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  باليا في الضفة والقطاعتداعيات مجزرة ج .1

وسط أجواء من الحزن واأللم، شيع عشرات آالف المواطنين،  أنه :25/9/2005األيام الفلسطينية  نشرت
أدي المشيعون صالة الجنازة على تسعة من الشهداء من بينهم جثامين  .شهداء مخيم جباليا، بعد ظهر أمس

وانطلقت مسيرة التشييع  .ن بينهم أطفال في مسجد العودةعناصر كتائب القسام الثالثة، وستة جثامين أخرى ، م
وشاركت جميع الفصائل والتنظيمات في  .واختارت حماس دفن شهدائها في مقبرة الشهداء .نحو مقبرة الشهداء
 .وفي مسجد العمري في جباليا البلد، أدى المشيعون صالة الجنازة على أربعة جثامين .المسيرة الجنائزية
رتان في طريقهما إلى المقبرة، وفي بيت الهيا، أدى المشيعون صالة الجنازة على جثامين أربعة وتوحدت المسي

مدينتا عسقالن وسديروت : وقال نزار ريان متوعداً بالرد المزلزل .شهداء في مسجد الشهيد عز الدين القسام
ت حماس أخطأت العترفت االنفجار سببه قصف إسرائيلي، ولو كان: وأضاف .سوف تدفعان ثمن مجزرة جباليا

  .بخطئها، ألن قوى المقاومة تخطئ وتصيب
من جانبه، دان مركز الميزان لحقوق اإلنسان سياسة التصعيد العدواني التي تقوم بها قوات االحتالل، 

وقال في بيان أصدره أمس، إنه ينظر بخطورة بالغة  .واستمرارها فرض الحصار على محافظات غزة
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 لفصائل المقاومة، داعياً الفصائل الوطنية واإلسالمية إلى االمتناع الفوري عن تنفيذ لالستعراضات العسكرية
حملت  كما .وطالب المجتمع الدولي بوقف الجرائم التي تواصلها إسرائيل، ومعاقبة مرتكبيها.هذه االستعراضات

يلي في قطاع غزة ودعت اللجنة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الحكومة االسرائيلية مسؤولية التصعيد االسرائ
اعلنت بريطانيا، امس انها تنظر بقلق الى  و.الرباعية لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه االعتداءات االسرائيلية

  ب .ف.االيام، وفا،أ.تصاعد التوتر في غزة ودعت اسرائيل والفلسطينيين الى التحرك من اجل تخفيف التوتر
 في أول عدوان من نوعه منذ أنه : صالح النعاميمراسلها في غزةعن  25/9/2005شرق األوسط ال وأضافت

تنفيذ خطة الفصل، اغار الطيران الحربي االسرائيلي على اهداف متفرقة في قطاع غزة، فجر وظهر امس، 
وفي تصعيد خطير اخر، استأنفت طائرات . األمر الذي ادى الى اصابة اربعة فلسطينيين بجراح متفاوتة

 اغتيال ناشطي المقاومة، فقتلت اربعة من كتائب عز الدين القسام، والوية الناصر صالح االحتالل عمليات
وذكر شهود عيان ان طائرات . الدين، وجرح تسعة من المارة، في هجوم على سيارتين في جنوب مدينة غزة

ب بن استطالع من دون طيار اطلقت عدة صواريخ على سيارتين مدنيتين كانتا تتحركان قرب مسجد مصع
وذكرت مصادر فلسطينية .  شرق مدينة غزة، االمر الذي ادى الى تدمير السيارتين واحتراقهما بالكامل،عمير

انه تم التعرف على اثنين من بين القتلى وهما رواد فرحات من حي الشجاعية وهو من كتائب القسام، ومحمد 
 فرحات هو ثالث ابن تفقده ام نضال يذكر ان رواد. الدريملي من لجان المقاومة، وهو من حي الزيتون

 17وفي حديث مع الصحافيين بعيد سماعها خبر مقتل ولدها رواد، قالت ام نضال ان ابنها رواد، . فرحات
واضافت . عاما، انخرط في العمل المقاوم عندما كان عمره سبعة اعوام، وكان دائما تواقا للشهادة في سبيل اهللا

وقالت انه . ، واهللا لو فقدت كل اوالدي لما شعرت بالجزع لفقدانهم في سبيل اهللالحمد هللا الذي شرفني بشهادته
واضافت انها كانت قبيل سماعها خبر مقتل ولدها . اصغر ابنائي واعزهم على قلبي لكن فلسطين اعز منه

ومن . مسكانت تهم بالذهاب لبيوت العزاء في جباليا لتقديم واجب العزاء لذوي القتلى في انفجار اول من ا
واعتبر صيدم أن ما رآه شهود العيان وما . صيدم اسرائيل بمحاولة تلويث األجواء الفلسطينيةالوزير اتهم جهته 

وتراجعت حركة فتح عن تأييدها لرواية وزارة . ظهر في افادة الشيخ نزار ريان يؤكد عالقة اسرائيل باالنفجار
مراسل الشرق  منير أبو رزق  وذكر.لمسؤولية عن االنفجارالداخلية الفلسطينية، واعلنت تحميلها اسرائيل ا

بأن الشظايا التي استخرجت خبير في إدارة هندسة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية أكد االوسط في غزة أن 
من أجسام األطفال المصابين والجرحى اثر حادثة االنفجار في العرض المسلح لحماس في جباليا بغزة هي من 

، وهي عبارة عن قطع من سيخ ع الذي يوضع في الرؤوس المتفجرة لصواريخ القسام المحلية الصنعذات النو
داخلية الوزارة , من ناحيته اتهم محمود الزهار.  ملم توضع كشظايا في رأس صاروخ القسام6فوالذي بقطر 

ووصف . ب الفلسطينيبمحاربة حركته إعالميا، والترويج لـ الموقف الصهيوني، من دون اعتبار لوحدة الشع
  .الزهار الوزارة بانها محامي الشيطان

شاؤول موفاز اصدر اوامر في وقت مبكر من  أن : سائدة حمد-القدس المحتلة  25/9/2005الحياة وذكرت 
صباح امس برد مدمر وواضح على اطالق الصواريخ الفلسطينية محلية الصنع باتجاه بلدة سديروت 

ددت حماس اتهامها السرائيل بالوقوف وراء انفجار جباليا الذي أدى الى مقتل جمن جهة اخرى  .االسرائيلية
 في كلمته امس امام وفي اشارة الى انفجار جباليا قال عباس  .قائد وحدة تصنيع صواريخ القسام اسعد الريان

 اكثر شاه ونحذر منه وصار اليوم مطلباًخحشد جماهيري بالقرب من ضريح ياسر عرفات لقد حدث ما كنا ن
ان تنتهي هذه المأساة المتكررة الناتجة عن فوضى السالح واالستعراضات والعبث في من اي وقت مضى، 

  .مواقع سكن مدني على حساب العمل الجدي وسيادة القانون والنظام
تصف الليل وبشكل مكثف القيام نطيران االحتالل واصل، بعد م أن 25/9/2005 48 موقع عربوأورد

ى اهداف فلسطينية في غزة تنفيذا لقرار الطاقم الوزاري االمني السياسي االسرائيلي، الذي بهجمات جوية عل
 اسم اول الغيث التي  عليهاصادق في جلسة عقدها مساء السبت، على تنفيذ خطة عدوانية واسعة اطالق
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دها جوا وبرا وتقرر شن حملة اعتقاالت في صفوف المقاومة الفلسطينية واستهداف قواع. ستشمل الضفة وغزة
وتنفيذ سلسلة من االغتياالت غير محدودة بجدول زمني، ورفض شارون اقتحام غزة كما طالب موفاز، وقال 

وقال ابو هيثم الناطق االعالمي باسم كتائب شهداء األقصى في المنطقة . لقد خرجنا من غزة ليس لنرجع اليها
لفرا القائد العسكرى للكتائب نجيا من محاولة اغتيال كتائب وماهر الالجنوبية ان حسن القصاص القائد العام ل

فاشلة قامت بها احدى طائرات االحتالل اإلسرائيلي التي أطلقت صاروخا علي المنزل الذى كانا يتواجدان فيه، 
واكد ابو هيثم ان هذه الجريمة ومحاولة  .اال ان الصاروخ لم ينفجر فعاجلته طائرة االحتالل بصاروخ آخر

 .ة في الكتائب لن تمر دون عقاب داعيا االسرائيليين الى تحضير انفسهم لالنتقام من الكتائب اغتيال قاد
 أطلقت 16ن طائرة يعتقد أنّها من نوع إف اشهود عياٍن  عن 25/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم ونقل 

 مدرسة دار األرقم في حي  صاروخاً من نوٍع ثقيل تجاهاليومفي حوالي الساعة الواحدة وعشر دقائق من فجر 
وقالت مصادر فلسطينية  .التفاح شمال مدينة غزة، حيث دمرت الجزء الغربي من المدرسة، وهو مبنى اإلدارة

ومن جهة .  جريحاً، وذلك حسب المعلومات األولية14إن القصف أوقع عدداً من اإلصابات، وصلت إلى 
بيرة حاصرت البناية التي تسكن فيها العائلة واقتحمت  ذكرت زوجة الدكتور محمد غزال أن قواٍت كاخرى

 ومصادرة جهاز الحاسوب الشخصي الذي يملكه وجميع األقراص رالشقة بشكٍل وحشي وقامت باعتقال الدكتو
 .المدمجة الخاصة به

سف  اعتقلت فجر اليوم، الشيخ حسن يولقوات االحتال أن 25/9/2005 وكالة االنباء الفلسطينية وفا وجاء في
 مروحية إسرائيلية فجر اليوم، بصاروخ واحد على كما قصفت طائرة . وعدد من المواطنينفي الضفة الغربية

وهرعت سيارات اإلسعاف . األقل مؤسسة ثقافية تابعة للجبهة الشعبية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة
حى أو مصابين تحت الركام الذي والطواقم الطبية على الفور إلى مكان الهجوم وشرعت بعملية بحث عن جر

 .أحدثه القصف في المؤسسة
 صاروخا 33 كتائب عزالدين القسام،  مسؤوليتها عن إطالق هأعلنتالى ما  25/9/2005الدستور وأشارت 

من جهته حذر نبيل . على بلدات مختلفة في منطقة النقب جنوب إسرائيل أسفرت عن إصابة خمسة إسرائيليين
ر الوضع في االراضي الفلسطينية اذا استمرت اسرائيل بسياسة االغتياالت، داعيا واشنطن ابو ردينة من انفجا

تظاهر مئات من الطالب المصريين في جامعتي القاهرة وعين و. للتدخل من اجل وقف التصعيد االسرائيلي
اتخاذ موقف شمس امس تضامنا مع حركة حماس كما دعا الطالب ومعظمهم من االسالميين الدول العربية الى 

دعت الحملة الشعبية إلطالق سراح النائب مروان البرغوثي، الى تحرك دولي  و.قوى لدعم المقاومة الفلسطينية
اكد االمين العام  من جهته .عاجل لوقف االعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني ونشطاء المقاومة

مستوى عال جرت خالل الساعات االخيرة لبحث للجامعة العربية عمرو موسى امس ان اتصاالت عربية على 
وقال موسى ان هذا التصعيد يطعن في االنسحاب االسرائيلي  .التصعيد االسرائيلي في غزة وتداعياته المحتملة

قال احمد ابو الغيط ان مصر تجري اتصاالت و. من غزة ويطعن في الرغبة في استمرار عملية السالم
واكد ابوالغيط إن إستخدام الطائرات الحربية .  واستعادة الهدوء في قطاع غزةباالطراف المعنية لوقف التصعيد

ودعا . فى تهديد وقصف مناطق مدنية في قطاع عزة يعد انتهاكا للقانون الدولى وتهديدا لحياة المدنيين االبرياء
 اف ب .  الحكومة االسرائيلية الى االحجام عن استخدام القوة المسلحة ضد الفلسطينيين

 مشير هقال ما :القدس المحتلة، غزة  آمال شحادة، طاهر النونو 25/9/2005الخليج اإلماراتية  ذكرتو
المصري إن الحركة ال يمكن ان تصمت امام هذا التصعيد اإلسرائيلي الخطير ومعاودة سياسة االغتياالت 

و يجازف بحياة جنوده كل الخيارات مفتوحة بما فيها ضرب العمق الصهيوني، وأضاف المصري العد: وتابع
ومستوطنيه، ويد القسام ستطالهم، واعتبر أن عودة إسرائيل لالغتياالت تعني بقاء االحتالل في قطاع غزة وهذا 

وأضاف موجها انتقاده إلى وزارة الداخلية الفلسطينية لقد رأى اآلالف من أبناء شعبنا الجريمة . تصعيد خطر
ي سماء المهرجان ورأوا الصواريخ التي صوبت باتجاه الجيب الصهيونية ورأوا الطائرات التي تحلق ف
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العسكري، ولكن يأبى مكتب وزارة الداخلية لإلعالم إال أن يتبرع بتبرئة االحتالل، فوزارة الداخلية أصدرت 
   دقائق من وقوع الجريمة، في حين أن الحقيقة واضحة كالشمس في فلق النهار4البيان األول بعد 

  
  مركزيـة فتح عدم إجراء تعديل في الحكومةالتوجه في : شعث .2

نبيل شعث، ان التوجه في مركزية فتح، ، هو عدم اجراء تعديل في . اعلن د:  عبد الرؤوف ارناؤوط-القدس
الحكومة الفلسطينية وان اي تصويت بحجب الثقة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني هو 

سمير حليلة،الى ان الموضوع قيد النقاش بين ابو مازن احمد قريع  . ار دامر مزعج جداً، من جهته، أش
ورداً على سؤال بشأن ما  .ومركزية فتح والمجلس التشريعي لبحث افضل السبل للخروج من االزمة الحالية

  .حليلة هذا أحد الخيارات المطروحة. تردد عن امكانية تعديل وزاري يشمل حقائب وزارية محدودة، قال د
25/9/2005أليام الفلسطينية ا  

 
  الدعوة إلى بلورة استراتيجية إعالمية للشعب الفلسطيني: قريع .3

أكـد أحمد قريع ، أمس، أهمية بلورة استراتيجية إعالمية، تستطيع أن تنقل حقيقة الشعب  :كتب سائد أبو فرحة
ر االسرائيليين، موضحا أن اإلعالم الفلسطيني وتطلعاته إلى العالـم، بما في ذلك إلى الرأي العام وصناع القرا

   .الفلسطيني يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في طرح القضية الفلسطينية على الـمستوى الدولي
25/9/2005األيام الفلسطينية   

 
  ترتيب شأننا الداخلي يحتاج الجتماع المجلس المركزي : المشهراوي .4

هراوي ان القاهرة ستستضيف جولة جديدة من الحوار سمير المشل  قا-غزة ـ الحياة الجديدة ـ مهيب النواتي
واعرب المشهراوي عن اعتقاده ان  .الوطني نهاية العام، تهدف الى وضع برنامج سياسي فلسطيني وحدوي

ورفض المشهراوي اي تواجد اسرائيلي في .مصر تلعب دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين الفصائل
مخاوف من تحويل غزة إلى سجن كبير، إضافة إلى أن الوجود اإلسرائيلي معبر رفح، قائال ان ذلك سيعزز ال

واكد المشهراوي ان ترتيب الشأن الفلسطيني بشكل تام يحتاج إلى  .سيضعنا أمام نموذج مزارع شبعا في لبنان
دعوة لعقد المجلس المركزي الفلسطيني والبحث عن صيغة إلشراك حركتي حماس والجهاد اإلسالمي غير 

وفيما قال انه ال ضرورة للحديث عن سحب األسلحة من . لتين فيه لمناقشة إستراتيجية فلسطينية واحدةالممث
الفصائل، عاد المشهراوي واكد على ضرورة اختفاء األسلحة من الشارع الفلسطيني وأن تمارس السلطة 

جه من طبيعة ما قيل في من جانب آخر، أبدى المشهراوي انزعا .وأجهزتها دورها في تطبيق النظام والقانون
العرض العسكري الذي قامت به حركة حماس مؤخرا، موضحا انه كان يتمنى شخصيا لو أن الكلمات التي 

  .قيلت في الحفل دعت إلى معان وحدوية أكثر منها فصائلية وحزبية وجهوية
24/9/2005الحياة الجديدة   

 
  حماس تعلن عن محاولة إسرائيلية لالتصال بالحركة   .5

 .إسماعيل هنية أن إسرائيل حاولت فتح قناة تفاوض سرية مع الحركة التي أغلقت كل أبواب التفاوضصرح 
اليوم نعلن أن العدو الصهيوني، الذي يحرض على حماس بهدف إحداث البلبلة والفتنة داخل الشارع : وأضاف

 الصهيوني أرسل لقيادة الفلسطيني وبهدف قطع الطريق على ترتيب البيت الفلسطيني، نقول لكم هذا العدو
حماس مراسيل عدة من اجل أن يفتح قناة تفاوض سرية ونحن قلنا ال مفاوضات مع العدو وأغلقنا كل القنوات، 

  دبا. وبينها أوروبية
25/9/2005الخليج اإلماراتية   
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   أسرى من محافظة طولكرم5أحكام جائرة بحق  .6

جد عقاب وعبد الحفيظ عريـشه وسالــم بواقنـه          ام :حكمت محكمة سالم العسكرية، على األسرى     : طولكرم
 شيكل، فيما حكمت على األسيرين نديم جابر بالسجن مـدة           2000 شهرا وغرامة مالية قدرها      28بالسجن مدة   

  . شيكل2000 شهرا، اضافة الى غرامة مالية قدرها 12 شهرا، ونضال جوابره بالسجن مدة 20
  25/9/2005األيام الفلسطينية 

  
 سرى في سجن المسكوبيةاعتداء على األ .7

افاد محامي نادي االسير فهمي العويوي الذي زار االسرى في سجن المسكوبية ان االسرى في الـسجن                 : لندن
المذكور تعرضوا لعملية قمع واعتداء وحشية وانتهاك خطير لحقوق االنسان من قبل شرطة الـسجن وافـراد                 

ت زنازينهم وهي بالزي الرسـمي وقامـت بتقييـد          وحسب الموقع، فان قوة من الشرطة اقتحم      . وحدة نحشون 
بعدها تفاجـأ   . بعضهم من ايديهم الى الخلف، بينما ربطت اخرين من ايديهم وارجلهم بالسلم المثبت في السرير              

االسرى في زنزانة المنفى بدخول قوة كبيرة من قوات نحشون اليهم، قامت باخراج جزء من االسرى، وقاموا                 
يون بعضهم البعض واصبحوا كما خلقهم ربهم، وبعدها انهالوا عليهم بالضرب المبـرح             بتعرية من تبقى امام ع    

بالهراوات وبأيديهم وارجلهم وبالبساطير واحذية االسرى والصفع والركل باالرجل على جميع انحاء جـسمهم،              
  . مما احدث اصابات كثيرة بينهم

  25/9/2005شرق األوسط ال
  
  هبة األقصى دماء شهداء  إحتجاجاً على هدر48 مظاهرة لعرب .8

هبة  احتجاجا على قرار ماحاش ودعم المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة السرائيل لهدر دماء شهداء
، تجري، يوم اليوم االحد، امام ديوان شارون، تظاهرة قطرية احتجاجية تنظمها لجنة المتابعة 2000أكتوبر 

 .اخل في اطار االجراءات االحتجاجية التي اقرتها االثنين الماضيالعليا لقضايا الجماهير العربية في الد
وتتضمن القرارات، إقامة خيمة اعتصام في القدس، الثالثاء، وإقامة خيام اعتصام في القرى والمدن التي سقط 

 .فيها الشهداء
 25/9/2005 48عرب

  
  فقراء غزة يستخلصون ركام المستوطنات الستخدامها في بناء منازلهم  .9
تتطاير حبات الحصى بعيدا، بينما يواصل أبو جمال، بمطرقته الضخمة ضرب ركام احد             : ة صالح النعامي  غز

  . المنازل المدمرة في كفار دروم، من اجل انتزاع قضبان الحديد من االسمنت، بينما تقوم زوجته بمراقبته
لمرهق، فبإمكان كـل مـن يـزور        أبو جمال ليس الفلسطيني الوحيد الذي يقطع النهار في هذا العمل الشاق وا            
هؤالء الناس هم أصحاب منـازل  . المستوطنة المدمرة رؤية العديد من الفقراء الفلسطينيين يقومون بنفس العمل      

بالنسبة ألبو جمال فإنه يقوم في      . في محيط المستوطنة دمرها االحتالل من اجل توسيع المستوطنة بحجج أمنية          
يد للمنزل في منطقة المحطة، حيث يقوم أبناؤه بتقويم القضبان، من اجـل             نهاية اليوم بحمل كل ما جمع من حد       
وبسبب صعوبة استخالص قضبان الحديد ال يستطيع أبو جمال جمع أكثر           . استخدامها في بناء بيت متواضع له     

  . من عشرة قضبان في اليوم
ـ               ة الـصعبة يلجـأون إلـى       وبسبب ارتفاع أسعار حديد البناء في غزة، فان الكثير من ذوي األوضـاع المادي

  . استخالص قضبان الحديد لبيعها والحصول على قوته وقوت أسرته التي يعولها
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. بعيد انسحاب جيش االحتالل من المستوطنات، كان هناك من يقوم باقتالع البالط الذي يؤلف أرصفة الشوارع               
ام الناس باالستيالء على كل ما    وإن كان الكثيرون يرون أنه ليس من مصلحة الشعب الفلسطيني التركيز على قي            

يستطيعون الوصول إليه في المستوطنات، فإن حقيقة الفقر المدقع الذي تعيشه قطاعات واسعة من الفلـسطينيين       
  . في غزة تجعل األمر متوقعاً

  25/9/2005شرق األوسط ال
 

   طولكرم-قيم ثالث بوابات على شارع جنينياالحتالل  .10
وأفاد مواطنون مـن     .طولكرم -ل امس، ثالث بوابات حديدية على شارع جنين       أقامت قوات االحتال  : جنين وفا 

البلدة بأن قوات االحتالل أقامت حاجزاً عسكرياً وبوابة حديدية جنوب البلدة على مفترق مستعمرة مابودوتـان،                
مغلقـة  وتمنع الـمواطنين من الـمرور من الشارع، إضافة إلى بوابة أخرى على مدخل البلدة الغربي، تكون                

وأشاروا إلى إقامة حاجز عسكري جديد وبوابة حديدية على مفترق مستعمرة حرميش على              .على مدار الساعة  
  . طولكرم-شارع جنين

  25/9/2005األيام الفلسطينية 
  

  قوات االحتالل تمنع الصيادين من دخول البحر: خان يونس .11
وأجبرت الزوارق  . في منطقة الـمواصي  منعت قوات االحتالل أمس، الصيادين من دخول البحر         : خان يونس 

وقال صيادون إنهم غادروا البحر      .الحربية اإلسرائيلية، المراكب على عدم اإلبحار وهددت بإطالق النار عليها         
  .تخوفاً من إطالق النار عليهم

 واستنكر فؤاد العامودي، نقيب الصيادين في خان يونس، منع مراكب الصيد وفرض االحتالل حصاراً بحريـاً               
على سواحل غزة، مطالباً الـمجتمع الدولي بالتدخل لوقف اإلجراءات اإلسرائيلية وتمكـين الـصيادين مـن                

  .ممارسة أعمالهم بحرية وأمان
  25/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  إصابة مواطنين بجروح على حاجز بيت إيبا .12
 عقب تعرضه لعملية إطالق نار      أصيب مساء امس، مواطنان برصاص الجيش الذي فتح النار عشوائياً         : نابلس

وادخل محمد مطلق ورائد الطحان الى مستشفى رفيـديا          .على حاجز بيت ايبا المقام على مدخل نابلس الغربي        
  .جراء اصابتهما بجروح خطيرة ومتوسطة

  25/9/2005األيام الفلسطينية 
  

   منزالً 20اعتقال واصابة مواطنين ودهم نحو  .13
مليات تنكيل على ايدي جنود االحتالل، من بلدة سعير فيما ذكرت مصادر تقيم             اصيب مواطنان جراء ع   : الخليل

  .في حي الزاهد، ان قوة عسكرية اسرائيلية دهمت، بعد التاسعة ليالً
فيما اشارت مصادر تقـيم بـالحي فـي         . حي الزاهد   منزالً في  20من جهة ثانية، دهمت قوات االحتالل نحو        

 مواطنين احتجزوا اثر تلك المداهمات بالقرب من مـسجد علـي البكـاء              7إلى ان    احاديث منفصلة لـ األيام   
  .وشوهدوا فيما بعد وهم ينقلون الى مكان مجهول في سيارة عسكرية

في سياق آخر، اعتقلت قوات االحتالل مواطنين مجهولي الهوية بعد مالحقتهما في شارع عين سـارة وسـط                  
ن مالحقة السيارة التي كانت تقل المعتقلين، تمـت اثنـاء كانـا             وقال مواطنون شهود عيان لـ األيام ا       .المدينة

  .يطوفان شوارع المدينة العالن دعوة عبر مكبرات الصوت لمهرجان تنظمه حماس
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على صعيد متصل، تحدثت عدة مصادر لـ األيام ان قوات االحتالل واصلت عمليات االحتجـاز للمـواطنين                 
  . خاصة في محيط الحرم االبراهيمي وميدان السهلة. شخصيةبذريعتي التفتيش والتدقيق في البطاقات ال

  25/9/2005األيام الفلسطينية 
  

  سكان ومزارعو شمال القطاع يستعدون لمواجهة مصير مجهول .14
عاد القلق والخوف من اجتياح إسرائيلي لشمال غزة يـسيطر علـى سـكانه وخاصـة                 :كتب عيسى سعد اهللا   

يهم أو خفض وتيرة زراعتها خوفاً من قيام قوات االحتالل باجتياحها،            أراض ةوبدأ كثيرون بمغادر   .المزارعين
  .ز الذي توعد باجتياح شمال القطاعفاومبعد التصريحات األخيرة ل

  25/9/2005األيام الفلسطينية 
  

  مركز الديمقراطية يصدر دراسة حول االنتهاكات ضد عمال قطاع الحجر .15
من الوحدة القانونية ووحدة الصحة والسالمة المهنية فـي مركـز           أكدت دراسة قانونية قامت بها كل       : رام اهللا 

الديمقراطية وحقوق العاملين على عمال قطاع الحجر في فلسطين تعرضهم لعدة انتهاكات تمس قواعد وأسـس                
وتضمنت الدراسة جزءين؛ األول تطرق الى انتهاكات قانون العمل، والثـاني تطـرق         .قانون العمل الفلسطيني  

  .صحة والسالمة المهنية للعمال في هذه المنشآتالى واقع ال
وأوضحت الدراسة ان أبرز االنتهاكات التي يتعرض لها عمال هذا القطاع تنصل أرباب العمـل مـن بعـض                   

والتي توجب تخفيض ساعات العمل اليومي بمـا ال         ) 96(نصوص وبنود قانون العمل ومنها ما ورد في المادة          
  ....الخطرة أو الضارة بالصحة واألعمال الليليةيقل عن ساعة واحدة في األعمال 

  .أما االنتهاك الثاني فهو عدم وصول مفتشي العمل الى مواقع عمل العمال
واالنتهاك الثالث هو ان رب العمل ال يدفع التعويضات لمن يستقيل منهم وال يشعر مسبقاً من ينوي االسـتغناء                   

  .عن خدماته، وبالتالي ال يمنحه شهادة خبرة
  . االنتهاك الرابع فتمثل بإجبار نصف العمال على العمل الليلي وربعهم ال يمنح استراحة أثناء العملأما

عمال ال يحصلون عليها أو يأخذونها دون أجر، فيمـا تعطـى            الأما بالنسبة لالجازات السنوية فإن ثالثة أرباع        
  .للباقين بأجر

هم متأخرة خمسة أيام على األقل، واصابات العمـل    من العمال يحصلون على رواتب     2/3وبموجب الدراسة فإن    
وأمراض المهنة تشير الدراسة الى أن معظم مواقع العمل ال يتكفل صاحب العمل بعالجهم في حالة االصـابة                  
اثناء العمل كما أفاد نصف العمال، كما ان ثلثي العمال أكدوا انه في حال اصابتهم بعجز كلـي أو جزئـي ال                      

  .ن ذلكيعوضهم صاحب العمل ع
وأشارت الدراسة الى أن ثلث العمال أكدوا تعرضهم لالعتداء اللفظي والتحضير من قبل صـاحب المحجـر،                 

  .وهذا االعتداء يعتبر خطيراً ألنه يحط من كرامة العامل ويكسر معنوياته كما جاء في الدراسة
 المحـاجر ومـصانع الحجـر       أما الجزء الثاني من الدراسة فقد تطرق الى واقع الصحة والسالمة المهنية في            

وخلص هذا الجزء المستند الى االستمارات المعبأة من قبل العمال الى تعرضهم الى الـضجيج واالهتـزازات                 
بسبب اآلالت التي يستخدمونها دون أية عوازل للضوضاء أو تخفيض االهتزازات عـدا تعرضـهم المباشـر                 

  .لحرارة الشمس والرطوبة واألمطار والرياح
الكيميائي فإنهم يتعرضون لكميات غبار كبيرة تحوي مادة السيليكا التـي يستنـشقونها دون أيـة                وفي الجانب   

أدوات، وهذا ما تبين من خالل تحليل االستبانات من ناحية الصحة والسالمة المهنية كما أكـدت عبيـر أبـو                    
  .ماضي منسقة وحدة الصحة والسالمة المهنية

  25/9/2005األيام الفلسطينية 
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  رسالة للسلطة أم لحماس؟     اإلسرائيليالتصعيد .16

غزة بأنهـا نتيجـة طبيعيـة            اعتبر عدد من المهتمين بالشؤون العربية التطورات األخيرة في        :   رشا اإلبراهيم  
  إضعاف السلطة والتسبب فـي       ية وبالتالي الفلسطين   األراضي   يهدف لخلخلة األمن في      الذي   للمخطط االسرائيلي 

   . عاماً  50 عملت جنبا الى جنب وقدمت تضحيات كبيرة على مدى    وتفرقة الجهات والفصائل التي   ألمنيالشلل ا 
يجب على كل من السلطة والمقاومة الفلسطينية          ابراهيم كمال الدين انه      وقال نائب رئيس جمعية العمل الوطني     

   . على التحرير من دونه   لسطينييما بينهما وايجاد طريقة للمحافظة على السالح الفالتنسيق ف
  يدفعنا الى االيمان بوحدة الصف الفلسطيني        لقد شهدنا باألمس فقدان كوكبة من عناصر المقاومة مما         :  وأضاف

ميع الجهات الفلسطينية وأولها الشعب     يمكن ألحد االنفراد بالنجاح ألن ج        مغانم النه    اآلن بعيدة عن اي      تلك هي  
  يخيم على القوى الفلـسطينية اآلن صـراع لـن      بيرة عبر الخمسين سنة الماضية ولكن لألسف      قدم تضحيات ك  

   .  الكثير   عانى ويعاني   الذي   مصلحة الشعب الفلسطيني   يصب في 
  اال مرحلة جديدة من المخطـط االسـرائيلي           ماهي غزة   ويتفق النائب محمد خالد على ان االحداث األخيرة في        

  يعكـس ضـعفها فـي      لقد حمل االنفجار األخير رسالة قاسية للسلطة         :  وقال  . مقاومة والتسبب بشللها  لضرب ال  
الـى     رائيليالمخطط االس    لتمادي   السبب الرئيسي     وأعزو .  الفلسطينية   السيطرة على األمن العام على األراضي      

   .  العدو الصهيونياالنظمة العربية والهرولة للتطبيع مع    الضعف العام في
  25/9/2005األيام البحرينية 

  
 مركز الليكود يجتمع اليوم، وشارون ونتنياهو يتراقصان على انغام القصف الدموي  .17

يأمل شارون، ان يساعده القرار الذي اتخذته حكومته المصغرة بشن هجوم عسكري واسع على الفلسطينيين، 
 بعد ظهر االحد، لمناقشة مطلب تقديم موعد االنتخابات التمهيدية في استرضاء مركز الليكود الذي سيبدأ اعماله

في الحزب، فيما يأمل نتنياهو ان تساعده العملية العسكرية في اقناع المركز بصحة موقفه المعارض لفك 
االرتباط واالنسحاب من غزة، وان يؤدي ذلك الى توجيه ضربة ساحقة لشارون تسقطه عن رئاسة الحزب 

 يخفي الجانبان تأثر مجريات اجتماع المركز وما سيسفر عنه التصويت المرتقب يوم غد وال .والحكومة
ويتسابق كل منهما اضافة الى لنداو، في توجيه االتهامات لالخر والسعي . االثنين، بالتدهور االمني في غزة

سطينيين تسيل في ولم يخف مقرب من شارون رغبته برؤية دماء الكثير من الفل. الى كسب ود اعضاء المركز
غزة القتناعه بأن ذلك سيقنع اعضاء مركز الليكود بان شارون ال يهمل امنهم وال يتسامح مع الصواريخ 

ان كل شيء يتعلق بعدد : وقال هذا المصدر في تصريح دموي لموقع يديعوت احرونوت حرفيا. الفلسطينية
، واذا رأوا بأن الجيش يعمل بقوة ويرد على العرب الذين سيموتون، اعضاء المركز ال يريدون الظهور كحمقى

صواريخ الفلسطينيين فسيصوتون من أعماق بطونهم، وعندها سيصوتون لشارون، انهم يحبون رؤية قوة 
اما مستشارو شارون فحاولوا التغطية على هذا التصريح الدامي من خالل االدعاء بأنه لن . الردع االسرائيلية

ليات قصف بسبب مركز الحزب، وحسب زعمهم فان قرارات رئيس الحكومة تقوم اي طائرة او مروحية بعم
 . ال تتخذ بناء على مركز الحزب

 25/9/2005 48عرب
  

   سنة57 وزارة خالل 30: معدل أعمار حكومات إسرائيل سنتان فقط .18
بمعـدل   حكومة، أي    30يذكر ان عدد الحكومات التي شكلت في اسرائيل منذ قيامها وحتى اليوم بلغ              : تل أبيب 

 38 وزيرا وعلى وزارة الدفاع 37وعلى هذا األساس فقد مر على وزارة الخارجية         . حكومة كل اقل من سنتين    
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 وزيرا، مما جعل العديد من األوساط العلمية وأنصار الديمقراطية تحـذر            42وزيرا وعلى وزارة المواصالت     
  . من مستقبل الدولة العبرية ونظامها الديمقراطي

  25/9/2005شرق األوسط ال
  

  ارتفاع إجمالي الودائع لدى القطاع الـمصرفي .19
أظهرت بيانات سلطة النقد حول أداء البنوك العاملة في األراضي الفلـسطينية ارتفاعـاً فـي                 :كتب حامد جاد  

إجمالي قيمة الودائع، حيث ارتفع حجم ودائع العمالء ودائع القطاع الخاص والعام باستثناء ودائع الـمـصارف       
أمـا   . ماليين دوالر في نهاية الشهر الــماضي       4210 مليون دوالر في نهاية تموز إلى        4174ا من   فيما بينه 

 ماليين دوالر، مسجلة بـذلك      4710 مليوناً إلى    4614إجمالي الودائع فارتفع خالل فترة الـمقارنة نفسها من         
  . مليونا96ًارتفاعاً بمقدار 

  25/9/2005األيام الفلسطينية 
  

  حية جّسدت القضية الفلسطينية فرقة يافا المسر .20
تمكن أطفال مركز يافا الثقافي من مخيم بالطة تحقيق مـا عجـزت القنـوات               : أحمد العربي في بالد االنجليز    

الرسمية والسياسية عنه بتجسيد معاناة الفلسطيني وبخاصة الالجئ، وذلك خالل أربعة أسابيع من جولتهم فـي                
روض فرقة مركز يافا عائدون للفنون المسرحية والشعبية تنتقـل مـن            وعلى مدارها كانت ع    .المملكة المتحدة 

مدينة إلى أخرى حيث بدأت الرحلة من مدينة بلفاست في ايرلندا الشمالية وانتهت في العاصمة البريطانية لندن،                 
ـ              ة لمـا   تلتقي الجموع وتنقل بالكلمة والرسومات والمسرح تفاصيل الحياة الفلسطينية اليومية لتعطي نقلة حقيقي

 طفالً وأربعة من المدربين واإلداريين قد غادرت أرض         15وكانت فرقة مركز يافا المكونة من       . يعيشه المخيم 
  .تموز/  يوليو26الوطن متوجهة إلى بريطانيا بتاريخ 

  25/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

  يلتقي عباس وشارون  عبد الثانيالملك .21
 المستوى في الديوان الملكي الهاشمي ان الملك عبداهللا الثاني اكدت مصادر رفيعة:  الدستور، وبترا-عمان

سيقوم نهاية االسبوع الجاري بزيارة الى كل من مناطق السلطة الفلسطينية واسرائيل حيث سيلتقي عباس 
ومن المنتظر ان يزور المناطق الفلسطينية واسرائيل حيث تأتي زيارة جاللته في اطار المساعي  .وشارون
ا االردن بقيادة جاللته لضمان استمرار عملية السالم بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي وحشد التي يبذله

مباحثات ستركز على ضرورة بناء جسور الثقة بين الطرفين الواكدت المصادر ان . الدعم للسلطة الفلسطينية
 من بسط سيطرتها على  ضرورة دعم وتعزيز السلطة وتمكينهاالملكووقف جميع اشكال العنف كما سيؤكد 

جميع األراضي التي تنسحب اسرائيل منها واهمية دعم االقتصاد الفلسطيني وبناء مؤسسات قوية قادرة على 
 .النهوض بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وتكون نواة حقيقية للدولة الفلسطينية المقبلة

  25/9/2005الدستور
 

   ضابطاً فلسطينياً تسللوا من سورية22 ترّحل بيروت .22
 ضابطاً فلسطينياً ينتمون الى كل 22قامت السلطات اللبنانية أمس بترحيل : بيروت 24/9/2005الحياة نشرت 

وقالت . من فتح االنتفاضة والجبهة الشعبية القيادة العامة كانوا تسللوا الى لبنان عبر الحدود مع سورية قبل أيام
  .ية انه جرى ترحيل هؤالء الى سورية ألنهم كانوا يحملون بطاقات سوريةمصادر رسم
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نفى مصدر عسكري لبناني امس، تسلل مقاتلين فلسطينيين مـن          : بعلبك 25/9/2005شرق األوسط   الوأضافت  
 عنصراً فلسطينياً اوقفوا خالل االيـام الماضـية،         12وكشف في اتصال مع الشرق األوسط، ان نحو         . سورية

. رات متباعدة، لعدم حيازتهم اوراقاً ثبوتية او النتهاء مفعول التصاريح التي تسمح لهم بالبقاء في لبنان               وعلى فت 
مشدداً على ان هؤالء لم يتسللوا، انما هم موجودون في مقرات هذه التنظيمات في لبنان، متوقعاً وجود المزيـد                   

  . من اصحاب هذه الحاالت
ع امس، بان المراكز الفلسطينية العسكرية على الحدود اللبنانية الـسورية           وافاد مراسل الشرق األوسط في البقا     

في سلسلة الجبال الشرقية، وتحديداً في منطقتي السلطان يعقوب ودير العشائر، شهدت حركة عـسكرية غيـر                 
  . طبيعية تمثلت بدخول وخروج كثيفين لسيارات وشاحنات مموهة اثناء فترات الليل وخالل ساعات الفجر

 عنصر، فيما انشئ    300م ان احمد جبريل، تفقد هذه المراكز التي تم تعزيزها بعناصر جديدة وصلت الى               وعل
وتردد ان قادة أمنيين فلسطينيين اقيلوا من مناصبهم . مركز جديد في بلدة حلوة على الحدود اللبنانية ـ السورية 

 خارج لبنان وجـاؤوا خـالل االسـبوعين         وعين مكانهم قادة جدد في بيروت والبقاع والشمال، منهم من كانوا          
الماضيين، ابرزهم العقيد ابو اياد زهرة الذي عين قائداً لمنطقة بيروت العسكرية، والعقيد يوسف شـديد قائـداً                  
لمنطقة البقاع العسكرية، فيما تسلم المقدم خضر موقع السلطان يعقوب ومكان ابو الفداء وابو النورس اللـذين                 

  . يةغادرا الموقع الى سور
 

 العالقات مع إسرائيل باقية: وزير خارجية موريتانيا .23
وقـال ولـد سـيدي      . أكد وزير خارجية موريتانيا على استمرار العالقات مع إسرائيل        : نيويورك صالح عواد  

 إن العالقة مع إسرائيل بقيت كما هي وأؤكد في عبارة واحدة أن السياسة الخارجية لموريتانيا لم يتغيـر                   :أحمد
  . شيء أبدا وبقيت كما هيفيها أي 

  25/9/2005شرق األوسط ال
 

  الدول العربية تطالب بإدانة اسرائيل لحيازتها أسلحة نووية  .24
طالبت الدول العربية األعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة اسرائيل باعتبارها تمثل تهديداً للسالم في                

لطنة عمان نيابة عن الدول العربية رسالة الى الوكالة تطالب          وسلمت س  .الشرق االوسط لحيازتها اسلحة نووية    
  .المؤتمر السنوي العام للوكالة بالنظر في إصدار بيان ينتقد بشدة اسرائيل

وقال نص مرفق بالرسالة ان امتالك اسرائيل اسلحة نووية سيؤدي على األرجح إلى سباق مدمر على االسلحة                 
بلت كل الدول العربية معاهدة حظر االنتشار النووي تواصـل اسـرائيل              في حين ق   :وجاء .النووية في المنطقة  

تحديها للمجتمع الدولي برفضها ان تصبح طرفاً من اطراف المعاهدة او ان تخضع منشآتها لنظام الـضمانات                 
  . وبهذا فإنها تعرض المنطقة لمخاطر نووية وتهدد السالم.. الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية

  25/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

  شارون يحارب أزماته بالتصعيد ضد الفلسطينيين  : تحليل .25
هـل  . سؤال يطرح في كل وقت يواجه فيه شارون، أزمة حزبية وسياسية داخلية            : آمال شحادة  ،القدس المحتلة 

 مـا نلقـى     سيحارب شارون خصومه في الداخل على حساب دماء الفلسطينيين وحتى االسرائيليين؟ وسرعان           
ولـيس مـصادفة    .الجواب عن عملية عسكرية واجتياحات واغتياالت واعتقاالت تزامن هذه االزمة وترافقهـا   

التوقيت الذي وقعت فيه المجزرة وال ندري إذا كان يمكن اثبات مسؤولية اسرائيل، ولكن ما أعقبها وسـيعقبها                  
واجه فيه واحدة من اشرس المعارك الداخلية في        ففي الوقت الذي ي   . من جرائم يثبت عودة شارون للسياسة ذاتها      

حزبه والتي ستحسم مصيره السياسي تتوجه االنظار الى غزة والضفة ليثبت شارون انه على الوعد مع كل من                  
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 .ادلى له بصوته انه الوحيد القادر على حفظ االمن واألمان ل االسرائيليين حتى بعـد انـسحابه مـن غـزة                     
كومته وقادة جيشه ستؤدي الى مئات الضحايا وإلى دمار خطير وستقود ايـضا الـى            فالتهديدات التي اطلقتها ح   

قتلى اسرائيليين، تبدو مجرد اوراق لعب في مبارياته التي ال تنتهي مع القانون ومع االعالم ومع الخصوم ومع                  
  .التحديات وحتى مع الحلفاء واالصدقاء، وكل ذلك من أجل مصالح شخصية

فسياستها الخارجية  . اسرائيل سياسة خارجية  ـ  ال توجد ل  : كيسنجر انه قال  ـ  تي تسجل ل  احدى اهم المقوالت ال   
  .هي في الواقع سياسة داخلية

هذه المقولة تعبر بشكل دقيق عن السياسة االسرائيلية ليس فقط في زمن كيسنجر في السبعينات بل تصلح حتى                  
وميا، والمشكلة ان هذا النموذج يكلف شـعوب     وحكومة شارون تعطي النموذج لذلك بشكل ملموس ي       . يومنا هذا 

المنطقة ثمنا باهظا، وانه بات يمارس ليس لخدمة الحكومة وسياستها فحسب، بل لخدمة المـصالح الشخـصية                 
  .لشارون، وأفراد عائلته

. فمن يراقب سياسته خالل حكمه في السنوات الخمس االخيرة، يجد ان هذه السياسة رافقته على طول الطريق                
ومن شأنها  . ونتائجها كانت مدمرة  . ان هناك من يجد فيها عناصر إيجابية، فإنها في الواقع سبب ورطاته           وان ك 

  :ولنأخذ بعض االمثلة على ذلك. أن تؤدي أيضا الى االطاحة به وبسلطته
ئبا كان شارون قد تسلم لتوه رئاسة الليكود ليصبح مرشحا باسمه لرئاسة الحكومة، عندما كان باراك، قد عاد خا                 

من كامب ديفيد، في حينه ادرك الفلسطينيون، واالسرائيليون، انهم أخطأوا عندما افشلوا جهود كلنتـون، ولـم                 
فكانت فيما بعد   . وعادوا يخططون الستئناف المفاوضات في المنطقة     . اعالن مبادئ حول السالم   : يتوصلوا الى 

  .محادثات طابا، التي انجز فيها اتفاق شبه كامل
وهـو يعـرف ان     . فقد تجاوز السبعين من العمر    . ه، كان متعجال على تقديم موعد االنتخابات      شارون من جهت  

. فوجدها فرصة تاريخية للوصول الى الحكم، لن تتكرر بسهولة        . نتنياهو، يتحين الفرصة الزاحته وألخذ مكانه     
ام بزيارة اسـتفزازية    ونجح هذا المخطط، ولكن بثمن باهظ، فقد قرر القي        . فوضع مخططا تفصيليا لتحقيق هدفه    

الى باحة االقصى وبعد ان كانت حكومة باراك قد منعت زيارات اليهود في االقصى، وافقت على الطلب بغباء                  
وقـد تظـاهر    .  وكان دخوله بمثابة الشرارة التي احرقت االخـضر واليـابس         . ودخل باحة االقصى  . واضح

.  مـصلين  7فقتـل   . ت الشرطة بالرصاص الحـي    فرد. المصلون بعد يومين في باحة المسجد وقذفوا الحجارة       
 الى المعركـة، فـأعلنوا      48وانضم فلسطينيو   . وردت الجماهير الغفيرة بالخروج الى الشوارع، في كل مكان        

 شـاباً عربيـاً،     13االضراب وخرجوا في مظاهرات صاخبة ضد شارون وضد المساس باألقصى فاستـشهد             
فـسقط  . في مصلحة اليمين عموما وشارون بـشكل خـاص        وتدهورت األمور أكثر وأكثر، وكان ذلك يصب        

  .وفاز شارون بالحكم. باراك
في تلك الفترة كان يعرف شارون تمام المعرفة ان هناك قائدا فلسطينيا واحدا ووحيدا قادرا على التوقيع علـى                   

ومع . 1967حدود  اتفاقية سالم معه وأن هذا القائد هو عرفات وانه ال يريد اكثر من دولة فلسطينية مستقلة في                  
  .ذلك، فإنه وبدافع العداء الغريزي له قرر تصفيته او التخلص منه بأي شكل 

. حتى صفقة تبادل االسرى التي نفذتها حكومة شارون مع حزب اهللا تبين انها لم تخل من الحسابات الشخصية                 
لتحقيق معه في الشرطة    فقد جاء توقيت االسراع في تحريكها، بالضبط في الوقت الذي جرى فيه تحديد موعد ل              

وجاءت انباء صفقة التبادل واألحداث المرتبطة بها ومتابعاتها اليومية لتغطي على كل            . االسرائيلية بتهم الفساد  
وتبين ان هناك عالقة قديمة بين شارون وبين عائلة االسير االسرائيلي لـدى حـزب اهللا، الحنـان            . شيء آخر 
  .تننباوم

تغليـب  :  الشرطة ضد شارون وعائلته تتركز في قضية اساسـية واحـدة هـي             كل ملفات الفساد المفتوحة في    
المصلحة الشخصية على أية مصلحة اخرى بما في ذلك القانون وأخالقيات الحكم وهذا ما أثبـت أيـضا فـي                    
القضية األخيرة التي ستؤدي الى التحقيق معه قريبا وهي حفل العشاء الذي أقامه خالل زيارته االخيـرة الـى                   
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عند الكشف عن ملفات الفساد السابقة راح شارون يستغل مكانته وموقعه فـي رأس هـرم الـسلطة                . ركنيويو
وقد بلغ ذلك درجة الشك في ان العديـد مـن ممارسـته             . التنفيذية في اسرائيل ليغطي على فضائح الفساد تلك       

 عملية اغتيال الـشيخ     وأخطر هذه الممارسات كانت   . السياسية والحربية انطلقت وفق تلك الحسابات الشخصية      
واليوم بعد القضية االخيرة بات التهديد يالحق كافة قادة حماس والجهـاد االسـالمي ومختلـف                . احمد ياسين 

  .التنظيمات الفلسطينية
  25/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
  عبداإلله بلقزيز  ....................هل ستقوم دولة فلسطينية؟ .26

  عبداإلله بلقزيز  
هل ستقوم دولة فلسطينية في آخر المطاف؟ قبل سنوات قليلـة،           : غل الفلسطينيين والعرب والعالم   ثمة سؤال يش  

 -أو هكذا بدت لكثيـرين    -متى ستقوم الدولة الفلسطينية؟ كانت حينها       : كان يمكن طرح السؤال بطريقة مختلفة     
من جديد فـي مفاوضـات      على مرمى حجر وان تعطلت ماكينة أوسلو في كامب ديفيد الثانية وجرب تشغيلها              

أضاف الى الشعور بإمكانية استيالدها رؤية بوش القائمة على فكرة          . الهزيع األخير من والية كلينتون في طابا      
الدولتين التي قابلها الفلسطينيون بترحاب، في حينه، والمتمتعة بامتياز السلطان المعنوي والمادي الذي ألمريكا              

  .على اسرائيل
ألن فقدان رؤية أفق الصراع من وراء دخان المأزق يخـرج حـساب الـزمن               ” هل”ب” متى”استعيض عن ال  

ويخطئ من يرد التغير فـي أحـوال   . المنظور من السؤال، ال بل هو يعيد تأسيس السؤال على مقدمة ال أدرية            
د بهـا   السؤال وطبائعه الى علل نفسية كالقول انه يأتي محموالً على سيكولوجيا فلسطينية محبطة ويائسة تعـو               

من ما زالوا يؤمنون بقتال المحتل،      : فثمة من ليسوا محبطين في فلسطين     . اللحظة القهرية الى السؤال الالأدري    
وهؤالء يجدون في االنكفاء االسرائيلي عن غزة دليالً على وجاهة مقالتهم، ومن ما زالوا يؤمنون بإمكانية حل                 

  .م السلطة في بعض فلسطينسلمي تفاوضي مع الدولة العبرية، وهم الماسكون بزما
. هناك، إذن، ما يبرر تبديل السؤال وتقليبه على وجوه من االستفهام الالأدري، ومنها هذا االستفهام الذي ذكرنا                

 وخاصة منـذ    2001لكن ما يبرره ليس حالة نفسية، وإنما حالة سياسية جدت على المشهد الفلسطيني منذ العام                
ه ان المجتمع االسرائيلي مال، أكثر فأكثر، نحو المزيد من التطـرف فـأتى              ومما يبرر . إعادة  اجتياح الضفة   

بشارون واليمين اليهودي الراديكالي الى السلطة، وان السياسة األمريكيـة انحـازت أشـد انحيـاز للروايـة                  
م علـى   االسرائيلية القائلة بوجوب اقتالع االرهاب الفلسطيني شرطاً إلعادة التفاوض وان الحل األمريكي القائ            

جدول أعمال خريطة الطريق دخََل في نفق خطة شارون لفك االرتباط في غزة،  وان جـدار الفـصل يلـتهم                     
المزيد من األراضي على مرأى ومسمع من عالم لم يفعل شيئاً حيال فتوى محكمة العدل الدولية في الموضوع،                  

  .إلخ.. وأن.. وان العرب نفضوا أيديهم وجيوبهم من قضيتهم، وأن
ن غير المستوطنون اليهود عناوين سكناهم من مستوطنات القطاع الى مستوطنات الضفة، على قول قائل،               وحي

وإذا أضيف الى   . اشتد شارون في القول ان دولته تعتزم االحتفاظ بالكتل االستيطانية الكبرى لضمها الى كيانها             
دس وعزلها عن الضفة بأحزمـة يهوديـة،        ذلك كله الءاته حول حق العودة لالجئين، وتكثيفه االستيطان في الق          

جدار، اجتمعت األسباب كافة لالعتقاد بأن القضايا األربع األسـاس للـصراع والمفاوضـات              الواستئنافه بناء   
قضايا األرض والواليـة الجغرافيـة، والمـستوطنات         (تخرجها إجراءات شارون من جدول األعمال السياسي        

  ذن، للتفاوض عليه؟فما الذي يبقى، إ) والالجئين، والقدس
أرضاً بال مستوطنات يعـود اليهـا       : تبقى لكم غزة  : سؤال فلسطيني مشروع يستدركه جواب اسرائيلي فوري      

وان أردتم أكثر، أعلنوا عن دولة في المناطق التي تحت سلطتكم وتفاوضـوا             . الالجئون وتقيمون عليها دولتكم   
ال مفاوضـات مـع     : خفي مضمراً قلّمـا يلتفـت اليـه       وهو ي . هكذا يقول منطق الدولة العبرية    ! على ما تبقى  
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قيل ذلك  . الفلسطينيين بعد اليوم إال ما كان من مباحثات أمنية بين األجهزة من الطرفين أو بين ضباط االرتباط                
. أيام أبوعمار، وجرى اإليحاء اسرائيلياً بأن عرفات هو العقبة الكؤود أمام ضخ الحياة في العملية التفاوضـية                

اسرائيل ضد مبدأ التفاوض، أصالً وفـصالً، مـع          لك من صدق دون ان ينتبه الى ان الذي يحكم في          وصدق ذ 
  .الفلسطينيين، أكان على رأس سلطتهم ياسر عرفات أم غيره

ومع ان االسرائيليين لم يبخلوا باألدلة القطعية على صرف نظرهم عن فكرة التفاوض مع الفلسطينيين، ومـن                 
التي كانت في حكم نقضها وإسقاطها، أو رفض التفـاوض          : شر على خريطة الطريق   ذلك تحفظاتهم األربعة ع   

مع ذلك كله، لـم تبـرح       .. مع السلطة الفلسطينية حول تنفيذ خطة اسرائيلية صرف هي فك االرتباط في غزة            
لطريق الـى   فكرة التفاوض المخيلة الفلسطينية الرسمية ورهاناتها البرنامجية، وما تفتأ تأخذها الى الظن بأنها ا             

وما زال الظن قائماً حتى اآلن مع علم أصحابه بأن الجدول الزمني لتنفيذ أحكام الخريطة نَفَد فـي                  . قيام الدولة 
  !هذا العام من دون ان ينفّذ منه شيء

  ..عود على بدء
نية، إذ نقول ان فكرة التفاوض خرجت من الذهن االسرائيلي ومن جدول أعماله السياسي تجاه القضية الفلـسطي                

يضيف آخـرون   . فإنما نضيف سبباً جديداً الى شرعية السؤال الالأدري عما إذا كانت دولة فلسطينية ما تمتكن              
لكننا نستدرك قائلين ان هذه الدولة        .ان إخراجها بالسالح من رحم المأزق ضرب من البالغة الثورية ليس أكثر           

هي عند االسرائيليين ممكنـة وواردة، بـل يجـري          التي تبدو مستحيلة في خضم غبار هذه المرحلة وأسئلتها،          
لكنهم يريدون إخراجها من دون تفاوض، أي من دون شروط يعرضها عليهم مفـاوض أو               . العمل عليها بتؤدة  

ماذا يعني  . باسم قرارات مجلس األمن أو المبادرة العربية أو خريطة الطريق أو ما شابه            : راٍع لعملية التفاوض  
أما الوجه الثاني له، فهو التسليم لمن هـم علـى           .  سكانياً؟ هذا صحيح ولكن من وجهٍ      فصالً: بناء جدار عازل  

دولة أو  غير    : بالحق في ان يفعلوا بقفصهم الترابي ما يشاؤون       ) غزة(أو جنوبه الغربي    ) الضفة(شرق الجدار   
انـب واحـد حـدود      هكذا، إذن، ترسم اسرائيل من ج     ! ذلك، على ان ال يطالبوا االسرائيليين بعدها بشيء آخر        

الدولة الفلسطينية، لتترك مطالبهم حول القدس والمستوطنات والالجئين واألراضي والمياه المنهوبـة تتبـدد أو               
تتردد في المنابر الدولية والعربية لتنتهي ببيانات يسجل أصحابها مواقفهم للتاريخ إبراء للذمة، واجدة من يـرد                 

  !حت للفلسطينيين بإقامة دولة بعد ان كانت ترفض ذلكعلى المواقف تلك بأن اسرائيل انسحبت وسم
وحـين سـيخرج الـى      . مسرحه يهيأ يوماً بيوم، وجداره يبنى حجراً حجـراً        : لن يكون سيناريو الدولة مفاجئاً    

  .إسرائيلـ الوجود، سيكون صورة مكبرة لما حدث في غزة، وسيأتي تنفيذاً لوعد بوش لشارون ول
لكنها ليست دولة فلسطينية، بل دولة اسرائيلية       .  انها في حكم اإلمكان بل قيد التشييد       ليست الدولة مستحيلة إذن،   

هي، إذن، دولة اسرائيلية للفلسطينيين كي ال تكـون         . للفلسطينيين تريدها لهم فقط كي ال يلوثوا نقاءها اليهودي        
  .دولة فلسطينية وال حلم بهذه الدولة

الدولة قادمة، فلتنتِه األسـئلة     .  هي إقامتها بشروط شعبها ال بشروط المحتلة       لكن المعركة الحقيقية  . الدولة قادمة 
  .الالأدرية القائمة على مقدمات ظنية لتبدأ أسئلة التحرر القائمة على مقدمات يقينية

  25/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

  ياسر عرفات؟    من قتل .27
  أفنيري   أوري 

عرفات مات من اإليدز أو      :  أطباء :  نبأ مثيرا    رأس صفحتها األولى،     في   يوم الثامن من أيلول        ، نشرت هآرتس    
   . كان األولاإليدز تصدر الم .  من التسمم

حملـة     بإيحاء من الحكومة،     أدارت كل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية،       عرفات،   خالل حياة    طيلة عشرات السنين،  
  لى هذا الرجـل أكثـر مـن أي        ت الماليين من عبارات الكراهية كيلت ع      مئا  .  مركّزة ضد الزعيم الفلسطيني   
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  هذه المقالة،  .  فإنه مخطئ    بموت عرفات،    يعتقد بأن هذه الحملة ستنتهي       إذا كان هناك من    .  جيله   شخص آخر في   
  بطبيعـة الحـال،      هي،الكلمة الفصل    .  استمرار مباشر لتلك الحملة      هي   يسسخاروف وعاموس هرئيل،     بقلم آفي  
  مـصادر فـي      يستندان إلـى     الكاتبان .  سياق هذه المقالة الطويلة      ذكر أية قرينة على هذا االدعاء في      لم تُ  .  إيدز 
هـذا أسـلوب مميـز        -  قد سمعوا من أطباء فرنسيين       يقتبسان أطباء إسرائيليين     كما . أجهزة األمن اإلسرائيلية   

ينشر أنه قد تـم إجـراء فحـص            لم :  محترم دليل قاطع     يوجد لدى طبيب إسرائيلي    .  بيإلجراء التشخيص الط  
  لكن من  .  فحصا وكانت نتيجته سلبية      تونسي   أصحيح هذا؟ لقد أجرى له طاقم طبي       .  لعرفات للكشف عن اإليدز   

   . يصدق هؤالء العرب؟ 
  بعيدا عن ذلك العنوان المثيـر،        نص المقالة،    تختبئ في  .  ابطبيعة الحال كيف تحافظ على نفسه        هآرتس   تعرف   
.  غطـت مؤخرتهـا      وقـد    هـآرتس    غبار على    إذن ال  .  احتمال إصابة عرفات باإليدز ليس كبيرا      :  ست كلمات  
.  ا كأمر عـابر   لقد ذكر موضوع اإليدز فيه     .  نيويورك تايمز     اليوم ذاته في     تم نشر قصة مشابهة في     :  وللمقارنة 
   .  يفكرون   ليست صحيفة ألناس   نيويورك تايمز   لكن 

حتى ولو كانـت أضـعف         لو كانت تمت إلى الحقيقة بصلة،      :  هناك إثبات بسيط على عدم صحة هذه اإلشاعة       
تعلن ذلـك   العالم س    لكانت آلية الدعاية الضخمة التابعة للحكومة اإلسرائيلية والمؤسسات اليهودية في            الصالت،

.  يوجد مثل هذا اإلثبات على اإلطـالق         ولكن ما العمل؟ ال    .  ولم تكن لتنتظر عشرة أشهر        رؤوس األشهاد،  على
المقال ذاتهما قد اضطرا إلى االعتراف بأن أعراض مرض عرفات ال تتوافق أبدا                أن كاتبي    واألنكى من ذلك،   

   .  مع أعراض مرض اإليدز
   موته؟إذن ماذا كان سبب   
أنـا لـست     .  سبب موته    في   امتنعت عن أن أقول رأيي       رام اهللا،    مراسيم تشييع جثمانه في      ذ أن شاركت في   من  

ال أقدر علـى       عدم توجيه االتهامات التي      كنت فيها محرر صحيفة محققة علمتني        وعشرات السنين التي     طبيبا،
   .  المحكمة   إثباتها في

كنت على     منذ اللحظة األولى،   :  قلبي   أنا على استعداد بأن أبوح عما في         األسوار قد انهارت اآلن،   لكن ألن كل      
   . قناعة تامة بأنه قد تم تسميم عرفات

يستـشف مـن     .   شهدوا بأن األعراض أكثر مالءمة للتسمم        هآرتس مقالة     معظم األطباء الذين تمت مقابلتهم في       
يتم اكتشاف بقايـا       صحيح أنه لم   .  سبب لموته    يعرف أي    أنه لم    نسيين الذين عالجوا عرفات،   تقرير األطباء الفر  

   العديد من أجهزة المخـابرات فـي       ليس سرا أن   .  إال أن الفحوص قد تناولت السموم العادية         جسمه،   سموم في 
   . من الجسم بعد وقت قصير   يأو أنها تختف   يمكن الكشف عنها أبدا،   العالم قد طورت سموما ال 

يكتـشف األطبـاء       لـم  .  بواسطة وخزة خفيفـة      قام عمالء إسرائيليون بتسميم خالد مشعل،        قبل بضع سنوات،  
  .  تم إنقاذ حياة مشعل ألن الملك حسين طالب إسرائيل بتقديم السم المضاد فورا .  األردنيون بقايا السم

فإن االحتمال     وحين تكون هناك مؤشرات واضحة لوجود تسمم،          معروف، بانعدام وجود أية مؤشرات لمرض       
تناولها قبل أربع ساعات من ظهور األعراض          وجبة العشاء التي      عرفات قد تم تسميمه بالفعل في       األكبر هو أن  

   . األولى
التقيته    اللقاءات الكثيرة التي     في .  أن أشهد أن الترتيبات األمنية حول الرئيس كانت تشوبها عيوب كبيرة             يمكنني
كانت الحراسة   .  اغتياله لينفذ مأربه     يرغب في    شخص   استغربت سهولة وصول أي      العديد من البلدان،     في   فيها،

  وكـان    لقد تناول طعامه دائما مع الغرباء،      .  نة بحراسة رئيس حكومة إسرائيل    مقار   غير مكثفة دائما،     من حوله 
يعرضها عليه     كان   يتناول األدوية التي     المقربون منه أنه اعتاد قبول الحلويات وكان         يروي .  ق زائرية دائما  يعان 

  ى أنه نجا ذات مرة من تحطم طـائرة،        وحت   بعد أن اجتاز بسالم عشرات المحاوالت الغتياله،       .  زائروه الغرباء 
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قرارة نفسه بـأن اهللا        يؤمن في    أعتقد أنه كان   .  كل شيء بإرادة اهللا      يقول   وكأنه   طور لديه توجها قدريا واضحا،     
  ئئ .  سيحميه حتى إنجازه لمهمته التاريخية

  له السم؟   دس   فمن الذي   إذا كان قد تم تسميمه،
   مرة عن نيته في    كان شارون قد أعلن أكثر من      .  األجهزة األمنية اإلسرائيلية     هي   بطبيعة الحال،    ن،أول المشتبهي   
أن هـذا     أنا وزمالئي،   لقد كنا على قناعة مرتين، .  اجتماعات الحكومة   تم طرح هذا الموضوع في .  قتل عرفات  

كنا على قناعة تامـة      .  درعا حيا     أننا توجهنا إلى المقاطعة لنشكل له      حتى   أية لحظة،    يحدث في    يمكن أن    األمر
إحدى المقابالت ادعى شارون بأن وجودنا هنـاك هـو             في .  ق ضررا كبيرا بإسرائيل   بأن اغتيال عرفات سيلح   

   . منع القضاء عليه   الذي
لقد تخوفوا مـن أن      .  اس منعوه من ذلك   أن شارون قد امتنع عن قتل عرفات ألن األمريكيين باألس            الحقيقة هي 

.  من شأنها أن تزيد اإلرهاب الموجه ضـد األمـريكيين            العالم العربي،    يثير عاصفة هوجاء في      االغتيال سوف 
   . ينطبق هذا المنع على القيام بعملية علنية فقط   ولكن قد 

لقد اكتشف أمر    .  أثبتت حادثة مشعل أن لدى أجهزة األمن اإلسرائيلية الوسائل لتسميم األشخاص دون إبقاء آثار             
  ال .  يعتبر قرينـة     ال   حتى وإن كان كبيرا،      إال أن االحتمال،    . راالتسميم ألنه قد تم إلقاء القبض على المنفذين فو        

   . يد أجهزة األمن اإلسرائيلية   يثبت أنه قد تم تسميم عرفات على   يوجد اآلن ما 
فعلها؟ تتمتع أجهـزة المخـابرات األمريكيـة بكافـة             فمن الذي    يكن اإلسرائيليون هم الذين فعلوا ذلك،        إذا لم    

  يزورون المقاطعة،    الذين   ن،يمتنع المبعوثون األمريكيو   .  كراهيته لعرفات    يخِف   بوش لم  .  القدرات الالزمة لذلك  
  غير أن المصلحة األمريكيـة ليـست قرينـة هـي             . حتى اآلن عن وضع أكاليل الزهور على ضريح عرفات         
   . أيضا   الم العربيمن الع   يمكن أن نفكر بعدة مشبوهين آخرين، .  األخرى 

  هل عاد موت عرفات بالفائدة على شارون؟
غيـر     لـشارون    كان الدعم األمريكي     فطالما كان عرفات على قيد الحياة،      .  ال   يبدو ألول وهلة أن اإلجابة هي     

  العـراق    ون في به األمريكي    مني   الفشل الكبير الذي   .  يحاول بوش إرضاء خلفه      لكن منذ وفاة عرفات،    .  محدود
مازن وكأنـه الريـاح        يتم إظهار أبي   . لشرق األوسط الموسع  ا   في   يرغم بوش على البحث عن إنجازات أخرى       

وبهـدف إقنـاع الجمهـور       .  وذلك بفضل السياسة األمريكيـة       واإلسالمي   العالم العربي    تهب في    الجديدة التي 
 من الممكن أن شـارون     .  مارس بوش ضغوطا من نوع جديد على شارون       ي   مازن،   بجدوى دعم أبي     الفلسطيني

   . أليام عرفات الجميلة   بين الحين واآلخر،   يشتاق،   قد بدأ
  25/9/2005األيام البحرينية 

  
  ما جرى في جباليا ليس خاتمة األحزان   .28

  ياسر الزعاتر
ة بعد دقائق على وقوع انفجار جباليا، إذ بدا كان معيباً ذلك الجدل الذي فجره بعض أركان السلطة الفلسطيني

شكالً من أشكال االستثمار السياسي لدم فلسطيني ساخن في مواجهة خصم سياسي لن يسرق السلطة من 
الممسكين بتالبيبها حتى وهو يوقن أن حضوره، في غزة على األقل، هو أكبر من حضور الحزب الحاكم 

نقول ذلك في كل األحوال، لكن األسوأ هو أن أحداً ال .  والعربية والدوليةاألكثر قبوالً في األوساط اإلسرائيلية
يدري من أين جاء بعض متحدثي الداخلية الفلسطينية بيقينهم المتعلق ببراءة اإلسرائيليين من االنفجار، ذلك أن 

ي سماء غزة وقوعه في ذات السيارة المعنية وليس من جراء إطالق صواريخ من الطائرات التي كانت تحوم ف
أمام أعين الجميع ال يعني ذلك بحال، إذ ماذا لو كانت العبوة قد زرعت عن طريق عميل ما في جسم السيارة 
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الحاملة لصواريخ القسام، والتي يعرف الجميع أنها مجرد مجسمات فارغة تستخدم ألغراض العرض العسكري 
 بالنسبة لإلسرائيليين، ومن بينها معلومات حول ال غير، وهو أمر يبدو منطقياً، السيما في ظل توفر الدوافع
أما االحتجاج بالجانب اآلخر المتعلق بإعالن . قائد مهم من قادة الجناح العسكري كان سيستقل تلك السيارة

اإلسرائيليين البراءة من العملية على غير ما جرت العادة في مثل هذه المناسبات، فال يبدو مقنعاً هو اآلخر، 
قادة الصهاينة على هذا الصعيد ليست واحدة، بل إن السياسة العامة هي تقدير المصلحة من وراء ألن سيرة ال

اإلعالن، فعندما تكون الحاجة ماسة إلعادة التوازن للمجتمع اإلسرائيلي في مواجهة المقاومة وإقناع الشارع 
ذلك  تقتضي الحاجة السياسية غيربقدرة دولته على الرد على أعدائها، فإن اإلعالن يكون صريحاً، أما عندما 

لقد تابعنا هذه السياسة خالل النصف الثاني . فإن الموقف هو اإلنكار، ومن ثم التشكيك في الرواية الفلسطينية
. من التسعينات أيام صعود أوسلو ومطاردة من تبقى من رموز العمل العسكري من حماس خارج السجون

اغتيال خالد مشعل في عمان حسبما كان مخططاً لها، هل كان نتنياهو ماذا لو نجحت عملية : نسأل هناولعلنا 
سيعلن مسؤوليته عنها، ثم لماذا لم يعلنوا المسؤولية عن تصفية القائدين عادل وعماد عوض اهللا في ذات الفترة 

في على رغم يقين الجميع بما في ذلك السلطة بأن اإلسرائيليين هم الذين اغتالوهما، وإن بمساعدة كبير 
 !! السلطة

انفجار جباليا كان ضرورياً بالنسبة لشارون كخاتمة تفسد عرس االحتفال باالنتصار في غزة، ولم يكن صعباً 
من أجل ذلك إطالق صواريخ على إحدى المسيرات التابعة لحماس، أو ترتيب االنفجار بطريقة أخرى فنية، 

تفاهمت السلطة والفصائل على جعل الجمعة آخر أيام وقد كان الفتاً أن االستعراض هو األخير بالفعل بعد أن 
لذلك كله قلنا وسنقول مرة أخرى إنه كان معيباً أن تبادر أجهزة الداخلية . االستعراضات العسكرية للفصائل

الفلسطينية بعد دقائق من االنفجار إلى تبرئة الصهاينة، السيما وأن سيرتها في التحقيقات األمنية ليست حسنة 
بير، وإال فلماذا ال يخبرنا قادتها بمن قتل موسى عرفات في وقت يعلم الجميع أن أكثر من مئة عنصر إلى حد ك

 في ضوء ذلك كله سنظل ! ؟قد شاركوا في العملية؟ أم أن هناك مرجعية معروفة هي التي طلبت منهم ذلك
مخاوف من تعاون أطراف في نردد من دون ملل إنه ال توجد في الساحة الفلسطينية مخاوف اقتتال داخلي، بل 

، لكننا نطمع في عقالنية أطراف في فتح السلطة مع اإلسرائيليين كما حصل خالل النصف الثاني من التسعينات
. تدرك هذه الحقيقة وتأبى على نفسها العمل لصالح االحتالل، حتى لو تم ذلك بدعوى الحفاظ على هيبة السلطة

ا هم أبناء حماس، ومن هنا فقد كانت تستحق التعزية والمواساة حتى لو بقي أن نقول إن من استشهدوا في جبالي
كان االنفجار قد وقع بالفعل عن طريق الخطأ، فكيف وكل الدالئل تشير إلى فعل إسرائيلي، بصرف النظر عن 

 طبيعته؟ 
25/9/2005الدستور   

 
  حماس بعد الجالء الجزئي .29

 ماهر عثمان 
تالل االسرائيلي عن قطاع غزة واخالء المستعمرات اليهودية في القطاع تتركز االنظار منذ جالء قوات االح

على العالقة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحزبها الحاكم حركة فتح من جهة، والفصائل الوطنية واالسالمية 
ة والسبب وراء االهتمام بهذه العالقة هو ارتباطها بشروط تنفيذ خط. حماس من جهة اخرى خصوصاً حركة

االسرائيلي على اساس -السالم الوحيدة المطروحة دولياً في الوقت الحاضر اليجاد تسوية للصراع الفلسطيني
دولتين هما اسرائيل وإلى جانبها دولة فلسطين المستقلة على االراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل في 

ائيل بسبب قوة نفوذها في الواليات وقد استطاعت اسر .، وهي خريطة الطريق1967حربها التوسعية عام 
المتحدة ولدى االدارة االميركية فرض شروط تعجيزية مطلوب من الفلسطينيين تنفيذها قبل ان تشرع الدولة 

وتريد الواليات المتحدة، ومثلها اسرائيل، ان . العبرية في تنفيذ التزاماتها هي بموجب خطة خريطة الطريق
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ومدى نجاحها في وقف اي عمليات موجهة الى الدولة العبرية وقوات احتاللها تمتحن اداء السلطة الفلسطينية 
في الضفة الغربية قبل التقدم لمجرد خطوة واحدة نحو انهاء احتالل الضفة الغربية وتوفير الشروط الالزمة 

فيذ الشروط وفيما تبدو السلطة الفلسطة ميالة، وباألحرى مضطرة، الى تن .لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة
 االميركية لئال تبقي عذراً لمزيد من المماطلة االسرائيلية، فان اسرائيل لم تنفذ اي التزام حقيقي -االسرائيلية 

ذلك ان جالء قواتها ومستوطنيها عن قطاع غزة ليس انسحاباً ناجزاً نظيفاً ألن . في اتجاه تسوية سلمية للصراع
ع ومنه ما زال مغلقاً وألن اهالي القطاع ال يستطيعون السفر منه المعبر البري الدولي الوحيد الى القطا

اهم واخطر مما تقدم ذلك االعالن االسرائيلي الصريح على لسان .بالطائرات وألن ميناء غزة غير موجود بعد
ارييل شارون بأن خطته االحادية الجانب لرحيل قوات االحتالل والمستوطنين عن غزة هي االخيرة وانه يعتزم 
ضم الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة وينوي البقاء في غور االردن ما يعني ان اسرائيل لن تترك 
للفلسطينيين من الضفة الغربية سوى المراكز السكانية التي ستكون مكتظة ومطوقة بقوات االحتالل 

  .والمستوطنات
تحكم في توقيت ومكان اشهار سالحها الذي  هذا الواقع ينبغي ان تفرض فصائل المقاومة انضباطاً عالياً للامام

يجب ان تضمن قطعاً وبالمطلق عدم توظيفه في المحيط الفلسطيني سواء خطأ او عمداً وإال فانها ستلصق 
بنفسها صفات من بينها عدم الجدية واالستهتار بأرواح الناس وحب االستعراض الفارغ الذي ال يخدم المصلحة 

  .الوطنية
اللعب، بحسب مصطلح لعبة كرة القدم، لينظم الفلسطينيون خطواتهم وتحركاتهم في ومطلوب اآلن تهدئة 

وفي هذا تقع على عاتق حماس مسؤوليات كبيرة تتعلق بالسالح وضبطه والمشاركة السياسية . المرحلة المقبلة
  .الفاعلة التي هي حقها

25/9/2005الحياة   
 

  حماس   إال .30
كمال رشيد .د  

عجعون،سياسيوهم والعسكريون، أنهم لن يسمحوا لحركة حماس أن تشارك في يلعلع اإلسرائيليون ويج
وهذه التصريحات والتهديدات ليست لالستهالك المحلي، وليست إلرضاء  .االنتخابات الفلسطينية القادمة

األحزاب المتطرفة لديهم، ولكنهم يعنون ما يقولون، وقد وصلت تلك التصريحات والتهديدات إلى واشنطن 
أن يأتي هذا اإلصرار اإلسرائيلي الذي يصل إلى  . المتحدةورك، وقالها شارون على منصة هيئة األممونيوي

درجة قرار، بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، فإن فيه كثيرا من المغالطات والتهديدات و التدخالت 
، ثم ال تنفض يدها من الشأن تنسحب إسرائيل من األرض، لتقف على قطر أبعد من القطر االول .واالمالءات

الفلسطيني في غزة، بل تبقى ترصد وتهدد وتتدخل في الشأن الفلسطيني وتفصل االمور تفصيالً فإن هذا 
االنسحاب ال يعد انسحاباً، وهوال يحقق للفلسطينيين سيادتهم على أرضهم، وحقهم في بناء بلدهم وترتيب شؤون 

  .واالنتخابات في أي بلد في هذه الدنيا شأن داخلي في هذه البلدوكيف يمكن أن يكون هذا مقبوال،  .شعبهم
إن هذا األمر إن كان جاداً فإن معناه أن االنسحاب من األرض بعض األرض فقط، بينما يبقى القرار 
اإلسرائيلي والوجود اإلسرائيلي والنفوذ اإلسرائيلي هو القائم على أرض الواقع، وعندها كيف سيتم تطبيق 

طية والحرية واحترام حقوق اإلنسان وحقوق كل شعب من الشعوب، وهي أمور تتبجح بها إسرائيل الديموقرا
  ".دولة ديموقراطية"حيث تسمى 

وفي الواقع العملي كيف يمكن استبعاد حركة حماس، وهي المنبثة في ثنايا الشعب الفلسطيني ، وعلى جميع 
وكيف يمكن أن يتم الفرز .الجتماعية والثقافية والدينية األصعدة والمستويات السياسية والعسكرية والفكرية وا

والتصويت،ثم كيف يمكن للسلطة الفلسطينية إن تجلب الهم والشر لنفسها بتفتيت إرادتها وسيادتها ووحدة شعبها 
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ومن هذه المغالطات أن مشكلة  .لتصبح أضحوكة أوالً ،وعدواً للشعب الفلسطيني ثانياً ، وبائعة لألمانة ثالثاً
إسرائيل في المقاومة ليست مع حماس فقط ال غير، إذ هناك الجهاد اإلسالمي التي تكاد تكون منسجمة ومتفقة 

–وماذا عن بقية الفصائل الفلسطينية أليست فصائل مقاومة ولكل منها  .مع توجهات حماس وأفكارها وتأثيرها
إسرائيل عزل حماس وحدها لتوقع بينها هل تريد .تاريخ في الجهاد والنضال والتضحية–بما فيها أجنحة فتح 

وبين السلطة،ولتوقع الفتنة في الشعب الفلسطيني ، أم أنها البداية بحماس حتى إذا تحقق ذلك جاء دور الجهاد 
  .وفتح والشعبية والديموقراطية وغيرها

24/9/2005 الدستور  
 

  :كاريكاتير
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