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   مجزرة جباليا شاهدة على بقاء االحتالل.1
 على االقـل،  وا فلسطينيا قتل19  أن:  القدس المحتلة منسائدة حمدعن مراسلتها    24/9/2005 الحيـاة    نشرت

 آخرون، جراح العديد منهم خطيرة، في انفجار وقع امس خالل عـرض عـسكري               85بينهم طفالن، وجرح    
وافاد شهود أنهم شـاهدوا فـي        .ي مخيم جباليا شارك فيه آالف الفلسطينيين احتفاال باالنسحاب        لحركة حماس ف  

وقالت الداخلية الفلسطينية في بيان انه حسب المعلومات االولية فـإن           . أجواء غزة طائرات استطالع اسرائيلية    
بات نجمت عن انفجار غامض     إال ان توفيق ابو خوصة عاد وقال ان التحقيق جار وان االصا           . االنفجار داخلي 

  . االوراق خصوصاً ان الهدنة المعلنة باتت على المحك االنفجارويتوقع ان يخلط .لم تعرف أسبابه بعد
ان طـائرات   مـن    سامي ابو زهري     هقالما  : ب ف  أ  نقال عن  غزةمن   24/9/2005 الوطن القطرية    وذكرت

 واشار الى ان هذا تـصعيد خطيـر         ,عرضالناء  ستطالع اطلقت صواريخ عدة على موكب لكتائب القسام اث        الا
المقاومة سترد بالطريقة التي تراها     أن  مضيفا  ‚ والحركة تحمل االحتالل مسؤولية هذه الجريمة وما يترتب عنها        

  .مناسبة
مصادر مقربة من حماس كشفت      إلى أن    :غزة والوكاالت من   24/9/2005البيان    مراسل ماهر ابراهيم وأشار  

قـررت ان يكـون     قد  كشف أبو زهري ان الحركة كانت       ومن جهة أخرى    . دف احمد غندور  أن االنفجار استه  
نفـى نـاطق    فقـد   على الجانب اإلسرائيلي،     أما   .مهرجان األمس آخر مهرجان تقوم به في الشارع الفلسطيني        

  . وأن االنفجار وقع نتيجة وجود سيارة محملة بالمتفجرات, أي ضلوعهمعسكري نفياً قاطعاً ان يكون ل
 إلى ما أشارت اليه حماس فـي تـصريح          :بيت لحم  و غزةمن   24/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   ونوه

 أن الجريمة تدحض كل حجج الداعين لنزع سالح المقاومة، معتبرة أن هذا الـسالح هـو وحـده                   من, صحفي
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 .االسرائيليةرواية  ال، ب شككت بعض وسائل اإلعالم الصهيونية     ومن ناحية أخرى     .القادر على حماية أبناء شعبنا    
تحليق هو أمر   ال، وتساءلت إذا كان      االستعراض وأكدت أن طائرات صهيونية حلقت في سماء شمال غزة وقت         

ونسبت لمصادر عسكرية تشكيكها في أن يوقع أي انفجار داخلي، هـذا العـدد               .روتيني أو له عالقة بما حدث     
  .الكبير من الضحايا

 وكالـة اسوشـييتد     هنقلتما  : وفا، ا ف ب، ي ب ا، ا ش ا         نقال عن    24/9/2005 المستقبل اللبنانية    وأضافت
برس عن شهود، ان االنفجار حدث في سيارة بيك اب على متنها عدد من مسلحي حماس وصـاروخين مـن                    

  .صنع يدوي، لكنهم لم يتمكنوا من تأكيد سبب االنفجار
ال عذر مطلقا لعرض االسلحة في      أن  جوب،  ل، جبريل الر  وق: نقال عن وكاالت   24/8/2005 السفير   وأوردت
مل ان يتخلص المجتمـع الفلـسطيني       وأ , مضيفا ان المقاومين يحاولون فحسب إبراز قوتهم وقدراتهم        ,الشوارع

وقال توفيق ابو خوصة ان هناك معلومات تتحدث عن قيام طائرات استطالع اسرائيلية             . قريبا من هذه الصور   
  .ية عادة ما تقوم بها اسرائيل عقب اي حادث لمتابعة الموقفبالتحليق بعد االنفجار وهي عمل

فتح في بيان وزعته وكالـة وفـا        ه  قالتما  : رويترزووص ف   نقال عن    24/9/2005 النهار اللبنانية    وجاء في 
 تحمل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن سقوط الضحايا نتيجة هذه االستعراضات العسكرية التي تـشكل                هاان

 وابعـاد كـل االسـلحة       ,ذلكودعت كل القوى والفصائل الى التوقف التام عن         . جماع الوطني خروجا عن اال  
  . والمتفجرات عن االحياء السكنية

 مـن  حمـاس    هعرضتإلى ما   : وكاالتوغزة  من  طاهر النونو    24/9/2005الخليج اإلماراتية   ولفت مراسل   
ان، أن جميع الـصواريخ المـستخدمة فـي         وأعلن نزار ري   .مجزرةالدالئل عدة على مسؤولية االحتالل عن       

اضاف عسكرنا حريص على جنده، وال يمكـن ان نخـرج            و عروض هي مجسمات وليست صواريخ حقيقية،     ال
 وقال ان   ,وعرض لوحة الكترونية لصاروخ اسرائيلي كانت موجودة في صدر أحد الشهداء          . بمثل هذه األسلحة  

وهـاجم الداخليـة    . واتهامها بأنها تؤدي الى قتـل النـاس       تحريض على المقاومة    لعدونا يعلن عدم مسؤوليته ل    
ـ   عـدة   هل يمكن ان يصدر    , و تساءل  ,الفلسطينية التي برأت االحتالل    لـوزارة مـن دون ان تـزور        ل ات بيان

  .وقال نحن ال نخرج عن االجماع الوطني ما أمكن، وال نسكت عن دماء شهدائنا. ؟ولو لمرة واحدةمعسكرال
في أعقاب اإلنفجار أعلنـت مـصلحة الـسجون         أنه   :24/9/2005 48 عرب    موقع  مراسلة  ألفت حداد  ونقلت

  . أنه تم إلغاء عطل جميع السجانين,مصلحةال سجناً، وقالت مصادر في 15اإلسرائيلية حالة تأهب قصوى في 
  
  االنسحاب من غزة غير كاف: القدوة.2

 ناصر القدوة فـي كلمـة امـام         هقال ما:  نيويورك  من راغدة درغام عن مراسلتها    24/9/2005 الحياة   نشرت
ن انسحاب القوات االسرائيلية من غزة ما زال خطوة بعيدة جداً عن تـسوية              من أ الجمعية العامة لالمم المتحدة     

واضاف أن نيات اسرائيل في الضفة يجب ان تجعلنا أكثر تشاؤماً، وطالب بوقف بنـاء الجـدار                 . سلمية شاملة 
نسحاب من غزة احتاج الى جـرأة       الواضاف انه يعترف بأن ا    . لى االرض وتوسيع المستوطنات واالستيالء ع   

  .سياسية
إن إسرائيل وبعض أصدقائها يستخدمون     ه القدوة من    أوضحما   :رويترز نقال عن    24/9/2005البيان   وأشارت

  .االنسحاب لفرض الكثير من األمور غير القانونية على أرض الواقع وتقويض إقامة دولة فلسطينية
  
  مة قريع في مهب الريح حكو.3

ز مبادرة جديدة من بعض أوساط      و بر  عن :رام اهللا  من   محمد إبراهيم  عن مراسلها    24/9/2005البيان   نشرت
 إليجاد حل وسط يبقي على هيكل الحكومة مع إجراء تعديالت جوهرية بين أعضائها تطـال                 التشريعي المجلس
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ي كلفها المجلس االلتقاء مع كل من قريع ونصر يوسـف           وقال عضو في اللجنة الت     .في المقدمة وزير الداخلية   
جلسة، بأن المبادرة عرضت على رئيس الحكومـة وعلـى النـواة            الومحمود عباس وتقديم تقرير قبيل انعقاد       

وتستند هذه المبادرة إلى أنـه لـم        .، وأنه ينتظر الحصول على ردود منهم      16الصلبة في مجموعة النواب الـ      
ابات سوى فترة زمنية ال تشجع على تغيير الحكومة، وأن أية حكومة جديـدة سـتواجه                يتبق على موعد االنتخ   

إذا ما جاءت حكومة جديدة، فإن كـل نائـب          : قال خريشة حيث  , صعوبات كبيرة قبل أن تحظى بثقة المجلس      
غبة في  وثمة بين النواب من يميل للتصويت لصالح الحكومة، ليس لثقته فيها بقدر ما هو ر               .يريدها على مقاسه  

أنا مؤمن بأن الحكومة الحالية أخفقت فـي        : وقال مفيد عبد ربه    .تجنب أزمة في المصادقة على حكومة جديدة      
الحكومة فشلت ويجـب    : وقال محمد الحوراني   .معالجة الملف األمني لكن هذه مسألة أراها أكبر من الحكومة         

 .عباس نفسه على ترؤس الحكومـة القادمـة        أن يقدم    , ولتجنب الدخول في دوامة تشكيل جديد يقترح       ,تغييرها
ويرى المراقبون أن لدى النـواب   .ويشير جمال الشاتي إلى أن الحكومة الحالية بحاجة لما يشبه المعجزة للنجاة           

يـرى  لذلك  , دوافع إضافية شخصية إلعالن الحرب على الحكومة تتمثل في قرب تقديم كشف حساب للناخبين             
عملية، في حال سقوط الحكومة، هو تشكيل حكومة مصغرة بمهمة محددة هي            عدنان عودة أن المخرج األكثر      

  .وضع حد لالنفالت األمني والتحضير لالنتخابات
 مصادر فلسطينية امس ان هذكرتما إلى : من رام اهللا 24/9/2005القدس العربي   مراسلوليد عوضواشار 

 الرئاسة بعيدا عن توجيهات مجلس الوزراء  اتصال دائم معىنصر يوسف ال يعمل بانسجام مع قريع وبانه عل
 .واوضحت ان االمور تسير نحو تشكيل حكومة طوارئ ,وقراراته

  
  خبراء يهونون من تهديدات شارون بعرقلة االنتخابات.4

استبعد خبراء فلسطينيون إقدام حكومة االحتالل على تعطيـل أو عرقلـة االنتخابـات     :غزة ـ ماهر إبراهيم 
ن أن التهديدات تأتي في سياق الضغط على السلطة لدفعها إلى مواجهة حماس، فيمـا عـزا                 التشريعية، معتبري 

اعتبر حسام عز الدين     حيث   . بتصدير أزمته الحزبية إلى الساحة الفلسطينية      تهأحدهم تهديدات شارون إلى رغب    
 األجواء التي رآها    ,على ما يبدو أن ما دفع شارون إلصدار هذه التصريحات         : تهديدات ليست جديدة، وقال   الأن  

 تـضع   هـا ال أعتقد أن  : وقال .ورأى أن التهديدات تدفع الفلسطينيين للتصويت لصالح حماس        .في األمم المتحدة  
النظام السياسي الفلسطيني في مأزق على اعتبار أن هناك انتخابات بلدية شاركت فيها حماس، كما أن الـسلطة                  

 مؤمن بسيسو أن األمر ال يعدو كونه مناورة سياسية، يهـدف            ورأى .قالت أن االنتخابات شأن فلسطيني داخلي     
 الظهور بمظهر التشدد والتصلب القومي أمام المجتمع اإلسرائيلي ومكوناته في مواجهة آمال             شارونمن ورائها   

كي يظهر بعد ذلك في مظهر المتنازل عن أمـر          , قطاعالوطموحات الفلسطينيين عقب االنسحاب القسري من       
ويفسر قوله بعدم نجـاح االحـتالل فـي التـشويش علـى             . فقته فيما بعد على مشاركة حماس     كبير حال موا  

 بأن الموقف اإلسرائيلي منعزل عن السياق اإلقليمي والدولي العام الذي يؤيد بل ويحبـذ مـشاركة                 ,االنتخابات
اركة حمـاس   عدم مش : واستطرد يقول  .حماس انطالقاً من إجبارها على السير وفق حسابات سياسية منضبطة         

وفـي   . على الشرعية السياسية أمر ال يروق كثيراً لشارون وحكومتـه          هاأمل سياسي إسرائيلي كبير، فحصول    
اإلطار ذاته قال أشرف العجرمي انه ليس من المنطق والمعقول أن تؤجل االنتخابات ألي سبب كان، حتى لـو                   

 فـي   ئهادعوا اآلليات والوسائل المناسبة إلجرا    يجب على الفلسطينيين أن يبت    : وقال .أرادات إسرائيل أن تعيقها   
  .موعدها

  24/9/2005البيان 
  
  ندعو لعدم االنجرار وراء االدعاءات االسرائيلية: شعث.5
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قال نبيل شعث ان تصريحات سعود الفيصل الرافضة القامة عالقات مع اسرائيل            : جدةمن  حاوره فهيم الحامد    
وقال ان المطلـوب    . للتطبيع والمؤيدة للحقوق الفلسطينية المشروعة     الرافضة   سعوديةماهي اال تأكيد لمواقف ال    

اسـرائيل  قـال إن    و. من الدول العربية اتخاذ موقف موحد حول التطورات الخارجية في االراضى الفلسطينية           
المطلـوب انـسحابها مـن     و ,خطوةكان    ذلك ولكن, تحاول اعطاء مؤشرات انها حققت انجازات بعد انسحابها       

  .ضي الفلسطينية المحتلة وقبولها بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسجميع االرا
  24/9/2005عكاظ 

  
  القدساالحتالل هدد بمنع االنتخابات المحلية في .6

رافات فـي   وقال جمال الشوبكي ان قوات االحتالل هددت بمنع اجراء االنتخابات في دائرة كفر عقب               : رام اهللا 
 . وقامت بتهديدها في حال استخدام المدرسة كمركز اقتراع        ,اء مديرة مدرسة  محافظة القدس، كما قامت باستدع    

واضاف ان اللجنة العليا لالنتخابات تناشد الرباعية والمراقبين الدوليين التدخل العاجل لوقف هذه االعتـداءات               
  .دسواكد ان اللجنة ستقوم باجراء االنتخابات في جميع المحافظات بما فيها الق .والتدخل السافر

  23/9/2005الحياة الجديدة 
  

  اتفقت مع قريع على تفعيل قرار العليا الفلسطينية : سعدات.7
ا                        ,أحمد سعدات  قال   : اسامة العيسة  -بيت لحم  دل العلي ة الع ه محكم رار آانت اتخذت ل ق ى تفعي ع عل  انه اتفق مع قري

رار      الفلسطينية بإطالق سراحه ورفاقه من السجن، على ان يكلف وزيرا العدل وا            ذ الق ة تنفي ال ان   . لداخلية بمتابع وق
ام             ان صادر عن رئاسة          . زيارة قريع جاءت بطلب منه لدراسة ملف اعتقاله ورفاقه والوضع الفلسطيني الع د بي واآ

  . الوزراء امس ان قريع قام بزيارة سعدات وفؤاد الشوبكي
  24/9/2005الحياة الجديدة 

  
  شعبيتها شكلتها واشنطن لضرب حماس تتحدث عن لجنة.8

كشفت حركة حماس والول مرة بان هناك لجنة خماسية تم تشكيلها من قبل الواليات المتحدة   :من رائد موسي
االمريكية، قبل نحو شهرين، تهدف إلي تشويه صورة حركة حماس قبل موعد االنتخابات التشريعية، للتأثير 

حمد غزال، عضو ان الواليات المتحدة استخدمت وقال م. علي شعبيتها ونسبة التأييد لها في الشارع الفلسطيني
بعض الجهات الصحافية، لخدمة هذا المخطط االمريكي الدولي، الهادف إلي تحجيم الشعبية الكبيرة التي تتمتع 

ولم يكشف غزال المزيد من المعلومات حول هذه اللجنة الخماسية،  . الشارع الفلسطينييبها حركة حماس ف
واتهم غزال، بعض وسائل االعالم  .كة فيها، باالضافة إلي الواليات المتحدة واسرائيلوالدول والجهات المشار

ولفت غزال الي ان هناك سياسة  .بأنها تعمدت تشويه وتحريف تصريحات مسؤولي حركة حماس بشكل خطير
، وقال اننا واضحة اعدها الكنيست والكونغرس لمنع حماس من المشاركة في االنتخابات والتأثير عليها اعالميا

نعلم تماما في حركة حماس من هم الذين حرفوا تصريحات المسؤولين في الحركة وتصريحاتي وسنتابع كل 
 .ذلك في القريب العاجل 

  2005-9-24القدس العربي 
  

   صاروخ القسام من قطاع غزة30إطالق ما يقارب .9
وجاء  .الليلة من قطاع غزة باتجاه ٍإسرائيل      صاروخاً قد تم إطالقها      30  قالت مصادر إسرائيلية أن       :ألفت حداد 
وأفادت المصادر ذاتها أن عدداً من سكان سـديروت قـد           . الحرس المدني من   أدى إلى إصابة ثالثة      اأن أحده 

تبنـت سـرايا      من حهة أخرى   .أصيبوا بحالة من الهلع، في حين وقعت بعض األضرار في عدد من المنازل            
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 . من الصوراريخ وقذائف الهاون على بلدة سديروت ومنطقة كفـارعزة           المسؤولية عن اطالق عدد     أمس القدس
 أن هده العملية تأتي في إطار الرد األولي على جريمة اغتيال ثالثة مـن كـوادر سـرايا                    لها  بيان قالت في و

  .وفى بيان آخر أعلنت السرايا مسؤوليتها عن إطالق ثالثة صواريخ اخرى. القدس
  23/9/2005 48عرب 

  
  ألقصى تتعهد برد قاٍس وتجرم داخلية السلطة على تصريحاتهاشهداء ا.10

وقالت في بياٍن لهـا     . تعهدت كتائب شهداء األقصى بأن دماء شهداء مجزرتي طولكرم وجباليا لن تذهب هدراً            
وتدمر بمساعدة بعض الخونة في السلطة وعلى رأسـها نـصر            إن الجريمة والمؤامرة تستمر ضد أبناء شعبنا      

اء شعبنا في حي الزيتون، وأبو خوصة الذي يفسد دوماً علينا فرحتنا بانتـصارنا علـى بنـي                  يوسف قاتل أبن  
صهيون أو بتوديعنا لشهدائنا وهم يرتحلون إلى العلياء، حسب تعبير البيان، الذي اتسم بالهجوم الـالذع علـى                  

  .داخليةال
  24/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  سرية سعى لها العدوحماس رفضت فتح قنواٍت : هنية.11

وقال خالل احتفاٍل   .كشف إسماعيل هنية، عن أن حركته رفضت فتح قنوات تفاوض سرية مع العدو الصهيوني             
إن قادة العدو الذين يحرضون ضد حماس وضد دخولها االنتخابات، حاولوا عبر شخصيات             أمس  نظمته حماس   

 مضيفاً أنهم ظنوا أن حماس تلهث للتفاوض مع         ،قنواتتلك ال شخصيات محسوبة عليهم فتح     وأمريكية وأوروبية   
  .وشدد على أن التفاوض مع العدو ال يكون إال عبر فوهة البندقية .الصهاينة، لكننا أغلقنا هذه القنوات كافة

  24/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  تغيير ميثاق حماس بعد انتهاء االحتالل بالكامل: مسؤولون وقادة فصائل.12
 الدول العربية   ,طالب عدد من المسؤولين الفلسطينيين وقادة الفصائل      :   غزة ، عبدالقادر فارس  ،جدة،امدفهيم الح 

 الذي عبر عنه سعود الفيصل والتأكيد على ان اي تطبيع للعالقات مع اسرائيل لـن                السعوديةباالقتداء بموقف   
ه مازال من المبكر الحديث عـن تغييـر         واعتبروا ان . يكون اال بعد اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس       

وقال حسن يوسف ان ماجـاء       . ميثاق حماس معتبرين ان ذلك يتطلب انهاء االحتالل وعودة الحق الفلسطيني          
على لسان الفيصل ليس بمستغرب فالمملكة كانت ومازالت تدعو الى انسحاب اسرائيل مـن كـل االراضـي                  

 لن يتم اال بعد االنسحاب االسرائيلي من كل االراضـي الفلـسطينية             ميثاقالواكد ان تغيير    . الفلسطينية المحتلة 
من جانبه قال نافذ عزام انه ليس مستغربا ان يـصدر مثـل هـذا               . واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس    

 . الموقف عن المملكة النها دائما تقف الى جانب الفلسطينيين وطالب الدول العربية بعدم الهرولة نحو اسـرائيل                
وحتى السلطة  , من السابق ألوانه الحديث عن تغيير مواثيق ومواقف فصائل المقاومة           : واكد من جهة ثانية انه    

ونحن ال نريـد أن نقـدم        وتجربتنا معه تؤكد ذلك   , ومنظمة التحرير ألن العدو ال عهد له وال ميثاق          , الوطنية  
فما حدث ليس فيه أي حسن نية من شارون وحكومته          , التنازالت المجانية بعد هذه الخطوة اإلسرائيلية في غزة       

ولذلك فإننا ندعو أيضاً باقي الدول العربية ان ال تنخدع بهذه الخطوة واإلسراع بإقامة العالقات والتطبيع مـع      , 
لكن المواقف السياسية داخل    , ال أحد يطالب حماس أو غيرها بتغيير ميثاقها         : اما طالل عوكل فقال      . إسرائيل
يضع بعـض   ,  السياسية من خالل االنتخابات    تهافمشارك،  لفلسطيني يجب أن تراعي الظروف الداخلية     الصف ا 

تؤكد على التغييـر    , الضوابط لكل حزب مشارك وعليه فإن االتصاالت الجارية سواء داخلياً أو عربياً أو دولياً             
 يدعونا الى التأمل في المشهد      وأن هناك آراء ووجهات نظر بدأت تتبلور داخل قيادة حماس  وهذا ما            , الحاصل

 .القادم والتساؤل هل خطوة شارون أحادية الجانب تستحق اإلقدام على أية خطوات مهمة فـي هـذا االتجـاه                  
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لكننـا  , من الواضح أن البعض قد ابتلع الطعم وسارع الى اإلعالن عن التطبيع والزيارات المتبادلة               : واضاف
  .ئاً حتى اآلنألن إسرائيل لم تقدم شي, نحذر من ذلك 

  24/9/2005عكاظ 
  

   العدومالءاتإلجان المقاومة تطالب السلطة عدم االنجرار وراء .13
 من ممارسات وخروقات االحـتالل األمنيـة        أمسحذرت لجان المقاومة الشعبية في بيان صحفي صدر عنها          

ـ       . وانتهاجها لسياسة أحادية الجانب    الءات الـصهيونية وعـدم     وطالب البيان السلطة بعدم االنجرار وراء االم
من جهٍة أخرى أكدت أنهـا      . مطاردة المقاومين أو اعتقالهم واإلفراج عن عدد من المعتقلين لديها في بيت لحم            

  .لن تقف موقف المتفرج أمام حمام الدم الذي يسيل في طولكرم، وأن الصهاينة سيدفعون الثمن
  24/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

 
   ضابطاً فلسطينياً تسللوا من سورية22بيروت ترحل .14

 االنتفاضـة   – ضابطاً فلسطينياً ينتمون الى كل مـن فـتح           22  قامت السلطات اللبنانية أمس بترحيل        :بيروت
وقالت مصادر رسمية   .  كانوا تسللوا الى لبنان عبر الحدود مع سورية قبل أيام          , القيادة العامة  –والجبهة الشعبية   
  .رية ألنهم كانوا يحملون بطاقات سورية الى سوهمانه جرى ترحيل

  24/9/2005الحياة 
  

  صدام بين حماس واألمن الوقائي.15
 أفادت مصادر فلسطينية أن تبادال الطالق النار وقع قرب مقر االمن الوقائي في مدينة غـزة                 : وكاالت–غزة  

اطالق النـار وقـع   وقالت المصادر ان . ظهر امس واسفر عن اصابة اثنين من عناصر حركة حماس بجروح       
 بكاميرا فيديو قبل ان يتبين انهـم        همعندما الحظ حراس مقر األمن الوقائي قيام عناصر مجهولة بتصوير مقر          

  .ولم يصدر بعد أي تعقيب رسمي حول الحادث لكن شريط الفيديو تمت مصادرته‚ اعضاء في حماس
 24/9/2005الوطن القطرية 

 
 لتشريعيةفتح لالنتخابات ااستعدادات حماس و.16

فيما أكدت مصادر مقربة من حركة حماس أن الحركة تمكنت منذ فترة طويلة من تجهيز واعداد   :رائد موسي
القوائم التي ستخوض بها االنتخابات التشريعية القادمة، قالت مصادر صحافية ان حركة فتح ، ال تزال تعكف 

ية نظراً لحال الترهل والخالفات الداخلية التي علي بلورة القوائم الخاصة بها، إال أنها تواجه عقبات حقيق
وقالت مصادر مقربة من حماس، ان الحركة تستعد بشكل جيد لالنتخابات  .تعصف بمختلف المواقع التنظيمية

 مراقبون للشأن الداخلي، أن األمر ىوير. لتحقيق نتائج الفتة، علي غرار االنتخابات البلدية في مراحلها السابقة
االنتخابات التشريعية عما كان عليه في االنتخابات البلدية، اذ أن فتح ال تزال غارقة في خالفاتها لن يختلف في 

الداخلية، فيما حركة حماس مرشحة لحصد ما تخطط له من مقاعد برلمانية بفضل حال االستقرار التي تتميز 
 .بها

  24/9/2005القدس العربي 
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  دات المقدمة للشعب الفلسطيني المساعىحماس ستشكل رقابة دائمة عل.17
أكد إسماعيل هنية أن حماس ومعها كل الشرفاء ستشكل رقابة دائمة علي كافة المساعدات التي  :رائد موسي

 . ىستأتي للشعب الفلسطيني حتي ال تستغل لصالح فئة دون األخر
  2005-9-24القدس العربي 

  
 نضالنا مستمر: مروان البرغوثي.18

ي، امس ان الفلسطينيين سيفاوضون اسرائيل لكن النضال سيستمر حتى إعـالن الدولـة              اعتبر مروان البرغوث  
وقال في رسالة بعث بها من سجنه الى المواطنين الفرنسيين ونشرتها صحيفة لومانيتيه الفرنـسية               .  الفلسطينية

اضاف سنفاوضـهم   . راليسارية، ان ايدينا تظل ممدودة للسالم، لكن اسرائيل تريد التفاوض فيما االحتالل مستم            
وتابع تقتضي العدالة ان يستند شعبنا إلى سالم عادل وشامل ودائم، وإنشاء دولـة              .  طبعا لكن نضالنا سيستمر   

فلسطينية عاصمتها القدس وعودة الالجئين الى أراضيهم موضحا ان هذا السالم يظـل مـستحيال مـا دامـت                   
  ا ف ب. اسرائيل تستمر في احتالل ارضنا

  24/8/2005السفير 
  

  الديمقراطية تقيم مهرجاناًً على أنقاض نفيه دكاليم.19
أقامت الجبهة الديمقراطية مهرجاناً مركزياً على أنقاض مستوطنة نفيه دكاليم، مـساء أول             :  االيام   -خانيونس  

وأكد صالح زيدان ضرورة تعزيز الشراكة السياسية بـين الـسلطة،            .من أمس، احتفاالً باالنسحاب اإلسرائيلي    
ودعا إلى ترتيب البيت الفلسطيني، ومحاربة ظـاهرة        . افة فصائل العمل الوطني على قاعدة الوحدة الوطنية       وك

  .الفلتان األمني
  24/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  البطالة تلقي أعباء متزايدة على الفصائل السياسية: غزة .20

لقي أعباء متزايدة علـى القـوى والفـصائل         بدأت البطالة المتفشية بين الشبان الفلسطينيين ت       :كتب حسن جبر  
 .السياسية التي أصبحت غير قادرة على مواجهة مطالب هؤالء الشبان في الحصول على عمل ووظيفة ثابتـة                

ويوماً بعد يوم يقدم شبان هذه الفصائل على أعمال وخطوات غير محسوبة للتعبير عن حالـة الغـضب التـي                    
ومع الحديث عن بدء استيعاب عدد من الشبان فـي           . االحباط والفوضى  تعتمل في نفوسهم، والنتيجة المزيد من     

عداد األجهزة األمنية ازدادت مظاهر الغضب بين الشبان الذين ال يترددون عن تحطيم المقار أو اغالق الطرق                 
ـ       : ويقول دياب اللوح   .أو التمرد على قرارات وتوجهات القيادة      لبي نعم، تنعكس نسبة البطالة المتفاقمة بشكل س

حركة فـتح مـن أكثـر األجـسام         : وتابع .ليس على المجتمع فحسب بل على كافة الفصائل والقوى السياسية         
كيف تبرر السلطة الحديث عن     :  خبير اقتصادي  ويتساءل .التنظيمية تعرضاً نظراً لكبر الحجم وحجم االلتزامات      

  .رة ألعضاء المجلس التشريعيالتقشف وقلة الموارد في الوقت الذي يتم فيه صرف سيارات جديدة وفاخ
  24/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  حزب اهللا مع اجتماع كتائب األقصى تضارب األنباء حول .21

حاولت إسرائيل تحريض مصر ضد فصائل المقاومة الفلـسطينية،          :القدس المحتلة  24/9/2005البيان  نشرت  
صى وحزب اهللا فـي العـريش ومـن دون علـم            عبر الترويج لمزاعم عقد اجتماع بين قادة كتائب شهداء األق         

وقالت معاريف ان اللقاء عقد من تحت أنف المخابرات المصرية وحضره قادة للكتائب لم              . السلطات المصرية 
 في السنوات الماضية جرى اتصال بين الطرفين بوسائل اتصال متنوعة، ولكـن             :وأضافت. تسمهم وقيس عبيد  
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قد اللقاء المباشر، مشيرة إلى ان عبيد أغدق التهاني على قادة الكتائب            في أعقاب استكمال االنسحاب من غزة ع      
وحسب مصادر فلسطينية كان بوسـع       . كان اللقاء السري بمبادرة من عبيد      :وقالت .بنصرهم وهزيمة االحتالل  

ومن الجهـة األخـرى أشـار    . عبيد ان يدخل غزة لو أراد ذلك ولكنه حبذ عدم فعل ذلك كي ال يحرج السلطة   
ل كتائب األقصى إلى ان هذه ليست محاولة للمس باألمن المصري وشددوا بان اللقاء كان حيويا ولم يمس                  رجا

   ..بسيادة مصر في سيناء
االقصي  كتائب شهداء أن رام اهللا وليد عوض نقالً عن مراسلها في 2005/09/24 القدس العربيوأضافت 

 .كتائبالتي تحدثت عن عقد لقاء بين عبيد وقادة نفت امس في اتصال هاتفي مع القدس العربي االنباء ال
كتائب بغزة ان الكتائب لم ولن تعقد اي لقاء علي االراضي المصرية اال مع الواوضح الناطق االعالمي باسم 

كتائب الوقال ابو قصي نحن في كتائب االقصي اجرينا اتصاالت مع جميع عناصر وقادة . االهل واالقارب
وشدد بان تلك االخبار اشاعات تقف وراءها اسرائيل بهدف الترويج بان  .ارية عن الصحةوتأكدنا بان االنباء ع

واكد بأن فصائل المقاومة ال عالقة لها  .فصائل استغلت االنسحاب لفتح قنوات اتصال مع جهات خارجية
 . بمنظمات خارجية وبان عملها منحصر في مقاومة االحتالل

  
  

  ى اهداف لحماس في غزة جرحى بقصف اسرائيلي علثالثة.22
ذكرت مصادر طبية وامنية فلسطينية ان ثالثة فلسطينيين بينهم امرأة وطفل جرحوا في الغارات التـي شـنتها                  

وجاء هذا القصف وهو االول من نوعه منذ انـسحاب           .اسرائيل اليوم على غزة وادت احداها الى تدمير منزل        
  .يف بالصواريخ استهدف مدينة سديروتالقوات االسرائيلية من قطاع غزة ردا على قصف عن

  24/9/2005الرأي األردنية 
  

  أسلوب جديد في التظاهرات ضد الجدار: بلعين.23
اتخذ النضال ضد جدار الفصل، في قرية بلعين امس، أسلوباً جديداً، حيث استخدمت مرآة وقضبان سجن، مـا                  

يساندهم حوالى اربعين متضامناً أجنبياً وإسرائيلياً،      وحمل مئات الفلسطينيين،    . أثار رداً عنيفاً من جنود االحتالل     
في أعقاب صالة الجمعة، مرآة ضخمة مكتوب عليها عبارة السجن مصيركم ألنكم مجرمو حرب، وثبت عليها                

، بدأ الجنـود يهـاجمون      هموعند اقتراب  . قضبان، ترمز للسجن، وساروا في مسيرة حاشدة باتجاه إقامة الجدار         
طالق زخات كبيرة من الرصاص الحي، والمعدني، وقنابل الغاز السام، بهدف تفريقهم، ما             المسيرة وشرعوا بإ  

  .تسبب في إصابة العشرات باالختناق، فيما اعتقل االحتالل تسعة من المتضامنين األجانب
  24/8/2005السفير 

  
  األمم المتحدة تدين والدات الفلسطينيات على نقاط التفتيش.24

وقـال  . اليوم الممارسات االسرائيلية التي تؤدي لوالدة الفلسطينيات على نقاط التفتـيش          أدان تقرير دولي نشر     
وقد توفي   .  امرأة فلسطينية اضطررن للوضع على نقاط التفتيش بعد احتجازهن لساعات طويلة           60التقرير ان   

 . التابعة لألمم المتحدة  أعدت التقرير المفوضية العليا لحقوق االنسان       .  طفال بسبب الظروف التي ولدوا فيها      36
  .  من معلومات جمعتها عدة منظمات وهيئات دولية تعمل في األراضي الفلسطينيةهوقد استقت

  24/9/2005بي بي سي العربية 
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  وعادت إلى دوغيت إسمها الحقيقي العمية الشرقية.25
 دوغيت إلى ما يـشبه      حول أطفال فلسطين شاطئ البحر المحاذي لما كان يعرف بمستوطنة         : محسن اإلفرنجي 

المخيم الصيفي حيث انهمك بعضهم في السباحة بينما آخرون يبنون بيوتا من الرمال على الشاطئ ويتـسلقون                 
كل شيء في المنطقة بدا مدمرا حتى األرض الخضراء تحولت إلى سوداء بعـد             .الكثبان الرملية مقلدين الجنود   

خفف من هذا المشهد السوداوي سوى منظـر البحـر الـذي            أن أشعل فيها المستوطنون النيران بالكامل ولم ي       
ويعـرف االسـم     ..استراح لتوه من أصوات النيران وجنازير الدبابات والدوريات التي ما فتئت تجوب ساحله            

وبدأ األطفال يتنقلون من مكـان آلخـر   . األصلي لمستعمرة دوغيت سابقاً في منطقة بيت الهيا بالعمية الشرقية    
  . المستوطنة التي طالما أذاقتهم ألوان العذاب وحرمتهم من ممارسة أبسط حقوقهم اإلنسانيةويجولون الكتشاف

  23/9/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  
  

  اليهود واسرائيل تستخدم العداء للسامية لمنع انتقادها: بشارة.26
 علي مفهوم العداء للسامية اكد عزمي بشارة، ان الصهيونية السياسية واسرائيل سيطرتا  :سمير ناصيف

واستخدمتاه لتقديم طرح سياسي وهو ان دولة اسرائيل اليهودية هي الجواب الوحيد والوسيلة الفريدة لمكافحة 
واعتبر بان هذا التوجه ايديولوجي مريض وينتج عنه المنطق القائل بان اي انتقاد  .هذا المفهوم العنصري

بينما، برأي . عنصرية في اوروبا والواليات المتحدة يعتبر عداء للساميةلممارسات دولة اسرائيل القمعية او ال
 .بشارة، فان المعادين للممارسة العنصرية ضد الفلسطينيين هم انفسهم يعادون ممارسة العنصرية ضد اليهود

وكان بشارة يلقي الكلمة الرئيسية في الجلسة االفتتاحية لمؤتمر شارك فيه اكاديميون ومثقفون عرب 
 . اسرائيليون بعنوان الخوف من اآلخر والصراع االسرائيلي الفلسطينيو

  24/9/2005القدس العربي
  

  مهرجان سخنين يؤكد على الهوية الفلسطينية.27
شارك ما يزيد عن األلفين من الشباب والشابات وعدد من ضيوف وأصدقاء التجمع الوطني الديمقراطي فـي                  

في مدينة سخنين في منتزه البتراء        إتحاد الشباب الوطني الديمقراطي    منطقة البطوف في المهرجان الذي نظمه     
 وللتأكيد على واجب تصعيد الكفاح لـصيانة الهويـة          2000مساء امس، إحياءًأ للذكرى الخامسة لهبة أوكتوبر        

وقد عرض فيلم قصير أعـده    .الوطنية الفلسطينية للشباب خاصة، والتصدي لسياسة اإلحتالل والقمع العنصري        
  .لتجمع يتحدث عن هبة أوكتوبر ولجنة أور وتقرير ماحاش الذي برأ الشرطة من دماء الشهداءا

  24/9/2005 48عرب 
  

  المنظومة القضائية تنتقص من شرعية مواطنة العرب.28
أوضاع المواطنين العرب داخل الدولة اليهودية ومعاناتهم جراء التمييز العنصري الممـارس بحقهـم رسـمياً                

تعتبر من قضايا الصراع الساخنة التي تهدد بانفجاره في كل لحظة، وهذه األوضاع تقلق المواطنين               واجتماعياً  
فإسـرائيل ال تـرى فـي هـؤالء         · العرب وكذلك مؤسسات الدولة العبرية وإن كانت دوافع هذا القلق متباينة          

تفكر فيه ال يتجاوز هـذه  المواطنين سوى خطراً على هويتها وربما وجودها كدولة يهودية ديمقراطية وأي حل   
الحدود وبالتالي فإنه يتناقض مع حقوق العرب كمواطنين كاملي المواطنة في وطنهم فهل من سبيل لحل هـذه                  
اإلشكالية ونزع فتيل االنفجار الذي قد يكون مبرراً إسرائيلياً لتنفيذ خطط الترانسفير بحق العرب مرة أخـرى؟                 

 الذي يعمل محاضراً في كلية الحقوق في جامعتي تل أبيب وجيفـا             الدكتور يوسف جبارين األخصائي الحقوقي    
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وقد · ومستشاراً لمركز مساواة لحقوق المواطنين العرب أعد دراسة حول مكانة المواطنين العرب في اسرائيل             
دعا فيها لبناء أسس جديدة للعالقات بين الدولة ومواطنيها العرب تقوم على الحوار والـشراكة بـدل التمييـز                   

  .قصاءواإل
  24/9/2005االتحاد االماراتية 

  
  محكمة بداية قلقيلية ترفض دعوى طعٍن لخروقات انتخابية.29

رفضت محكمة البداية في مدينة قلقيلية، الخميس  بصفتها الهيئة المختصة، دعوى طعن لخروقـات انتخابيـة                 
ـ               رفض أن القـضية سـابقة      لمرشحة من كتلة الوفاق في قرية رأس عطية جنوب قلقيلية، وجاء في حيثيات ال

وقال المحامي، إن رفض المحكمة جاء ألهداف سياسية بحتـة          .ألوانها وأنه ال يوجد أي قرار لالعتراض عليه       
   .قوم برفع قضية مخاصمة قضاء ألن رد القاضي لم يكن ضمن اعتبارات قانونيةنوال عالقة له بالقضاء، وس

  23/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   فلسطينياً من مناطق الخليل خالل يوٍم واحٍد240 إعتقال.30
 أمس مائتين وأربعين فلسطينياً في محافظة الخليل، بـزعم أن هـؤالء المعتقلـين                أول اعتقلت قوات االحتالل  

ويشار إلى أن محافظة الخليل تشهد اعتقاالٍت تعـسفية كثيـرة خـالل             . 48راضي  أحاولوا التسلل إلى داخل     
  .أن أعلى نسبة اعتقاالت تشهدها األراضي الفلسطينية هي في الخليلاألشهر األخيرة، حيث 

  23/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  اإلحتالل يحشد قوات برية في شمال غزة ويغلق الضفة والقطاع.31
قالت مصادر إسرائيلية أن قوات اإلحتالل بدأت بتحريك قوات         :  ألفت حداد  24/9/2005 48عرب  نشر موقع   

وجاء أن هذه القوات تتحرك باتجاه المواقع التي أطلق منها الـصواريخ باتجـاه سـديروت      .تجاه شمال برية با 
كما جاء أن أجهزة اإلحتالل األمنية تدرس القيام بعملية بريـة فـي شـمال                .وبلدات أخرى في النقب الغربي    

كما  . مختلفة في المنطقة   ونقلت المصادر ذاتها عن مصادر في الجيش أن قوات الجيش تقوم بنشاطات            .القطاع
 صـاروخاً تـستدعي   30نقل عن مصادر في الجيش أن حقيقة إصابة خمسة إسرائيليين جراء إطالق أكثر من         

  . الرد، وحتى األن لم يقرر نهائياً كيف سيكون
قالت مصادر إسرائيلية أن جيش اإلحتالل قد فرض أمر اإلغالق على كافة مناطق الضفة الغربية، بمـا فيهـا                   

  .غوار، وغزة، وذلك تنفيذاً لقرارات المستوى السياسي في أعقاب إطالق صواريخ القساماأل
اصدر موفاز صباح اليوم السبت تعليمات لسالح الطيران بمهاجمة مواقع لحركتي حماس والجهـاد وطالـب                و

  .الجيش باالستعداد لتنفيذ عملية عسكرية برية واسعة ومستمرة داخل غزة
االذاعة االسرائيلية العامة ذكرت اليوم السبت ان الجيش االسرائيلية           أن    24/9/2005ة  الرأي األردني وأضافت  

وقالت االذاعة ان مسؤولي الدفاع يدرسون حاليا امكانية شن         . قام بنقل قوات باتجاه قطاع قريب من شمال غزة        
مكتب موفاز في تل ابيـب      وبدأ هؤالء المسؤولون اجتماعا في      . عملية برية اسرائيلية في غزة، مع انها معقدة       

 ).......أف ب.(لتقييم الوضع بعد اطالق كثيف لصواريخ ليل الجمعة السبت على االراضي االسرائيلية
  

  إسرائيل لن تجري مفاوضات مع سلطة برئاسة حماس: موفاز.32
سلطة  قال موفاز، أمس، إن اسرائيل لن تجري مفاوضات مع           :تل أبيب  24/9/2005األيام الفلسطينية   نشرت  

إن حماس تبني نفسها كبـديل فـي الحكـم          :  قوله هونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن     .فلسطينية برئاسة حماس  
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 .إن المنافسة بين الجانبين ستصل إلى ذروتها خالل االنتخابـات التـشريعية           : وقال .للسلطة الفلسطينية وعباس  
 لكننا ملزمون بالمطالبـة بتفكيـك التنظيمـات    إننا كدولة يحظر علينا التدخل في االنتخابات في السلطة  : وزعم

  .اإلرهابية من سالحها
ـ  ذيالوموفاز  إليه  تطرق   ما 24/9/2005 48عرب  أضاف موقع   و الصراع الـداخلي بـين نـصر         وصفه ب

وادعى ان انعدام القيادة داخـل فـتح        . يوسف ودحالن قائال ان هذا الصراع سيؤثر سلبا على الوضع الميداني          
واضاف انه ال يتم تطبيق مبادئ شرم الشيخ النـه           .ية اجهزة االمن مقابل التنظيمات االرهابية     ينعكس على فعال  

واثنى علـى نجـاح الـشاباك والجـيش          .ال توجد سلطة فلسطينية واحدة وسالح واحد كما التزم الفلسطينيون         
  . االسرائيلي في العملية العسكرية التي ادت الى مقتل ثالثة فلسطينيين في طولكرم

  
  يخ حماس تستطيع قصف مزرعة شارونصوار: حالوتس.33

قال حالوتس الى احتمال تمكن عناصر الجناح العسكري لحماس مـن تطـوير طـراز جديـد لقذيفـة قـسام                 
ووفقاً لما ذكره سيتمكن الصاروخ الجديد من تعريض مجمعـات           .الصاروخية يبلغ مداه خمسة عشر كيلومتراً     

ن لالستهداف، كما ان مزرعة الماشية الخاصة بشارون ستتعرض أيـضا           سكنية عديدة في الجنوب، مثل عسقال     
  )ا.ن.ق( .للخطر حسب تقديراته

  24/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

  رائيلي لتقطيع الضفةاألصابع مخطط اس.34
 موفاز، وتقضي   ـ قدم جهاز األمن اإلسرائيلي خطة األصابع ل       :تل أبيب  24/9/2005األيام الفلسطينية   نشرت  
يل أريئيل الى جيب داخل االراضي الفلسطينية فيما ستتم إحاطة طريق عابر السامرة المؤدية إليها بجدران                بتحو

وأفادت معاريف، أمس، بأنه تم تقديم الخطة الجديدة الى موفاز، أول من أمـس، وأن ضـباطاً     .واسالك شائكة 
وأضافت الصحيفة أن الخطـة تـم       . ديدكباراً في الجيش وصفوا طريق عابر السامرة بأنها شريط فيالدلفي الج          

إعدادها بموجب تعليمات صادرة عن المدعي العام االسرائيلي وتنص على إقامة جدار عـازل علـى جـانبي                  
إنه في اعقاب تنفيذ خطة فك االرتباط استغل المستويان السياسي واالمنـي فـي              : وقالت .طريق عابر السامرة  

اسرائيل التأييد الدولي الواسع السرائيل لتسريع عملية اقامة جدران عازلة حول مستوطنات في عمق الـضفة                
ع تقـضي   وتبين بحسب معاريف ان خطة االصـاب       .والطرق المؤدية اليها لتصبح كاالصابع ممتدة في الضفة       

بإحاطة الشارع الموصل بين مستوطنتي الفي مناشيه وكرني شومرون بجدار بزعم حماية المـستوطنين مـن                
وذكرت الصحيفة ان الجدار حول هذه المستوطنات سيشمل مساحات واسعة معدة القامـة احيـاء               . اطالق نار 

وقالـت معـاريف، إن الفلـسطينيين        .استيطانية قانونية جديدة بعد ان صادقت عليها وزارة األمن االسرائيلية         
واضافت ان ضباطا كبـاراً عـاينوا       . سيمنعون من استخدام الشوارع المؤدية الى المستوطنات اال بإذن مسبق         

ونقلت الصحيفة، عـن     .الخطة الجديدة، واعربوا عن معارضتهم لبعض مضامين الخطة وأيدهم في ذلك موفاز           
لموقف القانوني، واذا دعت الحاجة فإن القائد العسكري لمنطقـة          إن الموقف االمني مختلف عن ا     : موفاز، قوله 

: واضاف .وسط اسرائيل والمدعي العسكري العام سيشرحان امام المسؤولين في وزارة القضاء الموقف االمني            
  .أنه اذا دعت الحاجة فإن القائد العسكري للمنطقة الوسطى سيظهر امام المحكمة العليا

  : 24/9/2005 48 عرب ونشر موقع
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   نائباً لتتويجه رئيساً للحكومة61نتانياهو يعد بحشد تأييد .35
ليكود استل نتانياهو، سالح الحرب النفسية وطمأن أعـضاء         ال مع دنو ساعة الحسم في       : أسعد تلحمي  ،الناصرة

حزب السلطة، الى أنه في حـال       ليكود المتخوفين من أن تؤدي الحرب الدائرة بينه وبين شارون الى خسارة ال            ال
انتخابه رئيساً للحزب وانسحاب شارون منه احتجاجاً وتشكيل حزب جديد، فإنه لن يعمل على تبكير االنتخابات                

 نائباً في الكنيست الحالية لتتويجه رئيساً لحكومة ليكودية جديدة تدير دفة األمـور              61العامة، إنما سيحشد تأييد     
  .ابات العامة أواخر العام المقبلحتى الموعد المقرر لالنتخ

  24/9/2005الحياة 
 

  ر البحرين رفع الحظر عن بضائعهااسرائيل ترحب بقرا.36
رحبت اسرائيل امس بقرار البحرين رفع الحظر عن البضائع االسرائيلية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية               

مع اسرائيل والتعاون معها مضيفا انه اجـراء        انها خطوة ايجابية النها تعكس رغبة العالم العربي في التحدث           
لكن مسؤوال كبيرا في الوزارة بدا اكثر حذرا وقال معلقا اننا نقدر هـذا               .ايجابي وسيسهم في دفع عملية السالم     

  )ب.ف.أ( .القرار لكن علينا ان ننتظر لنرى كيف سيطبق
  24/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
  الستمرار في الجيشأدين بقتل فلسطيني لكنه يستطيع ا.37

سمح الجيش اإلسرائيلي للضابط كورتسكي االستمرار في عمله العسكري حتى بعد ادانته بتسبب موت الفتـى                
. وأوصى حلوتس بأن الضابط يستطع القيام بمهامـه كالمعتـاد    . فلسطيني، محمد نجيب، وبتصريح من حلوتس     

وقالـت والـدة    .  المدان يستطيع االستمرار في عمله     واقرت اللجنة التابعة للقوى العاملة في الجيش أن الضابط        
  . الجندي القاتل إن الجندي ورغم االتهامات الباطلة ضده هو الذي اقترح البقاء في الجيش

  23/9/2005 48عرب 
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   كيانلاحاالت إنتحار في 6 .38

ضاع إقتصادية سيئة في     إسرائيليين على اإلنتحار في األسبوع األخير، وذلك على خلفية أو          6 أقدم   :ياسر العقبي 
 منهم أقدموا على اإلنتحار شنقاً، في حين كانت هناك حالتا قفز عن إرتفاع عـال،                3وجاء أن    .معظم الحاالت 

  .وحالة واحدة بإطالق النار
  23/9/2005 48عرب 

  
  مؤشر القدس األسبوعي يغلق على ارتفاع.39

اق المالية الذي بدأ بنشاط في بداية األسبوع إال         قال تقرير لمجموعة أطلس لالستثمارات أن سوق فلسطين لألور        
 مليـون   36ر67 مليون سـهم بقيمـة       7ر64أنه عاد وهدأ قبل نهاية األسبوع  نتيجة لذلك تم تداول ما يقارب              

  . نقطة894ر71ليقفل عند مستوى % 1ر74بينما ارتفع مؤشر القدس بنسبة , دوالر
  24/9/2005الرأي األردنية 

  
  آمــال المــواطنين بإصدار عملة مستقلةتــزايد : غــزة.40

يتطلع أهالي قطاع غزة إلى اليوم الذي يتعاملون فيه بالجنيه الفلسطيني، حيث بات االنـسحاب                 :أسماء الغول 
 كـل   :ويقول تـاجر   .اإلسرائيلي بدايةً للحديث عن رموز السيادة الفلسطينية، وعنوانها عملة فلسطينية مستقلة          

 من التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي، وعلى رأسها التعامل بالشيكل الذي ما دمنـا نتعامـل               الشعب يتمنى أن ينتهي   
ويضيف ال أحد من الجهات المسؤولة يتحدث بـشكٍل جـدي عـن             ،   نتخلص من عبوديتنا االقتصادية    ملو ,معه

 الفلـسطينية   قتصادي إن إصدار العملة   إمن جهته، يقول خبير      .الموضوع، بل الجميع يحتاج إلى إذٍن إسرائيلي      
 يشكل المزيد من    هامظهٌر من مظاهر السيادة واالستقالل لكن االنسحاب الكامل لم يتحقق بعد، ما يجعل إصدار             

  .األعباء االقتصادية
  24/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  حمر تنفذ عشرة مشاريع في فلسطينالهالل األ.41

ية في فلسطين حالياً تبلغ تكلفتها اإلجمالية أكثـر مـن            عشرة مشاريع إنشائ    اإلماراتية تنفذ هيئة الهالل األحمر   
وتضم هذه المشاريع التي تغطي مدناً وقرى ومخيمات عديدة في الـضفة الغربيـة بنـاء                .ثالثين مليون درهم  

واصالح عدد من المساجد ومراكز المعوقين والمستشفيات والمراكز الصحية ومشروعاً اسكانياً فـي القـدس               
ويقول رئيس مجلس إدارة هيئة الهالل األحمـر ان          .مئات المنازل التي أصيبت باضرار    باإلضافة إلى اصالح    

مشاريع الهالل في فلسطين قائمة على قدم وساق ولم تتوقف منذ نحو خمسة أعوام باإلضافة إلى المـساعدات                  
  .ار درهم حتى اآلن ألبناء الشعب الفلسطيني والتي تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليلالهال المتعددة التي تقدمها

 24/9/2005البيان 
  

  مؤتمر أونكتاد يقرر العمل على إنشاء مجلس للمالحة في قطاع غزة.42
أعلن، أمس، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، عن مجموعة من المشاريع، تهدف إلنشاء مجلـس                

ك في إطار الجهود المبذولة لمـساعدة  للمالحة وإدخال الحاسوب في عمل الجمارك على الحدود مع مصر، وذل      
   .الشعب الفلسطيني لبناء المؤسسات لتأسيس دولة بعد االنسحاب اإلسرائيلي من غزة

  24/9/2005األيام الفلسطينية 
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  غزة كالموت كتاب إسرائيلي جديد.43

عملية الهدم  صدر للصحافي اإلسرائيلي، شلومي إلدار، كتاب غزة كالموت يورد فيه الكثير من صور وتفاصيل               
الواسعة التي قام بها جيش اإلحتالل في رفح جنوب قطاع غزة، خالل الحملة العسكرية التي أسميت في حينـه                   

  وقد نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت قطعة من الكتاب،  .قوس قزح
  23/9/2005 48عرب 

  
   ينتقد اللجنة الرباعيةعاكف.44

لمسلمين، بعض مواد اإلعالن الصادر عن القمة األخيـرة لألمـم           انتقد المرشد العام لجماعة اإلخوان ا     : القاهرة
وندد عاكف بموقف اللجنة الرباعية الدولية، الـداعي إلـى تفكيـك             .المتحدة والتي وصفت المقاومة باإلرهاب    

أثنت على االحتالل الصهيوني فصائل المقاومة الفلسطينية، ونعتها بالمنظمات اإلرهابية، بعد أن .  
  23/9/2005 لسطيني لإلعالمالمركز الف

 
  ى التطبيع الدبلوماسي مع إسرائيلالبحرين والكويت إل.45

كشفت مصادر ديبلوماسية في البحرين أمس ان البحرين      : أ.ب.المنامة د  24/9/2005السياسة الكويتية   نشرت  
 الديبلوماسـي مـع     ن مرحلة التطبيع  ˆوالكويت سينهيان من جانبهما المقاطعة على البضائع اإلسرائيلية وسيبدا        

ان طلب رفع الحظر عن البضائع االسـرائيلية وتطبيـع          : وقال ديبلوماسي غربي كبير في البحرين      .إسرائيل
  .العالقات مع الدولة العبرية جاء بشكل مباشر من المفاوضين االميركيين خالل محادثات التجارة الحرة

ة التطبيع انتقد قرار البحرين رفع الحظر عـن         رئيس جمعية مقاوم   أن   24/9/2005الخليج اإلماراتية   وذكرت  
وقال اتفاق التجارة الحرة لم نجن منه أي جانب ايجابي حتـى اآلن فلمـاذا نبـدأ بجنـي                   . البضائع االسرائيلية 

واضاف االتفاق على مقاطعة اسرائيل اقر في مؤتمرات القمة العربية، ان موقفا مـن هـذا                . الجوانب السلبية؟ 
  . تستفرد فيه الحكومة ألن هذا قرار استراتيجيالقبيل كان يجب ان ال

ودعت جمعية الوسط العربي االسالمي جميع مؤسسات المجتمع المدني الى الوقوف صفا واحدا في مواجهـة                
وقالت الجمعية في بيان اصدرته ان الخيار الوحيد امام االمة لـن يمـر              . سياسات التطبيع مع العدو الصهيوني    

  .الثوابت القومية واالسالميةعبر سياسات التنازل عن 
 هل الهدف هو ارضاء الواليات المتحدة لتوقيـع         :وقال نائب رئيس جمعية المنبر الوطني االسالمي علي احمد        

  )ب.ف.أ.  (اتفاق التجارة الحرة بين البلدين؟
 ر رفع الحظـر   أن قرا  قال      اً بحرينياً  حكومي اًمصدرأن   24/9/2005األيام البحرينية   راشد الغائب في       كتبو
وبدد مخاوف مـن قطاعـات        . لبضائع اسرائيلية    متوقعا عدم استيراد التاجر البحريني       ، اعالمي   اعالن سياسي   

  وأي   الحكومة ملتزمة بالقرارات العربية،      قائال ان    ،  وجود خطوات بحرينية الحقة للتطبيع مع اسرائيل         أهلية من 
  . وأكد إلتزام البحرين بقرارات الجامعة العربية      .  ئيل ستكون ضمن االجماع العربي    عالقات دبلوماسية مع اسرا    

  التـي    لكون القرار من أحد شروط اتفاق التجارة الحرة،          لرفع الحظر،    االعالمي   وبرر خطوة االعالن السياسي   
    . تتعامل مع اسرائيل   تمنع مقاطعة البضائع من الشركات التي 

واعتبر هـذا     . الشيخ عيسى قاسم رفع الحظر عن البضائع االسرائيلية          يس المجلس العلمائي  انتقد رئ    من جهته، 
هو تطبيع على حـساب      :  وقال  . لها   أولياً   وليس مدخالً    ومصداق ناطق لعملية التطبيع،      صورة جلية،    القرار بأنه 

   . مة وأجيالهاصلحة األلم   ومضاٌد   وحساب القدس،   القضية الفلسطينية،
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ودعت لمقاطعة ومحاصرة المؤسسات واألفـراد الـذين          . قرار رفع الحظر     انتقدت جمعيات التحالف الرباعي    و
اتفاقية التجـارة الحـرة        أن تعيد الحكومة النظر في       وطمحت في   . البحرين   سيروجون البضاعاة االسرائيلية في   

ع الكيان الصهيونياتفاقيات تلزم بالتطبيع م   وأي .   
  

  ال تطبيع مع إسرائيل وال بضائع :مصدر كويتي.46
نفى مصدر دبلوماسي رفيع ما نقلته وكالة األنباء األلمانية أمـس علـى لـسان مـصادر            :كتب ناصر العتيبي  

بيعـا  دبلوماسية في المنامة ان تكون الكويت بين دول خليجية ستنهي مقاطعتها للبضائع االسرائيلية، وستبدأ تط              
البحرين وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الواليات المتحدة،        : وقال المصدر لـ القبس    .دبلوماسيا مع الدولة العبرية   

وبسؤال  .وبالتالي ستسمح للبضائع االسرائيلية بالدخول الى اسواقها، لكن الكويت لم توقع بعد مثل هذه االتفاقية              
وقيع الكويت على المعاهدة وهل ستطبع مع اسرائيل فـرد          المصدر الدبلوماسي عما سيكون الوضع في حالة ت       

  . لكل حادث حديث:بالقول
  24/9/2005القبس الكويتية 

  
  لية عراقية في إسرائيل غير مطروحفتح ممث: زيباري.47

أكد وزير الخارجية العراقى زيبارى ان موضوع فتح ممثلية عراقية فى اسرائيل غير مطروح               :الكويت أ ش أ   
دول اعمال الحكومة العراقية االنتقالية، وقال ان هذا القرار متروك لحكومة عراقية منتخبة ممثلة              اطالقا على ج  
   .فى المستقبل

  24/9/2005الشرق القطرية 
 

  !ابق المهرولون إلي قادة إسرائيلهل تحررت فلسطين حتي يتس: القرضاوي. د.48
اهرة الهرولة التي تبلورت في سباق مجنـون        يوسف القرضاوي ظ  . انتقد فضيلة د  : حسن علي دبا  . الدوحة د 

: للقاء رئيس وزراء إسرائيل ووزير خارجيتها، وسماح بعضهم للبضائع اإلسرائيلية بدخول دولهـم وتـساءل              
عالم هذا يا قوم؟ هل تحررت فلسطين؟ نافيا أن يكون ما تم من انسحاب من غزة تحرر للفلسطينين مشيراً إلي                    

ار للقوة التي تملكها إسرائيل براً وبحراً وجواً، منتقداً أي اتجـاه لتـصفية سـالح                انه ليس أكثر من إعادة انتش     
الفصائل الفلسطينية حيث إن فلسطين ماتزال محتلة، ولجأ فضيلته في خطبة الجمعة إلـي الجمـاهير العربيـة                  

نوعـاً مـن الجهـاد      المسلمة مؤكداً دورها في مقاطعة البضائع اإلسرائيلية واألمريكية، معتبراً تلك المقاطعة            
   .المطلوب

  24/9/2005الراية القطرية 
  

  اتحاد الصحفيين العرب يرفض التطبيع.49
 أكد اتحاد الصحافيين العرب مواقفه المعلنة الرافضة للتطبيع، وطالـب االتحـاد الـصحفيين العـرب        :القاهرة

جنة الرباعية، الـداعي إلـى      وندد في بيان صادر عنه الخميس بموقف الل         . بالحرص على هذا الموقف المبدئي    
وطالب البيان فصائل المقاومة     .فصائل المقاومة الفلسطينية ونزع سالحها، ونعتها بالمنظمات اإلرهابية       التفكيك  

بالتمسك بسالحها حتى دحر االحتالل عن كافة األراضي المحتلة، وأدان تعمد قوات االحتالل الصهيوني إطالق               
  .ل قيامهم بواجبهم المهنيالرصاص علي الصحفيين وقتلهم خال

  23/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  نسحاب من غزة ليس سوى خطوة أولىاال: المقداد.50
ربط المندوب السوري لدى االمم المتحدة فيصل المقداد بين اصالح المنظمة الدولية وتنفيذ قراراتها المتعلقـة                

 غزة ليس سوى خطوة أولى، فيما المطلـوب ان تنفـذ            ورأى ان االنسحاب من   .  االسرائيلي –بالصراع العربي 
وطالب المجتمع الدولي بأن يكون حذرا وان يطالب بأن يكون االنـسحاب مـن               .اسرائيل كل القرارات الدولية   

  )أ ش أ. (غزة انسحابا من االرض والبحر والجو، كي يمكن اعتباره انسحابا تاما
  24/9/2005النهار اللبنانية 

  
  األردن خططت لتنفيذ عمليات ضد إسرائيلتفكيك خلية ب.51

كشفت نيابة أمن الدولة اإلردنية النقاب عن تفكيك خلية إرهابيـة جديـدة مؤلفـة مـن                 : عمان وكاالت األنباء  
 لتنفيذ عمليات عـسكرية       البقعة   شخصين ارتبطا معا بعالقة خالل دراستهما بالكلية مع شخص ثالث في منطقة           

 أنه تم تغيير استراتيجيتهما لتنفيذ عمليات عسكرية ضد األمريكيين في مدينة العقبة              إال  , ضد الجيش اإلسرائيلي  
   . جنوبا وااللتحاق بالمقاتلين في العراق

  24/9/2005هرام المصرية األ
  

   نساء من أجل السالم يدخل فلسطينوفد.52
مساء امس علـى رأس   إلى أريحا follow the women وصلت ريغن رئيسة جمعية : عماد أبو سمبل،أريحا

 دولة مختلفة في رحلة بدأنها من لبنان إلـى          15 امرأة يمثلن اكثر من      125وفد من النساء يتكون من اكثر من        
 ).نساء من اجل الـسالم    ( سوريا فاألردن، وصوال إلى فلسطين، سرن خاللها على الدراجات أطلقن عليها اسم           

عالم الفلسطينية، حـاجز حـاجز العلمـي وهـن يهـتفن            واخترقت النساء بدراجاتهن الهوائية وهن يحملن األ      
Palestine                فيما هتفت مجموعة منهن بالعربية فلسطين، وسط حشد كبير من النساء اللواتي كن بانتظـارهن ،

  . على الحاجز، فيما بكت العديد منهن وهن يعانقن النساء الفلسطينيات
 مـسلم محـافظ   . عريقـات ود   .ان في استقبالهن د   من ثم توجه الوفد إلى مقر محافظة أريحا واألغوار حيث ك          

أريحا واألغوار ونائب المحافظ ونائب رئيس بلدية اريحا ومدير العالقات الدولية في وزارة الشباب والرياضة               
وممثلون عن وزارة الشباب والرياضة وعن اتحاد الشباب الفلسطيني وعدد كبير من المؤسـسات الفلـسطينية                

  . كبير من نساء المدينةوالدوائر الحكومية وحشد
 نرحب بكن في هذه الزيارة التاريخية إلى فلسطين، فنحن شعب ينشد السالم العادل والـشامل،                :وقال عريقات 

  .ونحن شعب يتطلع إلى نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على أرضه
إلى التاريخ، فهـذه الزيـارة       انتن في اقدم مدينة في العالم، وبزيارتكن لها أضفتن شيئا            :مسلم.من جانبه قال د   
  .سيسجلها التاريخ

  23/9/2005الحياة الجديدة 
  

  سلوك إسرائيل يؤثر مباشرة على أمننا الوطني: سياسي بريطاني.53
انتقد سياسي بارز في حزب العمال البريطاني سياسة بالده حيال الممارسات االسرائيلية في االراضـي               : لندن

 ال تقدر حق التقدير القلق الذي يشعر به المسلمون البريطانيون إزاء المعانـاة              المحتلة، معتبراً ان حكومة بلير    
ودعا دنهام، الى فهم حقيقة ان سلوك اسرائيل في االراضي التي تحتلها ينعكس مباشرة على األمن                 .الفلسطينية

ريطانيين بما يعانيـه    ولفت الى ان الحكومة ال تبدي معرفة دقيقة بمدى اهتمام المسلمين الب            .الوطني البريطاني 
واعتبر ان ذلك من شأنه ان يفقدها ثقة المسلمين من ابناء البالد الذين تحتاج اليهم حاجـة                 . اخوانهم الفلسطينيين 

ليس من قبيل المبالغة القول ان السياسة االسرائيلية في االراضي المحتلة           : وقال .ماسة للتصدي لخطر االرهاب   
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. السياسة الخارجية، انها قضية تهم السياسة األمنية البريطانية المحلية ايضاً         ليست ببساطة مجرد مسألة تتعلق ب     
   .وأخذ على حكومته الفشل في فهم ان سياستها الخارجية هي مصدر قلق للمسلمين البريطانيين

  24/9/2005الشرق األوسط 
 

  سرائيل والسلطة باجراءات متوازيةمجلس االمن يطالب ا.54
 دعا مجلس االمن في بيان رئاسي امس كال من اسرائيل والسلطة الفلـسطينية الـى                : راغدة درغام  ،نيويورك

اتخاذ اجراءات متوازية في اطار التزاماتهما بموجب خريطة الطريق من اجل ضمان استمرار التقـدم نحـو                 
لـسالمة  انشاء دولة فلسطينية ديموقراطية مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة وتعيش جنبا الى جنب مع اسـرائيل ا                

وحض المجلس اسرائيل والسلطة واالطراف االخرى المعنية على التعاون مع الجهود المبذولـة نحـو                .اآلمنة
  .تحقيق االهداف التي حددتها اللجنة الرباعية في بيانها الختامي

  24/9/2005الحياة 
 

   قضايا على السلطة التركيز عليهاخمس: وورد.55
إن علـى  : سق األمني األميركي الجنرال وورد، أمس، خمسة مواقع، قالحدد المن :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط  

 مواقـع   5أود ان اشير الى     : وقال. السلطة الفلسطينية ان تركز عليها من الناحية االمنية خالل االشهر المقبلة          
  :يجب على السلطة الفلسطينية ان تتخذ خطوات مهمة باتجاهها خالل االشهر المقبلة

  .لألمن بلورة رؤية :أوال
  . اجراء تقييم شامل لالحتياجات االمنية الفلسطينية:ثانيا
  . نزع سالح المليشيات:ثالثاً
  .  يجب احالة الضباط الذين تجاوزت اعمارهم الستين عاما الى التقاعد:رابعا

  .خامسا، تعزيز قدرات وزارة الداخلية التي تم تحديدها كالعنوان الوحيد للقطاع االمني الفلسطيني
حدد الجنرال وورد، خمسة عوامل ساهمت من وجهة نظر امنية بأن يكون االنسحاب مـن غـزة منظمـا                كما  

  :وهادئا وبعيدا عن اطالق النار
 تصرف قوات الجيش االسرائيلي التي كانت مستعدة لهذا االنسحاب بوسائل عدة من التدريب الى المعدات                :أوال

  .وتخطيط العملية
  .لتي تم التوصل اليها بين السلطة والفصائل الفلسطينية االتفاقيات السياسية ا:ثانيا
  . التنسيق بين القوات االمنية الفلسطينية وقوات الجيش االسرائيلي:ثالثا
  . نشر قوات االمن الفلسطينية:رابعا
  . الدعم الذي قدمته مصر، والمجتمع الدولي:خامسا

  24/9/2005األيام الفلسطينية 
  

  
  ):10(ية الكاملة لمفاوضات اوسلو  الرواية الفلسطين:قريع.56

  تسمية الولد باسمه
، في هولمن كولين بارك الواقـع       1/5/1993 و 30/4عشية الجولة الرابعة من المفاوضات، التي عقدت يومي         

في قلب غابة حرجية جبلية مطلة علي أوسلو، كانت العملية التفاوضية قد اجتازت ثالث مراحل نوعية، ووقفت                 
ديدة أطلقنا عليها اسم مرحلة إعطاء هذه القناة الصبغة الشرعية من الجانب اإلسـرائيلي،              علي أبواب مرحلة ج   

  .الذي كان حتي اآلن يناور حول هويته التمثيلية



 

 20

  :وإذا كان لنا أن نشخّص المراحل السابقة، وأن نصنفها إلي مراحل فإنه يمكن وضعها علي النحو التالي
 واالستطالع من خالل طرح األفكار، وتبادل اآلراء، واختبار الفرص          وهي مرحلة االستكشاف  : المرحلة األولي 

واإلمكانات، وقراءة التوجهات، والتعرف علي المنطلقات والذهنيات واآلفاق المتاحـة أمـام تحريـك عمليـة                
  .تفاوضية موازية، وغير متعارضة، مع العملية الجارية في واشنطن وسط فيض من التعثرات

 مرحلة إقامة قناة اتصال معتمدة علي هذا النحو أو ذاك، وتأسيس بنية تفاوضية مؤهلـة                وهي: المرحلة الثانية 
إلجراء بحث عام معمق في سائر قضايا النزاع، واستجالء إمكانات التوصل إلي اتفاق، األمر الـذي اسـتلزم                  

ر، وإنزالها ببطء   عبر هذه المرحلة تخليص المفاوضات من الطابع النظري األكاديمي الذي بدت عليه أول األم             
من سماء تمارين الرياضة الفكرية، إلي أرض الواقع، وذلك علي نحو ما جري عليه األمر في الجولتين اللتين                  

  .عقدتا تباعاً في قصر بوريغاد في مدينة سارسبورغ، خالل كانون الثاني يناير وشباط فبراير من هذه السنة
التفاق محتمل، وخلق قوة الدفع القادرة علي إحداث االختـراق،          وهي مرحلة التكوين الجنيني     : المرحلة الثالثة 

ومن ثم االنطالق بهذه المفاوضات إلي آفاق أوسع مما كانت عليه حتي ذلك الوقت، وهو ما تطلب البحث عـن       
نقاط التوافق، واألرضيات المشتركة، وبنود االتفاق المحتمل، ومكونات الحل الكامنة في مجري هـذه القنـاة،                

نباً إلي جنب مع تحــــديد نقاط الخالف وحصرها في أضيق الحدود الممكنـة، وفـق التخويـل                 وذلك ج 
الممنوح لكال الوفدين، ودمج ذلك كله في وثيقة واحدة تقوم مقام رافعة تفاوضية مشــتركة، قادرة علي حمل                 

  .هذه العملية إلي آفاقها المرجوة
  .عية وإضفاء الصبغة الرسمية عليها من الجانب اإلسرائيليأما اليوم، في جولة إكساب هذه القناة صفة الشر

ذلك بأننا كنا في اللجنة القيادية العليا المتابعة لعمل هذه القناة السرية، ندرك مدي خطورة الضعف التكـويني،                  
ونعني بذلك افتقار الوفد اإلسرائيلي المفاوض إلي صفة رسمية، وخلوه من عضوية ممثـل حكـومي معتمـد،                 

الذي حملنا خالل هذه الجولة علي ممارسة كل الضغوط الممكنة لحمل الجانب اإلسرائيلي علي إضـفاء                األمر  
  .علي عمل هذه القناة الخلفية) Legitimation(طابع الشرعية 

والحق، تعزز لدينا مع مرور الوقت افتراض، يشير إلي أن مرجعاً سياسياً حكومياً في إسرائيل يقف من وراء                  
دك، وأن هذا المرجع قد يكون يوسي بيلين نائب وزير الخارجيـة اإلسـرائيلي، أو قـد يكـون                 هيرشفيلد وبون 

  .شمعون بيريس وزير الخارجية نفسه، بل إن إسحق رابين قد يكون علي صلة ما بهذه القناة
  لم تعد تشغلنا الثنائية االسرائيلية

ن كثيراً، في الجانب الفلسطيني، بـشخوص       وهكذا، وعشية التوجه إلي جولة المفاوضات الرابعة، لم نعد معنيي         
تلك المرجعية اإلسرائيلية الواقفة بعيداً وراء قناة أوسلو السرية، ولم تعد تشغلنا طويالً تلك الثنائية القديمة لـدي           

فقد انصب اهتمامنا في هذه المرحلة علي محاولة إصالح ذلـك           . قيادة حزب العمل الحاكم، بين رابين وبيريس      
ني الهيكلي القائم في بنية الوفد اإلسرائيلي المفاوض، وذلك من خالل إشراك ممثل رسـمي عـن                 العيب التكوي 

الحكومة اإلسرائيلية في إطار ذلك الوفد، مهما تكن درجة مسؤولية هذا الممثل، وأياً تكن والءاتـه الـسياسية،                  
  .داخل الهرم الحكومي القائم

زاع مكسب سياسي، أال وهو حمل إسرائيل علي التفـاوض          إذ انصب خطنا التفاوضي في هذه المرحلة علي انت        
مع الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داخل األرض المحتلة وخارجها، ووقف تلك المكابرة اإلسرائيلية              
الزائفة عن التعامل رسمياً مع قيادة فلسطينية تمسك بجميع خيوط الموقف السياسي الفلسطيني مـن دون أدنـي     

  .منازع لها
لي هذه الخلفية، ركــــــزنا الجهد الرئيسي في هذه الجولة علي تحقيق مكسب سياسي مركزي يشكل               ع

غاية في حد ذاته، وهو قبول إسرائيل بالتــــفاوض رسمياً مع منظمة التحرير الفلسطينية، حتي لو كـان                 
 القبول من أهمية نوعية،     ذلك بعيداً عن األضواء داخل غرف محكمة ووراء أبواب مغلقة، لما ينطوي عليه هذا             

ولما سوف يؤسسه من حقيقة سياسية كبيرة، ويفتحه من آفاق جديدة، ويخلقه من تداعيات في إطـار الطيـف                   
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السياسي اإلسرائيــــلي بكامل ألــــوانه المتداخلة، ويعيد خلطه من أوراق من المقدر لها أن تـصب               
طيني، الذي بات قاب قوسين أو أدني من استكمال دائـرة           مضاعفاتها اإليجابية في مصلحة الكفاح الوطني الفلس      

  .االعتراف التام به؛ إذ لم يعد من فجوة في هذه الدائرة الواسعة سوي فجوة االعتراف اإلسرائيلي
 أعطينا إلي جانب ذلك، أولوية أولي فـي         ،علي هذه الخلفية بدأت أعمال الجولة الرابعة في هولمن كولين بارك          

 اعتماد وثيقة سارسبورغ من جانب المرجعية السياسية اإلسرائيلية المعنية بهذه القناة، علمـاً              هذه الجولة لمسألة  
  .بأن بعض المسائل األساسية فيها لم يحسم بعد، وخصوصاً مسألتي القدس والتحكيم

وطبعاً، لم تكن مسألة اعتماد وثيقة سارسبورغ المسألة الوحيدة المدرجة فـي جـدول أعمـال هـذه الجولـة                    
فقد تحدث الوفد اإلسرائيلي عن الوضع السياسي المحيط بالمفاوضات، سـواء داخـل األراضـي               . تفاوضيةال

الفلسطينية أو داخل إسرائيل، كما تحدث عن ضرورة البدء بإعداد الترتيبات الخاصة بمنــــاقشة المرحلة              
ددة، مثل السيطرة علـي     النهائية، واقترح مجموعة خطوات أساسية للتطبيق الفوري بشأن عدة موضوعات مح          

العنف، وتحريك النشاط االقتصادي في األراضي المحتلة، والجوانب المتعلقة بنقل الـسلطة، والتنـسيق بـين                
مختلف القنوات المتعلقة باالتصاالت الفلسطينية ـ اإلسرائيلية، وال سيما القنوات القائمة مع القيادات المحليـة   

تم االتفاق عليه في أوسلو من جهة، وبين ما يمكن تحقيقه في كـل مـن                في الضفة الغربية، ثم الربط بين ما ي       
كما تحدثنا، مـن    . مفاوضات واشنطن والمفاوضات الجارية في إطار اللجان المتعددة األطراف من جهة ُأخري           

جانبنا، عن الصعوبات التي واجهت قــــرار القيادة الفلســـــطينية بالعودة مجدداً إلي الجولة التاسعة             
ن المفاوضات، التي كانت متوقفة في واشنطن منذ عدة أسابيع، وكذلك العودة إلـي المفاوضـات المتعـددة                  م

  .األطراف، بما في ذلك الصعوبات التي ولدتها إجراءات القتل والقمع والحصار المتبعة في األراضي المحتلة
ينة، ملبية أحد أهـم أهـدافنا التكتيكيـة    أجد من الضرورة القول إننا فزنا في بداية الجلسة األولي هذه بنقطة ثم         

بلّغنا أصدقـــــاؤنا النرويجيون، الذين يستـضيفون هـذه القنـاة          فالمقررة سلفاً قبل الوصول إلي أوسلو،       
ويرعونها، أن الحكومة اإلسرائيلية قـــــد منحت، علي أعلي مستويات اتخاذ القـرار فيهـا، التفـويض                

تمدت هذه القنـــــاة التفاوضية قناةً خلفية رسمية، األمر الـذي فـتح            الرسمي لوفدها المفاوض، وأنها اع    
الطريق أمامنا للســـــير قدماً في عملية اعتماد وثيقة سارسبورغ، وإطالع األطراف المعنيـة المتابعـة               
لعمل هذه القنـــــاة علي المجريات األساسـية فيهـا، مثـل الواليـات المتحـدة األميركيـة ومـصر،                   

  . عن النرويج ذاتهافضـــــالً
  الوفد االسرائيلي والقيود عليه

فمنذ بداية الحوار في هذه الجولة وجدنا أن الوفد اإلسرائيلي يشعر براحة نفسية أكثر مما كان عليه الحال فـي                    
لكن وجدنا، في الوقت ذاته، أن المناظر لنا في الوفد اإلسرائيلي يشعر بقيود أشد وأثقل مـن                 . الجوالت السابقة 

كما علمنا من النرويجيين واإلسرائيليين في بداية هـذه الجولـة أن            .  قبل، بعد أن تم ارتباطه بإسحق رابين       ذي
إنجاز هائل وأنه أشبه    "األميركيين مرتاحون، بدورهم، إلي هذه القناة، وأنهم ينظرون إلي ما تم تحقيقه علي أنه               

وما إلي ذلـك مـن      " قرار رابين "ئيلي تدور حول    ففي هذه الجولة بدأت أحاديث أعضاء الوفد اإلسرا       . بالسحر  
توجهات ومعطيات تتصل برئيس الحكومة اإلسرائيلية، من دون اإلشارة إلي شمعون بيريس أو يوسي بيلـين،                

أكثر من ذلـك، فقـد مـضي الوفـد          . وكان ذلك الفتاً النتباهنا، ومحل تساؤالت داخلية ضمن وفدنا المفاوض         
ياحه إلي التطورات الداخلية لديه، إلي ما هو أبعد مما سبق ذكره، إذ بلّغنا يائير               اإلسرائيلي، وهو يعبر عن ارت    

متـي وكيـف يريـد    : هيرشفيلد أن وزير الخارجية شمعون بيريس، شخصياً، طلب من الوفد أن يسأل وفـدنا   
ابات الرئيس ياسر عرفات أن ينقل مقر قيادته من تونس إلي قطاع غزة؟ ومن هم األشخاص المرشحون لالنتخ                

في كل من الضفة والقطاع، المقرر عودتهم من الخارج، كي يتم العمل مبكراً علي تسهيل تلك العودة؟ كما لفت                   
الوفد انتباهنا إلي أن اإلعالم اإلسرائيلي بدأ يبرز األخ ياسر عرفات بشكل كبير وواضح، كرجل سالم شجاع،                 

فاوضات الثنائية في واشنطن، بعـد طـول انقطـاع،          وأن الحكومة اإلسرائيلية قومت قرار عودة وفدنا إلي الم        
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مما تقدم، ومما ساد في هذه الجولة التفاوضـية مـن           . تقويماً عالياً ال تتخذه إالّ قيادة شجاعة وذات رؤية بعيدة         
ارتياح ولغة جديدة، ومما سمعناه عن التطور اإليجابي الذي حدث لدي القيادة العليا اإلسرائيلية حيال هذه القناة                 

  .ريةالس
  رابين والباز

غير أن ذلك كله لم يكن كافياً بالنسبة إلينا، ولم يحقق رغبتنا في التوصل إلي اتفاق يجري علي أساسه توقيـع                     
وثيقة سارسبورغ، وفي التفاوض مع وفد يمثل الحكومة اإلسرائيلية، األمر الذي يعني ضرورة تطعـيم الوفـد                 

 إطار الهيكل الحاكم، وهو ما حملنا علي مواصلة الضغط          المناظر لنا بشخصية حكومية لها منصب رسمي في       
  :في اتجاهين متقاطعين

اعتماد وثيقة سارسبورغ بتوقيعها في أوسلو وإيداع نسخة عنها لدي الدولة المضيفة، واالتفـاق علـي                : األول
ذاً التفاقنا المبـدئي    سيناريو مالئم إلخراجها من حيز هذه القناة السرية، وتقديمها إلي قناة واشنطن العلنية، تنفي             

السابق وهو أن مفاوضات أوسلو ليست بديالً من مفاوضات واشنطن، وأن ما يتم االتفاق عليه في هذه القنـاة                   
السرية سيتم تقديمه إلي المتفاوضين في العاصمة األمريكية، وذلك إلحداث االختراق المطلوب في تلك القنـاة                

  .المتعثرة
ة ذات موقع رسمي في إطار الوفد المفاوض، تحقيقاً لرغبتنـا فـي إنجـاز               مشاركة شخصية إسرائيلي  : الثاني

المكاسب السياسية المشار إليها آنفاً، ودعماً لهذه القناة بصورة واضحة وعلي نحو ثابت ال يشوبه أي تـردد أو                   
جـواء  ناهيك عما سيؤدي إليه مثل هذه المشاركة الرسمية من تعزيز أل          . غموض أو حسابات داخلية إسرائيلية    

  .الثقة الالزمة، ومن إيجاد إمكان أوسع لحسم الموضوعات الخالفية القائمة
. في مقابل هذين المطلبين المحددين، بدا الوفد اإلسرائيلي غير حاسم وغير واثق بقدرته علي تلبية أي منهمـا                 

  :فقد تحدث يائير هيرشفيلد قائالً
ت في ذلك الوقت مبادرة خاصة، تستند إلي مفهوم أساسي هو           لقد بدأنا هذه القناة منذ لقائنا األول في لندن وكان         

البحث فيما يمكن تحقيقه من خالل االتصاالت المباشرة، ويمكن القول إنه قد تحقق فعالً كثير من التقدم، فلدينا                   
  .اآلن مباركة الواليات المتحدة وكذلك لديكم الدعم المصري

  :باز تحدث رابين حول مسألتينفي اللقاء األخير الذي تم بين رابين وأسامة ال
  . ـ الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقوية الوفد الفلسطيني المفاوض في واشنطن1
  ).المقصود هنا الواليات المتحدة( ـ إمكانية إشراك طرف ثالث في المفاوضات الثنائية 2

ولقـد تطـور    . ذه القنـاة  ولقد تحقق لدينا كذلك قدر كبير من مباركة رابين لوفده لمواصلة العمل من خالل ه              
مفهومنا حول ما يمكن أن تحققه لقاءاتنا هذه من اجتماع إلي آخر، وكان منهجنا في الواقع تلقائياً غير مخطـط                    

  .وبالفعل كنا نشهد تطوراً هاماً من يوم آلخر . له مسبقاً
ق الـضفة الغربيـة     إن أكثر ما يثير اهتمامكم اآلن هو إغال       . هذه القناة مستمرة رغم صعوبات الوضع الحالي      

  :ولكن يجب أن نفهم كذلك المعاني اُألخري التي حملها اإلغالق وأهمها. وقطاع غزة
 ـ فكرة الفصل بين جانبي الخط األخضر، وهذه الفكرة تفيدنا إلي حد كبير في مواجهة الليكود، ذلـك أنهـا    1

ل وهو قريب جداً من رابـين،       وعلي سبــــيل المثال، فإن األمين العام لحزب العم       . تخلق شرعية للفصل  
بشكل . ف.ت.كتب مؤخراً مقاالً في الجيروزالم بوست ، قال فيه إن الخيار العـــــملي الوحيد هو خيار م               

شرعية الفـصل وشـرعية التعامـل مـع         (إذن نحن نحقق تقدماً سريعاً في ذلك        . علني وبشكل غــير معلن   
  ).المنظمة

إن ذلـك يـشكل   . ف عامل فلسطيني في إسرائيل فقدوا أماكن عملهم أل120 ـ حقيقة أنه يوجد اآلن حوالي  2
عامالً دافعاً لتحقيق تحرك أسرع في مجال تفعيل النشاط االقتصادي، ومن جانبنا سـنقوم خـالل أيـام قليلـة                    
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يمكن أن تفيد في تـشكيل منـاخ        )  ألف عامل  120(بتحركات هامة في هذا المجال، وبالتالي فإن هذه الحقيقة          
  .تنمية االقتصاديةمناسب لل

  :ومن جهة ُأخري، هناك صعوبات وخطوات تشدنا إلي الخلف، مثال ذلك
إنها تمثل مسألة بالغة الصعوبة لنا، سياسياً واقتصادياً، ويجب أن يكون لدينا معاً تصميم قوي علي :  ـ غزة 1

  .مواجهة القوي المعارضة
  .ارها، ويضع رابين في وضع بالغ الصعوبةوالذي يمكن أن يخرج العملية عن مس:  ـ اإلرهاب والعنف2
رابين يتعرض لهجوم قوي، وإذا لم يكن هناك تقدم في المحادثات الجارية في واشنطن، :  ـ حوار الطرشان 3

فسيكون لذلك آثار سلبية عليه، فهو يتعرض للنقد باعتبار أنه قد قدم أكثر مما يجب من التنـازالت كمـا أنـه                      
وعليه فإن العمليـة يجـب أن       . عمل علي تمهيد األرض، وكذلك بأنه يبيع األرض       يتعرض للوم، باعتبار أنه ي    

فهي عملية أخذ وعطاء، وعليكم أن تقرأوا رسائل رابين الشجاعة جداً، ففي خطابـه              ) التنازالت(تكون متبادلة   
يهم حتي لـو    يجب أن يكون اليهود قادرين علي التمكن من زيارة جميع األماكن المقدسة لد            : يوم االستقالل قال  

  .أنا أتحدث عن سيناء: كانت تقع تحت سيادة اآلخرين ، ثم واصل قائالً
ستتعرض هذه القناة لالتهام بأنها قد تسببت بنتائج سلبية علـي قنـوات ُأخـري،    :  ـ ثمة خطر آخر نواجهه 4

كن من التوصل إلـي     ولذلك فعلينا أن ندعم هذه القناة وأن نخلق لها مصداقية، وعلينا أيضاً أن نثبت بأننا سنتم               
  .معادلة خالّقة بحيث تكون مقبولة

  : ـ أنا ورون بوندك نقوم في نفس الوقت بالتنسيق لعمل ومتابعة ثالث قنوات5
  .أ ـ سري نسيبة مع كاتس أوز 
  .ب ـ فيصل الحسيني وبيريس

  .ج ـ قناة النرويج 
 24/9/2005القدس العربي 

   
  حرب السواطير داخل ليكود.57

  حلمي موسى  
فقد ترجم قـادة الحـزب شـعبويته        . لم يكن الليكود يوماً في الحلبة السياسية اإلسرائيلية عنواناً للياقة والتهذيب          

ولذلك شهد الليكود على مدار تاريخه وخصوصاً بعد وفاة         . وعكسوها على سلوكياتهم داخل أطره طوال الوقت      
ن أرييل شارون كان على الدوام طرفا متقـدما         ومن الممكن القول إ   . مناحيم بيغن صراعاً دمويا على الزعامة     

  . في هذا الصراع، سواء أكان ذلك في مواجهة اسحق شامير او في مواجهة بنيامين نتنياهو
ومقابل شامير قاد شارون المعركة تحت شعار من يريد مكافحة اإلرهاب؟ وقاد المعركة فـي الماضـي ضـد                   

وفي كل األحوال لم يدخر شارون وخصومه أية ذخائر         . لبراغماتيةنتنياهو باسم اليمين وهو يقودها اليوم باسم ا       
وفي الغالب كل متحضر في الليكود يجد نفسه تحت األقدام في حرب الشوارع التي تدور               . ضد بعضهم البعض  

  . في مركز أو مؤتمر الليكود
ي ليس سوى تعبيـر عـن       ولكن قادة الليكود كانوا على الدوام يشيرون إلى أن هذا األسلوب في البيت الليكود             

وعندما جلب شارون في أحد مؤتمرات الليكود ميكروفوناً وأقـام منـصة            . الدفء األخوي في العالقة الداخلية    
وعنـدما طالـب شـارون المـستوطنين        . جديدا أخرى غير تلك التي وقف عليها شامير اعتبر األمر اختراعا         

  . سطينيين كانت هذه حرارة رفاقيةباحتالل كل تلة وجبل لمنع نتنياهو من االتفاق مع الفل
واليوم يتم تصوير خطوة نتنياهو ضد شارون على أنها عمليـة إطاحـة وطـرد وليـست عمليـة اسـتبدال                     

األب  فنتنياهو الذي بات في نظر الصحافة اإلسرائيلية عدو الجمهور الذي يحـاول اإلطاحـة ب              . ديموقراطية
فافتتاحيات الصحف وتعليقات كبار الصحافيين تحمل عليـه        . الحنون يجد صعوبة في تسويق نفسه لدى العموم       
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. بل أن يوئيل ماركوس في هآرتس يشير إلى أن السلوك على الصعيد السياسي هو سلوك غير عقالنـي                 . بشدة
وفـضالً عـن مـشاعر      .  مقعداً الى إنزال نفسه عن الحكم      40ويستغرب أن يعمد حزب شارون الذي حقق له         

ويالحظ أن نتنياهو   . ال يوجد اي مبرر لالنتحار السياسي للحزب الكبير في إسرائيل         االنتقام والطموح الشخصي    
أخطأ حين اعتقد أن الجمهور اإلسرائيلي سيصاب بالصدمة جراء تنفيذ خطة الفصل وأنه سـيرغب فـي رأس                  

 المتمردين،  ويؤكد أن مكانة بيبي تآكلت حين وجد نفسه مرتبطاً مع         . شارون ويتطلّع إلى تقديم موعد االنتخابات     
  . الفايغليين، زعماء المستوطنين وكبار الصقور المتطرفين

ويخلص إلى أن من المحرج أن نرى أن أول رئيس وزراء يقودنا نحو الهدف المرغوب فيه في الطريق الـى                    
السالم يضطر للصراع على مكانه تحت رحمة المركز بينما نتنياهو الذي أيد الفصل وخسر وهرب ذات مرة،                 

  .  أنه يستحق احتالل مكان شارونيعتقد
 وكمـا أن    ،فاألجواء في الليكود ال تبشره بخيـر      . والواقع أن صراع شارون من أجل البقاء صار ميؤوساً منه         

وحسب آخر التقديرات فإن هذا التهديد    . مقربيه باتوا يدركون الشرك الذي وقعوا فيه بالتهديد بتشكيل حزب آخر          
  . التحاد ضد شارونهو ما يدفع الليكوديين إلى ا

وأعلن شارون أن من يريد لليكود االنتحار عليه أن يساير          . ولذلك صعد شارون ومقربوه حمالتهم ضد نتنياهو      
وقال ابن شارون عومري إن التجاوب مع نتنياهو يعنـي     . نتنياهو في اقتراحه لتقديم موعد االنتخابات التمهيدية      

ما أن هناك بين المعلقين من اعتبر أن نجاح نتنيـاهو ومعارضـي             ك. تقريب إسرائيل من التحول إلى بيبيستان     
  . شارون يقود إلى تحويل إسرائيل إلى ليكودستان

. وبالتأكيد فإن نتنياهو وأنصاره ال يقفون صامتين في الحرب الكالمية التي توصف بأنها األشد بين الطـرفين                
فأرييل شارون يريد   . ة كل الخناجر والسواطير   وقد كتبت صحيفة هآرتس أنه تستخدم في معركة الليكود الجاري         

وبخالف كـل المـرات     . وهؤالء يردون الصاع صاعين   . تأديب الليكوديين من أنصار نتنياهو وعدم مجاملتهم      
لن يخرج شارون ونتنياهو متعانقين كما فـي كـل معـارك            . السابقة ليست هناك فرصة لتكرار المشهد القديم      

إما في ليكود ممزق أو في حزبين ال أحد يعـرف           .  يخرجان جريحين محطّمين   سوف. الليكود الداخلية السابقة  
  . صورتهما النهائية

فنتنيـاهو وفـق معـاريف      . ومن المؤكد أن معركة الليكود صارت معركة الحلبة السياسية اإلسرائيلية كلهـا           
ين عضو كنيـست    ويديعوت أحرنوت اتخذ القرار بإقصاء شارون عن الحكومة وذلك بتوفير أغلبية واحد وست            

  . يوصون رئيس الدولة اليهودية باختيار نتنياهو لرئاسة الحكومة
 .قد يكون هذا خيار سابق ألوانه ولكنه مع ذلك خيار مطروح منذ اآلن

  24/8/2005السفير 
 

 حماس تسارع في تعديل مسارها السياسي.58
  عبد الناصر النجار

ل الشهور الماضية، ويبدو أن قادة الحركة بدأوا يلعبـون  الحراك السياسي في حماس يتطور بشكل إيجابي، خال     
  .بشكل منظّم، ويحققون األهداف

فمنذ قرار الحركة المنافَسة في االنتخابات المحلية، ثم بعد ذلك قرار المشاركة في االنتخابات التشريعية، علـى                 
ر أساساً بمصلحتها ومستقبلها، فـي      بدا جلياً أن الحركة يقودها، اليوم، تيار معتدل، يفكّ        .. أسس وأفكار واضحة  

  .ظّل التغيرات السياسية واالقتصادية السريعة، الكبيرة، عربياً واقليمياً وعالمياً
  . ولم يعد الجمود السياسي والتقوقع ضمن شعارات محددة، مقبوالً، كما كان عليه الوضع قبل سنوات

ول الحركة محمد غزال، حول تعديل ميثاق       وبصرف النظر عن التصريحات وردود الفعل على ما نُِسب لمسؤ         
  .الحركة، ونفي ذلك الحقاً، إالّ ان القضايا السياسية واالستراتيجيات تُبنى بهذه الطريقة
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ال غرابة أن يرمي أحد قادة الحركة، البذرة السياسية، في أرض بور، ألن هذا هو مؤشّر جيـد علـى بدايـة                      
  .لسياسي الفلسطيني من أوسع األبوابالتغيير نحو اإليجابي، ونحو دخول المجال ا

إن ميثاق حماس ليس قرآناً، وما دام أنه وضِعي، وأن إمكانية التغيير واردة، إذا كانت تصب في النهايـة فـي                     
  .مصلحة الحركة ومصلحة الشعب الفلسطيني

شـرات  وبصرف النظر عن التصريحات وردود الفعل القوية من بعض مسؤولي الحركـة، إالّ ان هنـاك مؤ                
واضحة تدل على وجود مشاورات داخلية ومناقشات حادة حول مستقبل الحركة، في ظل االنسحاب االسرائيلي               

واليوم ال توجـد هنـاك      . من قطاع غزة، علماً بأن الحركة تؤكد ان القطاع هو القاعدة الشعبية األكبر للحركة             
  .أفضلية للجانب العسكري، في القطاع، والسياسي هو األقوى

الحركة اليوم، تحديات كبيرة، خارجية وداخلية، فعلى الصعيد الداخلي هي بحاجـة الـى الحفـاظ علـى                  أمام  
  .انجازاتها في قطاعات التعليم والصحة والشؤون االجتماعية

أما على المستوى الخارجي، فإن اعتراف الحركة بأنها التقت مسؤولين أوروبيين يدل بشكل قاطع، على أنهـا                 
جسور العالقات مع العالم، ولن يتم هذا بشكل علني أو رسمي إالّ بعد إزاحة الحركـة مـن                  راغبة جداً في مد     

  . قائمة التنظيمات االرهابية في العالم
  .والحركة اليوم مطالبة بتغيير بعض بنود ميثاقها للخروج من مأزق االرهاب وانعكاساته السلبية جداً عليها

 لتغيير بعض مواد الميثاق، وال ضير أن تتوجه بقوة الـى صـناديق              ال ضير هنا أن تبدأ حماس نقاشاً داخلياً،       
التشريعي، على اعتبار أنها القوة األساسية للمعارضة، وال مانع من مد جسور العالقـات مـع دول الجـوار                   
والعالم، ولكن حتماً لن يتم هذا ولن يسير في االتجاه الصحيح دون إعـادة صـياغة االسـتراتيجية الـسياسية                    

  . بما هو مقبول محلياً وعربياً وعالمياًللحركة،
  24/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  :كاريكاتير.59
  

  
24/8/2005الغد األردنية   

  


