستوطنون يهاجمون موكب قائد المنطقة الوسط
هاجم عشرات المستوطنين، قرب مستوطنة يتسهار، قافلة عسكرية ضمت قائد المنطقة الوسطى            : القدس المحتلة 

وقال مصدر عسكري إن المستوطنين زرعوا عوائـق لثقـب عجـالت            . هوالعديد من ضباط   لجيش االحتالل، 
وقد  .يم شكوى لدى شرطة االحتالل    ولم يشهر الجنود أسلحتهم واكتفوا بتقد      . بالحجارة وا القافلة السيارات، ورشق 

كثرت حوادث االعتداء من ِقبل المستوطنين لمسؤولين صهاينة، كما أشارت تقديرات الـشاباك إلـى ارتفـاع                 
  .احتمال اغتيال شارون

  22/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

 إسرائيل إحدى ضحايا كاترينا 
 مليار دوالر طلبتها 2,2 باتت مساعدة بقيمة حوالى كانت اسرائيل إحدى ضحايا االعصار كاترينا، بعدما

وكان مسؤولون اسرائيليون يعتزمون الذهاب الى واشنطن هذا . لتعويض االنسحاب من غزة، في مهب الريح
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وقال ايالن كوهين، لقد ارجأنا االمر وسننتظر الوقت . الشهر للتفاوض على الصفقة، غير ان الرحلة ارجئت
  ا ف ب، ا ب، رويترز. يمكن ان يقلّص المبلغ االساسيحيث . شة االمرالمناسب للذهاب ومناق

  22/9/2005السفير  
 
  

  السلطة تدرس أنبوب نفط من كركوك إلى غزة
كشف وزير األشغال محمد أشتية عن أن السلطة تدرس مشروع مد أنبوب نفط من كركوك   :محمد إبراهيم

 ميل ويعبر األردن 1200ن إنجاز هذا الناقل الذي يبلغ طوله وأشارإلى أ. إلى غزة مرجحا أن يتم إقراره قريبا
لكنه أوضح أن إنجاز المشروع .  شهرا بتكلفة تبلغ مليار دوالر36والضفة الغربية وصوال إلى غزة يتطلب 

مرهون بموافقة مختلف األطراف خاصة األردن الذي سيعبر الناقل من أراضيه، وكذلك إسرائيل التي تحتل 
وأشار إلى أن المشروع قد يكون ثالثيا أي لكل من  .ة، حيث يمر الناقل في طريقه إلى غزةالضفة الغربي

 ألف 500مشيرا إلى أن دراسة أجرتها السلطة بينت أن األنبوب قادر على ضخ . األردن وفلسطين وإسرائيل
برميل ما يعني  ألف 80 ألف برميل واألردن 60برميل نفط يوميا، موضحا أن األراضي الفلسطينية تستهلك 

ورجح أشتية الحصول على موافقة الدول المانحة على هذا المشروع وذلك . وجود نفط كاف لتزويد إسرائيل
ولفت إلى أن لدى السلطة خطة إلقامة مصفاة للنفط قرب ميناء غزة  . ألهميته القتصادات األطراف المعنية

  . المتوقع الشروع في إقامته قريبا
 22/9/2005البيان 

  
 اون سوري فلسطيني في مجال االتصاالتتع

بحث وزير االتصاالت السوري مع وزير االتصاالت الفلسطيني في دمشق أمس، مجاالت التعاون في 
وتناول الوزيران ترتيبات زيارة وفد وزاري فلسطيني . االتصاالت الهاتفية الثابتة والمحمولة والنقل البريدي

مان نقل البريد بين الطرفين عبر الوسيط المصري عن طريق معبر لسوريا خالل الشهر المقبل، لمناقشة ض
 )سانا، د ب أ. (رفح

  22/9/2005السفير   
  

  اتفاق يمهد لسكة حديد بين غزة واشدود
وقع الجانبان اإلسرائيلي والفلسطيني اتفاقا بإقامة مكتب نقل مشترك مهمته تنفيذ مشاريع نقل تشمل مد سكة 

وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إن وزير المواصالت سعد الدين خرمة وقع مع  .يلحديد بين قطاع غزة وإسرائ
وأضافت أن المهام الرئيسية لهذا المكتب هي وضع المخططات إلقامة مشاريع نقل  .نظيره اإلسرائيلي االتفاق

ن مشتركة ويشمل ذلك مد سكة حديد بين مدينتي غزة واشدود في إسرائيل وتطوير المعابر المشتركة بي
  )د ب أ.(الجانبين

  22/9/2005البيان  
 

 واألونروا تناقشان مشاكل الجئي الشمال. ف. ت.م 
عقد وفد من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في الشمال لقاء مع مدير األونروا أسامة بركة جرى خالله 

وقدم الوفد   .عرض عدد من المشاكل التي تواجه الالجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها الموضوع الصحي
 ونقل التعاقد من مستشفى رحال في عكار ،عريضة تضمنت المطالبة بتحسين الخدمات اإلستشفائية واإلغاثة

إلى مستشفى آخر بسبب عدم أهليته، إضافة إلى تحمل األونروا أعباء تحسين العملية التربوية وبناء ثانوية في 
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رسيب وإعادة الطلبة الى صفوفهم، وتأمين األدوية في مخيم نهر البارد الستيعاب الطالب وإيقاف سياسة الت
  .عيادات مخيمي نهر البارد والبداوي

  22/9/2005السفير  
 
  
  جتماع تحضيري لتأسيس فرع تجمع الكتاب واالدباء داخل الخط االخضرإ

د المبادرون  يعق،في اطار العمل المكثف الذي تقوم به اللجنة التحضيرية لتجمع األدباء والكُتاب الفلسطينيين
اجتماعا تحضيريا في قلعة ظاهر العمر في شفاعمرو، في التاسع والعشرين من أيلول الجاري، سيتم خالله 
طرح فكرة تأسيس الفرع والتعريف بـ  تجمع األدباء والكُتاب الفلسطينيين، والعضوية واالنتساب، والمشاركة 

والخارجية، وقضايا النشر والتوزيع والفعاليات في لقاءات تجمع األدباء والكتاب الفلسطينيين المحلية 
كما سيتم اطالع الحضور على موقع . والنشاطات التي يمكن للفرع المبادرة اليها تدعيما للثقافة الفلسطينية

وقد انتخبت الهيئة التحضيرية . تجمع االدباء على شبكة االنترنت وسبل االستفادة منه في نشر ثقافتنا الوطنية
جوني منصور، من حيفا، رئيسا للجنة التحضيرية داخل . اء والكتاب الفلسطينيين المؤرخ والكاتب دلتجمع االدب

  . الوطن المحتل، التي تضم الكاتب والصحفي وليد ياسين من شفاعمرو
  21/9/2005 48عرب 

  
  اشهار كتاب صحافة فلسطين والحركة الوطنية في نصف قرن

وهبة ) 1921و 1920( النجار ان صحافة فلسطين قد مجدت ثوراتعايدة. قالت الباحثة د:  زياد العناني
واصبحت وثيقة مهمة لتلك 1939 -1936 ثم الثورة الفلسطينية الكبرى 1935وثورة القسام 1929البراق 

   .المرحلة التاريخية ترصد ممارسات السلطة البريطانية وقوانينها الصارمة ضد الصحافة
  22/9/2005الغد األردنية 

  
  قاموس أزهري للتعبيرات الدينية اليهودية 

عربيا للمصطلحات العبرية الدينية، يعد األول      -أنجزت جامعة األزهر قاموسا عبريا    :  عادل عبد الحليم   -القاهرة
من نوعه في العالم، بحسب أساتذة بالجامعة، وشدد أحدهم على أن هذا العمل ال عالقة له بإسرائيل وال بقضية                   

إن القاموس تم جمعـه مـن       : قالت أستاذة ورئيسة قسم اللغة العبرية بكلية الدراسات اإلنسانية        و. التطبيع معها 
  .مختلف كتب التراث الديني اليهودي، بهدف تسهيل المهمة على الباحثين في الدراسات العبرية

  21/9/2005اسالم اون الين 
  

  تراشق إسرائيلي إيراني بالكلمات في األمم المتحدة 
ئيل وإيران وابالً من الشتائم في الجمعية العامة لألمم المتحدة مع اتهام كل منهما لألخرى باإلرهاب              تبادلت إسرا 

وبدأ سيلفان شالوم التراشق بالكلمات بأن وصف إيـران بأنهـا نظـام              .واستخدام البرامج النووية لتهديد العالم    
قوبلت كلماته برد سـريع مـن أحمـد         و. شرير يحكمه طغاة طهران ويسعى إلرهاب العالم باألسلحة النووية        

صديقي الذي وصف الدولة اليهودية بأنها كيان صهيوني له تاريخ مظلم و يفتقر الى الشرعية يحكمه مرتكبـو                  
وقال إن الخطر النووي الذي تشكله إسرائيل وقدراتها الـصاروخية          . جرائم حرب وجرائم شتى ضد اإلنسانية     

طانية يمثالن تهديداً حقيقياً ليس فقط للسالم واألمن اإلقليميين بـل للعـالم             مصحوباً بسلوكها األثيم ونواياها الشي    
  رويترز .بأسره

 22/9/2005البيان 
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  بوش يطالب العرب بالتصدي لدعاة تدمير إسرائيل 

وان يتدخل لمساعدة القوى السلمية . قال الرئيس األميركي على العالم العربي اآلن ان يقدم مساعدته
واعتبر بوش ان الفرصة .  غزة على إفشال الذين يتمثل هدفهم المعلن في تدمير إسرائيلوالديمقراطية في

ان هذه الفرصة في أيدي الشعب الفلسطيني الذي يجب عليه ان يثبت انه وسانحة اآلن لدفع عملية السالم 
 غزة مؤكدا ارييل شارون على قراره االنسحاب من قطاعبوأشاد بوش . يستطيع ان يحكم نفسه بطريقة سلمية

 البيان والوكاالت. ا إسرائيلتهان الواليات المتحدة عازمة بحزم على الدفاع عن امن وسالمة حليف
22/9/2005البيان   

  
 ازمة بين السويد واسرائيل 
كشفت صحيفة يديعوت احرونوت  في عددها الصادر امس النقاب عن توتر  :الناصرة من زهير اندراوس
ولة العبرية وبين السويد، علي خلفية اصرار وزيرة الخارجية السويدية ليلي شديد في العالقات بين الد

فريوالدس، المشاركة في مؤتمر في بالدها لمناقشة تداعيات مواصلة اسرائيل بناء جدار العزل العنصري علي 
العاشر من وتابعت الصحيفة ان المؤتمر الذي تنظمه منظمة العمال في السويد سيعقد في . االراضي الفلسطينية

 وقال المراسل السياسي .شهر تشرين االول  القادم، وسيناقش فرض العقوبات االقتصادية علي اسرائيل
ان سيلفان شالوم، استدعي فورا السفير السويدي في تل ابيب وطلب منه ايضاحات ، للصحيفة ايتمار ايخنر

في تل ابيب انها مصرة علي مشاركتها ولكن الوزيرة ابلغت السفارة السويدية . حول موقف وزيرة الخارجية
في المؤتمر، االمر الذي حدا بالوزير شالوم الي الغاء الزيارة الرسمية التي كان من المقرر ان يقوم بها الي 

وعبرت . السويد الشهر المقبل، كما ان الخارجية االسرائيلية قدمت احتجاجا رسميا الي الحكومة السويدية
ئيلية، عن استيائها الشديد من هذا التصرف، ولم تستبعد البتة ان تنشب بين البلدين مصادر في الخارجية االسرا

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في الخارجية االسرائيلية ان الوزيرة السويدية، هي وزيرة . ازمة دبلوماسية
لصحيفة ايضا عن الخارجية الوحيدة في اوروبا، التي لم تمتدح خطة فك االرتباط احادي الجانب ونقلت ا

المسؤولين في الخارجية االسرائيلية قولهم ان السويد هي الدولة الوحيدة في اوروبا التي ترفض ان تسخن 
العالقات مع اسرائيل علي ضوء اخالء المستوطنات، وانها تصر علي موقفها المعادي للدولة العبرية، واضاف 

 .كل واألزمات مع اسرائيلالمسؤولون ان السويد هي دولة ترغب في افتعال المشا
22/9/2005القدس العربي   

  
  لكل الدول الحق في االعتراض على بنود التجارة الحرة: الزلزلة

النائب الدكتور يوسف الكويتي  عضو اللجنة االقتصادية في مجلس األمة قال: كتب داهم القحطاني وعيد عودة
ئع اسرائيلية الى دول الخليج وفقاً التفاقية التجارة الزلزلة وتعليقاً على تصريح بن مبارك في شأن ادخال بضا

من غير الدقيق القول ان مثل هذه االتفاقيات تلزم دول : الحرة واتفاقية المنطقة الحرة مع الواليات المتحدة، قال
رض الخليج إدخال بضائع إسرائيلية فوفقاً لهذه االتفاقيات، لكل دولة الحق في االعتراض على البنود التي تتعا

واوضح ان ادخال بضائع من الكيان الصهيوني الذي يعتدي يومياً على  .مع مبادئها او تهز االستقرار فيها
شعبنا المسلم في فلسطين، امر غير مقبول ولن يوافق عليه في المجتمع العربي واإلسالمي بحجة اتفاقيات 

قال اذا كانت هناك وال يمكن التنازل عنها، وأكد ان مقاطعة البضائع اإلسرائيلية قضية مبدئية  .التجارة الحرة
بالفعل ضغوط الدخال البضائع اإلسرائيلية كثمن لميزات تجارية مع الواليات المتحدة او غيرها من الدول، 

 .فلسنا بحاجة الى هذه الميزات ما دامت تتعارض مع ثوابتنا ومبادئنا
22/9/2005الرأي العام الكويتية   
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  زيارة وشيكة للقذافي إلسرائيلطرابلس تنفي أنباء حول 

 خرجت السلطات الليبية أمس عن الصمت الذي التزمته حيال تقارير صحافية إسرائيلية : خالد محمود-القاهرة
وزير وصف وفى أول رد فعل رسمي ليبي،  .معمر القذافي يستعد للقيام بزيارة مفاجئة الى إسرائيلأن زعمت 

وأكد . ا أمر يثير االشمئزاز والضحك في آن واحد وال يستحق التعليقالخارجية الليبي هذه المعلومات بأنه
واعتبر الوزير الليبي أن الخبر  .رفض العقيد القذافي اتخاذ أي خطوات نحو التطبيع أو التقارب مع إسرائيل

وقال إن بالده آخر دولة تعترف بإسرائيل، ومعمر القذافي آخر شخص . مجرد ادعاء كاذب وعار من الصحة
  . وم بمثل هذا العمليق

22/9/2005الشرق األوسط   
 

   يؤكد على ضرورة تطبيق خارطة الطريق: قصراوي
 التقى فاروق قصراوي سيلفان شالوم على هامش اجتماعات الدورة الستين للجمعية العامة - بترا-نيويورك

 .المير زيد بن رعدلالمم المتحدة في نيويورك بحضور المندوب الدائم لالردن في االمم المتحدة سمو ا
وعرض الجانبان االوضاع بعد االنسحاب من غزة حيث اكد قصراوي ضرورة ان يكون االنسحاب جزءا من 

  .عملية سياسية اوسع تتضمن خارطة الطريق
22/9/200 الدستور  

 
  بهية الحريري استقبلت وفدا فلسطينياً 

فلسطينية  برئاسة الشيخ محمود الجشي الذي القى وفدا من الهيئة االسالمية ال استقبلت النائبة بهية الحريري 
كلمة باسم الوفد عرض فيها الهداف الهيئة وعملها، مثمنا دور النائبة الحريري في متابعة الملف الفلسطيني في 

واكدت الحريري امام الوفد مواصلة السعي الى قواسم مشتركة بين اللبنانيين حول الموضوع الفلسطيني . لبنان
ال نستطيع اال ان نحتضن القضية الفلسطينية :  وقالت.قراءة للورقة الفلسطينية من منظور لبنانيوصوال الى 

وسنبقى من الداعمين لها ولحق الشعب . ونحميها، وهي التي كان لها فضل كبير في حفظ الهوية العربية
  . الفلسطيني في اقامة دولته وعودة الجئيه

22/9/2005النهار اللبنانية   
  

  ة تبليغ المطلوبين الفلسطينيين في عين الحلوةبحث آلي
عقدت قيادة الجنوب في قوى األمن الداخلي اجتماعاً مع أعضاء لجنة المتابعة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة 

 أمس، وتم بحث تعزيز التعاون من خالل هذه اللجنة في أي قضية تتعلق بالشأن الفلسطيني في ،الذين زاروها
ماء المطلوبين أو إصدار بالغات بحث وتحر أو خالصات قضائية كي يتم ابالغ اصحابها المخيم لجهة أس

وجرى االتفاق على  .المعنيين بها، كي ال يتفاجأوا بوجودها عند تقدمهم بأي معاملة رسمية، اذ يجري توقيفهم
ها، األمر الذي من إعداد مذكرة مفصلة بهذا الخصوص لترفع الى قيادة قوى األمن الداخلي وتعطي قرارها في

  .شأنه ان يريح األجواء ويؤسس لعالقة وطيدة قائمة على التعاون واالحترام
22/9/2005المستقبل اللبنانية   

 
  

  حملة في الكونغرس لتغيير سلوك األمم المتحدة تجاه إسرائيل 
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تغيير سلوكها  حملة في الكونغرس األميركي تطلب من األمم المتحدة إصالح وت بدأ: واشنطن ـ محمد صادق
في تعاملها مع إسرائيل، وأن تتخلى عن االزدواجية في المعايير، وعن النهج غير العادل الذي تتبعه مع 

ودعا  . المتوقع أن تالقي تأييداً قوياً في الكونغرس بمجلسيه.إسرائيل حسب ادعاءات من يقودون الحملة
رائيل إلى عضوية المنظمات اإلقليمية التابعة لألمم مشروع القرار إلى إزالة القيود التي تحول دون انضمام إس

وزعم النائب روثمان، انه وبعد ستين سنة من إنشاء األمم المتحدة، فإنها ال تزال تمارس التمييز ضد  .المتحدة
 وعلى إمكانية أن تقوم بدور الوسيط النزيه إلحالل السالم في المنظمةدولة إسرائيل، مما أثر على مصداقية 

  .األوسطالشرق 
  

22/9/2005البيان   
 

  ابو الغيط يلتقي شالوم في نيويورك  
اجتمع وزير الخارجية المصري مع نظيره االسرائيلي سيلفان شالوم في نيويورك على هامش افتتاح الدورة 

وتناولت مباحثات الوزيرين الوضع في المنطقة بعد انسحاب القوات  .الستين للجمعية العامة لألمم المتحدة
سرائيلية من غزة، وأكد وزير الخارجية المصري على ضرورة أن يكون هذا االنسحاب خطوة على طريق اال

  )قنا. (استئناف عملية السالم 
  22/9/2005الخليج اإلماراتية 

 
 ):8(الرواية الفلسطينية الكاملة لمفاوضات اوسلو : قريع

 طعم االنسحاب من غزة
طعم االنسحاب من قطاع غزة، جاهدين من أجل التغلب علي مخاوفنا علي هذه الخلفية، رمينا في سارسبورغ ب

التاريخية المشروعة، إزاء رغبة إسرائيل العلنية في االنسحاب من تلك البقعة، ونحن نعي سلفاً المخاطر التي 
تحدق بنا من كل جانب، بما في ذلك خطر أن يصبح االنسحاب من غزة بمثابة خطوة أولي وأخيرة علي 

نسحاب اإلسرائيلي من بقية األراضي الفلسطينية، أي من الضفة الغربية والقدس، هذه األراضي التي طريق اال
كنا ندرك أن إسرائيل أكثر تمسكاً بها من القطاع، وأنها بعقليتها االستعمارية، وأطماعها التوسعية، وأسلوبها 

باألرض األكثر خصباً، واألكثر تأهيالً التفاوضي المراوغ، قد تدخلنا في مأزق غزة، لتظفر بالضفة الغربية، 
 .لقيام الدولة الفلسطينية، تلك األرض التي تكثر فيها المستوطنات وتشتد حولها المزاعم الصهيونية

 وعي تام بكل تلك المحاذير التي تلوح في األفق السياسي ىالطعم، عل كنا، ونحن نطرح هذا االقتراح
حمل األستاذين اإلسرائيليين هيرشفيلد وبوندك علي تجاوز اإلطار النظري إالّ إننا كنا راغبين في . اإلسرائيلي

والفضاء األكاديمي لجلسة المفاوضات األولي، ودفعهما إلي جولة عمل تنصب مداوالتها علي مسائل من طبيعة 
 عملية ملموسة، وحثهما علي القبـــــول بإجراءات ممكنة التنفيذ، في المدي الزمني القصير، ومناقشة

اقتراحات يمكن علي أساسها قياس مدي جـــــدية هذين المفاوضين، واختبار مدي التخويل الممنوح 
لهما، هذا إذا كان هناك تخويل في األساس، ناهيك عن قياس المدي الذي يستعد المرجع السياسي المتبني لهذه 

لم يسبق لها التفاوض بصفتها الرسمية مع القناة الذهاب إليه بحثاً عن اتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية، التي 
إسرائيل، وفضالً عن ذلك جس صدقية قيادة حزب العمل، الذي وعد ناخبيه بتغيير جدول أعمال الحكومة 

 .الليكودية السابقة، ووضع هذه النوايا موضع التطبيق العملي علي األرض
لجانب اإلسرائيلي إلي القبول بفكرة علي أساس ذلك كله قرر وفدنا المفاوض حمل هذه المخاطرة، بدعوة ا

 :االنسحاب من قطاع غزة أوالً، سعياً منا لسبر غور عدد من االفتراضات المهمة، بينها
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 ـ االنسحاب من قطاع غزة، أو علي حد قول بعض اإلسرائيليين سحب غزة من تل أبيب ، يشكل محكّاً 1
 .أولياً للنوايا اإلسرائيلية المخبأة

غزة، في حال تحققه، من شأنه أن يؤدي إلي خلق سابقة تاريخية قابلة للتكرار فوق أرض  ـ االنسحاب من 2
 .فلسطينية ُأخري

 ـ االنسحاب سيؤدي إلي فتح أول نافذة في الجدار المغلق أمام شعبنا، ويجعله أكثر يقيناً بحتمية زوال 3
 وتضحياته الجمة ستحقق الثمار المرغوب احتالل كان يبدو بال نهاية، وأشد اعتقاداً بأن كفاحه الوطني الطويل

 .في رؤيتها بالعين المجردة، ولمسها بكلتا اليدين
 ـ االنسحاب من غزة أوالً من شأنه أن يخلق دينامية جديدة النسحاب متدرج أوسع من بقية األراضي 4

 .ضفة الغربيةالمحتلة، وأن يؤدي إلي فتح باب أوسع من ذي قبل للمطالبة بتحقيق انسحابات ُأخري من ال
 ـ االنسحاب من أي أرض فلسطينية، ولتكن قطاع غزة، من شأنه أن يكسر المفهوم اإلسرائيلي الراسخ 5

طويالً بأن الضفة الغربية وقطاع غزة أراض غير محتلة، وأنها ال تعود إلي أي جهة أو دولة يحق لها المطالبة 
بري التي ال يجوز التخلي عنها أو حتي التفاوض في بها، عالوة علي أنها جزء ال يتجزأ من أرض إسرائيل الك

 .شأنها
 تغيير قواعد اللعبة الصفرية

وهكذا، فقد أجرينا أول تغيير في القواعد الراسخة لتلك اللعبة الصفرية، التي كان كل طرف فيها يسعي لتحقيق 
  . أكبر قدر من الربح استناداً إلي قواعد اللعبة وشروطها ومرجعيتها

، توجهنا مرة ثانية إلي النرويج، لعقد جولة ُأخري، وأذهاننا منصرفة إلي ما سيعود به الوفد علي أي حال
اإلسرائيلي من ردود علي األفكار والمقترحات التي تم طرحها في الجولة األولي قبل نحو عشرين يوماً من 

اح اآلخر المتعلق بمسألة ذلك التاريخ، وال سيما االقتراح المتعلق ببنود مشروع إعالن المبادئ، واالقتر
 .االنسحاب من قطــــاع غزة أوالً، مصممين هذه المرة علي أن نستجلي ماهية هذا الوفد

وصلنا إلي مطار فورنيبو في التاريخ المتفق عليه مع النرويجيين، فوجدنا السيدة مني جول في استقبالنا، 
ة جول أعدت صالة كبار الزوار في المطار، كما وجدنا أن السيد. عوضاً عن زوجها السيد تيري رود الرسن

ونسقت األمر جزئياً مع مسؤولي الهجرة والجوازات، الذين أصـــــروا علي تصوير جواز سفري، لكني 
 .رفضت ذلك، األمر الذي أضفــــي قدراً من التـــوتر

 قبلنا، تماماً كما كان وقد اتضح لنا أن األستاذين اإلسرائيليين هيرشفيلد وبوندك وصال إلي مقر المفاوضات
عليه الحال في الجولة السابقة، وهو ما يعني أنهما أخذا قسطاً من الراحة، وأنهما استعدا علي نحو أفضل لبدء 

  .جولة تفاوضية جديدة
الجولة الثانية، وقد آثرنا أن نترك للوفد اإلسرائيلي البدء بالحديث، األمر حيث انتهت    بدأنا الجلسة األولي من

 جعلنا ندون مالحظات وافية علي األفكار التي بدأ الوفد المناظر لنا بطرحها تباعاً، تارة علي لسان يائير الذي
هيرشفيلد، وتارة ُأخري علي لسان رون بوندك، لعلنا نجد في هذه األفكار ما يشير إلي أن الجانب اإلسرائيلي 

ان التوصل إلي اتفاق من شأنه أن يحدث التقط تماماً طعم االنسحاب من قطاع غزة، أو ما يدل علي إمك
 .االختراق المرغوب فيه، وأن يكسر الحلقة التفاوضية المفرغة الدائرة في واشنطن منذ عدة أشهر

غير أننا وجدنا الوفد اإلسرائيلي يستدير، أول األمر، حول مسألة االنسحاب من غزة بجملة من االقتراحات 
االجتماعية في الضفة الغربية والقطاع معاً، وذلك من دون أن يمس المتصلة بتحسين األوضاع االقتصادية و

وقد اكتفي الوفد اإلسرائيلي بالقول إن التفكير في إسرائيل إزاء الضفة الغربية وقطاع . جوهر اقتراحنا السابق
رض ولعل أبرز ما انطوت عليه مداوالت هذه الجلسة قيام يائير هيرشفيلد بع. غزة يمر بمرحلة تغير جوهري

صيغة إلعالن مبادئ مقترح، وُأخري لبرنامج اقتصادي وخطة مارشال لتطوير قطاع غزة، كتبها هيرشفيلد 
بخط يده، وكانت تحمل في ثناياها موافقة إسرائيلية ضمنية علي فكرة غزة أوالً، وتنطوي أيضاً علي شبه 
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اء بما يتعهد به وفدها إلي هذه اعتراف بأن الوفد يتحدث باسم جهة إسرائيلية قادرة علي االلتزام والوف
 .المفاوضات، مع أن تلك الورقة لم تكن مروسة بما يدل علي صفة واضعها أو ماهيته

وعليه، فقد تركزت مداخلتي في تلك الجولة علي األفكار المتعلقة بصيغة إعالن المبادئ، إذ تقدمت بورقة 
س فلسطيني منتخب عن طريق انتخابات حرة تشتمل علي نطاق الصالحيات لسلطة فلسطينية انتقالية، بمجل

نزيهة ومباشرة، تجري تحت إشراف دولي مناسب، ويشارك فيها جميع الفلسطينيين من أبناء الضفة والقطاع 
كما أشارت الورقة إلي . ، بمن في ذلك سكان القدس الشرقية4/6/1967المسجلين في السجالت السكانية يوم 

، مع 1967لسطينية يجب أن تشمل جميع األراضي الفلسطينية التي احتلت سنة أن والية السلطة االنتقالية الف
كذلك تحدثنا في تلك الجولة عن موضوعات سياسية مثارة في ذلك . بعض االستثناءات اإلدارية المتفق عليها

 علي الوقت، مثل موضوع المبعدين إلي مرج الزهور في الجنوب اللبناني، وتصاعد عمليات القمع واالغتياالت
 .أيدي قوات االحتالل في المناطق الفلسطينية، ناهيك عن األوضاع االقتصادية السائدة وسبل معالجتها

بدت الجولة الثانية أكثر أهمية من سابقتها، لما أحاط بهذه الجولة من أجواء مؤاتية، أدت إلي : خالصة القول
مواقف الجانبين في ورقة واحدة تحت اسم مكنت المتفاوضين من دمج زيادة ثقة الطرفين أحدهما باآلخر، و

مسودة إعالن مبادئ مطروحة للنقاش طبعت علي أوراق مؤسسة فافو النرويجية، تحوطاً لتسربها أو انكشافها، 
 .وتسهيالً لالدعاء في هذه الحالة أن هذه الورقة صدرت عن مؤسسة أبحاث ليس إالّ

 وثيقة سارسبورغ
 .باسم وثيقة سارسبورغ ، وذلك تكريماً لمضيفينا النرويجيينوقد اتفقنا علي تسمية هذه الورقة 

يمكن القول إن أهم ما أفرزته هذه الجولة هو تخلص المفاوضين، من كال الجانبين، من الشعور القاتل بأنهم 
يؤدون دوراً ثانوياً عرضة لإلجهاض في أي وقت، وذلك بعد أن توصلوا إلي قناعة مشتركة بأنهم يقيمون قناة 

، تحظي بموافقة وإسناد المرجعيات السياسية الفلسطينية واإلسرائيلية، وإن ما يقومون به ليس بديالً من جادة
مفاوضات واشنطن، وإنما هو بمثابة عامل مساعد علي إنجاح تلك الواجهة الرسمية والعلنية للمفاوضات القائمة 

وثيقة مشتركة بين منظمة التحرير وفي النتيجة، كانت وثيقة سارسبورغ أول . علي أساس مؤتمر مدريد
 .الفلسطينية وإسرائيل

بعد مضي يومي هذه الجولة في سارسبورغ، عدنا إلي تونس ونحن نحمل معنا تلك الوثيقة المتعلقة بأول صيغة 
إلعالن المبادئ، جري التوافق عليها من كال الجانبين، وذلك كي يقوم كل جانب بعرضها علي قيادته، تمهيداً 

البحث فيها في جولة مقبلة، األمر الذي جعلنا في تونس نقوم بعملية تقويم نتائج هذه الجولة مستندين إلي إلعادة 
بنود مشروع إعالن المبادئ المقترح، عوضاً عن ذلك التقويم العام الذي أجريناه ألجواء ومناخات الجولة 

ديداً، وأوصلنا إلي استخالصات أكثر األولي في الشهر الماضي، وهو ما ساعدنا علي إجراء مراجعة أكثر تح
دقة من السابق، وخصوصاً أن بنود هذه الوثيقة التي ال سابق لها تحتاج إلي أجوبة واضحة، إما بالرفض وإما 

وفعالً تداولنا وثيقة سارسبورغ مع كل من األخ أبو عمار . بالتعديل وإما بالموافقة، علي كل بند من بنودها
وكانت مسألة االنسحاب من قطاع غزة، ووضعه تحت إدارة األمم المتحدة .  غير قصيرةواألخ أبو مازن لفترة

لفترة انتقالية، المسألة األكثر إثارة للنقاش في تونس، إذ جري االتفاق علي القبول بهذه الصيغة التي من شأنها 
ي العملية التفاوضية، أن تجلب األمم المتحدة بصورة عملية إلي قلب النزاع، وأن تدخل كطرف ثالث في مجر

كما جرت مناقشة معمقة لمخاطر تحول االنسحاب من . كانت إسرائيل تحرص دائماً علي إقصائه بصورة فظة
غزة أوالً إلي غزة أوالً وأخيراً، األمر الذي جعلنا نقبل بهذه الصيغة من حيث المبدأ، توطئة لتوسيع نطاق 

 أو أكثر في الضفة الغربية، وذلك بعد أن يكون استقر في المطالبة الفلسطينية في وقت الحق لتشمل مدينة
الوعي اإلسرائيلي مفهوم االنسحاب من قطاع غزة، هذا المفهوم الذي يلقي قبوالً واسعاً من مختلف أقطاب 

 .حزب العمل، وال سيما من جانب إسحق رابين وشمعون بيريس ويوسي بيلين وغيرهم
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المفاوضات جملة من النتائج الجوهرية، تتصل بموضوعات علي درجة أنجزت الجولة الثانية من : بكالم آخر
كبيرة من األهمية، مثل المجلس االنتقالي واالنتخابات والمرجعية والقدس والوالية الجغرافية، ناهيك عن 
موضوع االنسحاب من قطاع غزة، األمر الذي فتح الباب أمام االتفاق علي إعالن مبادئ مشترك، من شأنه أن 

، بدوره، الطريق أمام اتفاق تفصيلي فيما يخص مختلف القضايا المثارة في إطار قناة أوسلو، وهذا ما يفتح
جعلنا ننظر إلي مسودة اتفاق إعالن المبادئ، تماماً كما نظر إليها الجانب اإلسرائيلي، علي أنها إنجاز بحد 

 كانت توقفت في تلك األثناء نتيجة ذاته، يمهد إلحداث االختــــراق المطلوب في مفاوضات واشنطن، التي
ضغط سلسلة من العمليات التفجيرية التي قامت بها حركة حماس في عدد من المدن اإلسرائيلية، ناهيك عن 
الضغوط التي سببها قرار الحكومة اإلسرائيلية بإبعــــاد نحو أربعمئة من قيادات وكوادر حماس إلي 

  .منطقـة مرج الزهور في الجنوب اللبناني
  22/9/2005القدس العربي 

  
  حماس في وجه األعاصير 

  مازن حماد
وثالثة أعاصير أحدها عربي والثاني ‚ إعصار محلي تمثله السلطة‚‚ حركة حماس اآلن في عين اإلعصار

حتى تصبح ‚ وكلها تضغط باتجاه تدجين الحركة وتطهيرها من النزعة اإلرهابية‚ عبري والثالث رباعي دولي
  ‚ في العملية السياسيةمؤهلة للمشاركة

الجنة الرباعية التي التقت بحضور وزيري خارجية الواليات المتحدة وروسيا وممثل االتحاد األوروبي وكوفي 
ليس فقط عندما وجهت رسالة تحية وتقدير إلى شارون لـ شجاعته السياسية ‚ عنان انحازت بحسم إلسرائيل
اركة حماس في االنتخابات الفلسطينية المقبلة ما لم تُلْق ولكن عندما رفضت مش‚ وتنفيذه االنسحاب من غزة

  ‚السالح
وستنصب جهودها على كيفية الخروج من عين ‚ لذلك فإن حماس ستهيمن على التطورات في الشهور المقبلة

بموازاة معركة مصير ثانية سيخوضها شارون المطلوب منه إما أن يهزم نتانياهو الذي ينافسه على ‚ اإلعصار
أو يتجه إلى تأسيس حزب جديد لخوض االنتخابات مدعوماً بغالبية شعبية مؤكدة تمكنه من تنفيذ ‚  الليكودزعامة

ولكن بالنظر إلى أن شعبية حماس في الشارع الفلسطيني ال تقل عن شعبية ‚انسحابات أخرى من الضفة الغربية
أبومازن على نزع أسلحة حماس حتى فقد أخطأت اللجنة الرباعية بتحريضها ‚ شارون في الشارع اإلسرائيلي
فاللجنة تعلم وكذلك الدولة العبرية أن حماس ليست فقط أكثر شعبية من رموز ‚ يبرهن على أنه قادر على الحكم

وبدال من أن تمتنع إسرائيل عن تعميق الصراعات الداخلية في المجتمع  ‚ولكنها أقوى عسكريا وتعبويا‚ السلطة
الذي نتفهم تماما أسباب ‚ ي تجنب اتخاذ أي إجراءات جادة لتقوية مركز أبومازننجدها مستمرة ف‚ الفلسطيني

  ‚ألن النتيجة الحتمية الستخدام القوة ضدها هي الحرب األهلية‚ رفضه إجبار حماس على إلقاء أسلحتها
فإن المقولة ‚ وإذا كنا نتطلع باهتمام إلى ما سيسفر عنه اجتماع أبومازن وشارون في الثاني من أكتوبر المقبل

ال تكفي ‚ التي تروج لها اإلدارة األميركية حول عدم جواز مشاركة المجموعات المسلحة في العملية السياسية
فما قد يشجعها على إلقاء السالح ‚ إلقناع حماس بتسليم سالحها مقابل السماح لها بالمشاركة في االنتخابات

وإنما ‚ كن للعمل المسلح أن يكون جزءا من العملية االنتخابيةجانبا ليس األباطيل واالضاليل القائلة إنه ال يم
صدور إشارات واتخاذ خطوات تطمينية من جانب إسرائيل مثل التعديل األخير على مسار الجدار وإبداء 

واإلقدام على ‚ المحاكم استعدادها لمراجعة الكثير من مقاطع ذلك الجدار إذا تبين أنها تضر بالفلسطينيين
 مستوطنة 32سريعة من الضفة الغربية كاالنسحاب الذي اقترحه رئيس مجلس األمن القومي من انسحابات 

وإنما يحفظ في ‚ فإن سالح حماس يجب أال يسلّم أو يدمر‚ وحتى في هذه الحالة ‚يقطنها عشرون ألف مستوطن
لت الخطط اإلسرائيلية مازا‚ ولكن لغاية هذه اللحظة‚ وفي إطار متفق عليه‚ أماكن آمنة وتحت إشراف مشترك
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فإنها ‚ وإذا تبين أن هذه هي خالصة القول اإلسرائيلي‚ المعلنة تدور في إطار تقسيم الضفة ال إعادتها كلها
ندرك صعوبة إقناع اإلسرائيليين  ‚ستكون بمثابة وصفة إلعالن المقاومة الفلسطينية استئناف العمليات المسلحة

لكننا ندرك ‚ ضا أن أي خطة من هذا النوع ستكون تدريجية وتتطلب وقتاوندرك أي‚ باالنسحاب من الضفة كاملة
  ‚سيعني العودة إلى الحرب‚ 1967أيضا أن االبتعاد عن حل في إطار العودة إلى حدود عام 

22/9/2005الوطن القطرية   
 

  !انتخابات منقوصة
  حسن البراري 

ان حماس من المشاركة في االنتخابات التشريعية تتوالى التصريحات هذه األيام من قبل االسرائيليين بقصد حرم
التي ال يمكن إجراؤها في الضفة والقدس دون موافقة وتسهيل من  .المزمع عقدها في شهر يناير القادم

والتحجج بأن حماس فصيل ما زال مسلحا وإرهابيا وأنه ينادي بزوال إسرائيل هو كالم واٍه وال . اسرائيل
الصرار على تفكيك سالح حماس إنما يراد به الضغط على حكومة السيد عباس وبالتالي فا. يحمل أي قيمة

ن تدخل إسرائيل في امور أل. األمر الذي يظهر هذه الحكومة بمظهر الضعف والخضوع لإلمالءات االسرائيلية
  .كهذه لن يؤدي اال الى ضعف ابومازن وتقوية حماس

ائيل فهو شرط تعجيزي من أجل خلق ديناميكية أما اشتراط إعالن حماس التخلي عن دعوة تصفية إسر
وهذا يعني أن اسرائيل تخطط بكل  .صراعية وايديولوجية داخل الفصائل الفلسطينية وداخل حماس بالتحديد

ولكن . الوسائل المتاحة لخلق صراع فلسطيني داخلي من أجل إظهار الفلسطينيين بمظهر الغوغاء والفوضى
التي تطلب بالقضاء  ط أن تقوم بعض االحزاب المتشددة بتغيير بياناتها العنصريةلماذا ال تقوم اسرائيل باشترا

  . على الفلسطينيين بالترانسفير كشرط للسماح لها في التنافس على انتخابات الكنيست
لهذا فإن محاولة حرمان . تجب االشارة الى ان االسرئيليين غير معنيين بأن تكون أي دولة مجاورة ديمقراطية

  . واسع من الفلسطينيين من حق الترشيح هو أمر مناف ألبسط قواعد حقوق االنسانقطاع 
قد تهدف إسرائيل الى خلق محور جديد من الصراع المشتعل بين السلطة وفتح من جانب وحركة حماس من 

 -يةوبدون شك فإن إراقة الدماء الفلسطين. وقد يتطور األمر الى مصادمات عنيفة بين الجانبين. جانب آخر
والراهن أن الفلسطينيين واعون . الفلسطينية سيساعد اسرائيل في النجاح بتعزيز صورة سلبية عن الفلسطينيين

  .لمثل هذا الجهد
مشاركة بتشكيل حكومة فلسطينية عند . هدف آخر بعيد المدى وخطير قد ينتج عن التصريحات االسرائيلية

رويج مقولة عدم وجود شريك فلسطيني األمر الذي حماس سوف يساعد االسرائيليين في االستمرار في ت
ومن غير المستبعد أن اسرائيل  . يعفيهم، حسب الفهم االسرئيلي، من تكرار انسحاب آخر من الضفة الغربية

تريد لي ذراع ابو مازن وسلطته الركيكية أكثر وأكثر وتخويفهم من ان حماس ستسيطر على السياسة 
ضل للسلطة وألبو مازن بالتحديد تقديم التنازالت لالسرائيليين لقاء مساعدته في بالتالي فمن األف. الفلسطينية

  .اجراء انتخابات وأبقائه في الحكم
االنتخابات الفلسطينية مطلب فلسطيني في غاية األهمية وتخدم المصلحة الفلسطينية وبخاصة في ضوء 

  . محرراالصطفافات السياسية والتناحر الداخلي على إدارة قطاع غزة ال
من الواضح ان التصريحات االسرائيلية تنم عن فهم كولونيالي كالسيكي يهدف الى خلق بلبلة ولبس استراتيجي 

ولعل االسرائيليين بشكل عام ال يرون ضررا من . عن طريق عملية حرمان مواطنين من حقهم في االنتخاب
لموقف االزدواجي وضوحا إذا ما رأينا ويتجلى ا.  لدى اآلخرينdisenfranchisementان تكون هناك عملية 

  .التصريحات الكثيرة التي تربط بين دمقرطة الفلسطينيين والعرب عموما والتقدم في المسيرة السلمية
  22/9/2005الغد األردنية 
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  مباراة العسكرة والسياسة.. إسرائيل وحماس

   عدنان أبو عامر 
معارضته شارون ة، أعاد رئيس الوزراء اإلسرائيلي من داخل األراضي األمريكية، ومن مقر األمم المتحد

، 2006 يناير 25المتكررة لمشاركة حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 
مضيفا هذه المرة عدة إجراءات ستتخذها إسرائيل لعرقلة االنتخابات الفلسطينية إذا شاركت فيها حماس، منها 

أعلنت : وقال شارون. الطرق في الضفة الغربية لمنع الفلسطينيين من اإلدالء بأصواتهمعدم إزالة حواجز 
بوضوح بقدر ما يمكنني أننا نعارض رسميا مشاركة حماس في االنتخابات ما دامت لم تنزع سالحها، ولم تلغ 

  .ميثاق حماس الذي يعتبر وثيقة مرعبة
 األمريكية والتي تعتبر أن مشاركة حماس في العملية وينسجم موقف شارون هذا مع آراء البعض في اإلدارة

بل إنه وعلى حد قول  السياسية قبل نزع سالحها أمر غير مشروع ويعرقل السير قدما تجاه العملية السياسية،
-وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس في خطابها أمام األمم المتحدة أن ثمة بعض الحركات المسلحة 

  .عتبر عدوا للتقارب بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ت-منها حماس
ولم تكن هذه المرة األولى التي تنطلق فيها هذه المواقف والتصريحات عن األمريكيين واإلسرائيليين ضد 
حماس؛ فقد صدرت تصريحات مشابهة منذ أن أحرزت الحركة تقدما قويا في االنتخابات البلدية الفلسطينية في 

  .، وهو ما ساهم في أن يعيد الجميع حساباتهم في كيفية التعامل مع الحركة من جديد2005يناير ومايو 
  أهداف إسرائيل

تتزامن هذه التصريحات مع احتفاالت الفلسطينيين باالنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، وكانت حركة حماس 
جزئي انتصارا للمقاومة الفلسطينية هي األكثر ظهورا ميدانيا وشعبيا على اعتبار أنها ترى في هذا االنسحاب ال

 األمر الذي دعا البعض إلى القول إن ذلك سيجد طريقه بالتأكيد عند ذهاب ،على آلة الحرب اإلسرائيلية
  .الفلسطينيين إلى صناديق االقتراع

ووفق آخر التقديرات، فإن حماس مرشحة للفوز بنسبة متقدمة في االنتخابات التشريعية بما يسمح لها 
ويشكل ذلك كابوسا للحكومة اإلسرائيلية حتى وإن أعلنت حماس بشكل مبدئي . اركة في الحكومة المقبلةبالمش

فإسرائيل ال تريد أن ترى من يعتبر . عدم رغبتها في االنفراد بتشكيل حكومة فلسطينية تتعامل مع إسرائيل
البلد، ويشجع حركة ة ومقدرات نفسه المسئول عن االنسحاب من غزة وكأنه يكافأ عبر اإلمساك بزمام السلط

  .المقاومة في الضفة الغربية ومناطق أخرى
وعلى هذا ال تؤمن إسرائيل مطلقا بفكرة احتواء حماس عبر مشاركتها في االنتخابات واندماجها في العملية 
السياسية باعتبارها حركة إسالم سياسي، كما تنادي بذلك بعض مراكز األبحاث الدولية ومنها مجموعة 

ألزمات الدولية، لكنها تسعى إلى تحقيق معادلة يصعب قبول أي من األطراف الفلسطينية بها هي نزع سالح ا
حماس، وفي الوقت نفسه استبعادها من العملية السياسية أو على أدنى تقدير أن تبقى مشاركتها في الحد األدنى 

  .الذي ال يسمح بالتأثير على مجريات السلطة الفلسطينية
 األمريكي على حركة حماس هو أن إسرائيل تعمل على ضرب عدة -من هذا التضييق اإلسرائيلي واألخطر 

  :عصافير بحجر واحد في الداخل الفلسطيني
تسعى إسرائيل قدر اإلمكان إلى تأجيج الصراع الداخلي بين السلطة وحماس من خالل إثارة هذه : أوال

رة المشاعر بين الطرفين لتوفر أرضية خصبة لنشوب هذا التصريحات وبعض المعلومات األمنية المضللة إلثا
  . الصراع
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تعمل إسرائيل على إشغال السلطة وحماس والفصائل األخرى بهذا الملف الداخلي الشائك بحيث يتناسون : ثانيا
 الملفات الكبيرة العالقة في أعقاب االنسحاب اإلسرائيلي، وخاصة المعابر واألسرى ومستقبل -ولو لفترة-

  .فة الغربية وغيرهاالض
إن تعمد تكرار المسئولين اإلسرائيليين هذه النغمة من التصريحات بين الفينة والفينة يعمل على تأليب : ثالثا

الرأي العام الدولي ضد حركة حماس، ويعزز إلى جانب الضغوط التي تمارسها اإلدارة األمريكية وبعض 
ماس، من فرص تعطيل أو تأجيل االنتخابات مرة تلو المرة األطراف اإلقليمية األخرى على كل من السلطة وح

بحيث تجد إسرائيل أفضل المخارج للتعامل مع هذا المأزق الذي تسببه حركة حماس بخوضها المعترك 
  .السياسي

  الرد الفلسطيني
بو الموقف الرسمي للسلطة قد استجاب مؤخرا لرغبات الداخل أكثر من تأثره بضغوط الخارج، وذلك بتحديد أ

مازن موعدا محددا ونهائيا للجولة األخيرة من االنتخابات البلدية والمحلية التي أجلت أكثر من مرة دون 
 فالسلطة تدرك أن تراجعها عن هذه االلتزامات هو ،توضيح سبب مقنع لذلك وكذا بالنسبة لالنتخابات التشريعية

  .تراجع شعبي في درجة تأييدها
بشكل عام؛ فالحركة التي باتت تدرك حجم جماهيريتها وتستعد ال للمقاومة فقط أما موقف حماس فقد بدا هادئا 

كما سبق، وإنما لخوض عملية سياسية تستلزم الحيل والذكاء وعدم االندفاع السياسي، تلعب على أوتار 
  .ويتحير الكثيرون في تفسير سلوكياتها. السياسة

دية، حيث ذكر سامي أبو زهرى الناطق باسم الحركة في فلم تتجاوز هذه التصريحات الردود اإلعالمية التقلي
غزة أن تقويض االنتخابات لن يضعف حماس، بل على العكس سيؤدي إلى تصعيد المقاومة ضد االحتالل، 
وهو تصريح ذكي ال يقدم تهديدا مباشرا بقدر ما يربط بين انتخابات حرة تشارك فيها الحركة وااللتزام بعدم 

  .ركةالرد العسكري من الح
مشاركة محدودة جدا في نزع السالح، وماس تقابل أهداف إسرائيل تجاهها ومن ثم يمكن القول إن حركة ح

 بتصريحات وتحركات سياسية وعسكرية محسوبة بدقة، فال هي مسيسة دون عسكرة، أو معسكرة دون السلطة
  .مسيسة

عض التحليالت اإلسرائيلية مثلما ويزعج هذا السلوك الحماساوي الطرف اإلسرائيلي، وهو ما تعبر عنه ب
 حين زعمت أن حركة حماس تتسبب في 2005-9-7عبرت عنه عميرة هاس في صحيفة هاآرتس يوم 

دعايتها العسكرية بإثارة منطقية بين تحضيراتها لالنخراط في اللعبة السياسية الفلسطينية البرلمانية، وأخالقيات 
  .لذي تدعو لهالسالح اإللهي والصراع العسكري المتواصل ا

  ماذا لو لم تشارك حماس؟
على أية حال، ال توجد إمكانية عملية نابعة من الداخل الفلسطيني للحيلولة بين حماس والمشاركة في االنتخابات 
القادمة، وربما يكون ذلك موقفا دوليا رغم التصريحات اإلسرائيلية المتكررة، كما أن اإلدارة األمريكية 

زن اإلصالحية لن تسترسل في الضغوط على حماس إلى قدر الممانعة عمليا من ولمساندة جهود أبو ما
  .مشاركتها في االنتخابات التشريعية

ويعزى ذلك إلى أن استبعاد حماس من المشاركة سيقود فلسطينيا إلى أزمة حادة بين الفصائل ويفقد السلطة 
بة التصويت واالقتراع والنتائج غير شرعيتها؛ بل إن االنتخابات لو تمت دون مشاركة حماس فستكون نس

أيضا . مشجعة على اإلطالق، وستذكر الجميع باالنتخابات التي حصلت في بعض الدول تحت حراب االحتالل
سوف تتحول الحركة تدريجيا إلى حركة سرية أكثر من الوضع الحالي، وبالتالي ال يجد أحد عنوانا يتصل به 

  . لرؤية أحداث ال يحبذها فلسطيني عاقلبالحركة؛ األمر الذي قد يفسح المجال
  21/9/2005اسالم اون الين 
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  شارون ومشاركة حماس في االنتخابات

     ياسر الزعاترة 
من الصعب النظر إلى تصريحات شارون حول مشاركة حماس في االنتخابات خارج سياق جنون العظمة الذي 

من جراء   ينفي حالة الضيق التي يعاني منهابمصافحته، لكن ذلك اللأصابه جراء اصطفاف زعماء العالم 
الخطاب الذي تتبناه حماس حيال المقاومة والسالح ومد اإلنجاز الذي تحقق في غزة نحو الضفة الغربية، وهو 
أمر سيكون له ما بعده في سياق مواجهة مخططاته لتعزيز االستيطان في الضفة والقدس، كما سيكون له ما 

 في تثوير الشارع الفلسطيني ضد مشروع دولة غزة التي تتعامل مع الصراع بعده على صعيد االستمرار
بمنطق دول الجوار، أو ضد مشروع الحل االنتقالي بعيد المدى الذي يؤبد النزاع ويجعله محض نزاع حدودي 

  .بين دولتين جارتين
ط التبعية الذي تبديه بالنسبة لواشنطن فإن موقفها من تصريحات شارون هو في جانبه األساسي استمرار لنم

إدارة بوش لهواجس شارون منذ ثالثة أعوام أو أكثر، لكنه من جانب آخر يفضح طبيعة العقلية األمريكية في 
التعاطي مع القوى اإلسالمية ذات الخلفية الجهادية، فما هو مقبول في واقع الحال هو ثوار سابقون وافقوا على 

  . اءتهمبدأ التعاون مع المحتل والعمل تحت عب
مطلوب من حماس لكي تكون مقبولة من شارون وبوش وكوندوليزا رايس؛ ليس فقط أن تلقي السالح وتنخرط 
بكليتها في العملية السياسية، بل مطلوب منها أيضاً أن تعلن التخلي عن برنامجها السياسي وتلغي ميثاقها، بل 

  . عن التفاصيلربما أن تقبل أيضاً بكل ما تفرزه عملية التفاوض بصرف النظر
المطلوب إذن هو حركة جديدة، سلمية الطابع ليس للسالح أو المقاومة في برنامجها مكان، لكن شارون واهم، 
فحماس لن تفعل ذلك حتى لو قتل رجالها وقادتها عن بكرة أبيهم، فكيف وهي واثقة من أن مشروع التفاوض 

ارون القائم على نجاح االحتالل األمريكي للعراق الجديد ال يملك أدنى أفق للنجاح، في حين يبدو مشروع ش
  ومد النفوذ الصهيوني في كل المنطقة في انتظار الفشل بسبب المقاومة العراقية الباسلة؟ 

من غير المتوقع أن يمنع شارون حماس من المشاركة، لكنه سيفعل كل ما في وسعه لتقليل حجم حضورها 
 الضفة الغربية ومنع التصويت في القدس، وهي مسائل لن تغير باالعتقاالت والمطاردة ونصب الحواجز في

كثيراً في واقع اللعبة، ألن حماس لن تحصد الغالبية مع أنها تستحقها، ليس فقط ألن السلطة لن تسمح بذلك 
حتى لو انقلبت على اللعبة كما فعل عسكر الجزائر إذا لم يجد التزوير الفني، بل أيضاً ألن حماس نفسها لن 

ى إلى ذلك سعياً حقيقياً إدراكاً منها للمعطيات السياسية الداخلية والخارجية، فلسطينياً وإسرائيلياً وعربياً تسع
  .ودولياً

النتيجة أن حماس ستدخل االنتخابات وستحصل على حصة معقولة، وإن تكن أقل من حقها، لكن ذلك سيحدث 
  .عبة الدولة المؤقتةفيما هي متمسكة بمسار المقاومة، وفيما هي تواصل فضح ل

األزمة إذن هي أزمة شارون وليست أزمة حماس، بل وال حتى أزمة السلطة التي سترفض شرط شارون 
وسيحصل حزبها على الغالبية بأية وسيلة، فيما ستأخذ فرصتها في التحرك بمشروع أوسلو الجديد وصوالً إلى 

  . فشل المحافظين الجدد في العراقأجله المحتوم الذي ال تحدده فقط غطرسة شارون، بل أيضاً 
  22/9/2005 الدستور

  
 السلطة تتداعى في غزة وحماس تستعد لتحقيق إنجاز انتخابي مهم: إسرائيل

 حلمي موسى
انشغلت الحلبة البرلمانية اإلسرائيلية يوم أمس في مناقشة العالقة اإلسرائيلية الفلسطينية في أعقاب تنفيذ خطة 

 والمواقف التي أبداها قادة عسكريون وأمنيون وسياسيون أن الوضع يتجه نحو مزيد وبدا من التقارير. الفصل
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واتهم يوفال شتاينتس مصر بأنها . من التصعيد وأن بؤرة الصراع الساخن المقبلة ستكون في الضفة الغربية
سكين تتصرف على حدود قطاع غزة بالطريقة التي تتصرف بها سوريا على الحدود مع العراق، كما أن دي

وليس صدفة أن يأتي . أعلن أن السلطة الفلسطينية بالكاد تعمل وأن حماس تعزز نفوذها على حساب السلطة
 للسلطة الفلسطينية على الشروع بتفكيك ما تسميه البنى التحتية  الدوليةهذا النقاش بعد ساعات من حث الرباعية

 من مشاركة حماس في االنتخابات الفلسطينية قبل فقد رأت إسرائيل في هذا اإلعالن تأكيدا لموقفها. لإلرهاب
وقال ديسكين أن دور السلطة الفلسطينية بات ينحصر تقريبا في إدارة خدمات الجمهور من دون . نزع سالحها

وقال أن . ويتعذر في نظره على محمود عباس السيطرة على الجمهور الفلسطيني. القدرة على فرض النظام
أنه جرى تهريب حوالي ثالثة آالف بندقية ومليون ونصف طلقة ومائة وخمسين تقديرات جهازه تشير إلى 

قاذف آر بي جي ومئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة وكمية من المسدسات خالل أيام الفوضى على 
وأشار إلى أن . ولكن ديسكين ركز في حديثه أكثر من أي شيء آخر على وضع السلطة الفلسطينية. الحدود

تراكم عناصر القوة تمهيدا لالنتخابات المقبلة التي تضع فيها نفسها كقوة موازية للسلطة الفلسطينية حماس 
وتحدث عن الضعف الذي أصاب حركة فتح وقال أنه إذا لم تعزز هذه الحركة . ترفض االنصياع لتعليماتها

ة أوضح ديسكين للمراسلين وبعد الجلس. مكانتها فسوف يكون من الصعب على أبو مازن السيطرة على السلطة
وأشار إلى أن . العسكريين أن السلطة ال تملك القدرة على توجيه األوامر لحماس، وأن أبو مازن يخاف منها

وقال أن أبو مازن ال يملك جهاز سيطرة ناجعا داخل فتح، فهو . مشكلته الكبرى تكمن في تفكك حركة فتح
طة ليس هناك أي أمل بسيطرة السلطة بشكل فعلي، وإذا جنرال بال جنود، ومن دون فتح قوية تدعم السل

تواصلت األمور على هذه الشاكلة فلن تتمكن األجهزة األمنية، حتى إذا حصلت على مليون بندقية، من فرض 
وهم يتطلعون إلى تحقيق إنجاز مهم . وقال أن جهاز حماس االنتخابي ناجع جدا ونشطاءه منضبطون. النظام

وأنهى ديسكين تقريره حول هذا الجانب بالقول أنه بعد االنسحاب . ن ليس تحقيق الفوزفي االنتخابات، ولك
اإلسرائيلي من قطاع غزة ستتحول الضفة الغربية إلى القاطع المركزي الذي تحاول فيه العناصر اإلرهابية 

  .تنفيذ عمليات
  22/9/2005السفير  
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