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   حماس تنفي تعديل ميثاقها وتتمسك بكل فلسطين  .1
 نفى الدكتور محمد غزال أن الحركة قد تعدل ميثاقها الذي ينص على تدمير - مصطفى الصواف-غزة

ماس موقفها ثابت من إسرائيل وميثاقها لن يتغير تجاه إسرائيل وثوابت وقال إن ح. إسرائيل، وتعترف بها
اتهم الدكتور غزال مراسلة وكالة األنباء العالمية رويترز  و.حماس المعروفة لن تتغير بأي حال من األحوال

لة ووجه غزال رسا .غزالبالتالعب في الكلمات، وقطع للجمل وتالعب في المعاني وتركيب معان لم يدل بها 
 على شكل 2005-9-21فوجئت بالخبر الذي تم تداوله ونشره األربعاء :  قال فيها .خطية إلى وكالة رويترز

 حيث اختصرت الخمسة ،لقاء صحفي معي والذي احتوى أقواال لم أقلها وأعطى انطباعات ليس لي عالقة بها
ير حقيقي عني وعن حركة واألربعين دقيقة في بضع جمل أخذت من النص مبتورة لكي تعطي انطباعا غ

  .حماس باإلضافة إلى بعض األقوال التي لم أقلها بالشكل الذي وردت فيه
22/9/2005اسالم اون الين   



 

 4

  
  ديسكين يطلب من نظرائه في الغرب وقف االتصال مع حماس .2

ـ              ،كشف رئيس الشاباك  : تل أبيب  ن  انه كان قد اتصل برؤساء المخابرات في دول الغرب المختلفة ودعا كل م
وقال  .يقيم منها اتصاالت مع حماس الى وقف هذه االتصاالت ألنها تلحق الضرر بالعملية السلمية في المنطقة               

واعتبر االنسحاب من غزة، أحد األسباب فـي        . ان حماس تزداد قوة في المناطق الفلسطينية خصوصا في غزة         
وقال ان زيـادة قـوة هـذه       . حركة وقوتها ذلك، باعتبار ان الوجود االسرائيلي في أية منطقة، يحد من نشاط ال           

  . وأعرب عن قلقه من أن تترجم هذه المعادلة في انتخابات التشريعي. الحركة تتم على حساب السلطة وفتح
  23/9/2005الشرق األوسط 

  
   الفصائل إلى المساعدة في االعمار   يدعوعباس .3

 الفصائل إلى المساعدة فـي      ,مدينة غزة أمس  دعا عباس بعدما افتتح بئرا ارتوازية جنوب         : طاهر النونو  ،غزة
  .فصائل الرئيسيةال إنهاء المظاهر المسلحة الذي أعلنته  بقرارقطاع، مرحباال في ءاالعمار والبنا عملية

  23/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

  الحدود جزء من قضايا الحل النهائي:  ردينةأبو .4
سرائيل اتخاذ اية اجراءات احادية على الحدود مـع قطـاع            اكد نبيل ابو ردينة انه ال يجوز ال        :وكاالت - غزة

 وشدد على ضرورة عودة اسرائيل الى طاولة المفاوضـات للتوصـل الـى              ،غزة دون التوصل التفاق نهائي    
  .اتفاقات بشان قضايا الحل النهائي

  23/9/2005االتحاد االماراتية 
  

  التشريعي يحدد مصير حكومة قريع  .5
 خالل  من , المجلس التشريعي االثنين المقبل    هيحددسمصير حكومة قريع     أن   22/9/2005 48 عرب   نشر موقع 

 او  , أو تشكيل حكومة طوارئ    , من بينها حجب الثقة عن الحكومة      ,نواباللبت في عدد من االقتراحات تقدم بها        ا
ة التامة عن  او حجب الثقة عن وزير الداخلية وحده الذي يحملّه التشريعي المسؤولي           ,تشكيل حكومة وحدة وطنية   

جلسة دون اخـذ قـرار واضـح منحـاز          ال الديك إن المجلس لن يخرج من         أحمد وقال. حالة االنفالت االمني  
  .لجماهير الشعب ولمفهوم سيادة القانون

حاتم عبد القادر حمل    أن    : القدس المحتلة   من  كامل ابراهيم  عن مراسلها  23/9/2005 الرأي األردنية    وأضافت
نحن أمام انفالتين، وليس انفالتا واحدا، إنفالت أمني تجاوز كل الحدود،           : وقال. ة قريع بشدة على سياسة حكوم   

وكـشف عـن     .وانفالت سياسي يظهره تضارب الخطاب االعالمي والسياسي بين الرئاسة، ومجلس الوزراء          
ال :  وأضاف .جانب من التماس حجب الثقة يتعلق بطريقة تعاملها مع القدس وقضايا واحتياجات المواطنين فيها             

 . مجرد شعار يرددها، ويبدو أن الحديث عنهاوزارات تعنى بشؤونالتوجد هناك سياسة في كل 
  
   بزيادة مقاعد دائرة القدسونطالبي المقدسيون .6

ناشدت المؤسسات والشخصيات الوطنية واالعتبارية المقدسية عباس بزيادة نسبة مقاعد المجلس           : وفا ـ القدس
  .ائرة القدس من ستّة الى عشرة، والتعامل معها كعاصمة وليس كمحافظةالتشريعي المخصصة لد

  23/9/2005األيام الفلسطينية 
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  إعادة فتح معبر رفح ألول مرة بعد اإلنسحاب  .7
أعيد اليوم فتح معبر رفح البرى وذلك ألول مرة بعد االنسحاب الكامل بتواجد فلسطيني مـصري                : ألفت حداد 

وسيبقى مفتوحا حتى يوم غـد      , أن العمل يسير علي ما يرام ومن دون مشاكل        : ةوقالت مصادر فلسطيني   .فقط
  .للسماح للطلبة الفلسطينيين والحاالت اإلنسانية والذين لديهم إقامات في دول أخرى بالخروج من القطاع

 23/9/2005 48عرب 
  
   والمتابعة لقضية فلسطينتصالالتشكيل لجنة ا .8

ل القرار القاضي بتشكيل لجنة اتصال مكونة من كل مـن الـيمن، ماليزيـا،                قام ناصر القدوة، بتفعي    :نيويورك
لجنة التي تترأسـها     ال تهدف هذه  .تركيا، السنغال، فلسطين، المغرب واألمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي        

 المغرب، إلى االتصال والمتابعة مع أطراف الرباعية والفاتيكان لوضعهم في صـورة الموقـف والتطـورات               
  .والمستجدات على الساحة الفلسطينية، مع التركيز بشكل خاص على قضية القدس

  22/9/2005الحياة الجديدة 
  
   غزةىلإلمطاردون يعودون من مصر ا .9

اوضحت مصادر فلسطينية امس ان عددا كبيرا من المطاردين لقوات االحتالل  :رام اهللا  ـ من وليد عوض
سحاب االسرائيلي من هناك، وااليام القادمة ستشهد عودة المزيد من قطاع غزة عقب االنالى عادوا من مصر 

وعاد الي غزة نشطاء من حماس كانوا فروا الي االراضي المصرية، واحد هؤالء عمر األسطل . المطاردين
 عاماً 12عضو في كتائب القسام عاد إلي منزله في مدينة خان يونس بعد غياب قسري استمر طوال وهو 

 .ديد من البلدان العربيةقضاها في الع
22/9/2005القدس العربي   

 
  حماس تتوعد مجدداً باستهداف المنطقة األمنية شمال القطاع  .10

قال مشير المصري إن إقامة منطقة أمنية شمال قطاع غزة سيعمل على تفجير األوضاع من جديد واصفاً 
وأكد أن المقاومة الفلسطينية  .الية للقطاعالتصرف اإلسرائيلي الجديد بأنه مزارع شبعا جديدة على الحدود الشم

  . تشعر بحرية كاملة في الرد على هذا االعتداء مشيراً إلى أن العدو اإلسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك
23/9/2005البيان    

  
 سعدات زوجة ىقامة الجبرية علسلطات االحتالل تفرض اإل .11

سرائيلي االقامة الجبرية في مدينة رام اهللا، علي عبلة فرضت سلطات االحتالل اال :غزة ـ من رائد موسي
زوجة أحمد سعدات، وبموجب قرار االقامة الجبرية، ستحرم سلطات االحتالل، عبلة سعدات من  سعدات،

ورأت سعدات، في تصريحات . الخروج من مدينة رام اهللا او الوصول الي أي مدينة أخري في الضفة الغربية
 . تالل تهدف من وراء هذا االجراء الي منعها من زيارة زوجها في السجنصحافية أن سلطات االح

23/9/2005القدس العربي   
  

 سرائيليينإحماس تعلن استعدادها لخطف جنود  .12
 حسن يوسف خالل مهرجان نظمته حماس في رام اهللا من غير المعقول ان الشيخقال : بيت لحم ـ ا ف ب

 حتي خطف جنود ،خيارات الطالق سراحهم امامنا مفتوحةيبقي اسرانا في سجون االحتالل، وكل ال
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ال تستطيع اي قوة علي االرض نزع سالحنا، وال تستطيع ان تصادر حقنا في المقاومة :  مضيفا.اسرائيليين
ومن هذه المعارك، علي حد قوله، معركة القدس، ومعركة الدولة، ومعركة  .ألن معارك كثيرة ما زالت امامنا

ن حركة حماس ستشارك في االنتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة  مؤكدا أ.طان والجدار، واالستيىاالسر
 .سواء رضيت اسرائيل وامريكا ام لم ترضيا

23/9/2005القدس العربي   
  

   سعدات يعلن رفع دعوى ضد الحكومتين البريطانية واالميركيةحمدأ .13
فاقه الى سجن في غزة، وقال انه يرفض انهاء الصفقة  نقله وراالمين العام للجبهة الشعبيةرفض : سائدة حمد

واكد عقب لقائه قريع الذي زاره في السجن، ان . بصفقة جديدة او تحويل غزة الى منفى او سجن للمناضلين
دعوى قضائية سترفع على الحكومة البريطانية لدى القضاء البريطاني لمخالفتها القانون البريطاني والفلسطيني 

  .شراف على اعتقاله ورفاقه في سجن اريحا، وان االمر نفسه سيتم في الواليات المتحدةوالدولي باال
23/9/2005الحياة   

  
   يد القوات اإلسرائيليةى علمن الجهاد 3مقتل  .14

 الجمعة إثر حملة دهم نفذتها القوات اإلسرائيلية على مبنى شمال  اليوملقي ثالثة فلسطينيين مصرعهم فجر
الجيش اإلسرائيلي أن قواته حاصرت المبنى الذي احتمى به عدد من العناصر المسلحة وزعم  .مدينة طولكرم

 بادر ثالث بفتح النيران على الجنود ،التابعة للجهاد اإلسالمي، وفيما حاول اثنان من العناصر الهرب من المبنى
وقتل العنصر الثالث  .مثلولقي اثنان من العناصر مصرعهما عندما ردت القوات اإلسرائيلية بال .اإلسرائيليين

  .رويترز .الذي تمكن من الفرار من المبنى، في تبادل إلطالق النار مع قوات إسرائيلية
23/9/2005سي ان ان   

 
  حماس والجهاد تطالبان الرباعية باالعتذار للشعب الفلسطيني  .15

ل الصهيوني، ألنه هو كان األولى باللجنة الرباعية أن توجه ضغوطها على االحتال: قال الشيخ حسن يوسف
الذي يمارس العدوان ضد الشعب الفلسطيني بكل أشكاله، من استيطان وعزل وبناء للجدار واقتحامات 

  .واغتياالت واعتقاالت ويرفض اإلفراج عن األسرى، ويتنكر أيضا لحقوقهم
ألهلية بين من جانبه رأى خالد البطش، أن الهدف من موقف اللجنة الرباعية هو خلق حالة من الحرب ا
وطالب  .الفلسطينيين، لكي تسيء إلى اإلنجازات التي حققها الشعب الفلسطيني بخروج االحتالل من قطاع غزة

اللجنة الرباعية بـاالعتذار للشعب الفلسطيني عن هذا الموقف، ورفع وصايتها وتدخلها بالشأن الفلسطيني 
  . أحدالداخلي، ألن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى وصاية من

23/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

  القدس والضفة زالة المستوطنات في إامكانية يؤكد  :زيدانصالح  .16
 قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ان اإلنجاز التاريخي الذي حققه شعبنا من خالل المقاومة :غزة

الضفة هو أمر ممكن معتبرا هذا اإلنجاز بإزالة مستوطنات غزة، يؤكد على أن تفكيك مستوطنات القدس و
وأضاف زيدان خالل الندوة األسبوعية التي تنظمها جمعية . الجزئي بداية الفشل للمشروع األمني اإلسرائيلي

أساتذة الجامعات بغزة أن معركتنا الكبرى المتمثلة في التصدي لالستيطان والجدار في الضفة تتطلب وحدة 
  .ومة موضحا أن سالح المقاومة خط أحمر ينبغي عدم االقتراب منهوطنية حقيقية وحماية المقا

22/9/2005الحياة الجديدة   
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  شهيدان باعتداءات إسرائيلية في الضفة الغربية .17
قوات االحتالل بالتعمد في قتـل      اتهموا   مواطنون فلسطينيون    أن 23/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   ذكر

وقال شهود عيان إنه في أعقاب قيـام         .معسكر دوتان قرب مدينة جنين     على مدخل     أمس الشاب حنتولي صباح  
قوات االحتالل بإخالء المعسكر توجه إليه عدد من المواطنين الفلسطينيين لالحتفال بإخالئه، وأثنـاء وجـودهم      

تقل عدداً  داخل المعسكر، فاجأهم جنود االحتالل وأطلقوا النار عليهم، مما أدى إلى مقتل الشاب حنتولي، فيما اع               
  .من المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا داخل المعسكر

 مصادر طبيـة فلـسطينية ان فتـى         من: أمين أبو وردة   عن مراسلها  23/9/2005الخليج اإلماراتية    وأفادت
فلسطينيا استشهد متأثرا بجروح اصيب بها الشهر الماضي جراء انفجار جسم مشبوه اثناء قيامه برعي اغنامـه   

واضافت المصادر ان مستشفى سوروكا حول الفتى ابو عرام قبل اربعة ايام إلـى المستـشفى                . ة يطا في منطق 
  .االهلي في الخليل حيث استشهد أمس

  
  قطعاٌن من المستوطنين يستفردون بشاب مقدسي ويقتلونه .18

دينـة  فتكت مجموعةٌ من المستوطنين اليهود في تل أبيب بشاب فلسطيني من سـكان م             :   قدس برس  ،الناصرة
القدس المحتلة، عندما انهالوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة تـوفي علـى                  

، وأن الشرطة تمكنـت مـن       )إسرائيليين(وزعمت المصادر أن الشاب المقدسي طُِعن خالل شجار مع           .إثرها
  .اعتقال المشتبه فيه بعملية الطعن، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل

  23/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  ثالثة فتية فلسطينيين قاصرينإعتقال  .19
، اعتقلت قوات االحتالل ثالثة فتية فلسطينيين قاصرين في بين قريتي مردا وجماعين قضاء قلقيليـة              :  ب‚ف‚أ

يدة شمال  واقتحمت قوات االحتالل مخيم عا    . زعمت مصادر االحتالل أن الفتية كانوا يحملون زجاجات حارقة        
انتشرت قوة من جيش االحتالل مكونة من عدة دوريات في أحياء المخيم وشـوارعه واغلقـت                كما  ‚ بيت لحم 
 .شن جنود االحتالل حملة اقتحام وتفتيش للمنازل ودمروا محتوياتها واعتدوا على أصـحابها            في حين   ‚ مداخله

م خالل حملة تمـشيط ومداهمـة واتهمـت         واعلنت عن اعتقال اربعة فلسطينيين في منطقتي رام اهللا وبيت لح          
  .المعتقلين بالعضوية في حماس والجهاد

 23/9/2005الوطن القطرية 
  

   بهدف الوصول إلى قبة الصخرةنفاقاًأاسرائيل تحفر  .20
حذرت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات من خطورة الحفريات التي تقـوم بهـا سـلطات               :  يوسف الشايب 

 ً،واوضحت مؤسسة االقصى ان  خطورة الحفريات تكمن بحجمهـا عمقـا           . االحتالل بجانب المسجد األقصى   
 وطوالً، وبقربها من المسجد األقصى، وتأثيرها الخطير على أساسات المـسجد األقـصى والبيـوت                ،عرضاً

واسـتمع   .المالصقة، مشيرة الى حفر سلطات االحتالل أنفاقا جديدة متشعبة توصل إلـى المـسجد األقـصى               
ؤسسة إلى شهادات كثيرة تؤكد تواصل الحفريات اإلسرائيلية في المنطقة المحاذية للمـسجد             المسؤولون في الم  

األقصى والمقابلة لقبة الصخرة المشرفة، بل وتؤكد شدة وعمق وخطورة هذه الحفريات مـن خـالل سـماع                  
لحفريـات  أصوات أدوات الحفر القوية بالليل والنهار، والمشاهدة العينية من قبل بعـض المقدسـيين لعمـق ا                

اإلسرائيلية وتشعبها، وقد استطاع بعض المقدسيين الدخول إلى عمق المنطقة التي تتم فيهـا هـذه الحفريـات                  
  .الخطيرة قبل أيام
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  23/9/2005الغد األردنية 
  

  صيادو خان يونس يستعدون لخوض غمار البحر .21
ة      يأمل عبد الجبار قنن من سكان مخيم خان يونس، في خوض غ             :آتب رائد أبو ستة    مار البحر قريبًا، ليعاود مزاول

ا          ذ م ونس من ة خان ي مهنته في صيد األسماك، بعد أن منعته قوات االحتالل اإلسرائيلي من الصيد قبالة شاطئ مدين
نوات  ع س ى األرب د عل رميم وإصالح       .يزي ادة ت ي إع ة ف ة الجنوبي اء المحافظ ن أبن صيادين م شرات ال رع ع وش

ود                 من جانبه، لفت خليل ا     .مراآبهم ى سرقة جن لبردويل، عضو الهيئة اإلدارية في نقابة الصيادين في المحافظة، إل
ا    و .قوات االحتالل لغالبية مواتير وماآينات تشغيل مراآب الصيد، في ظل غياب أصحابها     شكك البردويل في نواي

  . قطاع التي ال تزال تحكم سيطرتها على المجال البحري لل بالسماح بحرية الصيد  قوات االحتالل
  23/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  

  بشارة يدعو ألنجاح الفعاليات التي اقرتها لجنة المتابعة العليا .22
كما  . بياناً دعا فيه النجاح الفعاليات التي اقرتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية            أمساصدر عزمي بشارة    

قرية ومدينة والتعاون مع االخـوان فـي القـوى          اكد بشكل خاص على ضرورة اقامة اللجان الشعبية في كل           
كما دعاهم الى القيام بالتجنيد للتعبير عن االحتجـاج          . والحركات السياسية االخرى ألنجاح الفعاليات المختلفة     

واضاف انه ال يجوز ان يمر هذا الموضوع هذا العام كأنه احياء ذكرى فهنالك سؤال               . خاصة بعد قرار ماحش   
  . بيننا وبين المؤسسة االسرائيلية الحاكمة التي ترفض محاسبة من قتل ابناءنامفتوح وجرح مفتوح 

  22/9/2005 48عرب 
  

   في عرابةبقايا معسكر دوتانمقاول يشتري  .23
أعلن مقاول فلسطيني من بلدة عرابة عن شرائه بقايا معسكر دوتان بمبلغ قدره               :عالء المشهراوي والوكاالت  

إنه قام بشراء بقايا المعسكر للتعبير عن رفضه لالحتالل         : بهذه الخطوة قال   وعن سبب قيامه     ، ألف شيكل  250
  .، الذي زرع الذعر والقلق والموت والدمار في كل القرى المجاورة للمعسكر الجاثم فوق أراضي بلدة عرابة

  23/9/2005االتحاد االماراتية 
  

   معتقال650مركز فلسطيني يطالب باإلفراج عن  .24
 معتقال فلسطينيا من قطاع غزة فـي تحـد سـافر            650واصل إسرائيل احتجاز أكثر من      ت:  أنس عبدالرحمن 

فيما باشرت باتخاذ جملة من الخطوات لتسويغ استمرار احتجاز هؤالء المعتقلين مـن             ‚ لمعايير القانون الدولي  
وأشار . ل للقطاع مما يقدم دليال آخر على استمرار االحتال      ‚ الناحية القانونية والتعامل معهم على أسس عنصرية      

 الخاصة بحماية المدنيين    1949 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام       77المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان إلى المادة       
وأضاف المركز أنه وللتحايل على معايير القانون الدولي من أجل تبرير اسـتمرار احتجازهـا               . وقت الحرب 

تل غير شرعي لوصف معتقلين فلسطينيين هم في واقع األمـر           ابتدعت إسرائيل مفهوم مقا   ‚ لمعتقلين فلسطينيين 
  .مدنيون يتمتعون بالحماية القانونية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة

 23/9/2005الوطن القطرية 
  

  حملة خيرية لبناء بيت ألسير محرر من مجد الكروم .25
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رية مجد الكروم لبناء بيت يؤوي عائلة       بادرت جمعية أنصار السجين بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الشعبية في ق          
وذكرت الجمعية أن مساعدتها لألسير المحرر ترجع إلى أن األسير خـرج مـن               .األسير المحرر جميل دياب   

ودعت الجمعية المؤسسات الخيريـة      .سجنه مريضاً ال يقوى على العمل، وأنه يعيل عائلة مكونة من ستة أبناء            
ناء معتبرة إياه قضية إنسانية من الطراز األول، كما ناشدت المؤسسات وأهل            واإلنسانية للمساعدة في إكمال الب    

  .الخير العمل على تبني مشاريع مشابهة
  23/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   تلموند يضربن عن الطعامأسيرات .26

 118دهن  في سجن تلموند والبـالغ عـد   األسيرات اعلن نادي االسير الفلسطيني أمس ان :ب‚ف‚ أ،بيت لحم
‚ اسيرة اضربن عن الطعام لمدة يوم واحد تمهيدا العالن اضراب مفتوح اذا لم يتم اصالح ظـروف حبـسهن                  

ونقل محامي النادي عن اسيرات التقى بهن انهم يواجهن سياسة االستفزازات والتعـرض للـشتائم مـن قبـل                   
نهن يتعرضن للعقوبات ألتفه    السجانات حيث اصبحت ظروف حياة السجن تزداد سوءا يوما بعد يوم موضحا ا            

واوضح ان األسـيرات يتعرضـن لتعـريتهن        ‚ االسباب وتفرض عليهن الغرامات المالية او الحبس االنفرادي       
واذاللهن اثناء التفتيش لدى الذهاب الى المحاكم او لمقابلة المحامي واضاف ان إدارة السجن اقدمت على عزل                 

  .ريات تم نقلهن إلى زنازين انفرادية في سجن الرملةممثلة األسيرات آمنة منى واربع اسيرات أخ
 23/9/2005الوطن القطرية 

  
  ! بدفع ثمن العالج األسرىالسجون الصهيونية تطالب .27

، جاء فيه ان مصلحة السجون االسرائيلية تطالب االسرى دفـع           أمسعممت جمعية أطباء لحقوق اإلنسان بيانًا       
وعرضته كمثـال   . هللا من رام  ت الجمعية قصة األسير، التميمي،    ونشر. ثمن عالجهم وتلقيهم الخدمات الصحية    

وبرر طبيب صهيوني طلب الدفع الذي يناقض التـزام         . جحاف السائر ضد االسرى من وراء القضبان      إلعلى ا 
مصلحة السجون برعاية كل من هو في عهدتها؛ بأن قانون التأمين الصحي العام ال ينطبق إال على مـواطني                   

  .رهالدولة حسب تعبي
  22/9/2005 48عرب 

  
  األردنيين توحيد اللجان المهتمة بشؤون األسرى دعوة الى .28

دعا ناشطون حزبيون ونقابيون وأسرى محررون من السجون االسرائيلية الى توحيـد            : محمد سويدان عمان،  
 بلـغ   اللجان والهيئات التي تسعى وتنشط من اجل تحرير االسرى االردنيين في السجون االسـرائيلية والـذين               

وأعلن عن تأسيس اللجنة الشعبية لرعايـة وتأهيـل          . اسيرا ومعتقال، حسب آخر احصائيات شعبية      36عددهم  
األسرى االردنيين، لتنضم الى لجنة أهالي األسرى والمفقودين األردنيين في السجون اإلسرائيلية التي تتابع منذ               

وكشف االسير المحرر وائل االمير اهداف هذه        . قضية األسرى، باإلضافة الى لجان نقابية وحزبية       1997عام  
اللجنة ومنها مساعدة االسرى المحررين على التأقلم وتذليل الصعاب االجتماعية واالقتصادية والنفـسية التـي               

  .تواجههم، وحشد الرأي العام المحلي للمطالبة باإلفراج عن األسرى االردنيين
  23/9/2005الغد األردنية 

  
  دعم دولي ضد حماسبيريز في لندن لحشد  .29
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واصلت اسرائيل حملتها الدولية بهدف حشد أكبر دعم دولي لموقفها ضـد مـشاركة الحركـة فـي                  : الناصرة
وأفادت اإلذاعة العبرية أمـس أن بيريـز        . االنتخابات التشريعية، مستمدة التشجيع من موقف الرباعية األخير       

قال بيريـز لإلذاعـة أن إسـرائيل تحتـرم الرغبـة            و. غادر إلى بريطانيا للقاء بلير وسترو لمواصلة الحملة       
الفلسطينية إلجراء انتخابات، ونريد أن نرى في نهاية المطاف دولة فلسطينية ديمقراطية، لكن ال بد أن يـصل                  

  .وسيرتكب الفلسطينيون خطأ جسيماً إذا لم يميزوا بين األمرين. المصوتون مع أوراق تصويت ال مع بندقيات
  23/9/2005الحياة 

  
  مستعدة للتفاوض حول الضفةإسرائيل  .30

قال أولمرت إن إسرائيل مستعدة مبدئيا للتفاوض حـول مـستقبل الـضفة              :غزة، القدس المحتلة  طاهر النونو     
وصرح أولمرت، لمجموعة من الصحافيين فـي العاصـمة األلمانيـة            .الغربية بعدما أتمت انسحابها من غزة     

طار خطة خريطة الطريق الدولية للسالم في الشرق االوسط وبشرط أن           برلين، بأن هذا االجراء لن يتم إال في إ        
وأكد أن االنسحاب كان مجرد بداية، مشيرا إلى اسـتعداد إسـرائيل            . يضع الفلسطينيون حدا لما سماه االرهاب     

ادلة للتفاوض حول مستقبل الضفة الغربية ووعد القيادة الفلسطينية قبل اللقاء معها االسبوع المقبل بمفاوضات ع              
  .تراعي المصالح االقتصادية للفلسطينيين

  23/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

  شارون يهدد مجددا باالنسحاب من الليكود   .31
أظهـر اسـتطالع للـرأي العـام        : الناصرة فراس خطيـب    نقالً عن مراسلها في    23/9/2005البيان  نشرت  

شأن تقديم االنتخابات الداخلية للحزب التي      اإلسرائيلي أن نتانياهو يتفوق على خصمه شارون بفارق بسيط في           
وأفاد االستطالع الذي نشرته هآرتس      .ستجري يوم االثنين المقبل، مع تجديد األخير توعده بانشقاق عن الحزب          

 3,40 من المستطلعة آراؤهم داخل مركز الليكود يدعمون اقتراح نتانياهو، بينما أفادت نسبة              % 5,45أن نسبة   
وأظهر االستطالع أيضا أن غالبية المصوتين إلى جانب اقتراح نتانياهو          . ن موقف شارون   منهم أنهم يدعمو   %

  . أما المؤيدون لشارون فهم البالغون والمسنون.  عاما34ً و18وزعزعة حكومته شبان تتراوح أعمارهم بين 
ة بـسيطة جـدا     وذكر مراقبون سياسيون إسرائيليون أن مؤسسي الليكود يؤيدون شارون وال يمنحون إال نـسب             

  . لنتانياهو
وأظهر االستطالع أيضا تناقضات كبيرة في صفوف أعضاء المركز األمر الذي يظهر مدى انـدثار التنظـيم                 

 في المئة من المستطلعة آراؤهم استمرار حكومة الليكود في الحكم حتـى نهايـة               57والتشتت، فقد أيدت نسبة     
وأفادت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أمس أن المقـربين        . انية في المئة منهم هذه اإلمك     37 وعارضت   2006العام  

من شارون صرحوا أنه في حال قرر مركز الليكود تقديم موعد االنتخابات الداخلية سيعلن شارون انفصاله عن                 
   .الليكود بعد عشرة أيام

ـ صـرح    ما   :القدس آمال شحادة   نقالً عن مراسلتها في    23/9/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت    مستـشار ه  ب
أن شارون ال يريد ترك الحزب ولكنه المح إلى انه قد ال يكون أمامه خيار آخر اذا مـا تـم   الذي قال   شارون،

وفي تصريح اخر لمعاريف قال انه يعتزم االنتصار في المركز، وبعد ذلك            . تقديم موعد انتخاب زعامة الحزب    
ذا ما اختار المركز إقصاءه، فانه ينوي االنسحاب مـن          ولكنهم أوضحوا بأنه ا   . التنافس في االنتخابات التمهيدية   

  .الليكود
وعقد شارون في منزله اجتماعا لنشطاء في مركز الليكود وهاجم بحدة المطالبة بان يعد بعدم االنـسحاب مـن               
الليكود ووصفها بالوقاحة  وقال إن اجتماع المركز هو محاولة القصائي، واولئك الـذين يحـاولون طـردي                  
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وطلب من اعضاء المركز الحضور     . جرأون ايضا على طرح المطالب، وأعرب عن ثقته بالنصر        وإقصائي يت 
  .والتصويت يوم االثنين

من جهته، يواصل نتنياهو معركته لضمان تحقيق نتائج استطالعات الرأي وركز في تحريضه علـى شـارون      
  .بالحديث عن خطة االنسحاب ووصفه ب اليساري الخائن لحزبه

جتماعا في متسودات   اعقد الخميس،   ،  رئيس مركز الليكود هنغبي   أن   23/9/2005-22 48  عرب وذكر موقع 
 من أجل ترتيب سير الفعالية االنتخابيـة        ،شارون ونتنياهو والندو  ،  زئيف مع ممثلي المرشحين لرئاسة الليكود     

فًـا مـن    هذا وطالب المعارضون لشارون تنصيب مراقبين على التصويت في كل صـندوق خو            . يوم االثنين 
  . التزيرات في مسار التصويت

  
  اذا انتخب نتنياهو للرئاسة فسيكون الشخص الذي سيحطم الحزب : موفاز .32

السياسة االقتـصادية   : وقال. هاجم موفاز الخميس، نتنياهو، ومبادرته لتقديم موعد االنتخابات التمهيدية للحزب         
الفقر والفجوات االجتماعية   : وأضاف. الليكودـ  يرة ل التي اتبعها نتنياهو في السنوات األخيرة سببت أضرارا كث        

وأضاف موفـاز    .بين االغنياء والفقراء وضرب الطبقات الضعيفة أدى إلى خسارة اآلالف من مصوتي الليكود            
أنه في حال تقديم موعد االنتخابات التمهيدية للحزب وانتخاب نتنياهو رئيسا، فسيذكر نتنيـاهو مـستقبالً بانـه                  

  . حطم الليكودالشخص الذي 
  22/9/2005 48عرب 

  
  يجب تفضيل شارون على نتنياهو  : جولياني .33

 صرح في لقاءات صحفية بان على       الذي ، مع رئيس بلدية نيويورك، السابق، جولياني      أمسالتقى شارون مساء    
  . الشعب االسرائيلي تفضيل شارون على نتنياهو نتيجة الخبرة السياسية التي يتمتع بها شارون

  22/9/2005 48عرب 
  

  أنباء إسرائيلية عن زيارة قريبة لشالوم إلى المغرب   .34
اكدت مصادر متطابقة ان شـالوم، سـيزور المغـرب فـي            : الرباط من 23/9/2005الشرق األوسط   نشرت  

وقال ناطق باسم الخارجية االسرائيلية إن شالوم اتفق مع نظيره المغربي علـى             . غضون تشرين الثاني المقبل   
ل لقائهما في نيويورك، مضيفا ان رئيس الدبلوماسية االسرائيلية قد يسافر الى المغرب بعد حضوره               الزيارة خال 

  .ولم تؤكد المصادر المغربية الرسمية نبأ الزيارة لغاية مساء امس ، في تونس، مؤتمرا ترعاه االمم المتحدة
 تقـارير   هقالتما  الصمد بن شريف     الرباط عبد  نقالً عن مراسلها في    23/9/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  

ونقل المصدر عن شالوم قوله     . إذاعية أمس إن شالوم سيزور المغرب لبحث تطوير العالقات الثنائية مع الرباط           
لنظيره المغربي خالل لقائهما في نيويورك إن إسرائيل معنية بتطوير العالقات مع المغرب، فيما أكد الـوزير                 

 عالقاتها مع إسرائيل أهمية قصوى، حسبما أفادت اإلذاعـة، ودعـا الـوزير          المغربي أن بالده تولي موضوع    
  . المغربي إسرائيل إلى العمل على تقوية أبومازن، مشيداً بتنفيذ إسرائيل لخطة االنفصال عن غزة

  
  على إنشاء خط نفطي اتفاق تركي ـ إسرائيلي .35

وذكـرت   .فط يصل بينهما بتكلفة مليار دوالر     إتفقت تركيا وإسرائيل من حيث المبدأ على إنشاء خط ألنابيب الن          
وكالة أنباء األناضول نقال عن موقع كلوب اون الين ان وفدا إسرائيليا سيزور تركيا الـشهر المقبـل لبحـث                    

وأضافت انه وفق الخطة االولية للمشروع، سيصل الخط الى ميناء عسقالن،            0المشروع مع المسؤولين األتراك   
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لى ميناءإيالت على خليج العقبة، حيث سيتم شحنه من هناك بالبواخر الى الـشرق              وسيتم ضخ النفط من هناك ا     
  )سانا( .األقصى خاصة الهند والصين

  23/9/2005المستقبل اللبنانية 
  
  

 اغراق القطاع بأسلحة مهربة من مصر .36
% 50 قالت مصادر اسرائيلية امس ان أسعار االسلحة في غزة انخفضت في األيام األخيرة بنسبة تزيد عن

 -  الى غمر القطاع باالسلحة في أعقاب اختراق الحدود المصرية،ويعود ذلك وفقا للتقديرات االسرائيلية
وقالت مصادر عسكرية اسرائيلية ان انواعا من األسلحة وصلت الى غزة منها قذائف مضادة  .االسرائيلية
 .للدبابات

  22/9/2005القدس الفلسطينية 
  

  ئيلي عربي الحكم بالسجن على شرطي اسرا .37
حكمت المحكمة المركزية في القدس الغربية الخميس بالسجن اربع سنوات ونصف السنة على شرطي حـرس                

  . باسم وهبي بعد ادانته بالمساعدة في قتل فتى فلسطيني في مدينة الخليل،الحدود االسرائيلي
  22/9/2005 48عرب 

  
  !  رميديا تدفع عشرة ماليين شيكل لكل عائلة متضررة .38
ت المحكمة المركزية في تل ابيب الخميس على اتفاق وقع بين شركتي رميـديا وبـين ثـالث عـائالت                    وافق

اسرائيلية تضرر أوالدها صحيا وبدرجات اعاقة كبيرة تصل حد الموت السريري، من جراء شـرب الحليـب                 
كل عائلـة مـن     وحسب االتفاق ستقوم رميديا بدفع عشرة ماليين ونصف المليون شيكل ل          . الذي تنتجه الشركة  

  . العائالت الثالث المتضررة
  22/9/2005 48عرب 

  
  العام المقبل% 4بنك إسرائيل يتوقع نمواً  .39

 فـي المئـة   4 ان يشهد االقتصاد االسرائيلي نموا في الناتج القومي الخام بنسبة            ،توقع حاكم بنك إسرائيل فيشر    
ل االعالم عن الحاكم قوله إن اسـتمرار النمـو          ونقلت وسائ  .2005 في المئة في العام      4.5العام القادم، مقابل    

  .)ف.أ.( في المئة من اليد العاملة9أتاح خفض البطالة التي تشمل 
  23/9/2005المستقبل اللبنانية 

  
  ! ال تتكلّم العربية، أنت في ماكدونالدز .40

ئن التـابع لـشركة   قدم الشاب، أديب روحانا من سكّان حيفا، يوم االثنين الفائت شكوى إلى مكتب شكاوى الزبا             
ماكدونالدز، على خلفية نقاش حاد كان له مع مديرة فرع ماكدونالدز في مفرق ألونيم، وسببه أنّـه تكلّـم مـع                     

  .العاملين العرب في الفرع باللغة العربية
 عربي في جميع المستويات، ومن جهتنا القضية عبـارة          500يعمل في ماكدونالدز حوالي     : وردت ماكدونالدز 

دارة اإلء تفاهم نتج إلعتقاد المديرة بأن المحادثة بين العمال كانت بالعربية األمر المخالف لتوجيهـات                عن سو 
في البالد والتي تنص على أن اللغة الرسمية لإلتّصال بين أقسام المطعم هي العبريـة، وتوحيـد اللغـة جـاء                     
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ا بالنسبة للجدال الذي تبع الحادثة المـذكورة،        أم. باألساس لتسهيل ولنجاعة العمل في الفروع وتحسين الخدمة       
 النااإلفإنمن عم دارة تعتذر عن أي سوء معاملة نتجت من طرف أي ."  

  22/9/2005 48عرب 
  
  
  

   قتيالً من عناصر حرس الحدود 59 .41
ات  اعترف قائد حرس الحدود الصهيوني، فارس، أن حصيلة الخسائر التي تكبدها خالل الـسنو              :القدس المحتلة 

األربع األخيرة في صفوف قواته بلغت تسعة وخمسين مقاتالً ومقاتلة من بينهم اثنان وثالثـون قُِتلـوا خـالل                   
وادعى أن تلك الحصيلة تفيد بأن قيام سياٍج أمنـي فاصـل مـع المنـاطق                 .اشتباكاٍت مع المقاومة الفلسطينية   

  .الفلسطينية أمر ضروري للتقليل من الخسائر في صفوفه
  23/9/2005 لمركز الفلسطيني لإلعالما

  
   مليون دوالر لتخفيف الفقر والبطالة400قطاع يحتاج ال: سنقرط .42

ـ رام اهللا المحتلة  مليون دوالر بـصورة طارئـة   400 أعلن مازن سنقرط ان قطاع غزة بحاجة الى : اف ب 
قطاع ستعمل على تخفيـف     الفي  وقال إن المشاريع الحالية المطروحة       .وآنية للتخفيف من وطأة الفقر والبطالة     

 بالنسبة للمشاريع ذات المفهوم التنموي التي       انه ,وأوضح .تدريجي بسيط وال تعمل على زيادة الناتج الفلسطيني       
 بليـون   2 فنحن بحاجة الى ما يقـارب        ,تنعكس على دخل الفرد والناتج االقتصادي ومفهوم النقلة التكنولوجية        

 عامـا   55وزارته قدمت خطة اقتصادية هي األولى من نوعهـا منـذ            وكشف ان    .دوالر خالل ثالث سنوات   
   . خبيرا اقتصاديا فلسطينيا80وشارك في وضعها 

  23/9/2005الغد األردنية 
  

  مؤشر سوق فلسطين المالية يسجل انخفاضاً .43
م                       ه ل ذا االسبوع لكن ة له سوق الختامي سة ال  يمس   سجل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لألوراق المالية، تراجعا في جل

اوزت    ي تج بوعية الت به االس الي مكاس ة15اجم ى    . نقط دس عل سوق الق ام لل ر الع ق المؤش ة 894ر96واغل  نقط
داول  19 من بين 8مؤشر بانخفاض اسعار الوتاثر  %.0ر47 نقطة ما نسبته 4ر25بانخفاض قدره    شرآة جرى الت
  .على اسهم لها

  23/9/2005األيام الفلسطينية 
  

  على ظاهرة البطالةورشة عمل تدعو للقضاء  .44
أقر مسؤولون في السلطة الوطنية، بعدم قدرتها على القضاء على مشكلة البطالة المتفشية في               : سائد أبو فرحة  

 .األراضي الفلسطينية، بيد أنهم أكدوا أن الحلول والبرامج المنفذة حالياً من شأنها التخفيف منها بشكل أو بـآخر               
المجلس الثقافي البريطاني أمس، إلى أهمية تعـاون مختلـف الهيئـات            وأشار هؤالء، خالل يوم مفتوح نظمه       

وفـي   .الفلسطينية من أجل الحد من البطالة، باعتبار أن السلطة ال يمكنها أن تتعاطى وحدها مع هذه الظـاهرة         
هذا السياق، ذكر وزير العمل أن البطالة باتت ظاهرة مؤرقة ال سيما وأن نسبتها لـم تكـن تتجـاوز عـشية                      

وقال في   . ألف متعطل  185، أي   %26 ألف متعطل، لتصل اآلن إلى نحو        57، أي   %9تفاضة األخيرة الـ    االن
ظل إمكانيات السلطة المادية المحدودة، وضعف االستثمار، واستمرار االحتالل االسرائيلي وممارساته، تقلصت            

نوه إلى أن السلطة تركز جهودهـا       و  .قدرة االقتصاد الفلسطيني كثيرا على استيعاب أعداد إضافية من العمالة         
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نحن بحاجة إلى   "لظاهرة، ألن توفير حلول دائمة أمر غير متاح حاليا، مضيفا            لهذه ا  في البحث عن حلول مؤقتة    
  ". ألف دوالر مقابل كل فرصة عمل دائمة20استثمار بقيمة 

  23/9/2005األيام الفلسطينية 
  
  
  

 طينيةاألمم المتحدة تطلق وكالة لدعم التجارة الفلس .45
أعلنت األمم المتحدة في مؤتمرها للتجارة والتنمية أمس، بدء عمل وكالة لدعم شركات الشحن والتجارة 

وقال . والمستهلكين الفلسطينيين، في خطوة تهدف إلى بناء مؤسسات تجارية واقتصادية قبل قيام دولة فلسطينية
وروبية إلنشاء مجلس الشحن الفلسطيني تشرف بيان لألمم المتحدة انه وقع في القدس اتفاق مع المفوضية األ

من جهته، سيوفر .  الف دوالر لتنفيذ المشروع680عليه هيئة فلسطينية، حيث ستتولى المفوضية توفير حوالي 
االتحاد األوروبي التمويل الالزم كي تجري عمليات التخليص الجمركي عبر نظام جمركي على حدود غزة مع 

لمساعدة  واعتبر البيان ان المشروعين يعكسان الجهود الدولية. ئيل من القطاعمصر، في أعقاب انسحاب إسرا
  رويترز. الشعب الفلسطيني على تنشيط اقتصاده وبناء هياكل مؤسساته للدولة المستقبلية

  23/9/2005السفير  
  

   ماليين دوالر7خسائر الثروة السمكية بلغت نحو  .46
ى    ة إل ن وزارة الزراع ادرة ع ارير ص ارت تق ي    أش صيادين ف ت بال ي لحق سمكية الت روة ال سائر الث الي خ أن إجم

ا     7، بلغت نحو     2003القطاع، منذ بداية انتفاضة األقصى وحتى شهر شباط          ين دوالر أميرآي منه  ألف  700 مالي
  . دوالر في معدات الصيد، والباقي في حجم الصيد

  23/9/2005األيام الفلسطينية 
  

  وصا بالمياهغزة تواجه مشكالت بيئية جسيمة خص .47
يواجه قطاع غزة مشكالت بيئية جسيمة ترتبط خصوصا بشح المياه بسبب استنزاف مصادر المياه واضـعاف                

 بعـد انـسحاب الجـيش       :ويؤكد مسؤول في سلطة جودة البيئة     . الغطاء الرملي في غياب تطوير مصادر بديلة      
ها سنوات طويلة بدءا بالمياه والمجاري      بات علينا مواجهة مشكالت بيئية ال تحصى تحتاج معالجت         "،االسرائيلي

ويقول ابو جاللة ان خبراء من برنامج االمم المتحدة للبيئة سيصلون من جنيف للقيام باخـذ                 ".والنفايات الصلبة 
ويؤكد شـداد العتيلـي مستـشار        .عينات من التربة والمياه لفحصها وتقدير االضرار البيئية وتحديد مصادرها         

 في وحدة دعم المفاوضات الفلسطينية ان اسرائيل مسؤولة كقوة احتالل عن المـشكالت              سياسات المياه والبيئة  
ويقول الخبراء ان اسرائيل عرضت على الجانب الفلسطيني شراء مياه محـالة مـن               .البيئية وخصوصا المياه  

  اف ب. عسقالن، لكن بسعر مرتفع جدا يفوق القدرة الشرائية لسكان القطاع الفقراء
  23/9/2005ة الغد األردني

  
  يمزقون أجساد الفلسطينيين ويحرقونها  : كتاب .48

فضح كتاب أصدرته جمعية إسرائيلية عدداً من الممارسـات اإلرهابيـة التـي              : وديع عواودة  ،القدس المحتلة 
 في الكتاب وقائع رواها عـدد       ،ونقلت جمعية جنود يكسرون الصمت     .يرتكبها جنود االحتالل ضد الفلسطينيين    

الظاهرة الواسعة تدلل على حجم الفساد واالفساد داخـل الجـيش           ان   ،وأضافت .تكبوا هذه الجرائم  من الذين ار  
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وعلى بالدة إحساس القيادات ال سيما انها تمتد على كل الوحدات واألمكنة واألزمنة ما يعكس حدود الخـراب                  
  . االخالقي

  23/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

  لق في رام اهللاأول مهرجان سينمائي نسائي عربي ينط .49
  انطلقت مساء امس في رام اهللا فعاليات مهرجان سينما المرأة في فلسطين الذي تعرض خالله سلسلة                  :رام اهللا 

وهذا المهرجان الذي تشمل     .من االفالم العربية والفلسطينية والعالمية التي قامت نساء اما باخراجها او بانتاجها           
بالضفة الغربية تنظمه مؤسسة شاشات للسينما النسوية الفلسطينية التـي          فعالياته ايضا كال من بيت لحم ونابلس        

ويعرض خالل المهرجان ثمانية     .تأسست نهاية العام الماضي والتي تقول انه االول من نوعه في العالم العربي            
  .افالم لمخرجات فلسطينيات، وستة افالم لمخرجات عربيات

  23/9/2005الغد األردنية 
  

  جود دور السرائيل في الحوار المتوسطيآنا ليند تنفي و .50
نفى الدكتور تراوجوت شوفالتر المدير التنفيذي لمؤسسة آنا لينـد األورومتوسـطية، وجـود أي دور                 :القاهرة

وقال شوفالتر إن إسرائيل عـضو مثـل بـاقي          . سياسي السرائيل في مؤسسة آنا ليند للحوار األورومتوسطي       
 .ور أو تفويض سياسي، وأن هدفها يقتصر على قضايا التعليم والثقافـة           األعضاء، وأن المؤسسة ليس لها أي د      

وأضاف ان فلسطين تتمتع بعضوية مماثلة في المنظمة، وتتمتع بكامل حقوقها، ولكنها ال تحظى بصفة مراقـب                 
وأشـار   . دولة وهي الدول الموقعة على إعالن برشـلونة        35شأنها شأن إسرائيل، الفتا إلى أن المؤسسة تضم         

ل إطالق المؤسسة لبرنامج المدار األورومتوسطي أمس في مكتبة اإلسكندرية إلـى أن المؤسـسة بـصدد                 خال
إطالق ما يتعلق بالتنوع الديني والتركيز على المدارس الدينية في محاولة لتقديم مناهج عن الديانات األخـرى                 

  .حتى ال تتكرر مأساة البوسنة والهرسك
23/9/2005الخليج اإلماراتية   

  
 أنهينا االزدواجية لتمثيل االتحادات في المحافل الدولية: وزيرالرياضة .51

الرياضة، اليوم، أن أهم إنجاز حققته وزارته هو توحيد القرار الرياضي لالتحادات  أآد صخر بسيسو، وزير
فاق شمل احترام وقال إن هذا االت .الفلسطينية، وذلك عبر توقيعها على اتفاق تفاهم مع اللجنة األولمبية الفلسطينية

المهام الموآلة للوزارة آجهة رسمية تمثل الدولة وترعى الحرآة الشبابية والرياضية، واحترام المهام الخاصة 
 .باللجنة األولمبية الفلسطينية آجهة مساندة للحرآة األولمبية الرياضية

  23/9/2005وآالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

  ن البضائع اإلسرائيلية  استياء في البحرين من رفع الحظر ع .52
أثارت تصريحات وزير الخارجية البحريني بشأن رفع الحظر عن البضائع والسلع  :المنامة فيصل الشيخ

  .اإلسرائيلية، ردود فعل غاضبة وقلقة من أن تكون هذه العملية بوادر ممهدة لتطبيع العالقات
 ليس من المقبول أو الصحيح أن تنفرد البحرين وأكد النائب األول لرئيس مجلس النواب عبد الهادي مرهون أنه

بهذا القرار، موضحا أن رفع المقاطعة يأتي ليكون أبعد من قرار تتخذه البحرين، إذ هو يقع في نطاق القرارات 
التي يفترض أن تتخذ بإجماع عربي من منطلق الثوابت القومية والتمسك بالمواقف التي ال يتوجب المهادنة 

  .فيها
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بأي صفة قانونية يرفع الحظر؟ ولماذا هذا القرار لم : قال النائب اإلسالمي الشيخ محمد خالد العديدمن جانبه، 
يتم إرجاعه إلى السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، ومن منح وزير الخارجية التخويل ليدلي بهذا 

    .التصريح الذي نختلف معه في مضامينه وتوجهاته؟
23/9/2005الخليج اإلماراتية   

  
  
  
  

  عبداهللا الثاني يوافق على لقاء شارون وعباس  .53
محمود عباس لدفع وأعلن الرئيس األميركي ان العاهل األردني وافق بناء على طلبه على زيارة ارييل شارون 

 هذا سيساعد كثيراً على التوجه بلغة العقل الى ،خالل لقاء قصير مع الصحافيينبوش وأضاف . عملية السالم
  )ب. ف. ا. (ولم يشر الرئيس األميركي الى موعد انعقاد هذه المحادثات. مينالزعي

22/9/2005البيان   
 

   سنة في المنطقة20السفير االميركي الجديد في اسرائيل خدم  .54
االسبوع الجاري منصبه الجديد سفيرا لدى ز تسلم الديبلوماسي األميركي ريتشارد جون:  جويس كرم-واشنطن 

نيال كيرتزر، وسط تفاؤل نيابي أميركي بتعيينه كونه مقربا من وزيرة الخارجية كوندوليزا اسرائيل خلفا لدا
واكد مدير فريق  .رايس والبيت األبيض ويحظى برضى ديبلوماسي من مجموعات عربية ويهودية في واشنطن

جاه حل العمل األميركي لفلسطين الدكتور زياد عسلي أن جونز ملتزم على الصعيد الشخصي الدفع بات
واشار عسلي الى أن خبرته الديبلوماسية في العالم العربي ومعرفته العميقة بسياسات المنطقة ستمتن . للصراع

وشغل جونز طوال السنوات العشرين الماضية مناصب ديبلوماسية في العالم العربي، . قبضته في هذا المنصب
 كملحق لشؤون النفط، تولى بعده منصب القنصل 1986 و1984أطولها في المملكة العربية السعودية بين فترة 
وتولى جونز الذي يتقن اللغة العربية مناصب أخرى بينها سفير  .السياسي في السفارة األميركية في الرياض

ويشير مدير مركز مكافحة المعاداة للسامية أبراهانم فوكسمان أن مهمة جونز  .أميركا في لبنان والكويت
وتوقع مواقف صلبة . ه ليس يهوديا وبالتالي ال يخضع للضغوط المترتبة عن ذلكستكون أسهل من سلفه كون

من جونز وعالقة صريحة مع الجانبين االسرائيلي والفلسطيني ووضوح أكثر في شان الموقف األميركي من 
  .مسائل المستوطنات وصفقات األسلحة االسرائيلية مع الصين والتي تعارضها واشنطن

23/9/2005الحياة   
 

  واشنطن تنتقد سياسية السلطة الفلسطينية على الصعيد االمني .55
رغم ان  محمود عباس اتخذ تدابير لفرض االمريكي قال ديفيد ولش خالل جلسة استماع في مجلس النواب 

واضاف على السلطة الفلسطينية االسراع في التحرك  .غير كاف عموما سيطرته، فان اداء السلطة حتى االن
خاذ تدابير لتفكيك البنية التحتية االرهابية وعلى دول في المنطقة كسورية وايران التوقف عن لفرض النظام وات

دعم المنظمات الفلسطينية المتطرفة التي تعرقل السالم، ويجب ان يستمر التقدم في المهمة االساسية الصالح 
االهمية التي تعلقها اللجنة الرباعية كما اشار ولش الى   .االجهزة االمنية الفلسطينية في ظل قيادة مدنية موحدة

حول الشرق االوسط على التطور االقتصادي للفلسطينيين، الذي يمر عبر التنقل بين قطاع غزة والضفة 
وشدد ايضا على ضرورة الحرص على التوازن بين تحرير االقتصاد الفلسطيني وتلبية الحاجات  .الغربية

  )اف ب( .االمنية المشروعة السرائيل
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23/9/2005 األردنية الغد  
 

   وحدتنا سالحنا في مواجهة ما يحاك ضدنا :بهية الحريري .56
نحن اليوم نمر في مرحلة دقيقة ال يمكن  وفد من منظمة التحرير الفلسطينية زارها امس قالت الحريري أمام

نان وفلسطين مواجهتها كسابقتها، بل بالتواصل والتقارب وتصليب الموقف وبأن ال نسمح ألحد أن يدخل بين لب
أضافت ليس لدينا سالح في مواجهة المشاريع التي تحاك ضدنا سوى وحدتنا ووعي و ،وال بين اللبنانيين أنفسهم

وقالت علينا أن نبدأ حواراً حقيقياً على الساحة . مخاطر المرحلة المقبلة حيث هويتنا معرضة ووحدتنا معرضة
 موضوع الالجئين ونحن نضعه كأولوية حتى ال نفاجأ بأي نوع اللبنانية في موضوع الورقة الفلسطينية وتحديداً

نريد العيش الكريم والكرامة إلخوتنا .. مقدمات التذويب لهذا الشعب في أماكن وجودهومن أنواع محاوالت 
 .الفلسطينيين في لبنان لكن ال تنازل عن حق العودة

23/9/2005السفير    
 

  رين عاماالحكم بسجن يهودي متطرف لمدة عش: امريكا .57
أصدرت محكمة أمريكية حكما يقضي بسجن يهودي متطرف كان يخطط لتفجير مسجد في مدينة لوس 

  . أنجيليس، وكذلك مقر عضو من أعضاء الكونجرس األمريكي من أصل لبناني
23/9/2005بي بي سي العربية   

 
  لشارونكين ليفينغستون لن يعتذر  .58

حكومته التي كان اتهمها بالعنصرية، وقال انها مستمرة في قمع االعتذار الى شارون أو الى عمدة لندن  رفض 
مشيراً الى تصريحات شارون األخيرة وإصراره على عدم السماح والفلسطينيين وقتلهم واحتالل أرضهم، 
  .لحركة حماس بالمشاركة في االنتخابات

23/9/2005الحياة   
  

  ):9( الرواية الفلسطينية الكاملة لمفاوضات اوسلو :قريع .59
أكد لنا التوصل إلي هذه المسودة، حقيقة ما كنا نرمي إليه طوال الفترة السابقة، وهو التحقق مما إذا كان هذان 

الحكومة اإلسرائيلية أو أياً من أركانها األساسيين، وخصوصاً بعد  األستاذان ينطقان بلسانهما أو أنهما يمثالن،
 عرض ما تم التوصل إليه من نتائج أولية علي القيادة أن وعد هيرشفيلد وبوندك، في ختام الجولة الثانية،

 .اإلسرائيلية، وأن يعودا في الجولة المقبلة حاملين معهما الموافقات أو المالحظات اإلسرائيلية المعتمدة
علي أي حال، انتهت مداوالتنا في تونس بشأن مسودة اتفاق إعالن المبادئ بخطوط توجيهية مدونة، تشتمل 

وقف الفلسطيني حيال أهم البنود التي وردت في تلك المسودة، وال سيما المتعلق منها بمسألة علي خالصة الم
االنسحاب من غزة أوالً، واألوضاع االقتصادية والتعاون االقتصادي، إلي جانب مسألة األمن والترتيبات 

  .األمنية
 توسيع قاعدة ىتوخن أن 20/3/1993كان علينا في الجولة الثالثة التي عقدت في سارسبورغ من جديد يوم 

التفاهم المتشكلة في الجولة السابقة، وزيادة نقاط التوافق القليلة بين وفدينا، وتصليب عود هذه القناة، التي كنا 
 .نخشي أالّ تستطيع حمل كل هذا الجبل الهائل من الصعوبات والتعقيدات والمزاعم والريب واآلمال والرهانات

مباشرة علي ردات فعل المرجعيات، األمر الذي يعني في واقع األمر أننا دخلنا في هذه كما كان علينا أن نقف 
 .الجولة إلي موقع القلب من عملية المساومة والمناورة

 مناقشات في تونس
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استقر القرار في تونس علي أن نعود إلي النرويج ساعين، بكل عزم، للتوصل إلي اتفاق إعالن مبادئ يقارب 
خطوط المتوافقة مع مبادئنا ورغبتنا في تحقيق سالم يلبي الحد األدني من تطلعات شعبنا إلي ما أمكن تلك ال

الحرية واالستقالل، ويؤدي إلي تصليب األرضية المشتركة وتوسيع مساحتها إلي أبعد الحدود الممكنة، ويمكّننا 
، وإنما علي نحو أشد في من خلق قوة دفع قادرة علي تحقيق اختراق طال انتظاره، ليس هنا في سارسبورغ

واشنطن، األمر الذي جعلنا نشرع، في هذه الجولة، في الدخول إلي صلب الموضوعات المدرجة في جدول 
أعمال المفاوضات الدائرة، إذ استهلّيتُ أعمال الجلسة األولي بتقديم ملخص عن موقف القيادة العليا في تونس 

 :بالقولإزاء ما تم التوصل إليه في الجولة السابقة، 
فور عودتنا إلي تونس، تم عقد اجتماع قيادي مصغر، نوقشت فيه كافة األوراق والوثائق واألفكار المقدمة، مع 

 .عرض لما تم تداوله في المناقشات حول المستقبل
لقد كانت نتيجة المناقشات إيجابية كمحصلة، لكن هناك عدداً من المالحظات التي أبداها البعض لتوضيح مزيد 

لنقاط الغامضة، حتي يكون طريقنا إلي المستقبل واضحاً، وحتي ال تحدث خالفات حول نصوص، من من ا
 .الطبيعي ونحن علي طريق االتفاق أن نتجنبها قدر اإلمكان

لقد كان الموقف اإلجماعي، وبعد نقاش طويل ومعمق، أن هذه الوثيقة تشكل أساساً صالحاً لحل سياسي وسط 
)Compromise . ( نحن أن بعض الصيغ الغامضة في هذه الوثيقة من إعالن المبادئ سيتم بحثها وشرحنا

 .بعمق وشمولية، وبالتفصيل، في اللجان وورش العمل المتفرعة عن هذه القناة
 :وإذا كان لي أن أنقل بأمانة وباختصار محصلة الحوار فيها، فإنه يمكن القول

ه الوثيقة، رغم بعض البنود الغامضة التي ال تلبي الحقوق إن طرفاً من هذه اللجنة القيادية المصغرة أيد هذ
 .الوطنية الفلسطينية، إلثبات حسن النية وصدق التوجه نحو السالم الحقيقي العادل

طرف في اللجنة تحفظ وأبدي إصراراً علي تعديالت في المواد المبينة في الورقة المرفقة كبدائل، ولكنهم في 
 .عمهم للوثيقة بعد تعديلها كأساس مقبولذات الوقت عبروا جميعاً عن د

القرار النهائي لم يتخذ بعد، خاصة وأن الرئيس ياسر عرفات يتعامل بحكمة وبعد نظر وإيجابية مع هذه 
 .المسائل، وهو الوحيد الذي من الممكن أن يستخدم نفوذه وصالحياته إلقرارها من طرفنا بشكل نهائي

 :ما أود اإلشارة إليه
 ما في الضفة الغربية، مقابل البند الخاص بغزة في االتفاق، سيخلق حالة من التوازن في  ـ تقديم شيء1

الوثيقة، حتي يكون باإلمكان إزالة جميع الشكوك القائمة، وحتي ال يعطي المجال للمزايدين وجبهات الرفض 
 .والمعارضة العتبار غزة صفقة علي حساب الضفة الغربية

لكامل لمنظمة التحرير الفلسطينية بجهد مشترك ومنسق مع جهات دولية مؤثرة  ـ أهمية إعادة االعتبار ا2
ورفع الحصار عنها باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والشريك في عملية ) الواليات المتحدة(

 .السالم
الرابعة، وانتعاش  ـ تقديم جملة هامة من إجراءات بناء الثقة المتعلقة بحقوق اإلنسان واتفاقية جنيف 3

 .األوضاع االقتصادية
 ـ اعتماد االتفاق وإقراره من جانبكم بشكل نهائي وحاسم كوثيقة أساسية يجري التفاوض عليها بشكل 4

 . رسمي
قمت بعد ذلك بطرح عدد من التساؤالت الهادفة في معظمها إلي التحقق من ماهية المرجعية السياسية 

لقناة، ثم أبديت عدداً من المالحظات المتعلقة بسبل التغلب علي المعوقات التي اإلسرائيلية الواقفة وراء هذه ا
تقف أمام التقدم عبر هذه المفاوضات، واستخلصت في نهاية المطاف عدداً من المقترحات التي أمسكت عن 

 .طرحها إالّ بعد االستماع إلي إجابات الطرف اآلخر
 :التساؤالت
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 ا هذه القناة علي المستوي القيادي بطرفكم، وما هو حجم اعتمادها ودعمها؟ـ ما هي المصداقية التي اكتسبته
 هو علي استعداد ى، وإلي أي مد)الواليات المتحدة األمريكية( الطرف األهم ى االهتمام لدىـ ما هو مد

 لتكوين أداة دفع جدية النطالقة هذا المسار وفق النتائج التي تتمخض من خالل هذه القناة؟
 هي التي ىذا المسار الفلسطيني ما يزال يشكل أولوية لدي القيادة بطرفكم، أم أن مسارات ُأخرـ هل أن ه

 تحظي باألولوية؟
، هل هذه القنوات لها إيقاعات متناغمة تصب في ذات الهدف، أم هي لتمييع أية نتائج ىـ هناك قنوات ُأخر

 من الممكن الوصول إليها؟
 حقيقية وجادة، لتكون هذه القناة ذات مصداقية، تترك أثرها علي مجري ـ ما هي مقترحاتكم لتشكيل أداة دفع

 المفاوضات الرئيسية وتقدم لها وجبات غذاء جاهزة؟
ـ ما دمنا معنيين تماماً بالنتائج وبالتسريع بها، فيهمنا تماماً معرفة موقف الرجل األول من مسارنا واستعداده، 

  . التي يستحقها كمركز للعمليةأو قناعته، إلعطاء هذا المسار األولوية 
 ما ىـ توصلنا في اللقاء األخير وألول مرة إلي مشروع مكتوب، نقاط أساسية هامة التقينا حولها، ونقاط ُأخر

واعتقادنا . زالت موضوع خالف، سنعمل جهدنا إلمكانية التغلب عليها، ونقاط ال بد من تعميق الحوار حولها
الوثيقة ما يستحقه من االهتمام /هل نال هذا المشروع.  اآلنىاز تحقق حتأن هذا المشروع هو أول وأهم إنج

 والحوار لديكم؟ 
 :أما المالحظات والمعوقات التي سبق اإلشارة إليها، فهي

ـ التصاعد الكبير والحاد في سياسات القمع والعنف يشكل لدينا إحباطاً، ويفقدنا الكثير من الدعم الجماهيري 
ونؤكد مرة ُأخري ما . ألخيرة شهدت من القمع والقتل ما ال يمكن قبوله أو السكوت عنهواأليام ا. المطلوب

 .حذار من ردة فعل الشارع الفلسطيني والعربي. ذكرناه سابقاً من أن الذي يريد السالم ال يفرش طريقه بالدم
دة في تسهيل ـ قضية المبعدين، اإلصرار علي عدم الوصول إلي حل معقول ومقبول لها، يشكل عقبة جا

 .عودتنا إلي المفاوضات
ـ إجراءات بناء الثقة التي قدمت في واشنطن، نعتقد أنها ال تشكل في األساس أوراقاً استراتيجية لتفاوضكم 

 ما تقدمونه، وهو شيء ال يذكر، تمتنعون عن تقديم ىحت. ونستغرب مع هذا إصراركم علي عدم طرحها
 .اإلعالن المناسب له 

 ي االسرائيليالموقف التفاوض
بعد هذه المداخلة، قدم هيرشفيلد ملخصاً للموقف التفاوضي اإلسرائيلي، وذلك باالستناد إلي مجموعة 

بعد اللقاء السابق،  :فقال .المالحظات والمواقف والتقويمات التي استمع إليها من المرجعية السياسية في إسرائيل
 ويسعدنا إبالغكم أنهم استقبلوا رسالة االجتماع الماضي بشكل قمنا فعالً بتقديم تقرير إلي المعنيين في طرفنا،

 ىإننا نر. نحن قريبون من تحقيق نقطة تحول جدية تنقلنا من حالة العداء إلي حالة الصداقة والتعاون. جيد جداً
 للتقدم أعتقد أن. فقد كان الجزء االقتصادي مشجعاً جداً، وخلق توقعات كبيرة وواعدة. إمكان بناء مستقبل جديد

إن تحقيق هذا التحول التاريخي يتجاوز إلي حد بعيد أولئك الذين .  المسار الفلسطيني أولوية مطلقة وكاملةىعل
 :إن مفهوم حكومتنا لهذا التحول يستند إلي أمرين. يتخذون القرارات، ذلك بأنه يؤثر في الشعبين ومستقبلهما

 .السالم مع الفلسطينيين: األول
 .ع السوريينالسالم م: الثاني

، ال بد من أن يكون في إمكانكم السيطرة علي األوضاع ىليكون السالم قائماً علي قدمين تساند كل منهما اُألخر
وإذا كان لعملية السالم دعم سوري، بمعني إذا ما وصلت سورية إلي اتفاق، فهذا . في المناطق الفلسطينية

 .كم سيؤدي إلي تشجيع السوريينكما أن تحقيق التقدم مع.  الرفضىيساعدكم أمام قو
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لقد وصلتنا رسائل مختلفة من الفلسطينيين، ولدينا معلومات عن لقاءات مع رئيس اللجنة التنفيذية تشتمل علي 
، واجتماعات قصيرة ذات صبغة )الفلسطيني(اجتماعات مطولة تتضمن شعارات موجهة إلي الجمهور : أمرين

فيد، ومن المهم بدرجة كبيرة أن تزداد المساحة المعطاة لرسائل من الم. عملية تتضمن رسائل سالم مشجعة
إن اإلرهاب يتصاعد باستمرار، ال من حماس فقط، بل أيضاً من مجموعات  .السالم في مثل هذه االجتماعات

 .نحن بحاجة إلي التنسيق الفعال للسيطرة علي العنف. ف.ت.داخل م
علي . ، ال نشعر بأنكم تستفيدون من بعض الفرص المتاحة أمامكمفيما يتعلق بموقف الواليات المتحدة األمريكية

سبيل المثال، كان كتاب الدعوة الموجه من الراعيين إلي المشاركة في المحادثات الثنائية للجولة التاسعة المقبلة 
، وقد كان في إمكانكم االستفادة من ذلك بطريقة 338 و242يشتمل علي نص واضح بخصوص قراري 

أنتم .  التقدم الحقيقي الذي تحرزونهى، إنكم ال تبذلون الجهد الكافي إلعالم شعبكم بمدىجهة ُأخرمن  .أفضل
 .بحاجة إلي تحقيق المزيد من التأثير في الجماهير، بدالً من أن تقوم الجماهير بالتأثير فيكم

 .قدسنعتقد أنكم ارتكبتم خطأ بعدم إتمام االتفاقية مع وارن كريستوفر عندما جاء إلي ال
ففي إسرائيل تتزايد . في المفاوضات تنشأ، في الغالب، فجوة بين مستوي متخذ القرارات ومستوي الشارع

ثمة حاجة إلي أن يقوم متخذو القرارات لدينا بدور أكثر . النزعة الراديكالية في الشارع اإلسرائيلي نتيجة التوتر
 .فعالية في توجيه الرأي العام والعمل إلحراز تقدم حقيقي

 :وكي نواصل هذا العمل أمامنا خياران. لقد شجعنا االجتماع السابق معكم إلي حد كبير
لقد تم إعالمهم بشكل كامل من جانبنا، كما تم . التقدم بسرعة وبقوة مع الواليات المتحدة األمريكية: األول

 .إعالمهم بشكل أقل تفصيالً من جانب النرويجيين
، األمر الذي يمهد الطريق إلدخال األمريكيين في .ف.ت.تفصيالً بيننا وبين مالتوصل إلي تفاهم أكثر : الثاني

 .هذه القناة بشكل مباشر وفعال
إننا نعرف أن الحوار مع الخيار الذي تفضلونه بشأن . نحن نستمع باهتمام إلي رسالة السالم التي حملتموها

ن نمهد الطريق المؤدي إلي االعتراف نريد أ. الوقت المناسب لكم إلبالغ فيصل الحسيني وحنان عشراوي
 .بمنظمة التحرير الفلسطينية، وعودة قياديين من الصف األول في المنظمة قبل االنتخابات

ويهمنا أن نخرج من هذا . علينا أن نسيطر علي مسار األحداث. نحن ندرك أهمية عامل الزمن للجانبين
 . وطلب التفويض الكامل من الحكومةاالجتماع بوثيقة متفق عليها، بحيث نتمكن من العودة،

مثالً كنا نعتقد أنه كان من المناسب لكم ولنا أن تتحدثوا للرأي العام لديكم عن بعض القضايا التي تحققونها من 
. تجميد االستيطان؛ الرسوم علي الجسور التي خفضت إلي النصف؛ الترخيص للمشاريع: المفاوضات، مثل

 بكل اإلجراءات والقرارات التي اتخذت حديثاً في إطار بناء الثقة لعملية وسنقدم لكم في وقت قصير قائمة
ونعتقد أن من المفيد لكم أن تعلنوها للرأي . فأنتم الذين فاوضتم في شأنها. المفاوضات، وهي إنجازاتكم أنتم

 .العام الفلسطيني
 الجانب السلبي أن حكومتنا شديدة .أحدهما سلبي، واآلخر إيجابي: بالنسبة إلي القدس، هناك جانبان في موقفنا

أما الجانب . الحذر بالنسبة إلي القدس، ومن الصعب علينا ذكر كلمة القدس في أي مجال في المفاوضات معكم
فنحن ندرك تماماً أن علينا أن . اإليجابي، فهو إمكان أن ننسق معاً إلجراءات كثيرة لمصلحتكم في القدس

بيت (عالً بإجراءات كبيرة لمصلحتكم ذات داللة مهمة، مثل األورينت هاوس نتفاوض بشأن القدس، ولقد قمنا ف
 ).الشرق

 تحليل لمداخلة هيرشفيلد
إن األمر الجوهري في . هكذا بدا لنا المشهد في أعقاب هذه المداخلة غير الشافية، التي تقدم بها يائير هيرشفيلد

 :لنقاط التاليةكل ما تم عرضه وما حمله من تل أبيب ليقوله، يتمثل في ا
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 ـ إن المعنيين في الجانب اإلسرائيلي استقبلوا مسودة اتفاق إعالن المبادئ بشكل جيد، وإنهم تشجعوا 1
 .باألفكار التي انطوت عليها هذه المسودة

 . ـ إن السالم مع الفلسطينيين سيتزامن مع سعي إسرائيلي مواز، من أجل تحقيق سالم مع السوريين2
 .تعدة للتقدم في المسار االقتصادي علي نحو أسرع منه في المسار السياسي ـ إن إسرائيل مس3
 . الجانب اإلسرائيلي خشية من تفاقم األحداث الجارية علي األرض، ومن فقدان السيطرة عليهاى ـ إن لد4
توصل  ـ إن الحكومة اإلسرائيلية لم تعط الوفد المفاوض بعد تفويضها الكامل، وإن هذا التفويض مشروط بال5

 . وثيقة متفق عليهاىإلي مسودة اتفاق، أو إل
 . ـ إن الموقف اإلسرائيلي من مسألة القدس أكثر ليناً مما يبدو عليه في الخطاب الرسمي6
 ـ إن الجانب اإلسرائيلي يفضل التوصل إلي اتفاق معنا، يكون أكثر تفصيالً، كي يصير في اإلمكان إدخال 7

اة مباشرة، وبالتالي االستفادة من قوة الدفع التي سيخلقها مثل هذا الدخول الواليات المتحدة إلي هذه القن
 .األمريكي علي خط التفاوض

 :وعليه، فقد قدمت المداخلة التالية
قبل أن ندخل في مناقشة ما لديكم من نصوص، أرجو أن نتمكن من تثبيت واعتماد النصوص التي عملنا عليها 

 :طوال األشهر السبعة الماضية
لقد خلقت اللقاءات الثالثة األخيرة جواً من االرتياح لدينا، يكاد يصل إلي حدود الثقة بما نحاول العمل من . 1

 .أجله، وحواراتنا التي اتخذت منهج الصراحة التامة والوضوح
م لقد عرضنا ما تحدثنا عنه في الجولة الماضية، سواء ما أثير من جانبنا، أو ما أثير من جانبكم، وسنحدثك. 2

 .عن ردات الفعل خالل مناقشاتنا
لقد شكلت الورقة األمريكية التي عرضت في واشنطن صدمة كبيرة لنا، والمفروض أن تشكل لكم األثر . 3

فهي في رأينا خروج تام عن كل قوانين العملية، وهي في الوقت ذاته استبعاد لكل ما . نفسه الذي أحدثته لدينا
 .هو جار هنا في هذه القناة

 فإنني ألغيت مشاركتي في اجتماعات لجنة التوجيه للمفاوضات المتعددة األطراف في موسكو، لنكرس لذلك،
جميع جهودنا هنا كي نحقق اإلنجاز الذي نريده من هذه القناة وفي هذه االجتماعات، وقبل وصول الوفد 

 .األميركي إلي المنطقة
لوفد المفاوض، ظلت متواصلة لمناقشة الورقة لقد تمت لقاءات مطولة وواسعة للقيادات الفلسطينية مع ا
 .األمريكية التي خلقت حالة من اإلحباط لدي القيادة الفلسطينية

 قنوات الخداع ىثارت لدينا شكوك في أن تكون الورقة األولية منسقة معكم، وأن تكون هذه القناة إحد. 4
 .موالمناورة، وهذا يدفعنا إلي أن نكون محددين وواضحين تماماً معك

وقد أثير هذا المبدأ من جانب قيادتنا، وفهمت . اتفقنا علي مبدأ التدرج والمراحل المترابطة المحددة زمنياً) أ(
 .منكم أن هذا معتمد من قيادتكم كذلك

 :مبدأ التدرج والمرحلية، بحسب مفهومنا، يعني إحداث اختراق في هذه العملية في ثالثة مجاالت) ب(
ملحقاته بكل ما يعنيه من مبادئ لقوانين المرحلة االنتقالية وترابطها، وصوالً إلي إعالن المبادئ و: األول

مرحلة االستقالل وإنهاء االحتالل، وما يعنيه كذلك من مبادئ التعاون االقتصادي واألمني إلرساء قواعد 
 .التعايش والتعاون

ن تحفيز للجماهير الفلسطينية، بأن بكل ما يعنيه م) غزة ـ أريحا( علي األرض B. Throughاختراق : الثاني
شيئاً قد تحقق علي األرض في إطار متدرج، يشجع الجماهير علي االنصراف إلي عمليات التنمية االقتصادية 

 .والمساهمة بقناعة في إنجاح ما نتفق عليه، ليصل بنا إلي المراحل المقبلة، فالمرحلة النهائية
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 .أساساً مهماً إلشراك الخارج في جهد االستقرار والتعايشلذلك، فإن التعامل مع هذا الموضوع يشكل 
إشراك مباشر لمنظمة التحرير وقواتها األمنية وقيادتها في صنع األمن واالستقرار في هذه المنطقة : الثالث

 .لتقود المرحلة إلي االنتخابات وتأليف الحكومة االنتقالية) غزة ـ أريحا(
جدي في هذه العملية، وفي أسلوب التعايش والشروع في هدم الحاجز النفسي تشكل الميادين الثالثة أهم اختراق 

 .الذي بني عبر العقود الطويلة الماضية
 :لقد عرضنا كذلك لموضوعات أساسية، تتمثل في

 ما عدا االستثناءات التي سنبدأ 1967الذي نفسره، بأنه يشمل جميع األراضي المحتلة سنة  :ـ نطاق السلطة
 .ي بداية السنة الثالثة من المرحلة االنتقاليةبالبحث فيها ف

 .تعرضنا لمتطلباته، قوات أمن فلسطينية ـ قوات دولية ـ دوريات مشتركة :ـ األمن
مجلس تشريعي تنبثق منه وتكون . ـ طبيعة المجلس االنتقالي والحكومة االنتقالية، كجسمين لمرحلة انتقالية

 .قضاء مستقلمسؤولة أمامه حكومة انتقالية تنفيذية، و
االنتخابات ـ المؤسسات ـ مقر الحكومة ـ تشغيل مطار قلنديا ـ شركة الكهرباء ـ عدم إحداث  :ـ القدس

 .أي تغيير في وضع المدينة
وقد طرحنا أسئلة واستفسارات في . وقفها ـ تحديد المستوطنين ـ عدم إحداث أي توسع فيها :ـ المستوطنات

 .شأنها
أرجو أن نتمكن في هذا اللقاء من تحديد دقيق للمفاهيم، ،  في إطار عالقاتناىكما تحدثنا عن قضايا ُأخر

 . واسعة من العمل والمالحقىواالنتهاء من اإلعالن لننطلق بعد ذلك إلي مجاالت ُأخر
في خضم هذه النقاشات التي دارت في سارسبورغ لمدة بلغت نحو اثنتين وعشرين ساعة، تقدمنا بصيغة معدلة 

بنود والجوانب لتلك الصيغة التي تم اعتبارها في الجولة الماضية بمثابة مشروع اتفاق فلسطيني ـ في بعض ال
 .إسرائيلي خاضع للمراجعة والتقويم من جانب القيادات المعنية في كال الجانبين

علي ومن أجل أن يكتسب مثل هذا االتفاق كامل األهمية، وأن يحظي بالقبول الدولي، وأن يمتلك قوة فعلية 
األرض، في مواجهة جبهة عريضة من الخصوم واألعداء، اقترحنا علي الوفد اإلسرائيلي أن يتولي وزير 
الخارجية األميركي، وارن كريستوفر، بنفسه إعالن التوصل إلي هذا االتفاق، وأن يقوم بتقديمه إلي حكومة 

من جهة ُأخري، ) وحنان عشراويفيصل الحسيني (إسرائيل من جهة، وإلي القيادة الفلسطينية في الداخل 
 :باعتباره إعالن مبادئ أميركياً، يتكون من ثالث وثائق

 . ـ إعالن مبادئ1
 . ـ برنامج عمل وتعاون فلسطيني ـ إسرائيلي2
 . ـ خطة عامة لمشروع مارشال اقتصادي3

كنا، في الجولة في غضون ذلك، كان الوفد اإلسرائيلي المفاوض قد تقدم بمشروع اتفاق معدل للوثيقة التي 
السابقة، دمجنا فيها موقفي الطرفين، واعتبرناها أساساً إلدامة المفاوضات وصوالً بها إلي غاياتها المرجوة، 

وبالتمعن في بنود هذه . وقد أعطي الوفد اإلسرائيلي صيغته هذه اسم مسودة غير رسمية للمواقف النهائية 
نب المرجعية السياسية المعنية بهذه المفاوضات، الحظنا أن المسودة التي تمت مراجعتها، بالضرورة، من جا

تطوراً إيجابياً وقع نتيجة التفاوض المستمر، المنطلق من حسن النوايا ومن الرغبة الصادقة في التوصل إلي 
 .حل دائم ألزمة الشرق األوسط، وللقضية الفلسطينية علي وجه الخصوص

ضات أن الجانب اإلسرائيلي يرفض، حتي ذلك الحين، عدداً من وقد اتضح لنا عبر الجلسات الممتدة للمفاو
 :القضايا والنقاط الواردة في تلك المسودة األولية، من ذلك

 .338، 129 ورقم 242 ـ تحديد نتيجة المفاوضات بأنها تنفيذ قراري مجلس األمن رقم 1
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المسودة، إالّ إذا تم تحديدها وفقاً  ـ الحقوق المشروعة والمتطلبات العادلة للشعب الفلسطيني، الواردة في 2
 .لالتفاق في مفاوضات المرحلة النهائية

 ـ حل الحكومة العسكرية، باعتبار ذلك قضية أمنية، وأنها ستبقي لتتولي جميع المسؤوليات األمنية الخاصة 3
 .بالجيش اإلسرائيلي والمستوطنات واإلسرائيليين في الضفة الغربية وقطاع غزة

 نقل كل الصالحيات إلي المجلس المنتخب، عدا ما يتم االتفاق علي استثنائه، ى محدد عل ـ النص بشكل4
 .واعتبر أن ذلك غير مقبول ألن هناك قضايا ستبقي معلقة، من دون أن يحدد هذه القضايا

 أن من حق كل طرف أن يطرح ى ـ تحديد الموضوعات محل التفاوض في المرحلة النهائية، واإلصرار عل5
 .د في تلك المرحلةما يري

 . ـ أي إشارة إلي المؤسسات والمصالح الفلسطينية في القدس، وأي عالقة لها بالمجلس المنتخب6
 ـ تحديد آجال إعادة التموضع للقوات اإلسرائيلية إلي خارج المناطق اآلهلة عشية االنتخابات، كمرحلة 7

ذلك باالسترشاد بمبدأ أن هذه القوات سيتم  بدالً من ىأولي، وإجراء تموضع آخر في مرحلة الحقة، واكتف
 .تموضعها خارج المناطق اآلهلة، في مواقع معينة

وإلي جانب هذه القضايا والنقاط التي رفضها الوفد اإلسرائيلي، اتضح لنا أيضاً أنه ال يزال هناك قضايا خالفية 
من غزة ـ أريحا، وبدء مفعول ُأخري في شأن مشروع إعالن المبادئ، مثل تحديد مفهوم األمن، واالنسحاب 

 .الفترة االنتقالية، والقبول بمرحلتين مترابطتين للتفاوض بشأن كل الموضوعات المطروحة
 عدد من التعديالت الفلسطينية المقترحة في مسودة ىإالّ إننا الحظنا، في المقابل، أن الوفد اإلسرائيلي وافق عل

 :االتفاق، بينها
 أن الحقوق ىغير أنه أصر عل.  في مقدمة االتفاق، إلي جانب الحقوق المشروعة ـ إضافة الحقوق السياسية،1

 .المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة هي كما يتم االتفاق عليه خالل مفاوضات الوضع الدائم 
ان  وفق ما يتفق عليه الطرف338 و242 ـ مفاوضات الوضع النهائي ستقود إلي تنفيذ قراري مجلس األمن 2

 .خالل مفاوضات الوضع الدائم
 . ـ البوليس الفلسطيني سيضمن األمن العام خالل فترة االنتخابات3
 ).كل (All ـ الجانبان يريان أن الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة ترابية واحدة، لكنه لم يوافق علي كلمة 4
 . ـ الفترة االنتقالية ستبدأ بعد االنسحاب من قطاع غزة وأريحا5
ع سريان مفعول إعالن المبادئ هذا، واالنسحاب من قطاع غزة وأريحا، ستنقل سلطات إلي فلسطينيين  ـ م6

 .مخولين، وليس كل السلطات، باعتبار أن االتفاق الموقت سوف يحدد ذلك
 . ـ سيشرع الجانب الفلسطيني في بناء قوة البوليس الفلسطيني كما يتفق عليه7
 .ة مستقلة، إلي جانب كل من السلطة التنفيذية للمجلس والسلطة التشريعية ـ ستقام هيئات قضائية فلسطيني8
 . ـ حل اإلدارة المدنية بعد افتتاح المجلس الفلسطيني المنتخب9

 ـ إسرائيل جاهزة لتنفيذ انسحاب فقط من قطاع غزة، ومنطقة أريحا كما يتفق عليه، وتكون أريحا مقر 10
 .المجلس الفلسطيني المنتخب

 .وافقة علي الصيغة المتعلقة بمشاركة سكان القدس في العملية االنتخابية، طبقاً لالتفاق بين الطرفين ـ الم11
 : ـ بالنسبة إلي النازحين، فقد وضع الوفد اإلسرائيلي الفقرة التالية12

لي  لن يجحف به، ألنهم غير قادرين ع1967يونيو / حزيران4مستقبل الفلسطينيين المرحلين المسجلين يوم 
 .المشاركة في العملية االنتخابية ألسباب عملية 

 ).VIP( ـ وضع ترتيبات لممر آمن بين قطاع غزة وأريحا، للشخصيات رفيعة المستوي 13
 . ضباط من الداخل، وعدد من حملة الجنسية األردنية من الخارجى ـ تشكيل البوليس يعتمد عل14
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حتية لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن االتفاق الموقت  ـ بينما سيغطي المجلس الفلسطيني البنية الت15
 .سيتضمن ترتيبات خاصة، تحدد في المرحلة االنتقالية البنية التحتية ذات االستخدام المشترك

وطبعاً لم نسلم بهذه األفكار والتعديالت اإلسرائيلية التي من شأنها أن تصعب مسألة التوصل إلي أي اتفاق 
لذلك، فبعد اجتماع لجنة المفاوضات برئاسة . ا، وتعقّد الموقف أكثر فأكثر مما هو معقّد حولنامقبول من جانبن

األخ أبو مازن الذي كتب قرار اللجنة في شأن هذه التعديالت بخط يده فقرة فقرة، جري تأكيد وجهة نظرنا 
 .حيال ما طرحه الوفد اإلسرائيلي

  23/9/2005القدس العربي 
   
  
 

  اوضات يزيدان تفوق حركة فتح علي حماساالنسحاب والمف .60
 عوفر شيلح

الجهات األمنية االسرائيلية اعتبرت الهجمة نجاحا .  شنت اسرائيل هجمة كبري علي حماس2003في صيف 
لقد جعلنا حماس تنساق الي الهدنة راكعة، قالوا في شهر آب اغسطس حينما تمكن محمود . مذهال ومدويا

الرسالة .  الفصائل االرهابية حول تعليق العمليات القتالية ضد اسرائيلعباس من التوصل الي تفاهم مع
إن : للجمهور االسرائيلي كانت واضحة ـ وال داعي لها ـ وهي رسالة صدقتها اغلبيته وما زالت حتي اليوم

دما في شهر ايلول سبتمبر عن. العرب ال يفهمون إال لغة القوة، وان الحوار ال يجري مع حماس إال بالقنابل
 .ُألقيت قنبلة تزن نصف طن علي منزل كان احمد ياسين نفسه فيه، تلقت الرسالة ختما رسميا نهائيا

. من غادر هو أبو مازن ومعه األمل بالهدوء. ولكن حماس ـ وال سبيل لتغيير ذلك ـ رفضت المغادرة
د ومعه مشاعر الكآبة في هذا الطريق المسدو: الطريق المسدود أدي الي زحزحة اسرائيل تحديدا عن مواقعها

 ىالمجتمع االسرائيلي نتيجة لذلك كان بين العوامل األساسية التي أدت الي االنقالب األكبر الذي طرأ عل
شارون ودفعه لطرح خطة فك االرتباط ـ أو الي الفرار من غزة، كما يقول الفلسطينيون وجزء كبير من 

 .االسرائيليين
ت اسرائيل هجمة كبيرة علي حماس، وتمت تصفية احمد ياسين وخليفته  شن2004في الشهور االولي من عام 

المسألة استغرقت . الجهات األمنية االسرائيلية اعتبرت هذه الهجمة نجاحا مدويا وقويا. عبد العزيز الرنتيسي
، ولكن القوة وحدها ـ قالوا لنا ـ هي التي جرت حماس مرغمة زاحفة علي ركبتيها الي ىنصف سنة اخر

 .د الهدنة التي سبقت تطبيق خطة فك االرتباطتجدي
ولكن حماس، وما العمل، ترفض الرحيل وتُراكم االنتصارات في االنتخابات المحلية في السلطة، وهي عازمة 
علي تحويل قسطها وإسهامها في الكفاح المسلح وصورتها النقية ومشاريعها الخيرية الي موقع قوة في السياسة 

 تشن ضد هذا االتجاه هجمة جديدة، ولكنها تجمع في هذه المرة بين الدبلوماسية والتهديد اسرائيل. الفلسطينية
اذا شاركت حماس في انتخابات البرلمان الفلسطيني في الضفة ـ يقول لنا شارون ووزراءه ـ : باستخدام القوة

 .فان اسرائيل قد تمنع اجراءها بالقوة
للجمهور : بعد خمس سنوات من استخدام القوة سيستوعب الرسالةكان من الممكن االعتقاد ان أحدا ما عندنا 

القوة االسرائيلية يمكن ان تنغص حياته، . الفلسطيني رغبات وتطلعات، وله رغبات وأولويات بالنسبة لالحزاب
  .  العكس من ذلك ربماىولكنها غير قادرة علي تغيير رغباته ـ بل عل
ينية باشراف البروفيسور خليل الشقاقي في رام اهللا يظهر معطيات آخر استطالع أجراه مركز الدراسات الفلسط

 في المئة من الفلسطينيين انجازا للكفاح المسلح 84االنسحاب االسرائيلي من غزة الذي يعتبره : مثيرة لالنتباه
الذي قادته حماس رفع من أسهم حركة فتح تحديدا بعد أن كان هناك تعادل بين حماس وفتح التي تمثل 
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االنسحاب االسرائيلي واألمل الجديد باستئناف . معارضة العلمانية ـ السياسية لحماس خالل المواجهةال
، هذا بالرغم من ان ) في المئة30 في المئة مقابل 47(المفاوضات يعيد فتح الي تفوق ملموس علي حماس 

ذا هو الوعي الذي يأخذ ه. حماس تواصل مراكمة النقاط في الشارع الفلسطيني بسبب فساد مؤسسات السلطة
من . القوة لم تُركعنا نحن ولن تؤدي الي تركيع الفلسطينيين: وقتا بين اوساط الجمهور االسرائيلي وحكومته

.  التي تمثل ثلث الجمهور الفلسطينيىيريد تعزيز القوة المعتدلة ملزم باقتراح أمل جديد وعدم سد طريق القو
م لن يكون سببا فقط في إضعاف حكم أبو مازن وانما سيؤدي ايضا الحجز الجسدي ألتباع حماس أو اعتقاله

 .الي استئناف اليأس المطبق والمرارة التي تعتبر ارضا خصبة حقيقية لنمو الفصائل االرهابية
  

اذا كانت اسرائيل ترغب في مكافحة حماس فعليها أن تطرح للفلسطينيين فسحة من األمل تنبع من دعم أبو 
الدرب السياسي، وعليها أن تدعم الديمقراطية الفلسطينية وان ال تقوم بتحديد من سيشارك مازن والتوجه الي 
 .فيها ومن ال يشارك

 22/9/2005يديعوت أحرونوت 
  23/9/2005القدس العربي 

  
 هل صار انشقاق ليكود حتمياً؟ : بين شارون ونتنياهو .61

 حلمي موسى  
 إذا سقط اقتراح تقديم موعد االنتخابات التمهيدية أم هل سيبقى الليكود موحداً تحت زعامة أرييل شارون

سينقسم إلى حزبين متنازعين إذا فاز هذا االقتراح؟ وهو ما ينطوي ضمناً على نجاح مساعي معارضي شارون 
وبخالف الصراعات السابقة في الليكود، . في معاقبته جراء تنفيذه خطة الفصل وتجاهله قرارات مركز الليكود

. المركز البالغ عددهم حوالى ثالثة آالف ليحسموا هذه المرة مصير الليكود ال مصير إسرائيليتوجه أعضاء 
فالمطروح اآلن ليس موقفاً مستقبلياً يجري الخالف بشأنه، وإنما االنتقام من شارون النتهاكه برنامج الحزب 

ن خطة الفصل قبل حوالى وقد امتد هذا الصراع بوتائر مختلفة منذ اإلعالن ع. واحتقاره لقرارات مركزه
ووفرت . عامين وبلغ ذروته باستقالة بنيامين نتنياهو من الحكومة وتنافسه مع شارون على زعامة الحركة

استقالة نتنياهو لمعارضي شارون الزعيم الذي كانوا يفتقرون إليه طوال فترة الصراع الميداني ضد خطة 
 . الفصل

. موعد االنتخابات التمهيدية يعني إسقاط شارون عن زعامة الليكودوبديهي أن قرار مركز الليكود حول تقديم 
ورغم أن ذلك ال يعني إسقاط شارون عن رئاسة الحكومة بشكل تلقائي إال أنه يصعب تخيل استمرار شارون 

غير أنه وبصرف النظر عن نتائج التصويت، ثمة . في منصبه الحكومي في ظل إسقاط حزبه الشرعية عنه
 . فين بأن الليكود لن يكون بعد يوم االثنين مكانه حتى اليومإقرار من الطر

فشارون القادم من اليمين العمالي اعتبر نفسه ليبرالياً وأسهم في تشكيل الليكود في مطلع السبعينيات من أجل 
 أما نتنياهو وعوزي النداو اللذان يصارعانه اليوم فإنهما ما زاال يعتبران أن. أن يكون حزب يمين الوسط

وهذا يعني، بشكل أو بآخر، أن الصراع . الليكود هو إطار حزبي نواته الصلبة هي حركة حيروت التاريخية
حزب يميني براغماتي كما يريده شارون، أم حزب يميني عقائدي كما : يدور حول صورة الليكود المستقبلية

لثاني يريد االقتراب من مجلس األول يريد أن يظل قريباً من نبض الشارع اإلسرائيلي وا. يريده اآلخرون
 . المستوطنات واليمين المتشدد

ويجد الليكوديون اليوم أنفسهم أمام معضلة حقيقية بسبب إدراكهم أن وصولهم إلى سدة الحكم جاء أساساً بسبب 
ولعل ذلك هو ما جعل العداء لشارون في تناقص طوال . اقترابهم من الوسط ال جراء تمسكهم بالمواقف اليمينية

فبعد أن كان اقتراح تقديم موعد االنتخابات التمهيدية يحظى بتأييد حوالى سبعين في المئة من أعضاء . الوقت
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وقد ارتفعت معارضة االقتراح من حوالى . فقط% 46,5مركز الليكود بات يحظى وفق آخر استطالع بتأييد 
 . لتجعل الفارق ضئيالً% 44,5الربع إلى 

إذ يحظى الليكود . شارون ولكنهم أيضاً يخشون أن ذلك سيقود إلى خسارتهم جميعاًفالليكوديون يريدون معاقبة 
اآلن بثلث مقاعد الكنيست ويملك ائتالفاً حكومياً من حوالى سبعين نائباً، وما زالت لديه فترة سنة وربع لترؤس 

ود فلن ينال في فاالستطالعات تظهر أنه إذا انشق الليك. وكل ذلك يمكن أن يضيع دفعة واحدة. الحكومة
وإذا لم تجر . وأنه قد ال يتمكن من العودة للحكومة أو ترؤسها. االنتخابات المقبلة أكثر من عشرين مقعداً

وباختصار فإن كثيرين يعتقدون أن تقديم موعد . انتخابات فليس بوسع الليكود تشكيل ائتالف حكومي مستقر
 . االنتخابات هو عملية انتحارية ليكودية

ويذهب بعض المعارضين إلى حد القول انه . ذا ما يقوله أيضا أنصار شارون وما يرفضه معارضوهغير أن ه
إنهم يريدون تحطيم . حتى لو صحت هذه التقديرات فإن هذا لن يمنعهم من اإلقدام على هذه الخطوة الشمشونية

 . المعبد فوق رأس شارون دون خشية من العواقب
فأسلوب . كود تبدو الحلول الوسط بين الطرفين أبعد من أي وقت مضىوقبل يومين من انعقاد مركز اللي

الترهيب من خسارة الحكم الذي استخدمه شارون حقق نجاحاً إلى جانب الصورة الزعامية والتأييد الدولي الذي 
ولكن نتنياهو يلقى هو اآلخر نجاحاً في تحريضه ضد فساد شارون ومظاهر احتقاره للمؤسسات . يحظى به

 . وهو يعلن أن المعركة تدور حول ما إذا كان الليكود سيبقى ليكوداً أم سيتحول إلى حركة ميرتس. يةالحزب
وإضافة إلى االعتماد على المعسكر التقليدي المناهض لشارون في الليكود يستند نتنياهو إلى اتهام شارون بأنه 

. س أصيالً في الليكود وأنه جاهز لتقسيمهوفي نظر الليكوديين فإن هذا يعني أن شارون لي. ينشئ حزبه الجديد
ورغم أن شارون شدد في أحاديثه مع الحزبيين على أنه ال يفكر في الخروج من الليكود، إال أن مقربيه 

ويعتبر هؤالء أن إقرار تقديم موعد االنتخابات هو عمل . يؤكدون أنه سيقيم حزباً جديداً إذا طرد من الليكود
 . يرمي إلى اإلطاحة بشارون

ويوم أمس األول تلقى شارون ضربة . وكذا حال نتنياهو. ويتصرف شارون على أساس أنه واثق من الفوز
كبيرة باإلنذار الذي وجهه إليه أعضاء كنيست ووزراء في الليكود بوجوب التعهد بعدم االنشقاق عن الليكود في 

ة التي سببها نشر خبر المآدب االنتخابية ومن الجائز أن هذا اإلنذار الذي تحداه شارون والفضيح. كل األحوال
  .لجمع األموال من أثرياء يهود أميركا قد يجعالن فوز شارون أقل احتماال

  23/9/2005السفير  
 

   تكتيك جديد لتغيير الصورة واألسلوب...حماس .62
  أيمن ياغي

فت أطلقه احد قياديي     تكتيك جديد وال   ، ويعدل بشروط  ،ميثاق حركة حماس الداعي إلى تدمير إسرائيل قد يتغير        
الحركة السياسيين في محاولة تبدو مدروسة في هذا الظرف الدقيق الذي تواجهه حماس فيما يخـص وجودهـا       

  ،ودورها العسكري والسياسي على الساحة الفلسطينية
الطرح الجديد الذي قوبل بمعارضة بعض القيادات البارزة في الحركة يوحي بالحيوية والقدرة علـى التحـرك                 

 التي تركـز علـى سـالح        ، واالسرائيلية والدولية  ، للفكاك من دائرة التجاذبات الداخلية     ، الهوامش الضيقة  ضد
  ، اذا ما اتيحت لها المشاركة فيها، وامكانية اكتساحها لالنتخابات التشريعية المقبلة،حماس

رين ممن يعتبـرون ذلـك      الموقف الحيوي الذي اعلنه محمد غزال االكاديمي المعروف باعتداله قد يزعج الكثي           
 ، لكنه يبدو ضروريا بوصفه نوعا من التكتيـك الـسياسي          ، وثوابت ،الموقف بأنه تراجع او تنازل عن مقدسات      

لتالفي الضغوط ورمي الكرة في الملعب االسرائيلي الذي يصور المقاومة الفلسطينية المسلحة على انها عناصر               
  ،ها الداخلية الهادفة الى تدمير اسرائيل تحت مزاعم مواثيق، ال يمكن محاورتها،ارهابية
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كان البد من هذا الطرح لتغيير الصورة القاتمة التي سوقت طويال عبر االعالم االسرائيلي بأن حماس وغيرها                 
من الفصائل المسلحة الفلسطينية مجرد بنادق وانتحاريين ورماة لصواريخ الموت والقول بكل وضوح ان هناك               

 شرط تغيير الجانب االسـرائيلي لمواقفـه واالعتـراف بـالحقوق           ،حتى على الثوابت  امكانية للحل والتفاوض    
  ،الوطنية للشعب الفلسطيني وبأن هناك شريكا يتعامل بواقعية مع تطورات هذا الصراع

 شرط ان ال يكون هذا      ، والتحول في المواقف السياسية مطلوب     ، في السياسة كل شيء ممكن     ،وكما هو معروف  
 تنازل مشروط باثمـان     ، والموضوعي ، فالمعروض حسب الطرح الحماسي الجديد     ،ون ثمن الموقف رخيصا ود  

 اما االعتراف بوجود اسرائيل ومفاوضتها يقابله اعتراف من االخيرة بأن الفلسطينيين            ،يجب ان تدفعها اسرائيل   
 تستطيع  ،ة ومقنعة  فالمعادلة تبدو واقعي   ،ضحية الحتالل اخذ االرض والحقوق ويجب عليه اعادتها الى اصحابها         

احراج الخصم وتغيير الصورة النمطية التي ارتسمت لدى المجتمع الدولي بأن اسرائيل هي الضحية الوحيـدة                
 مـن خـالل التمـسك بالمقاومـة         ، مواقف عديدة ومتباينة تعرضها حماس على الساحة السياسية        ،في المنطقة 

ى تعلن موقفا مختلفا وحيويـا يـشير إلـى          وبالسالح وعدم التحول الى حزب سياسي من جهة ومن جهة أخر          
 بشروط ال يمكن ان يقبل بها هذا العدو وبالتـالي احراجـه امـام               ،امكانية تحطيم الثوابت والتفاوض مع العدو     

  ، واظهار تشدده امام مرونة واضحة من الطرف اآلخر،العالم
 وحيويتها وتجددها وها هي تقدم دليال       حماس بقيادتها السياسية والميدانية اثبتت عبر سنوات االنتفاضة انسجامها        

 بينما تحاول تطويع الثوابت وكسرها القناع العالم بقبولهـا          ،آخر على حيويتها السياسية التي ال تفرط بالحقوق       
ارة بالسالح وبالسياسة تـارة      وبالتالي الحصول على اكبر ما يمكن من هذه الحقوق ت          ،شريكا يمكن التعامل معه   
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