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  27  كاريكاتير

***  
  
  اع وأمريكا تتفهم  الضفة والقطعلى شارون يأمر بعدوان مفتوح  .1

أفادت تقارير إخبارية أمس بأن قوات االحتالل بدأت عمليـة          : 26/9/2005األيام الفلسطينية    كتب حسن جبر  
  . واسعة النطاق ضد مسلحين فلسطينيين في مناطق مختلفة من االراضي الفلسطينية

لعملية بدأت الليلة قبـل الماضـية       نقل راديو إسرائيل عن رئيس هيئة العمليات في الجيش االسرائيلي قوله إن ا            
في الوقت ذاته قال الجنـرال زيـف         .وستكون واسعة النطاق وتستهدف أفراد حماس على اختالف مستوياتهم        

لهآرتس إن القوات االسرائيلية تحضر أيضا لهجوم بري محتمل على مواقع الطالق الصورايخ من غزة مشيرا                
وقـال إن   ". ا دعت الحاجة إلى ذلك وقد نكثف انـشطتنا أيـضا          إلى أن الهجوم غير محدد بمدة وسيستمر طالم       

واعلنت الحكومة االسرائيلية في بيان نشر ليل الـسبت         .  كافة الوسائل الالزمة النهاء التهديد الحالي      هالجيش لدي 
االحد بعد اجتماعها ان ردنا سيكون بافهام حماس والمنظمات االخرى والسلطة الفلـسطينية بوضـوح انهـم                 

لن نغزو غزة مجددا لكـن      : ونقلت وسائل االعالم عن شارون قوله خالل االجتماع        ". ثمنا باهظا جدا   سيدفعون
 ووافقت الحكومة االمنية على مشروع موفاز الذي يقـضي بـشن            .سكانه لن يناموا اذا لم ينم سكان سديروت       

  .عمليات جوية وقصف مدفعي على المناطق التي يتم اطالق صواريخ قسام منها في غزة
أن : طاهر النونـو  وغزة آمال شحادة    والقدس   نقالً عن مراسليها في    26/9/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  

شارون أعلن في جلسة الحكومة ان الحملة العسكرية التي تشنها قوات جيشه على غـزة سـتكون متواصـلة                   
لسطينية وعلى وجـه الخـصوص      وتستعمل فيها األسلحة الثقيلة حتى القضاء على البنى التحتية للتنظيمات الف          

وحولت إسرائيل شمال القطاع إلى منطقة معزولة وأعلنت عدم تحملها مسؤولية إصابة مدنيين              .حماس والجهاد 
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. يقتربون من المناطق التي تطلق منها صواريخ القسام وحملت السلطة مسؤولية مواصلة اطـالق الـصواريخ               
 ومطلقيها وقدم رؤساء الدوائر األمنية وموفاز، تقارير أمنية         وبحثت الحكومة ما تطلق عليه سبل مواجهة القسام       

ويشمل العدوان خطوات عسكرية متواصلة ضد قيـادة        . لتنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري المصغر      
وطالب شارون من الجهات األمنية السعي      . حماس والجهاد وفرض الطوق االمني الشامل من دون تحديد وقت         

وقـال إن   . ق صواريخ القسام ومحاربة مطلقيها بكافة السبل المتوفرة لديها ومـن دون هـوادة             الى وقف إطال  
الجيش يستعد منذ فترة طويلة لتحقيق هدف القضاء على البنى التحتية للتنظيمين ومحاربة قادتهمـا، واضـاف                 

 حتى نتمكن من ايجـاد      ليست هناك اية قيود على الجهات االمنية لتحقيق هدفها وال تحديد ألي مكان او زمان              
قد صدرت االوامر لضرب المقاومين ومنـشآتهم واالمـاكن         و ،الحل الجذري الطالق الصواريخ على إسرائيل     

وقال موفاز إن الجيش اقام في شمال غزة منطقة عازلة للحيلولة دون اطالق الـصواريخ               . التي يتسترون فيها  
هودية، وأضاف ان إسرائيل نقلت رسائل الى الواليـات         وضمان االمن واالمان لسكان المستعمرات والبلدات الي      

وأيد معظـم الـوزراء      .المتحدة ومصر تحذر فيها السلطة من مغبة االستمرار من مواصلة إطالق الصواريخ           
استعمال المدافع الثقيلة ضد مطلقي الصواريخ والنيران، وقال الوزير هرتسوغ انه يؤيد بحماس كبير إطـالق                

ان القضاء على أي مكان يمكن الي فلسطيني إطالق النار منه على إسرائيل، وبرأيه فـان                المدافع الثقيلة لضم  
إسرائيل وبعد انسحابها من غزة ستحظى بدعم دولي واسع لعملياتها العسكرية في ظل عجز السلطة عن القيام                 

  .   بهذه المهمة
وقسم اإلسرائيليون  .  في هذه العمليات   وتحضيرا لتنفيذ االغتياالت تم إعادة عمل الغرف الحربية صاحبة الخبرة         

قائمة األسماء المستهدفة إلى قسمين، األول يتوجب مصادقة القيادة السياسية على كل اغتيال، أما القسم الثـاني                 
من المطلوبين، وهؤالء ادرجوا حاليا في ما أطلق عليه الجيش بنك االهداف، فستباشر عملية االغتيـال عنـد                  

حين يتوفر هدف، أيقظوني في كـل       . فاز لمنفذي جرائم االغتيال هذه ابدأوا في العمل       إتاحة الفرصة، وقال مو   
  .لحظة، في كل ساعة

الشيخ خليل سيخلف بركانا في وجه االحتالل وسيعزز         وقال أبو عبداهللا، الناطق باسم سرايا القدس، إن استشهاد        
وأشـاد  .  قاسية وأن دمه لن يذهب هـدراً        ستولد ردوداً  هوأكد أن عملية اغتيال   . من جذوة المقاومة في فلسطين    

  . شيخ خليل وهنأ جيشه على ما اسماه هذا اإلنجازالموفاز باغتيال 
قـوات  من أن   اسعد تلحمي    و الناصرة فتحي صباح  وغزة   ما أورده مراسليها في      26/9/2005الحياة  وذكرت  

وقال شهود لــ     .ذائف مدافع الدبابات  االحتالل حولت المناطق الواقعة في بلدة بيت حانون الى ميدان رماية لق           
الحياة ان المدفعية االسرائيلية اطلقت سبع قذائف مدفعية من العيار الثقيل في مناطق غير مأهولة بالسكان فـي                  

  .بيت حانون في اطار تدريبات تسبق عملية عسكرية كبيرة محتملة في القطاع
طار تمرينات اجرتها قوات االحتالل في المنطقة بغيـة         وافادت االذاعة االسرائيلية ان اطالق القذائف جاء في ا        

  .شن هجمات على نشطاء فلسطينيين يطلقون صواريخ على بلدات اسرائيلية
أطلقت اسرائيل على عدوانها المتواصل على غزة اسم المطر األول وتوعد أركانها الغزيين بحـرب تـستعمل                 

ثقيلة، وسط دعوات من وزراء الشعال النار في القطاع       فيها كل الوسائل وبمطر من النيران وقصف بالمدفعية ال        
فوق رؤوس أهله حتى يتوسلوا الينا إلطفائها، فيما طبلت الصحف العبرية لحرب شاملة قادمة عنيفـة وغيـر                  
مسبوقة في حدتها على غزة بعد ان تغيرت قواعد اللعبة، مشيرة الى حقيقة انه للمرة األولـى منـذ احـتالل                     

  . تنشر اسرائيل بطاريات مدفعية موجهة الى غزة67 في العام األراضي الفلسطينية
ليكـود وصـدرت    الوربطت وسائل االعالم العبرية أمس بين التصعيد العسكري االسرائيلي والتئـام مركـز              

  . الصحف بعناوين صاخبة أنذرت بحرب على الفلسطينيين
ا دعت الحاجة سنقيم احياء خالية  اذ:هآرتس نقلت عن مصدر عسكري قولهأن  26/9/2005السفير وجاء في 

. على مغادرة منازلهم) فلسطينيين(وسنستخدم المدفعية لوقف هذه العمليات حتى وإن تطلب ذلك ارغام سكان 
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أ ف ب، . (وأشارت االذاعة االسرائيلية الى نشر بطارية صواريخ في كيبوتس نحال عوز القريب من غزة
  )48أب، رويترز، وفا، عرب 

مروحية اسرائيلية اطلقت صاروخين في شرق مدينة غزة ممـا          أن   26/9/2005سي العربية   بي بي   وأوردت  
وقال الجيش االسرائيلي ان مسلحي حماس كانوا يستخدمون الورشة         . ادى الى تدمير ورشة صناعية واحتراقها     

  . وذكر شهود عيان ان امرأة اصيبت بجروح نتيجة شظايا الصاروخ. لتصنيع اسلحة
  . يامسون، مراسلة بي بي سي في القدس، إن إسرائيل لم تستبعد غزوا بريا لغزةوتقول لوسي ول

جـونزامس ان  لكيـان   السفير االميركي فـي ا     هاكدما  : القدس المحتلة أ ف ب     26/9/2005 الدستوروذكرت  
 اعتقد  :قالو .الواليات المتحدة تتفهم وضع اسرائيل وتقر بان الفصائل الفلسطينية تحاول استفزاز الدولة العبرية            

  .واضاف نعلم جميعا ان المسلحين الفلسطينيين االرهابيين يحاولون استفزاز اسرائيل .اننا نتفهم الوضع جيدا
  
   تمايز في ردود الفعل حول االعتداءات .2

حماس وقف عملياتها   حركة  ن  عالإ: غزة من   طاهر النونو  عن مراسلها    26/9/2005الخليج اإلماراتية    نشرت
 إن  ,وقال محمود الزهار، في مؤتمر صحافي طارئ       .ع غزة لحماية الشعب من بطش الصهاينة      انطالقاً من قطا  

 وحرصها على مصالح شعبنا بما فيها مشروع المقاومـة وسـالحها وانـسجاما مـع                ,هاحركة وتأكيداً لموقف  ال
إال أن فـصائل    . ةلتزام باتفاق الفصائل بإنهاء االحتفـاالت المـسلح       الوأكد ا . ذلكاإلجماع الوطني، فإنها تعلن     

والرد سـيكون   . العدو يتجاوز الخطوط الحمراء    لها أن    قالت سرايا القدس في بيان    حيث  أخرى توعدت بالرد،    
  .همرعباً في قلب كيان

ال مجال بعد اليوم للحديث  نهأل محمد الهندي امس وقإلى : نقال عن وكاالت 26/9/2005 السفير واشارت
 .اهايقود حرباً ضد الشعب الفلسطيني وهو الذي انه  مضيفا أن شارون,عن مصير التهدئة

كامـل    اسـرائيل  وحملت, االعتداءات حركة فتح    ةدانإ: قنا نقال عن    26/9/2005الخليج اإلماراتية    وأوردت
  .ها من مغبة النتائج الخطيرة الناجمة عن عدوانهات وحذر,المسؤولية

كتائب االقصى توعدت برد فوري ومباشر      أن  : ت ووكاال حامد جاد  26/9/2005الغد األردنية   وأوضح مراسل   
 . حالة االستنفار القصوى والجهوزية التامةوااعلن حيث .هعلى جرائم االحتالل في كافة مناطق تواجد

صائب عريقـات عـزا،     إلى أن   : من القدس المحتلة   26/9/2005الرأي األردنية    مراسل   كامل إبراهيم ولفت  
وقال ان هذا يبـدو واضـحا ممـا          .اوز الفصائل للسلطة واالستقواء عليها     الى تج  ,أسباب التصعيد اإلسرائيلي  

  .أان التدهور خطير جدا ويتجه من السئ إلى االسو وأوضح  عبر وسائل اإلعالم المختلفة،ةقادالنسمعه من 
  
  ما زلت مستعدا للقاء شارون: عباس .3

 انـه مـا زال      ,ل محمود عباس  و  ق  :ب‚ف‚ أ نقال عن الضفة الغربية    من   26/9/2005 الوطن القطرية    نشرت
وقال اننا  ‚  في الثاني من اكتوبر بالرغم من تصاعد العنف اذا تم ترتيب التحضيرات لذلك              شارون مستعدا للقاء 

 واضاف ان اسرائيل لم تعطنا الفرصة لمتابعـة         .ذلكمقبلون على انهاء المظاهر المسلحة وسبق ان اتفقنا على          
 قال مسؤول اسرائيلي ان اسرائيل ألغت اجتماعا للتحضير         تهمن ناحي . ولهمهذه القضية الهامة والضرورية لنا      

  .لقمة بسبب إطالق صواريخ من غزةل
ك يشكت : رام اهللا   من غزة وديع عواودة   من   طاهر النونو  عن مراسليها    26/9/2005الخليج اإلماراتية    وأضافت

 قبل ان يـتم     ه انه لن يلتقي    وأضاف .الصفرلقاء، معتبرا أن األوضاع عادت إلى نقطة        ال عقد   يةعباس في إمكان  
  .لفشللاالتفاق المسبق على النقاط تحاشيا 
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  مجزرةالعباس دعا حماس لالعتراف بمسؤوليتها عن  .4
عباس دعا حركة حماس لالعتراف بمسؤوليتها عـن        أن محمود   : رام اهللا من  26/9/2005 الغد األردنية    نشرت

النائب العام، الذي بدوره تحقق ميدانيا، وعبر شهود عيان،  وخبراء           مشيراً إلى أنه استفسر من      . مجزرة جباليا 
مجزرة كان  نتيجة سقوط أحد الصواريخ من احـدى          الواكد أن    .من أن االنفجار داخلي وانه وقع قضاء وقدرا       

   .السيارات
من  , خوصة  توفيق أبو  هأعلنما  : رام اهللا  ووكاالت االنباء    من  جمال جمال    13/9/2005 الدستور ونقل مراسل 

 نجم عن خلل    ه أدلة قاطعة تؤكد أن    يناوقال ان لد  . قضية إلى النيابة العامة   الأن الوزارة أحالت ملف التحقيق في       
  .فراد الحركةأفي المتفجرات التي عرضها 

حيـث  . حركة حماس ردت على اتهامات عباس     أن  : غزةمن  فتحي صباح    26/9/2005 الحياة   وذكر مراسل 
 تبـرئ   ه معتبرا ان تصريحات   ,ين الرئيس الفلسطيني من التصعيد االسرائيلي الخطير      أ :تساءل مشير المصري  

 .ع العدو على التمـادي    يتشجلتبرئة هي المطلوبة في هذه المرحلة،       الواعتبر ان   . االحتالل من الجريمة الكبيرة   
 .ع عن االحتاللكالة رامتان ان السلطة ستجد نفسها معزولة عن الشارع في حال استمرت في الدفالووقال 
شـارون  أن  ,  الزهار  إلى ما قاله محمود    :من رام اهللا   26/9/2005 القدس العربي     مراسل  وليد عوض  وأشار

نجح في إرباك الشارع الفلسطيني بتلك البيانات والتصريحات التي صدرت من الداخلية والتي جعلـت النـاس                 
  . وهذا أمر عجيب ال نجد له مبرراتتتحدث عن موقفين مختلفين إضافة للموقف اإلسرائيلي الثالث،

 النار على منزل أبو     وان فتح يمسلحإلى أن   : ا ف ب، د ب ا، يو بي آي         نقال عن    26/9/2005 السفير   ونوهت
إلى أنها المحاولة الثالثة الغتياله في األيام       وأشار  نه لم يصب بأذى،     ولك , كان حيثخوصة بعيد منتصف الليل،     

لعملية، لكنه ألمح إلى حماس بقوله يمكنكم أن تسألوا أولئك الذين ينشرون شائعات             ولم يتهم أي جهة با    . األخيرة
  .هوكانت فتح قد طالبت حماس بالتوقف عن التحريض ضد. الخيانة

 ,تـشريعي ان ال مـن    حسن خريـشة     هكشفما  : جدةمن  فهيم الحامد    عن مراسلها    26/9/2005 عكاظ   وأوردت
وقال ان المجلس سيناقش باسهاب      .ضاع وبصفة خاصة في قطاع غزة     سيعقد جلسة استثنائية لبحث تدهور االو     

ورفض القبـول باالتهامـات     .  وسيعلن عن المسؤول عنها بدون اي تردد       ,ماجرى خالل االيام الثالثة الماضية    
هناك جهود الحتواء االزمـة بـين       : قائال, تداعياتالالتي اشارت الى صمت المجلس وعدم تحركه للتعامل مع          

  .ماسالسلطة وح
  
  السلطة ترفض الحدود المؤقتة .5

النها مطب خطيـر    ‚ اعلن عباس ان السلطة ترفض خيار الدولة ذات الحدود المؤقتة          :ب‚ف‚ أ -الضفة الغربية   
 بأنه موقف خطير نريـد      ,ووصف اعالن اسرائيل الحدود مع غزة     ‚ جدا لن ينهي القضية وسيبقى الصراع قائما      

  . مع االسرائيليين الن غزة ليست مستقلة,اال باتفاق‚  تفتح معبر رفحان ندرس ما يعنيه واكد ان السلطة لن
  26/9/2005الوطن القطرية 

  
  عباس يؤكد االلتزام بموعد االنتخابات .6

: وقـال  .عباس امس ان االنتخابات التشريعية ستجرى في موعدها المحدد        محمود  اعلن  :  فتحي صباح  -غزة  
هذا ما التزمته   و.  بهذا ما لم يأخذنا اهللا ولن تتأخر ساعة        نامالتزالهم  استقبلت لجنة االنتخابات المركزية وأكدت      

 شدد على ان هناك معوقات اسرائيلية، فـي اشـارة الـى االعتقـاالت التـي نفـذها                   هلكن .ايضاً مع الفصائل  
  . امسوناالسرائيلي

  26/9/2005الحياة 
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  شعث يطالب العرب بوقف التطبيع  .7

 بضرورة عدم الدخول في عالقات تطبيع جديدة مع إسرائيل وأن تـرفض             طالب نبيل شعث الحكومات العربية    
ـ                .يسرائيلالاالبتزاز إ  تطبيع الوقال إن شائعات قد انطلقت بالفعل حول أن هناك عشر دول عربية سوف تقوم ب

 .وأكد أن إسرائيل لم تخرج من غزة سوى لمدة أسبوعين وعادت مرة أخرى إلـى االحـتالل                . وكررها شالوم 
ن أي تطبيع جديد سوف يخدم اإلسرائيليين ويؤكد للعالم أن العرب يشكرون إسرائيل على خروجهـا                وأوضح أ 
  أ.ش.أ. من غزة

  26/9/2005البيان  
  
  سالم فياض مرشح لخالفة قريع  .8

 أن  , مصادر فلـسطينية مطلعـة     هكشفتما   :رام اهللا  من    محمد إبراهيم   عن مراسلها  26/9/2005البيان   نشرت
وقالـت ان محمـود     . حكومة في مشروع حجب الثقـة     ال محل أحمد قريع في حال سقطت        سالم فياض قد يحل   

  الثقة فإنه يميل لتكليف    ت لكن إذا ما حجب    , والتشريعي قريععباس يفضل االبتعاد كلياً عن األزمة الحاصلة بين         
ـ  , هو نبيل شعث في حال تعثر تولي فياض لسبب أو آلخر           عباسوكشفت عن وجود خيار ثان ل      .فياض شيرة  م

ـ       .إلى ما قد يالقيه هذا التعيين من احتجاجات في صفوف حركة فتح             إلـى أن    هوأشارت مـصادر مقربـة من
مستشاريه ينصحون بتشكيل حكومة مقلصة ومؤلفة من سبعة إلى عشرة وزراء بينهم دحالن ومحمـد اشـتية                 

 أن نقاشات ولقاءات    ,علمى  من جهة أخر   .وحسن أبو لبدة وعدد من التكنوقراط مع اختيار وزير جديد للداخلية          
ماراثونية تجرى منذ ليل السبت األحد لتجاوز الخالفات الكبيرة بين نواب فتح بغية بلورة موقف قوي وموحـد                  

  .إزاء سحب الثقة
سطينية   في كتب حسام عز الدين   و ام الفل أن الجلسة الخاصة من  روحي فتوح امس هأعلنعما  :26/9/2005 األي

وأضاف إن جلسة خاصة بهذه االهمية تحتاج إلـى أن           .لتصعيد العسكري اإلسرائيلي   أجلت بسبب ا   ,حول الثقة 
 40تأجيل تم بناء على طلب تقدم به        الواشار خريشة الى ان قرار       .تعقد في مكان واحد وليس كما جرت العادة       
 .نائبا، وتم تحديد موعد مبدئي االثنين المقبل

  
   العام تم تحويلهم للنائبفسادأكثر من أربعين ملف  .9

 ملف فساد الى النائب العام لدراستها وكل من         40قال عباس انه تم تحويل اكثر من         :ب‚ف‚ أ -الضفة الغربية   
ر قـانون الخدمـة المدنيـة       اأقـر تم  وأعلن انه قام بتعيين رئيس جديد لسلطة النقد و        ‚ يثبت ادانته سيأخذ عقابه   

لعامة واالراضي الحكومية اوقفناها بعـد ان وجـدنا         التعديات على االمالك ا   أن    واضاف    ,والعسكرية والتقاعد 
  . وخاصة من المتنفذين, منهامئاتال

  26/9/2005الوطن القطرية 
  

  تعليمات بحماية المحاكم ستعيد لسلك القضاء هيبتهال: النائب العام  .10
التنسيق مـع   قال، النائب العام، أنه وبناء على تعليمات من عباس، سيتم األسبوع الجاري              :كتب فايز أبو عون   

لسلك بشكل عـام،    هذا ا من أجل إعادة الهيبة ل     األجهزة األمنية لوضع آلية عمل لحماية المحاكم، وعمل القضاء        
  .على اعتبار أنه في حال صلُح القضاء، صلُح كل شيء في المجتمع

  26/9/2005األيام الفلسطينية 
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  كتائب القسام تمطر مواقع عسكرية صهيونية .11
 مواقع عسكرية ومغتصبات صهيونية بأحد عشر صـاروخاً مـن           أمسام، أنها قصفت مساء     أعلنت كتائب القس  

وتعهدت وأن  . وأكدت أن القصف استمرار في الرد على االعتداءات الصهيونية بحق أبناء شعبنا             .طراز قسام 
  .رابترد على كل جريمة يرتكبها االحتالل وأن تواصل مسيرة الجهاد والمقاومة حتى يتحرر كامل الت
  26/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  شهداء األقصى تقصف مغتصبة اسديروت .12

توعدت برد فوري ومباشـر     و. 3قصفت شهداء األقصى، مغتصبة اسديروت بثالثة صواريخ من نوع شهاب           
واعلن بيان للكتائـب حالـة       .على جرائم االحتالل االسرائيلي وتسديد ضربات موجعة السرائيل في كل مكان          

ستنفار القصوى والجهوزية التامة للرد الفوري عبر تصعيد العمل العسكري فـي كافـة منـاطق التواجـد                  اال
  .الصهيوني

  26/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   التصعيد اإلسرائيليتدينفتح  .13
ـ             ) فتح(دانت حركة    ات أمس قيام الطائرات الحربية االسرائيلية المقاتلة بقصف أهداف مدنية عدة فـي محافظ

  قنا.قطاع غزة، وحملت الحكومة االسرائيلية كامل المسؤولية من نتائج عدوانها
  26/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
  حماس تستنكر األصوات الشاذة التي تدعو إلى تمزيق الصف .14

اعتبرت حركة حماس أن المجزرة التي ارتكبها االحتالل في جباليا وما تبع ذلك من عمليات اغتيال وقـصف                  
، إنما هي الحنين الصهيوني المتعطش لسفك الدماء، كما أنه تصدير ألزمته الداخلية إلى الخارج، مؤكدةً                وتدمير

واسـتنكرت  . أن حماس معنية باالستقرار الداخلي إال أنها ال يمكن أن تسكت علـى االعتـداءات الـصهيونية                
  .لظرف العصيباألصوات الشاذة التي تدعو إلى تمزيق الصف الفلسطيني الواحد في هذا ا

  26/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   ضد حماس اوسع حملة اعتقاالتالكيان يشن .15
قوات االحـتالل اعتقلـت     أن  : آمال شحادة، طاهر النونو   عن مراسليها    26/9/2005الخليج اإلماراتية    ذكرت
 أمس، وقالت متحدثة باسم      فلسطينيين في حملة شنتها الليلة قبل الماضية في الضفة الغربية وانتهت صباح            207

 قـرب   15 في منطقـة طـولكرم و      18 من أعضاء حركات المقاومة، اعتقلوا في محيط جنين و         11الجيش ان   
واضافت ان بعض   .  قرب الخليل وواحدا في وادي االردن      61 قرب بيت لحم و    31 حول رام اهللا و    70قلقيلية و 

وذكر مصدر عسكري   . الطالق النار في بعض االحيان    المعتقلين كانوا مسلحين وعمليات االعتقال رافقها تبادل        
وتحدثت اإلذاعة اإلسـرائيلية    .  من القادة السياسيين والعسكريين لحركة حماس      12ان بين الموقوفين اكثر من      

إال أن مصادر من حركة حماس واقارب للمعتقلـين قالـت ان بـين              . العامة عن اعتقال الشيخ حسن يوسف،     
  . غزالالمحتجزين حسن يوسف ومحمد
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وال سيما ضد مرشحين يخوضون الجولة الثالثة من االنتخابات          أن اإلعتقاالت     26/9/2005السفير   وأضافت
وأوضحت اللجنة العليا لالنتخابات المحليـة ونـادي االسـير ان           . المحلية المقرر اجراؤها يوم الخميس المقبل     

وتبـين مـن    . حلية في مختلف انحاء الـضفة     االحتالل اعتقل عشرات المرشحين والعاملين في االنتخابات الم       
االحصاء االولي للجنة ان جميع المعتقلين من المرشحين هم على قائمة االصالح والتغيير التابعة لحماس، كما                

وقال جمـال الـشوبكي ان       .اعلن النادي ان من بين المعتقلين ايضا نشطاء من حركتي فتح والجهاد االسالمي            
 في الشان الفلسطيني الداخلي وال سيما انه طاول العديد من المرشحين لالنتخابـات              االعتقال يشكل تدخال سافرا   

المحلية مضيفا ال افهم كيف تدعي اسرائيل انها بلد ديموقراطي فيما تقوم بحرمان الـشعب الفلـسطيني تحـت          
الطـالق  ودعا المجتمع الدولي الى التدخل سريعا والضغط علـى اسـرائيل            . االحتالل ممارسة ديموقراطيته  

 . المعتقلين
 مشير المصري في تعقيبـه      هقالالى ما   : أنس عبدالرحمن  عن مراسلها  26/9/2005 الوطن القطرية    وأشارت

على سياسة االعتقاالت التي طالت قيادات الحركة في الضفة الغربية والتي وصفها بالمحاولـة اليائـسة قـال                  
ضفة الغربية محاولة إسرائيلية يائسة للنيل من حماس        اعتقال القيادات والكوادر لحركة حماس في ال      : المصري  

والتجربة أثبتت أن االغتيال واالعتقـال يزيـدان        ‚ وكسر إرادتها وإضعاف شوكة الشعب الفلسطيني والمقاومة      
وأشار المـصري إلـى أن    ‚ويدفعان الشعب إلى المزيد من االلتحام حول المقاومة وحماس        ‚ حماس صالبة وقوة  
 الخطير ضد كل ما هو فلسطيني يأتي بعد تشجيع البعض وممن نصبوا أنفسهم محامين عن                التصعيد اإلسرائيلي 

وحمـل  ‚وتبرئته من الجريمة الكبرى في شمال غزة      ‚ االحتالل على التغول ضد شعبنا من خالل تبرير جرائمه        
  .وإلى كل من دفع باتجاهه من وكالئه على األرض‚ المصري مسؤولية التصعيد للدولة العبرية

  
 نفي يديث عن تحركات فلسطينية في لبنان وأبو العينينح .16

تقريراً يتحدث عن أن ) ال بي سي (هبثت ما : من سعد الياس،بيروت من 26/9/2005 القدس العربي ذكرت
الحدود اللبنانية ـ السورية شهدت في األيام الثالثة الماضية كثافة في عمليات تهريب السالح وتسلل المسلحين 

 ولفتت الي ان القوي االمنية باشرت اتخاذ تدابير .لمحسوبين علي دمشق من سورية الي لبنانالفلسطينيين ا
مشددة من بينها مضاعفة وسائل المراقبة علي نقاط التفتيش والحواجز واالستعانة بأمنيين الي جانب العسكريين 

نية عن مصادر أمنية أن ونقلت المحطة التلفزيو .عليها من أجل التدقيق في هويات العابرين من الحدود
السلطات اللبنانية رصدت طوال االسبوع الماضي حركة فلسطينية غير اعتيادية، وكذلك حركة ادخال اسلحة 

القيادة العامة بزعامة احمد جبريل ومن بينها مواقع  وعناصر الي عدد من المواقع التابعة لـ الجبهة الشعبية
 العشائر ، وكذلك في الناعمة جنوب بيروت، وقيل ايضاً ان بعضاً لهذه الجبهة في بلدتي السلطان يعقوب ودير

واشارت المحطة الي تشكيالت فلسطينية في مواقع الجبهة  .من هذه الحركة رصد في مخيمي شاتيال وصبرا
وامتنعت المصادر . الشعبية واستبدال قادة بآخرين ودخول عناصر مدنية ليالً عبر الحدود اللبنانية السورية

ية اللبنانية عن إعطاء تفاصيل عن غاية هؤالء الضباط والمسلحين من التسلل إلي لبنان أو نوع المهمة الرسم
وأوردت في تقريرها إحدي النساء تحتج علي حركة العناصر الفلسطينية التي سبق لها، أن . الموكلة اليهم

قتراب من المواقع الفلسطينية في أطلقت النار عليها وأصابتها في ظهرها بحسب ما ذكرت لمنع السكان من اال
نفى سلطان أبو العينين الحديث عن رفد المخيمات بالسالح،  الى 26/9/2005الحياة  وأشارت .دير العشائر

قد يكون هناك البعض ممن كانوا في إجازات خارج : وعن دخول عناصر فلسطينية مسلحة الى لبنان، وقال
، مؤكداً ان ليس لدى الفلسطينيين أي مشروع أمني في هذا البلد، لبنان وعادوا من دون ان تكون لديهم وثائق

وأضاف أن للفلسطينيين مصلحة باالستقرار وتعزيز السلم في . كما ان ليس لدى أي فلسطيني أي توجهات أمنية
له لبنان، نافياً ان يكون لنا في سورية أي مسلحين كما ال يوجد أي عالقة عضوية بين تنظيم فتح في لبنان ومثي

  .في سورية
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   قوات االحتالل وسرايا الشهيد عرفات قرب نابلسبيناشتباكات  .17

اعلنت كتائب شهداء األقصى، سرايا ياسر عرفات، ان اشتباكات مسلحة دارت بـين عـدد مـن                 : الفت حداد 
بة وحسب بيان الكتائب فقد اسفر ان االشتباك عن اصا         .مقاوميها وجنود إسرائيليين بالقرب من حاجز بيت ايبا       

جنديين إسرائيليين، اال ان سلطات االحتالل االسرائيلي ادعت ان قواتها المرابطة قرب الحاجز تعرضت الـى                
  .نيران اطلقت من داخل سيارة عابرة دون ان تسفر عن وقوع اصابات او اضرار

  24/9/2005 48عرب 
  

  فتح تحدد موعد انتخاب مرشحيها لالنتخابات التشريعية .18
ن حركة فتح ال تزال تعكف على بلورة القوائم الخاصة بها، إال أنهـا تواجـه عقبـات                 قالت مصادر صحافية إ   

ويبدو أن فـتح     .حقيقية نظراً لحال الترهل والخالفات الداخلية التي تعصف بمختلف المواقع التنظيمية للحركة           
ابات، حيث تـداعى    أدركت أن الوقت يمر سريعاً فيما هي منشغلة بخالفاتها، وبدأت تلتفت للصراع على االنتخ             

 من أعضاء المجلس الثوري للحركة ولجان المناطق والمواقع         300يوم الجمعة الماضي في مدينة رام اهللا نحو         
التنظيمية والمكاتب الحركية للوزارات والمؤسسات األهلية ولجان الفعاليات الميدانيـة والكـوادر التنظيميـة،              

وأعلن عضو المجلس الثـوري      . االنتخابات التشريعية المقبلة   لالطالع على االستعدادات الجارية للمشاركة في     
لـفتح ومسؤول لجنة اإلشراف على االنتخابات، الدكتور جمال محيسن، أن باب استالم استمارات العـضوية               
للحركة في مختلف أقاليم الوطن سيغلق في الثالثين من الشهر الجاري أن باب الترشيح لالنتخابـات الداخليـة                  

  . الجاري في مقر لجنة اإلشراف في مكتب التعبئة والتنظيم25سيفتتح في 
  26/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   شهداء اليوم الداميمن 14غزة تشيع  .19

 في تشييع جثامين شهداء االنفجار الضخم الذى وقع امس الجمعـة            أمس  شارك آالف الفلسطينين،      :الفت حداد 
وشيع الشهداء فى جنازتين     .س في مخيم جباليا شمال قطاع غزة      اثناء عرض عسكرى كانت تنظمه حركة حما      

وردد المشيعون هتافات دعت الى الوحدة الوطنية والتكاتف من اجـل الـرد علـى مـا وصـفوه                   . منفصلتين
   .بالجريمة

  24/9/2005 48عرب 
  

  إعادة إغالق معبر رفح .20
ومن المقـرر أن    .  ساعة بصفة استثنائية   48أعيد إغالق معبر رفح البري أمام حركة العبور بعد افتتاحه لمدة            

  أ.ش.أ .يستمر اإلغالق إلى أجل غير محدد
 26/9/2005البيان 

  
  تدعو لتمويل مشروع البنية التحتيةاالقصى لجنة إعمار المسجد  .21

قال نائب رئيس لجنة إعمار المسجد األقصى رائف نجم إنه من المقرر أن يتم االنتهـاء                :   منار معوض  ،عمان
منـه  % 80 القادم، حيث تم إنجـاز       2006نع منبر صالح الدين في المسجد األقصى مطلع العام          من إعادة ص  

وطالـب   . سـنوات  3حتى اآلن، وبلغت تكلفته حتى اآلن حوالي مليون دينار، وقد بوشر العمل به قبل حوالي                
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 المفترض المباشرة   الحكومات العربية واإلسالمية تمويل مشروع البنية التحتية للمسجد األقصى والذي كان من           
  .به العام الحالي، بكلفة تقدر بنحو خمسة ماليين دينار

  26/9/2005الغد األردنية 
  
  

  
   يتظاهرون احتجاجا على االستخفاف بهدر دم الفلسطينيين48 وفلسطيني .22

 امام ديوان ارييل شارون، احتجاجا على قـرار اغـالق           48تظاهر امس، المئات من فلسطينيي      : امال شحادة 
وطالبت لجنة المتابعة العليا    .  شابا فلسطينيا  13ت التحقيق ضد افراد الشرطة وحرس الحدود المتهمين بقتل          ملفا

وطالـب   .بتفكيك الوحدة القطرية للتحقيق مع افراد الشرطة ورفض توصـياتها بـاغالق ملفـات التحقيـق                 
  .عد دعمه الجارف لقرار التبرئةالمتظاهرون باستقالة المستشار القضائي للحكومة معربين عن نزع ثقتهم به ب

  26/9/2005الرأي األردنية 
  

   الشيخ التميمييعتقلاإلحتالل  .23
اعتقلت قوات االحتالل في وقت متأخرمن ليل السبت االحد الشيخ تيسير رجب التميمي بحجة دخوله إلى مدينة                 

التميمي باالعتقـال بعـد     وأكد مصدر فلسطيني أن قوات االحتالل ابلغت الشيخ          .القدس المحتلة بدون تصريح     
  .احتجازه لمدة طويلة على حاجز جيلوالقريب من بيت لحم بدعوى أنه دخل مدينة القدس المحتلة بدون تصريح

  26/9/2005 الدستور
  

   عاما على األسيرعباس السيد150 مرة و35المؤبد  .24
 عاماً علـى األسـير      150 مرة و  35محكمة العسكرية المركزية في تل أبيب، حكماً بالسجن المؤبد          الأصدرت  

واعتبرت زوجة األسير، إخالص السيد، الحكم وسـام        .عباس السيد من طولكرم، وهو قيادي في حركة حماس        
  .شرف لزوجها وللشعب الفلسطيني

  26/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  تظاهرة حاشدة تطالب باالفراج عن األسرى: قلقيلية .25
 للتضامن مع االسرى والمعتقلين في سـجون االحـتالل االسـرائيلي            تظاهر آالف المواطنين في قلقيلية أمس     

وانطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة من ميدان الشهيد ابو علي ايـاد            .وللمطالبة باالفراج عنهم دون قيد او شرط      
بدعوة من وزارة شؤون االسرى والقوى الوطنية واالسالمية باتجاه مقر الصليب االحمر الدولي وسط دعوات               

  .اج عن االسرى وتحسين ظروف اعتقالهملالفر
  26/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  اسرائيل تخشى استشهاديين نائمين  .26

عمق التصعيد على حدود غزة التخوف في أوساط قوات األمن االسرائيلية من عودة العمليـات               :  البيان ،القدس
 هذه األيام عشرات اإلخطارات عـن       االستشهادية داخل الخط األخضر، ففي جهاز األمن اإلسرائيلي توجد في         

وطرح في الشرطة أمس التخوف من أن تكون منظمات المقاومة الفلسطينية قد أدخلـت               .النوايا لتنفيذ عمليات  
  . مسبقاً استشهاديين نائمين الى داخل الخط األخضر في فترة التهدئة
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 26/9/2005البيان 
  

  انصار نتنياهو منعوا شارون من إلقاء خطابه .27
  تصاعد التوتر داخل الليكود امس بعد منع انصار نتنياهو شارون من القاء كلمتـه                :الناصرة،  جرايسيبرهوم  

وقطع انصار نتنياهو التيار الكهربائي عن أجهزة مكبرات الصوت ممـا            .امام اعضاء اللجنة المركزية للحزب    
  كلمته حيث قام طاقمه اضطر شارون الى مغادرة المنصة بعد انتظار اكثر من نصف ساعة دون ان يلقي 

  
  . وكان االجتماع قد شهد اشتباكات بااليدي بين انصار نتنياهو وشارون. االعالمي بتوزيعها على الصحافيين

  26/9/2005الغد األردنية 
  

  االنسحاب سمح لـ حماس بالسيطرة على غزة : نتانياهو .28
ليكود ان  الأضاف في اجتماع مركزية     و. قال نتانياهو أمس إن االنسحاب من غزة سمح لحماس بالسيطرة عليه          

حماس تسيطر على غزة والسلطة أزيحت، وأن طريق اإلرهاب الواسع يسمح بتدفق األسلحة واإلرهابيين إلـى                
. ورأى ان حماس تنسق أنشطتها مع حزب اهللا وتنظيم القاعدة كما دل على ذلك              .هذه األراضي على حد زعمه    

  )ب.ف.ا(
 26/9/2005البيان 

  
 اليوم لحظة الحقيقة : تنياهوشارون ضد ن .29

بدأ مؤتمر الليكود بخطابات كانت ترمي إلى تحديد مواقف القيادات البـارزة            : كتب محرر الشؤون اإلسرائيلية   
 ،وكان شطريت . من الموقع الذي ستكون فيه في اليوم التالي في الليكود أو إلى جانب شارون في حزبه الجديد                

وقـال  . لى اقتراح تقديم موعد االنتخابات واعتبر االقتراح عمال انتحاريا        أول من ألقى خطابا حمل فيه بشدة ع       
وأضاف حامال على مركز الليكود إنكـم تحطمـون        . إن تقديم موعد االنتخابات جنون وإن العجلة من الشيطان        

ياهو يقصد  وهاجم نتنياهو باالسم قائال إن نتن     . ونحن لن نسقط الحكومة   . الليكود، أنتم تنفذون هاراكيري بأنفسكم    
وقاطع الكثير من أعضاء المؤتمر هذا الخطاب بعبـارات اإلهانـة           . إسقاط الحكومة، وانتم تعرفون ذلك مثلي     

 . والصراخ
وقـرار  . ثم ألقت ليفني كلمتها التي قالت فيها إن المعركة في مركز الليكود هي حول تقديم موعد االنتخابـات                 

 . إسقاط الحكومة هو فعل تدهورنا إليه
وقال فيه هل نحن الليكود، أم أننا على يـسار ميـرتس؟ إننـا              .  الخطاب المركزي كان خطاب نتنياهو     غير أن 
وشدد نتنياهو على أن الليكود، كما      ). اليوم(وهذا هو الرد الصائب وهذا ما سوف نقوله في قرارنا غدا            . الليكود

إنهم سيواصـلون التنـازالت مـن       وأشار إلى شارون قائال     . ، عندما يحفظ طريقه يحفظ قوته     1996أثبت عام   
ولذلك علينا أن نقرر من     . أال تكفي دولة حماس في غزة؟ لقد تحولنا جميعا إلى معرضين للخطر           . طرف واحد 

سنقدم الجـواب   ) اليوم(نحن، وماذا نريد، وهل نريد األمن، أم نريد استمرار التنازالت من طرف واحد؟ غدا               
 . لجوابعلى هذا السؤال، وأنا أعلم ماهية هذا ا

ثم ألقى شالوم كلمة أعلن فيها أنه ليس هناك من سبب جوهري لتقديم موعـد االنتخابـات، وتقـصير عمـر                     
فهذا سوف يقود إلـى الـدمار وخـراب         . وحذر من أن خطوة مماثلة قد تعيد اليسار إلى سدة الحكم          . الحكومة

  . الليكود وال أحد يعنيه األمر
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وخاطبـه  .  وقال إنه طوال عامين يتجاهل الليكود وناخبيه ومؤسساته        من جانبه، حمل النداو بشدة على شارون      
وأطحت . لقد أطحت أنت بكل الناخبين الذين منحونا أربعين مقعدا        . لقد أضحكتني . قائال إنك تقول إننا نطيح بك     

 . بمنتسبي الليكود الذين عارضوا خطة الفصل، وأطحت بمركز الليكود الذي أيد االستفتاء العام
زير هنغبي فحذر من أنه وبصرف النظر عن الذي سينتصر في مركز الليكود، فإن االنتصار قد يتبـدى                 أما الو 

وأوضح هنغبي أنه يؤيد موقف شـارون ودعـا إلـى           . كهزيمة تقود إلى خسارة الليكود نفوذه في إدارة الدولة        
 . إجراء انتخابات بعد ستة شهور

غوش قطيف وزعت بيانا تحملت فيه مـسؤولية تعطيـل          ومع ذلك فإن مجموعة مجهولة باسم المطرودين من         
وقالت إنه مثلما طردهم شارون من بيوتهم في غوش قطيف عملوا علـى             . مكبرات الصوت في مركز الليكود    

 . طرده من الليكود
وفي خطابه الذي لم يتمكن من إلقائه، يحذر شارون الفلسطينيين من ان غزة لن تنعم بالسالم ما دامت اسرائيل                   

نعم به مضيفا ان قوات االمن تلقت االوامر بالقيام بكل شيء، وأؤكد كـل شـيء، للحـؤول دون اطـالق                 ال ت 
 . الصواريخ على النقب، مشددا على اتخاذ كل التدابير الضرورية، ونقطة على السطر

  26/9/2005السفير 
  

   عدالة يقدم شكوى ضد مزوز الى مراقب الدولة مركز .30
كوى الى مراقب الدولة القاضي المتقاعد لندشتراوس، ضد المستشار مـزوز،            ش األحدقدم مركز عدالة صباح     

اعتبر فيها ظهور االخير في المؤتمر الصحفي الداعم لتقرير وحدة التحقيق مع افراد الشرطة ماحـاش يـشكل                  
  . خرقا لواجبه الذي يحتم عليه القيام به بأمانة وإخالص، وبنزاهة وموضوعية

 الدولة التدخل وإبداء رأيه في أقوال مازوز الذي يفترض به ان يعمـل كجـسم                عدالة من مراقب   وطلب مركز 
  .شبه قضائي مستقل، لكنه تبنى موقفا مساندا لماحاش قبل اطالعه على الحقائق

واضاف مركز عدالة انه يعتبر أقوال وأفعال المستشار الداعمة لقرار ماحش قبل استماعه للموقـف القـانوني                 
ستمع أو يفحص اعتراضاتهم، تنطوي على خطورة كبيرة وتشكل مـسا كبيـرا بثقـة               للمركز، حتى قبل أن ي    

  .الجمهور في سلطات العدل
  25/9/2005 48عرب 

  
  نشطاء في حزب ياحد يقنعون أعضاء الليكود اإلنضمام الى العمل  .31

 اقنـاع   وضع نشطاء من حزب ياحد الذي يقوده بيرتس طاولة قبالة مبنى غاني هتعروخا في تل أبيب من أجل                 
    .أعضاء مركز الليكود اإلنضمام إلى حزب العمل كـ بديل اجتماعي حقيقي

  25/9/2005 48عرب 
 

  ستمول مصاريف الدفاع لضباطها المتهمين بجرائم حرب في أوروبا   اسرائيل .32
صادقت الحكومة اإلسرائيلية األحد على توفير خدمات قضائية للدفاع عـن الـضباط اإلسـرائيليين الحـاليين                 

افعال الـضباط  : وبررت الحكومة قراراها بأن. لسابقين الذين فتح لهم ملفات خارج البالد بتهمة جرائم حرب   وا
وقررت الحكومة أيضا أن يتم التنسيق بين وزارات الخارجية والقضاء والمالية من أجل             . كانت في خدمة الدولة   
  . اتخاذ الخطوات الالزمة

  25/9/2005 48عرب 
  

  ! توبيخ: سرقة اعضاء من جثث القتلى، والعقاب: همةالت: في اسرائيل .33



 

 14

البروفيسور يهودا هيس، الى صـفقة      ) ابو كبير (توصلت النيابة العامة االسرائيلية ورئيس معهد الطب الشرعي       
ادعاء يتم بموجبها االكتفاء بتوبيخ هيس وعدم محاكمته في ملف سرقة اعضاء من جثـث القتلـى الـذين تـم              

  . ب الشرعي، وبيعها لجهات استخدمتها في البحوث الطبيةتشريحهم في معهد الط
  26/9/2005 48عرب 

  
   تباطؤية في المستشفيات االسرائيلية العامة اجراءات .34

 من المستشفيات العامة في اسرائيل، اليوم االثنين، تنفيذ اجراءات عمـل            14بدأت الطواقم الطبية واالدارية في      
 مليون شيكل، الى مستشفى يوسيف      18لمالية بتحويل هبة موازنة بقيمة      تباطؤي، احتجاجا على مماطلة وزارة ا     

وقال رئيس لجنة المستخدمين في المستشفيات العامة، بروسفير بن حامو ان هذا االضراب ال              . طال في ايالت  
  . يأتي للمطالبة بزيادة األجور وانما من اجل صحة المواطنين في ايالت

  26/9/2005 48عرب 
  

  سطيني يعيشون تحت خط الفقر فلونصف مليون .35
طالب وزير العمل حسن أبو لبدة، األسر غير القادرة على توفير الدخل بالتوجه لتسجيل أسمائهم لدى برنـامج                  

وأكد أبو لبدة في مؤتمر عقده أن عدد         .حماية أفقر الفقراء، مؤكدا أن البرنامج ال يخدم سوى األسر الفقيرة جداً           
 ألف أسرة، وأن المعطيات تقدر أن عدداً كبيراً مـن األسـر ال              38.400ج بلغ   األشخاص الذين سجلوا للبرنام   
 مليون فلسطيني يعيشون تحت خط الفقر وفقاً لإلحصائيات         1.5وأكد أبو لبدة أن      .يجوز أن تستفيد من البرنامج    

ق يطا فيهـا    مؤكداً اكتشاف قرية شر   . 2.200.000أما بالنسبة لمقياس الدخل فإن العدد يصل إلى         , الفلسطينية
 مليـون دوالر يـساهم      84وتبلغ كلفة مشروع أفقر الفقراء       !.أسر تعتاش في قوتها اليومي على الخبز والماء       

  .، والباقي بتمويل خاص من وزارة المالية%2.5 مليون دوالر، أي حوالي 2.5البنك الدولي بـ
  26/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ل انخفاضاً ملحوظاً المالية يسجفلسطينمؤشر سوق  .36

سجل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لألوراق المالية، انخفاضاً ملحوظاً عكس التدهور في االراضي الفلسطينية،              
واغلق المؤشر العام للسوق القـدس   .وما اشاعه من مخاوف بتبدد اآلمال التي اعقبت االنسحاب من قطاع غزة     

  %.3ر16ته  نقطة ما نسب37ر19 نقطة بانخفاض قدره 894ر52على 
  26/9/2005األيام الفلسطينية 

  
   مشروع قانون الوكاالت التجاريةلمناقشةورشتا عمل  .37

قال مازن سنقرط، إن فلسطين يجب أن تكون وحدة اقتصادية منفصلة عن إسرائيل، وذلـك ألسـباب سـيادية                   
اد الوطني لدراسـة  جاء ذلك خالل قيام سنقرط، أمس، بافتتاح ورشتي عمل تنظمهما وزارة االقتص     .واقتصادية

وشارك في الورشتين أكثر مـن       .مشروع قانون الوكاالت التجارية في مقر الوزارة في كل من رام اهللا وغزة            
ثمانين شخصية فلسطينية من المحامين والوكالء التجاريين والغرفة التجارية والقطـاع الخـاص الفلـسطيني               

  .والمجلس التشريعي
  26/9/2005األيام الفلسطينية 

  
   يدعم برنامجاً في الضفة الغربيةأوبكوق صند .38
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 مليون دوالر اميركي للمشاركة في تمويل       5،2وافق صندوق اوبك للتنمية الدولية على تقديم منحة يبلغ قدرها           
وقال مدير عام الصندوق سليمان الحـربش ان هـذا           .المرحلة األولى من برنامج االسكان العاجل في فلسطين       

ركة بين صندوق اوبك والصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي تهدف الى           البرنامج يمثل مبادرة مشت   
تلبية االحتياجات الماسة للمساكن والناتجة عن هدم المنازل وتدهور الظروف االقتصادية في الـضفة الغربيـة                

  .وقطاع غزة
  26/9/2005القبس الكويتية 

  
  
  

  مستشفيات تطالب بوقف االعتداءات التي تطال الالصحةوزارة  .39
ناشدت وزارة الصحة، صباح اليوم، الضمير العالمي والمجتمع الدولي، التدخل لوقف االعتداءات اإلسرائيلية 

وشدد مدير عام اإلسعاف والطوارئ في الوزارة على ضرورة .التي تطال المستشفيات والمراكز الصحية
وقال إن قصف  .ن التي تقدم للعالجاحترام إسرائيل للمستشفيات والمراكز الصحية وضمان سالمة األماك

الطائرات الذي طال خانيونس فجر اليوم، أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في مبنى مستشفى مبارك وتسبب 
 .في حالة من الهلع والخوف للمرضى

  26/9/2005وفا 
  

   تستبعد الربط الكهربائي مع اسرائيلمصر .40
أكد وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس أنه ال تفكير في إقامة ربط كهربائي بين مصر وإسرائيل أو                  

ونفى ما روجته بعض الصحف اإلسرائيلية أخيراً عن وجـود          .ضم إسرائيل إلى شبكة الربط الكهربائي العربي      
وقال إن قطـاع الكهربـاء ال       .مفاوضات سرية بين مصر وإسرائيل للربط بين شبكتي الكهرباء في كل منهما           

  أ.ش.أ. يتفاوض سراً مع أية دولة أو جهة من الجهات وأن جميع اتفاقاته معلنة
  26/9/2005البيان 

 
  األمم المتحدة وأوروبا تدعوان إلى ضبط النفس .41

أعرب كوفي عنان ورئاسة االتحاد األوروبي عن تخوفهما من تصاعد أعمال العنف فـي الـشرق األوسـط،                  
وأعرب عنان في بيـان     . ضبط النفس لكن األمم المتحدة لم تصل إلى حد انتقاد التصعيد اإلسرائيلي            ودعوا إلى 

وقال في بيان إن تصاعد أعمال العنـف هـذه          . باسمه عن تخوفه من تصاعد أعمال العنف في الشرق األوسط         
 الغربية، الى طريق    يخشى ان تصل باالندفاع الذي ولد مع االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة             

وأوضح الناطق باسم عنان أن األمين العام يحث الفصائل الفلسطينية على األخذ في االعتبار نـداءات                 .مسدود
محمود عباس من اجل وضع حد لالستعراضات العسكرية التي تعتبر خطوة أولى نحو التخلي كليا عن االسلحة                 

 من جانبها، اعلنت بريطانيا التي تتولى الرئاسة الدوريـة          .والمشاركة في اإلعداد لمجتمع فلسطيني ديمقراطي     
لالتحاد االوروبي انها تنظر بقلق الى تصاعد التوتر في غزة ودعت اسرائيل والفلسطينيين الى التحـرك مـن                  

  وكاالت. اجل تخفيف التوتر
 26/9/2005البيان 

  
  القاهرة تدعو إلى تنفيذ خريطة الطريق .42
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ورية المصرية سليمان عواد أمس إسرائيل والفلسطينيين إلى توفير مناخ مـوات            دعا الناطق باسم رئاسة الجمه    
للدفع بخطوات جديدة لتنفيذ خريطة الطريق، وذلك في أعقاب التدهور األمني الذي يشهده قطاع غزة والقصف                

بين ولـيس   وقال في تصريحات إن التهدئة التي حققتها قمة شرم الشيخ هي التزام على الجان             .اإلسرائيلي للقطاع 
  .التزاما فلسطينيا فقط، ودعا الجانبين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

 26/9/2005البيان  
  

   يبحث المستجدات مع عدد من نظرائه األردني الخارجيةوزير .43
التقى فاروق القصراوي في نيويورك عددا من نظرائه وزراء خارجية كل من سويسرا وسـنغافورة               : نيويورك

  جرى خالل اللقاء بحث سبل تفعيل العالقات الثنائية وزيادة حجم المشاريع المشتركة إضافة إلى و. وكازاخستان
  

  . آخر المستجدات على الساحتين الفلسطينية والعراقية
  26/9/2005الغد األردنية 

  
  إصابة منزل دبلوماسي أردني في الغارات على قطاع غزة .44

 الممثلية االردنية لـدى الـسلطة الفلـسطينية اصـيب           أعلن مصدر اردني رسمي أمس ان منزل رئيس مكتب        
 ان القرالـة وافـراد عائلتـه         المصدر وقال المصدر، وأضاف   .بأضرار بالغارات االسرائيلية على قطاع غزة     

  ب.ف.ا. وموظفي المنزل الذي يقع في مدينة غزة لم يصابوا بجروح
  26/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ئيلية بتهريب أسلحة للقطاعمصر تحتج على االدعاءات اإلسرا .45

استيائها، من استمرار مسؤولين في الـسلطات واألجهـزة التابعـة للحكومـة             وأعربت مصرعن احتجاجها،    
اإلسرائيلية في ترديد ادعاءات باطلة حول تهريب صواريخ مضادة للطائرات وأسلحة إلى قطاع غـزة عبـر                 

ه االدعاءات تعبر عن سوء نوايا تـوحي بوجـود          واعتبرت القاهرة أن هذ   . الشريط الحدودي للقطاع مع مصر    
وأكـدت مـصادر    .إسرائيلي للبناء على هذه االدعاءات التي تطالب مصر بوقفها فـورا         ) تحرك ما (إجراءات  

مصرية أن الوضع على الحدود تحت السيطرة، ورأت في هذه االدعاءات محاولة لممارسة الـضغوط علـى                 
ما في ضوء مساهمة إسرائيل في حدوث الفوضى على جـانبي الحـدود             السلطة الفلسطينية وتثير الريبة، السي    

وأشـارت  . عقب االنسحاب من القطاع حتى تظهر مصر وكأنها غير قادرة على ضبط األوضاع على الحدود              
المصادر إلى أن هناك لجنة مصرية فلسطينية مشتركة لوضع الترتيبات الالزمة لضبط الوضع على معبر رفح                

  .ها لتوقيع اتفاق ثنائي في هذا الشأن خالل أيامالحدودي تباشر عمل
  26/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
  العالقات مع إسرائيل تضع حكومة أردوغان في مأزق قضايا .46

احتدم الجدل الدائر في تركيا حول مستقبل حكومة أردوغان ووضـعها أمـام تحـديات                :حسني محلي -أنقرة  
إال أن التهم الموجهة    . زعماء السابقون كانت ضمن الجغرافيا التركية     فقضايا الفساد التي تورط فيها ال      . خطيرة

فقد تناقلـت وسـائل اإلعـالم       . اآلن ألردوغان تمتد جذورها الى إسرائيل ورجال األعمال اليهود في الخارج          
 التركية المزيد من التفاصيل عن هذه التهم بعد شراء رجلي األعمال اليهوديين سامي أوفار وإسـرائيل أسـبار                 

ويخططان لشراء صحف وتلفزيونات ومـوانئ      . شركة المصافي النفطية ومرفأين وإذاعتين وشركة نقل بحري       
واكتسبت عملية الشراء هذه أهمية إضافية بعد       . وشركات ومؤسسات أخرى تستعد الحكومة لخصخصتها قريبا      
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أوفار وأسبار في أنقرة    المعلومات التي تحدثت عن لقاءات سرية بين أردوغان وبعض وزرائه ومستشاريه مع             
وهو ما نفاه أردوغان في البداية واضطر لإلقرار بـه بعـد أن   . ودافوس وهونج كونج وربما في أماكن أخرى    

أثبتت أحزاب المعارضة بالصور والوثائق هذه اللقاءات وقرار الحكومة بتغيير بعض القوانين خدمـة ألوفـار                
غان ورفاقه الذين كانوا يرون قبل عدة سنوات في إسرائيل          واستغربت األوساط اإلسالمية موقف أردو     .وأسبار

لماذا يقدم أردوغان اإلسالمي كل هذه      : ويبقى السؤال األهم  . واليهود خطرا على تركيا واألمة اإلسالمية عموما      
يفـسر   التسهيالت لرجال األعمال اليهود خاصة في مجاالت استراتيجية حساسة كالنفط والمـوانئ واإلعـالم؟      

حيث خـرج   . ارييل شارون خالل زيارته األولى إلى تل أبيب       ولك بنتائج اللقاء الخاص بين أردوغان       البعض ذ 
  . من هذا اللقاء وهو في وضع يؤسى لهأردوغان

  26/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

  !رفع الحظر ليس تطبيعاً: المنامة .47
ائع االسرائيلية، بأنه شكلي، وصف مسؤول بحريني رفيع المستوى، امس قرار المنامة رفع الحظر عن البض

فيما دعا ناشط بحريني معارض المجتمع المدني الى التصدي للتطبيع مع اسرائيل وبدء حملة لمقاطعة أي تاجر 
 . بحريني او شركة تسعى الى استيراد مثل هذه البضائع

  26/9/2005السفير 
  

 مسعى بريطاني إلحياء مقاطعة الجامعات اإلسرائيلية .48
، تعمل على إحياء )BRICUP(غارديان، امس أن اللجنة البريطانية لدعم جامعات فلسطين أفادت صحيفة ال

مقاطعة المحاضرين والجامعات البريطانية للجامعات اإلسرائيلية التي تناصر االحتالل اإلسرائيلي، وال تتخذ 
إن اللجنة تسعى : زهيالري رو. وقالت المحاضرة د . موقفاً من موبقات االحتالل ضد الجامعات الفلسطينية

إلى إعادة فرض المقاطعة من خالل تنظيم لقاءات في حرم الجامعات البريطانية، بمشاركة العديد من 
المحاضرين في الجامعات الفلسطينية، الذين يقدمون شهادات حية حول أوضاع الجامعات الفلسطينية في ظل 

 يو بي آي. برمنغهام ويورك وساسكسوبينت أن لقاءات كهذه ستجري في جامعات لندن و . االحتالل
  26/9/2005السفير 

  
 أربع دول خليجية تعلن قريباً رفع المقاطعة االقتصادية عن إسرائيل .49

أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية، ان أربع دول خليجية هي الكويت ودبي وقطر وعمان، ستعلن 
اطار التطورات المهمة الحاصلة بين الدولة العبرية قريباً رفع المقاطعة االقتصادية عن إسرائيل، وذلك في 

 .وعللت الصحيفة سبب رفع هذه المقاطعة بـ الضغط األميركي, والعالم العربي
  26/9/2005الرأي العام الكويتية 

  
  وزير خارجية موريتانيا يؤكد استمرار العالقات مع إسرائيل .50

وقال إن العالقـة  . رار العالقات مع الكيان الصهيونيأكد وزير خارجية موريتانيا، أحمد ولد سيدي أحمد، استم   
بقيت كما هي، وأؤكد في عبارة واحدة أن السياسة الخارجية لموريتانيا لم يتغير فيها أي شـيء                 ) إسرائيل(مع  

  .أبداً وبقيت كما هي
  26/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  جماعة األخوان المسلمين تستنكر العدوان الصهيوني .51
 جماعة اإلخوان المسلمون في مصر عن غضبها واستنكارها الشديد للمجزرة الوحشية التـي ارتكبهـا                أعلنت

وأعربت الجماعة في بيان لها عن إدانتها للمجزرة األخرى التي وقعت يـوم             . العدو الصهيوني في مخيم جباليا    
مال التصفية واإلبـادة وسياسـة      وأكد البيان أن العدو الصهيوني ال يريد سالما، وأنه ما زال يمارس أع            . أمس

  .ودعا السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية أن تقوم بدورها في المحافظة على أبناء شعبها. االغتياالت
  26/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  طالب الجامعات المصرية يتظاهرون للتنديد بالمجازر الصهيونية .52

 طالب وطالبات الجامعات المصرية في مظاهرات تـضامنية مـع           لليوم الثاني على التوالي خرج اآلالف من      
الشعب الفلسطيني وفصائل مقاومته، وللتنديد بالمجازر اإلجرامية التي ارتكبتها قوات االحتالل الصهيوني فـي              

كما طـالبوا بوقـف جميـع    . قطاع غزة ضد فصائل المقاومة، وعلى رأسها حركتي حماس والجهاد اإلسالمي 
 بين مصر ودولة الصهاينة، وإلغاء اتفاقية الكويز كما طالبوا الحكومةَ بدعم الشعب الفلسطيني،              عالقات التطبيع 

  .والمقاومة، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لدعم المقاومة بكافة السبل، كما طالبوا بفتح باب الجهاد
  26/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  غزةباريس تدعو عباس الى اقرار االمن في قطاع .53

 دعا وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بالزي محمود عباس الى اقامة دولة القانون في : ا ف ب، باريس
وقال دوست بالزي الذاعة جي للطائفة اليهودية في المنطقة الباريسية  .قطاع غزة الذي يشهد توترا متصاعدا

يوم ونحن نرى ان هناك عودة للعنف في ان مكافحة المنظمات االرهابية اصبحت واجبا على محمود عباس ال
ووصف الوزير حماس بانها منظمة ارهابية لكن  .غزة ونقول لمحمود عباس انه يجب فرض دولة القانون

 .بدون ان يرفض مشاركتها في االنتخابات الفلسطينية المقررة في كانون الثاني
 26/9/2005الوطن الكويتية 

  
 ل ستتم قبل نهاية األسبوعزيارة الملك للسلطة وإسرائي: األردن .54

اكدت مصادر حكومية اردنية ان الملك عبداهللا الثاني سيزور كال من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 
ويتوقع ان تستغرق الزيارة يوما  .واسرائيل في نهاية هذا االسبوع حيث سيلتقي محمود عباس و ارئيل شارون

  .ئيليين والفلسطينيينواحدا لبحث التطورات المتصاعدة بين االسرا
  26/9/2005الوطن الكويتية 

  
 ):11(الرواية الفلسطينية الكاملة لمفاوضات اوسلو : قريع .55

 عدوك رقم واحد
مايو  لم نقل للمفاِوضين اإلسرائيليين هيرشفيلد وبوندك، خالل الجولة الرابعة التي انتهت في األول من أيار

 عبر هذه القناة السرية المفتقرة إلي ثقل رسمي إسرائيلي، الستكمال ، إننا وصلنا معهما إلي نهاية الشوط1993
 . لكننا لمحنا إلي ذلك عبر أكثر من إشارة واضحة، بأننا مللنا هذه التمارين التفاوضية.الموضوعات العالقة بعد

لقناة، بدرجة تفوق إالّ إننا كنا أكثر صراحة مع المضيفين النرويجيين، الذين كانوا يبدون اهتماماً بنجاح هذه ا
اهتمامنا نحن في بعض األحيان، وذلك في اللقاءات التي أعقبت انتهاء الجولة الرابعة، وكنت ال أزال في أوسلو 
لمتابعة اجتماعات لجنة الالجئين المنبثقة من اجتماعات المؤتمر المتعدد األطراف، حين أخبرت تيري رود 
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ين بارك ربما تكون آخر االجتماعات، وأنني في طريقي إلي الرسن أن اجتماعاتنا السابقة في هولمن كول
 .تونس، وقد ال أعود منها إلي أوسلو مرة ُأخري

صحيح أن المفاوضات عبر هذه القناة قد أخذت تدخل مرحلة أكثر جدية، وأنه قد تحقق من خاللها : وأضفت
ا كانت عليه أول األمر، بعد أن أبلغنا الكثير من النتائج األولية، وأنها باتت أكثر زخماً وأكثر اعتمادية مم

األستاذين وأبلغتمونا أنتم بأن إسحق رابين بات علي علم بهذه المفاوضات السرية، وأنه يدعمها ويعول عليها، 
شأنه شأن شمعون بيريس، غير أننا مصابون بخيبة أمل إزاء عدم المشاركة الرسمية اإلسرائيلية الواضحة في 

 .ن أيضاً من عدم إشراك أي مسؤول حكومي إسرائيلي في الوفد المفاوضهذه المفاوضات، وقلقو
إذ ما معني ذلك؟ هل لدي إسرائيل الجدية والرغبة الحقيقية الستكمال هذه العملية؟ لماذا يمتنعون عن مقابلتنا 

 .رسمياً إلي اآلن؟ 
مل، أدرك أن مضيفينا كنت وأنا أطرح هذه األسئلة والتساؤالت، التي تفيض بالمرارة والشك وخيبة األ

النرويجيين سيأخذون إمكان عدم عودتي إلي أوسلو علي محمل الجد، وأنهم سينضمون إلينا في الضغط علي 
 .الحكومة اإلسرائيلية إلرسال وفد رسمي، أو علي األقل شخصية حكومية

التالي فقد كنت شديد  و.نالم يكن يائير هيرشفيلد ورون بوندك أقل تأثراً من تيري رود الرسن وفريقه، بتلميحات
االقتناع بأن هذين األستاذين المثابرين سينضمان إلي النرويجيين إلقناع الحكومة اإلسرائيلية بتسمية وفد رسمي 

 .مفاوض، يناظر وفدنا الرسمي المعتمد من جانب أعلي مرجعية فلسطينية
 إالّ إن تقديراته تقول إنه ال يمكن وقد وجدت الرسن غير متأكد مما إذا كان رابين علي صلة بهذه القناة،

ليوسي بيلين أو شمعون بيريس القيام بمثل هذه المغامرة السياسية الخطرة، بالنسبة إلي مستقبلهما، إذا لم يكن 
أنت تعلم بأن هيرشفيلد ليست له صفة : رابين علي علم بذلك، األمر الذي شجعني علي مخاطبة الرسن قائالً

أقترح عليك أن تذهب بنفسك إلي إسرائيل . أن أمضي معه إلي أبعد من هذا الحدرسمية، وأنا ال أستطيع 
 .ال تجعلونا نفقد مصداقيتنا. وتحاول مقابلة بيريس

أريد أن أري دليالً ملموساً حول من هو الشخص المعني بهذه القناة، وأنت الشخص المؤهل : وأردفت قائالً
. إذهب إلي وزير خارجيتكم هولست وحثه علي أن يفعل شيئاً. كعليك أن تقنعهم بذل. إلحضار هذا الدليل معك

إتصل بيوسي بيلين وقل له إننا غير راضين عن هذا الوضع، قل له إن علي بيريس أن يأتي ليوقع معنا اتفاق 
 .إعالن المبادئ، وإذا لم يكن قادراً فإن علي بيلين نفسه أن يأتي ويوقع

ته له، وقد علمت منه فيما بعد أنه اتصل بوزير الخارجية النرويجي والحق أن الرسن تأثر بالطرح الذي قدم
الجديد هولست، طالباً منه القيام بمبادرة تحول دون انهيار قنـــــاة أوسلو، وأنه أجري في 

إذ بحسب ما رواه لي الرسن، فقد قال له  .الوقـــــت ذاته سلسلة من االتصاالت الهاتفية بيوسي بيلين
ناً، سوف ننظر في رفع درجة المفاوضين، لكن علي أبو عالء أن يبرهن لنا بأن ياسر عرفات حس: يوسي بيلين

فقد يكون أبو عالء شخصية كبيرة في منظمة التحرير، لكن عليه أن يثبت لنا أنه يملك . يقف وراءه فعالً
 .ة الفلسطينيةالصالحية وأنه صاحب قرار، وأنه جزء من المجموعة القيادية العليا المقررة في المنظم

 نجاح المناورة التكتيكية
 .عاد الرسن وأخبرني بما حصل عليه من وعود، طالباً مني أن أقدم البرهان الذي طلبه يوسي بيلين

، )حيث كانت تعقد االجتماعات في األسفل(فأصدرت من غرفتي في الطبقة العلوية من فندق راديسون ساس 
مشارك في لجنة الالجئين، بتعديل بعض المفردات الهامشية التي كان التعليمات الالزمة للوفد الفلسطيني، ال

يطلبها الوفد اإلسرائيلي، إلقرار البيان الصادر عن اجتماعات تلك اللجنة؛ األمر الذي جعل الرسن مبتهجاً بما 
ر إذن، الطريق مفتوحة اآلن كي يتصل كبا: ثم اتصل بيوسي بيلين وأخبره بما حدث، فقال له بيلين. جري

 .المسؤولين في الجانبين مع بعضهم البعض
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كان سروري كبيراً بنجاح هذه المناورة التكتيكية، بدرجة ال تقل عن سرور المضيفين النرويجيين، الذين 
دعوني في تلك الليلة إلي وجبة عشاء كبيرة، حضرها وزير الخارجية هولست وزوجته مع الوفود المشاركة 

ع مبتهجاً بنجاح أعمال تلك اللجنة، بينما كان عدد قليل جداً من الحاضرين يدرك وكان الجمي. في لجنة الالجئين
ويبدو أن صدي تلك الواقعة الصغيرة، المتعلقة بتعديل مفردات قليلة . السبب الحقيقي الكامن وراء هذه البهجة

إلسرائيلية، وال سيما لدي األهمية في البيان الصادر عن اجتماعات لجنة الالجئين، كان شديد الوقع لدي القيادة ا
شمعون بيريس، الذي أخبر النرويجيين بأنهم باتوا اآلن متأكدين أن أبا عالء يملك النفوذ الالزم، وأنه يحظي 

 .بمكانة رفيعة في الحلقة القيادية الفلسطينية الضيقة
 آنذاك، إلي طلب لقاء وقد علمت في وقت الحق أن التأثر الشديد لدي بيريس بواقعة بيان لجنة الالجئين دفعه،

وقد اجتمع االثنان في مكتب رئيس الحكومة، وبعد أن . مغلق مع إسحق رابين ال يحضره أي من مساعديهما
أنوي السفر إلي أوسلو للقاء أبي عالء، إالّ إن رابين المتحفظ : أغلقا علي أنفسهما الباب، بادر بيريس إلي القول

، الذي ينطوي علي مجازفة داخلية كبيرة، لكنه وافق علي إرسال دائماً لم يبد أي حماسة لهذا االقتراح
 . دبلوماسي رفيع المستوي للتفاوض مع الوفد الفلسطيني

يجدر بي أن أذكر هنا واقعة خارجة عن السياق الزمني لهذه األحداث، التي جرت بين الجولتين الرابعة 
ففي زيارة التعزية بوفاة إسحق رابين، . ري آنذاكوالخامسة من مفاوضات أوسلو، إالّ إنها شديدة الصلة بما ج

التي رافقتُ فيها األخ أبو عمار واألخ أبو مازن إلي بيت عائلة رئيس الحكومة اإلسرائيلية، وكانت أول مرة 
يقوم فيها األخ أبو عمار بزيارة تل أبيب، قالت زوجته السيدة ليئه رابين موجهةً كالمها إلي شخصياً، أمام عدد 

أبو عالء أريد أن أقول : راد عائلتها، وبحضور بعض المسؤولين اإلسرائيليين مثل أمنون شاحاك وغيرهمن أف
لك شيئاً يهمك شخصياً، ذلك أنه حين أخبروا إسحق عن قناة أوسلو تفاجأ بها، إالّ إنه بعد أن استمع للشروحات 

.  أوالً حتي أستطيع أن أقنع شعبي بذلكدعوني أقنع نفسي: بإصغاء، طلب فترة أسبوع إلعطائهم الجواب قائالً
ثم أضافت ليئه أن رابين قد أخذ وقته، فكر ملياً، إلي أن أقنع نفسه، ثم وقف بقوة وتصميم، داعماً قناة أوسلو، 

 .وأعطاها الصفة الرسمية
، أثر كان للقرار اإلسرائيلي بإضفاء الصفة الرسمية الكاملة علي الوفد اإلسرائيلي المفاوض علي أي حال،

فقد غَير ذلك كل أسلوب التعامل من جانبنا مع هذه القناة، وصرنا أكثر . إيجابي فينا وفي النرويجيين أيضاً
حرصاً علي سريتها بصورة أشمل من ذي قبل، حتي إنه عندما تسرب بعض األنباء عن االجتماعات التي 

بيل شعث في واشنطن لمتابعة المفاوضات دارت في أوسلو في إبان انعقاد لجنة الالجئين، وكان الدكتور ن
الثنائية الجارية هناك، سئل من الصحافة عن صحة تلك المعلومات القائلة بوجود اتصاالت فلسطينية ـ 
إسرائيلية، فأجاب ـ وهو ال يعلم حقاً ـ بأنه ال توجد أي اتصاالت من هذا النوع خارج نطاق مفاوضات 

 أبو عالء التقي عرضاً ببعض اإلسرائيليين علي هامش اجتماعات ربما أن األخ: إالّ إنه أضاف. واشنطن
غير أن األخ أبو عمار، الذي بات ينظر إلي هذه القناة بأهمية أكبر، تدخل . مفاوضات المتعدد األطراف

ليس هناك من شيء في أوسلو، وال توجد مفاوضات : شخصياً لصرف نظر اإلعالم عن هذه االتصاالت قائالً
ربما : ثم أضاف. ء الذي يتابع، بحكم تخصصه، القضايا االقتصادية ومفاوضات المتعدد األطرافمع أبو عال

يكون األخ نبيل شعث نفسه التقي مع إسرائيليين بصورة عابرة في حفل استقبال جري في فيينا مع أفرايم سنيه 
 .وزير الصحة اإلسرائيلي في حكومة رابين

 رسمية، بدأنا نشعر بأننا مقبلون علي جولة جديدة مختلفة عما سبقها من وبترفيع الوفد اإلسرائيلي إلي درجة
جوالت تفاوضية، وأننا أمام منعطف مهم في مجري هذه المفاوضات، التي ستنعقد منذ اآلن بوفدين رسميين 

 .لذلك فقد أجرينا نقاشاً معمقاً في تونس بشأن المرحلة الجديدة من هذه العملية. مفوضين
، وصلنا إلي مطار أوسلو، وانتقلنا منه إلي منطقة هولمن كولين بارك، قبل أن 1993 مايومن أيارفي العشرين 

وكانت آخر كلمات قالها لي الرسن، قبل أن يمضي الصطحاب أوري سافير إلي . يصل الوفد اإلسرائيلي
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ريد أن يعرف وزنك إن اإلسرائيلي القادم إلي هنا بعد قليل، قد جاء بهدف وحيد كما أعتقد، إنه ي: الكوخ
القيادي، يريد أن يعرف أي شخص أنت، وأن يتعرف بنفسه علي مصداقيتك، وعلي جديتكم في الوصول إلي 

اتفاق مرحلي يقود إلي اتفاق نهائي ينهي الصراع ويؤسس لعالقات استقرار وسلم حقيقي بين الشعب الفلسطيني 
 .والشعب اإلسرائيلي 

 االسرائيلي القادم
 الشاغل لتيري رود الرسن أن يمر اللقاء األول بأعلي قدر ممكن من النجاح الذي يفتح الطريق لقد كان الشغل

 .ى الحقةأمام نجاحات ُأخر
لم يكد يمر .لذلك بدأ الرسن مهمة خلق األجواء المؤاتية ألول لقاء رسمي مع رجال منظمة التحرير الفلسطينية

 اإلسرائيلي المفاوض، يتقدمه أوري سافير الذي بدت وقت قصير حتي دخل تيري رود الرسن وبصحبته الوفد
أرجو أن أعرفك بعدوك رقم : أمسك الرسن بيده وقدمه لي قائالً. عليه عالمات توتر كان يخفيها بصعوبة

. هذا هو أبو عالء عدوك رقم واحد : وأردف. واحد، أوري سافير المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية 
ثم أكمل . لطيف أن أتعرف بك : مبتسماً وأنا أرسل نظرة عميقة إلي داخل عينيه، وقلت لهصافحته بال تردد 

وكان هذا . هذا حسن عصفور عدوك رقم اثنين، وهذا ماهر الكرد عدوك رقم ثالثة : الرسن مهمة التعريف بنا
 لي كأن سافير يدخل التقديم ينطوي، علي ما فيه من روح دعابة، علي قدر كبير من اإلثارة، األمر الذي بدا

أما رفيقاه، هيرشفيلد وبوندك، فكانا أكثر وداً، وخصوصاً أنه نمت بيننا طوال األشهر . معنا امتحاناً عسيراً
 .الماضية معرفة شخصية، سادتها أجواء ُألفة لم يكن سافير قادراً بعد علي اقتحامها بهذه السرعة

تقدم الرسن، وهو يحاول . كان علي أحد منا أن يقطعه. بعد هذا التقديم العاصف ، ساد اللقاء صمت طويل
خلق األجواء المناسبة قبل بدء المفاوضات، باقتراح لم يكن موفقاً فيه، حين طلب منا جميعاً أن نخلع الستَر، 

إالّ إن سافير، الذي لم يندمج بعد . وأن نتصرف بشكل غير رسمي كما كان عليه الوضع في الجوالت السابقة
األجواء، لم يستجب لذلك االقتراح وظل علي لباسه األنيق، بليزر أسود غامق، وربطة عنق لم يستبدل في هذه 

كما أننا لم نستجب له بدورنا، فقد كنا نحاول أن . ماركتها من نوع هيرميس األنيقة، وقميص أبيض أنيق كذلك
 ما يعزز هذه الصفة المطلوبة نضفي علي اللقاء الرسمي األول أعلي قدر من الرسمية في المظهر، وفي كل

 .لذاتها
طالبنا الرسن بالمغادرة فوراً كي ال يتمادي فيما يعتقد أنه خفة دم ليست هذه مناسبتها، فاستجاب وخرج ثم 

وبقينا نحن . تبعته زوجته مني جول، وسط إحساس باإلخفاق المبالغ فيه من جانب هؤالء المضيفين الدمثين جداً
خمسة منهم يعرفون بعضهم البعض جيداً، بينما بدا السادس كأنه ضيف علي . ون ثالثةستة رجال، ثالثة يواجه

الجميع، األمر الذي جعلنا نبادر وعلي نحو مشترك إلي تلطيف حدة برودة اللقاء، من خالل إظهار ما نحتفظ به 
دأ بعض الشيء تجهم إزاء بعضنا بعضاً من دفء معرفة وذكريات مشتركة عن جلساتنا السابقة، األمر الذي ه

سافير وخفف من توتره، وساعده علي إخراج مذكرة مكتوبة من جيب سترته، ليبدأ بها الجلسة األولي من 
مفاوضات الجولة الخامسة، متحدثاً بلغة إنكليزية سليمة، استهلها باإلعراب عن ارتياحه إلي التحاور معنا وجهاً 

 : سابق، وقالثم شكرنا جميعاً علي ما بذلناه من جهد. لوجه
إن هدف الحكومة المنتخبة في إسرائيل يتمثل في إحراز مصالحة تاريخية مع الشعب الفلسطيني، ولسنا معنيين 
إطالقاً بإحداث تغيير تجميلي في الوضع الراهن، وال نرغب في التحكم والسيطرة علي حياتكم، ومصلحتنا 

لقد فُرض االحتالل علي إسرائيل .  السالم في المنطقةتكمن في السالم واألمن واالنفراج، سوية ومعكم، وإحالل
، وهدفنا األخالقي والسياسي يتمثل في التحرر واالنعتاق من هذا الوضع، بصورة تضمن الحرية 1967عام 

ثم طرح، بين مسائل خالفية كثيرة، المسألتين الخالفيتين المتبقيتين في . للفلسطينيين، وتوفر األمن إلسرائيل
القدس بؤرة أخالقياتنا الوطنية، وإذا كانت هذه :  إعالن المبادئ، وهما القدس والتحكيم، إذ قالمسودة اتفاق

أما فيما يتعلق بالتحكيم الدولي، فيجب عليكم . القضية مفتوحة للمفاوضات اآلن، فلن نتمكن من إحراز أي تقدم
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بر الحوار، أم أنه يجب علينا أن نطلب أن تقروا فيما إذا كنا سنعمل كشركاء، ونسوي خالفاتنا فيما بيننا ع
وسطاء مثل مجلس األمن الدولي، ونصل في نهاية المطاف إلي كومة كبيرة من القرارات، التي ليست أكثر من 

فإذا كنتم توافقون علي هذين الشرطين، فسوف أوصي أمام رئيس الحكومة إسحق . أرقام متسلسلة دون جدوي
يس، بالشروع في مفاوضات تمهد لبلورة إعالن مبادئ مقبول لدي رابين، ووزير الخارجية شمعون بير

ثم تحدث سافير عن ضرورة التقدم علي مراحل واختبار النتائج المتفق عليها في قطاع غزة، . الطرفين 
 .وأسهب بعد ذلك في الحديث عن األمن واإلرهاب، وأبدي انفتاحاً في مسائل التعاون االقتصادي

  26/9/2005القدس العربي 
  
  
  
  

 
  القنبلة الموقوتة ... غزة .56

   ليلى األطرش  

ال يستحق االنسحاب اإلسرائيلي من غزة ما تبعه من تداعيات، ال على مستوى العالقات مع إسرائيل، عربيـا                  
وإسالميا، وال على صعيد تكوين دولة فلسطينية من جزأين منفصلين أحدهما غزة، وال التصعيد والتوتر بـين                 

فغزة بداية ليست دولة حتى بعـد  . قتتال على الفوز بالحكم في االنتخابات التشريعية القادمة  حماس والسلطة واال  
االنسحاب األحادي منها لتصارع حماس وتنازع على إقامة دولتها الدينية المرتقبة فيها، وهو ما لن تسمح بـه                  

تستطيعه اسرائيل فـي أي دولـة       القوى الدولية واسرائيل، وما الرد على استعراضها وما تبعه إال أنموذجا لما             
  .فلسطينية تسمح بإقامتها ، والحجم الفعلي لمن يديرها

وهي تقف عاجزة أمام قـصف      حتى)اإلسالم(ويبدو أن حماس ال تدرك معطيات واقعها، فما زالت تحلم بدولة            
مزق معديها أثناء   فال الذخيرة التي انفجرت فقتلت عشرين منها، وال القنابل التي ت          . الطائرات واغتيال كوادرها  

تصنيعها، وال عدد الجواسيس الذين أخبروا إسرائيل بحقيقة السيارة قادر على فرض ما تريد، بل هو في غير                   
  .صالحها

تحتم المصلحة الفلسطينية في ظل التحرك الدولي ورجحان الكفة اإلسرائيلية استمرارها في الحوار الفلـسطيني               
 أطيافه على أهدافها وفكرها، وأن تستمر في التعاون مـع الـسلطة              الفلسطيني، وتغليب مصلحة شعبها بكل     -

  .والتزامها بالهدنة حسب اتفاق القاهرة
المشكلة أن حماس والسلطة تتنازعان على الحكم، ولكن وصول حماس إليه ال يحظى بالدعم الذي تعتقـده، ال                  

  .سالميةعلى مستوى الشارع الفلسطيني رغم تغلغلها فيه، وال الدول العربية واإل
الشارع الفلسطيني المنهك ال يريد تنازعا يزيد حاله سوءا، ويتخوف من ردة سلفية، فوصول عناصر حمـاس                 

  .إلى الحكم في رأي كثيرين سيكشف الفكر الحقيقي لهم، وهو التطرف والسيطرة ونبذ كل ما هو آخر
 العقائدي بعد العنـف واإلرهـاب       أما على مستوى األمة العربية واإلسالمية، فهناك رفض للتطرف الفكري أو          
  . الذي يطال اآلمنين، وهو مطلب جماهيري ال رغبة حكومية أو إمالء خارجيا

على حماس أن تدرك أن هناك تحوال في موقف الشعوب التي صفقت وتعاونت مع من يجاهد وحتى ارتد إليها                   
 في السيطرة واحتكار السلطة والمعرفة،      اإلرهاب وبدأ بترويعها، فاكتشفت حقيقة وانغالقية هذه األفكار ورغبتها        

  .وهو ما أثر سلبا على فكر أقل تشددا منها كحماس
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معطيات الراهن ال تميل مع كفة حماس أو أية مقاومة عربية كما ظلت لعقود، والتحوالت في مواقف بعـض                   
  .الدول اإلسالمية مؤشر خطير على حماس أن تستوعب دالالته

جم الحقيقي لهذا االنسحاب، أو أن القطاع منفصل ومعزول وسيظل كذلك، أو            ال يمكن أن يغيب عن حماس الح      
ما تناقلته معاريف والصحف الغربية عن إعداد دولي سري لنظام في المنطقة ال مكان فيـه لدولـة فلـسطينية     

وهي تفهم معنى أن يخرج شارون غزة من الغالف الجمركي فيخلق اقتصادين فلـسطينيين مختلفـين،                . موحدة
الوريد االقتصادي للقطـاع، وأحكـم      )كارني(ول غزة إلى مصيدة اقتصادية وعسكرية بعد أن اغلق معبر           ويح

قبضته على نقاط العبور مع مصر والضفة، وعلق مشروع ميناء غزة رغـم مفاوضـات الرباعيـة الدوليـة                   
  .واحتجاج السلطة وتحركات رئيسها الذي يحظى بدعم عربي ودولي تفتقد له حماس

شمعون بيريز الموقف كله بأن جميع األمور االقتصادية والمدنية نقلت إلى القطاع، ولكنه ليس دولة               وقد لخص   
  .تحظى بالسيادة ولهذا ستخضع كلها للرقابة اإلسرائيلية الدائمة

فماذا ستفعل حماس في أجواء ليست في صالحها، وفي مناخ دولي لم يعد يقبل بالتطرف واحتكار الفكر ونبـذ                   
  اآلخر؟ 

ى حماس أن تدرس الواقع اإلقليمي والمناخ الدولي، وكالهما يتوجس من وصولها إلى السلطة، وتتفهم دعوة                عل
الرباعية لبحث مسائل الحل النهائي ألنها مؤشر على الرغبة الدولية واإلقليمية فـي حـل الـصراع العربـي                   

ل ليس القطاع بينها ألنه متفجر      اإلسرائيلي برمته، وما يرشح ويتسرب من الحديث عن توطين الالجئين في دو           
  . بمن فيه، ويعاني العطش والبطالة وقلة المصادر

 على  - بالترهيب والترغيب  -حماس في وضع ال يحتمل التصعيد وال سياسة النفس الطويل، فهناك ضغط دولي            
د بـاالنفالت   دول الجوار لتسوية الوضع، مما ال يحتمل الخالف مع السلطة، وال بقاء األسلحة في يدها مما يهد                

وال شك أن استمرارها في هذا النهج سيفوت عليها فرصة اقتناص ما تـسمح بـه شـروط                  . األمني كل لحظة  
  . ومعطيات الوضع الراهن،

  26/9/2005 الدستور
 

  لغة مختلفة مع السلطة الفلسطينية .57
  أسرة التحرير

 فلسطينيا وجـرح  19 عنه مقتل االنفجار الذي وقع في استعراض حماس العسكري في جباليا يوم الجمعة ونجم           
، تحول الى محك للسلطة الفلسطينية واالتفاق غير المكتوب بينها وبين اسرائيل وجوهره الحفـاظ علـى                 140

الهدوء اخترق لسوء الحظ، وحماس استغلت االنفجار الذي لم يكن السرائيل ضلع فيه حتى              . الهدوء في الحدود  
القصف برهن على مدى اعتماد الهدوء في القطاع على رغبـة           هذا  . تُمطر سدروت بعشرات صواريخ القسام    

االتفاق الذي تم التوصل اليه قبل الحادث بيوم        . حماس وجسد الصعوبة التي يواجهها أبو مازن في كبح جماحها         
  .واحد بين السلطة وحماس بصدد ايقاف عروض حماس العسكرية تحول الى مسألة هامشية

 الدولة ومثل سكان قطاع غزة الفلسطينيين يجدون انفسهم في هذه االيام            سكان سدروت مثل غيرهم من مواطني     
اطالق صواريخ القسام على سدروت سيؤثر بالتأكيد علـى         . في وضعية الرهينة للصراعات السياسية الداخلية     

ومن المحتمل جدا ان يؤثر ايضا علـى مـؤتمر          . مكانة حماس في الصراع السياسي داخل السلطة الفلسطينية       
بنيامين نتنياهو سيتحدث عن صواريخ القسام كبرهان على أن االنسحاب من           .  الليكود في مطلع االسبوع    مركز

غزة كان خاطئا، وارئيل شارون سيستغل تصفية نشطاء حماس االربعة في غزة كبرهـان علـى أن وسـائل                   
ان وجود سكان يهود فـي      اسرائيل في الرد ال تتغير سواء أكانت للجيش االسرائيلي سيادة في القطاع أم ال، و              

  .غوش قطيف لن يخدم أمن مدينة سدروت في شيء



 

 24

اطالق صواريخ القسام لم يكن، كما يبدو للوهلة االولى، تغيرا جوهريا في الوضع األمني المتوتر السائد فـي                  
اطالق الصواريخ على النقب لم يتوقف في أي مرة من المـرات، والـسكان              . المنطقة قبل فك االرتباط وبعده    

إال ان التغيـر  . ليهود في المنطقة يشعرون انهم عرضة للقصف وينتظرون وسائل الحماية التي وعـدوا بهـا            ا
الجوهري يكمن في أن انسحاب الجيش االسرائيلي من قطاع غزة قد استكمل وان المسؤولية األمنية قد نُقلـت                  

لربح والخـسارة علـى كاهـل       اآلن، خالفا للسابق، أصبح عبء اجراء حسابات ا       . الى السلطة بصورة رسمية   
  .الفلسطينيين وليس على الجيش االسرائيلي، وعلى اسرائيل ان ال تمر مر الكرام على مهاجمة سكانها

استكمال االنسحاب من غزة وتحويل المعابر الحدودية في القطاع الى معابر دولية بكل معنـى الكلمـة يلـزم                   
 الفلسطينية مثلما يحدث مع اطالق النـار مـن أي دولـة             اسرائيل بالتعامل مع اطالق النار من مناطق السلطة       

ال يتوجب قبـول ذرائـع      .  حيث تتحول الى دولة معادية منذ اللحظة التي تقوم فيها بمثل هذه الخطوة             -اخرى  
حقيقة ان القطاع أشبه بدولة فلسطينية تُحول اطالق        . انعدام السيطرة من قبل من تسلم السيطرة على القطاع كله         

مثلما تصعب الموافقة علـى     . لرد ايضا الى مسألة أكثر مغزى من حيث االعتداء المتبادل على السيادة           النار وا 
اطالق النار من مناطق السلطة على اسرائيل، يصعب ايضا قبول دخول الجيش االسرائيلي بصورة اوتوماتيكية               

يلة المركزية التي يجـب علـى       الحوار األمني الحازم مع السلطة هو الوس      . في كل مرة يتم خرق الهدوء فيها      
  .اسرائيل اتباعها من دون تنازالت أو تسويات

  عن هآرتس
  26/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  جباليا وضعت خطة الفصل في حجمها .58

   أيمن ياغي
مجزرة جباليا األخيرة وما رافقها وتبعها من ردود افعال اسرائيلية وفلسطينية كشفت بوضـوح ماهيـة خطـة           

 التي نفذها شارون في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية حيث ثبت بالدليل القاطع انها لم تكـن                  الفصل األحادية 
  ‚ال السرائيل وأمنها وال للسلطة الفلسطينية‚ حال

الصورة الدامية التي رافقت المجزرة والفوضى والفلتان األمني الذي تبعها تقدم الدليل الملموس على انهـا لـم                  
ي وال خطوة أولى نحو السالم بقدر ما كانت اجراء دعائيا اسرائيليا لتحسين الـصورة               تكن ذلك االنجاز التاريخ   

وصوال الى فرض واقع جديد على االرض يدمر فرص احالل السالم الشامل ويضع الفلسطينيين داخل محرقة                
تركـه قبـل ان     ولـن ت  ‚ وكما تؤكد الوقائع فإن اسرائيل لم تترك القطاع       ‚ سياسية وأمنية ال يمكنهم الفكاك منها     

ان عن طريق الحسم العسكري     ‚ تصفي حساباتها مع القوى والفصائل التي تملك السالح والحضور الجماهيري         
  ‚أو بزرع بذور الفتنة الداخلية بين الفلسطينيين» االجتياحات واالغتياالت«

ا لفرض الـشروط    قطاع غزة بعد االنسحاب االسرائيلي المريب اصبح بؤرة للعنف الذي يمكن ان يتفجر ومكان             
واإلمالءات ومجاال واسعا لتنفيس االحتقانات السياسية والحزبية االسرائيلية هذا عدا عن كونه صـار المكـان                

هكذا اكدت مناكفات حماس والسلطة حـول مـسؤولية         ‚  الفلسطيني -األكثر تأهيال لتأجيج الصراع الفلسطيني      
للبنى التحتيـة   » الواضحة والقاسية «حدود ايذانا بالضربة    مجزرة جباليا وهكذا تشير الحشود االسرائيلية على ال       

  ‚للفصائل الفلسطينية المسلحة وفي مقدمتها حماس والجهاد االسالمي
لقد وضعت مجزرة جباليا الفلسطينيين والعالم امام حقيقة بأن خطة الفصل لم تكن كما حاول شارون والكثيـر                  

ى طريق السالم بقدر ما كانت تكتيكا اسرائيليا مدروسـا لخلـط            من قادة العالم تسويقها على انها انجاز مهم عل        
االوراق وبعثرتها خدمة لمشروعات االستيطان والجدار أما السالم الشامل الذي يحلم به الكثيرون وفي مقدمتهم               

  ‚السلطة الفلسطينية ليس مجرد وهم أو كالم يستخدم لرفع المعنويات فقط وكسب المعارك السياسية الزائفة
 26/9/2005طن القطرية الو
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  حركة حماس واالنتخابات الفلسطينية المقبلة .59

  عدلي صادق
لماذا جاءت تصريحات شارون الهادفة الي التشويش علي مشاركة حركة حماس في االنتخابات التشريعية 

 الفلسطينية المقبلة؟ ولماذا ينسجم موقف اللجنة الرباعية، مع الموقف اإلسرائيلي علي هذا الصعيد؟
لإلجابة عن هذين االستفسارين، نقول إنه بخالف ما أعلنه مسؤولون فلسطينيون رسميون وفصائليون، غير 
مرة، وبشكل حاسم، بأن االنتخابات الفلسطينية العامة، هي شأن داخلي فلسطيني؛ فإن تصريحات شارون 

في عملية سلمية معقولة ـ أكثر تتقصد حماس التي تنحو الي االندماج في النظام السياسي ـ وبالتالي االندماج 
هذا مع األخذ بعين االعتبار، أن التطفل والعدوان، هما من . مما تتقصد حماس من حيث هي فصيل كبير مقاوم

ولعل تصريحات شارون، أضافت دليال آخر، علي أن قوة المقاومة، وبنية . سمات المنهج المعتمد، لدي شارون
سياسة، هي أكثر خطورة علي المحتلين، منها في ميدان العمل العسكري، المقاومة، عندما تدخل الي معترك ال

ألننا نواجه عدوا أكثر ما يغيظه، هو العملية السلمية المتوازنة، التي ينخرط فيها فلسطينيون ذوو حيوية 
 في معترك ىذلك ألن الطرف الفلسطيني، الضعيف في موازين القوة العسكرية، سيكون األقو. وجاهزية

 قواعد العالقات الصحيحة بين ىسة، مسلحا بمنطق الشرعية الدولية، ومستندا الي كل األعراف والالسيا
 .  المعايير الصحيحة لحقوقها ولحريتهاىالشعوب، وال

هناك تعارض بين خطين أو منطقين، أحدهما يزعم بأن الديمقراطية هي علي رأس األولويات المطلوبة 
، واآلخر هو أن محاربة اإلرهاب تكتسب أهمية قصوي، ولو علي حساب للعرب، وفي مقدمتهم الفلسطينيين

وعندما يكون الخطان أو المنطقان، هما في جعبة األمريكيين الذين يرون في المقاومة الفلسطينية . الديمقراطية
، لالحتالل إرهابا؛ فإن شارون يدخل علي الخط، بجاهزية سياسية يفتقدها العرب، لكي يضع استثناء عجيبا

عندئذ يتبدي قصور وفقر . مفاده أن الديمقراطية مطلوبة في الوقت الذي ما زال فيه إقصاء اإلرهابيين مطلوبا
المنطقين أو الخطين معا، بجريرة الحكم االعتباطي علي المقاومة المشروعة، بأنها من صنوف اإلرهاب، 

 . ل الزمن والظروفبصرف النظر عن تحوالتها السياسية الطبيعية، وبصرف النظر عن عوام
فهل تمارس الرباعية : ن انسجام موقف اللجنة الرباعية، مع الموقف الشاروني، هو الذي يثير األسئلةإ

االبتزاز، لكي تدفع حركة حماس سريعا الي طرح مستلزمات مشاركتها في االنتخابات، علي الصعيدين 
الموقف السياسي الراهن (والعملي ) ثمانينياتالتخلي عن ميثاق الحركة الخاص المكتوب في أواخر ال(النظري 

لكي ال تدخل بميثاقها وبلغتها وبمواقفها، الي عملية ديموقراطية نشأت من خالل تدابير، ) من وسط غابة البنادق
شاركت فيها الرباعية وغيرها؟ وهل كان موقف الرباعية، تعبيرا تلقائيا عن قواعد القياس المعمول بها دوليا، 

ديهياتها اعتبار الدعوة الي القضاء علي الدولة العبرية، أمرا مرفوضا، واعتبار القوي والمنظمات والتي من ب
تتعمد الضغط في اتجاه تأهيل حركة ) أي اللجنة الرباعية(التي تنطلق من هذه الدعوة، إرهابية، وبالتالي فإنها 

يريد إقصاء الحركة اإلسالمية، وأن يثأر المقاومة اإلسالمية حماس للعملية الديمقراطية؟ أم أن الغرب كله، 
لنفسه منها، بجريرة التيار الجهادي السلفي، بينما تثأر روسيا من المثال الشيشاني؟ وبخصوص هذا السؤال 
األخير، نستبعد أن يكون هذا هو المنطق الذي انطلقت منه اللجنة الرباعية، باعتبار أن مراكز البحوث في 

كة اإلخوان المسلمين بكل حلقاتها، هي غير التيار السلفي الجهادي، وبأنها قوة الغرب، جزمت مؤخرا بأن حر
معتدلة ومغايرة، يمكن المراهنة عليها، لمقاومة التيارات األكثر عنفا، في ظل عجز القوة المسلحة، عن النصر 

 ! في المعركة ضد التيار السلفي الجهادي
وما يهمنا من هذه األطراف، هو . رورية لكل األطرافما يهمنا في األمر، هو أن مشاركة حماس باتت ض

الطرف الفلسطيني، الذي بات في حاجة الي مشاركة الحركة اإلسالمية، لتحقيق منافع شتي، من بينها، اإلجماع 
علي مشروع سياسي واقعي، وخلق روح المنافسة الشريفة، التي تستوجب حكما، إصالح بنية الحركة الوطنية 
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ت البقاء، لكي تتمكن من تحمل المسؤولية بتفويض من الشعب، والتوصل الي العقد االجتماعي نفسها، إن أراد
 !الذي كتبنا عنه مرارا، والذي هو شرط قيام بنيان الدولة أو السلطة، علي أساس متين
  26/9/2005القدس العربي  

  
  إضاعة الفرص التاريخية .60

  أحمد الربعي
لطة للمفاوضات وللسالم، وسلوك حماس التصعيدي، يتطلب موقفا موحدا،         التشرذم الحالي المتمثل في دعوة الس     

فاستمرار هذه الفوضى السياسية واألمنية يربك الفلسطينيين ويساعد اليمين اإلسرائيلي، بل أن التصعيد األخير              
تطرفـا،  لحماس في غزة سيدفع الفلسطينيون ثمنه غاليا، في ظل لعبة انتخابية بين شارون ونتنياهو، وسيدفع م               

مثل شارون، إلى استخدام كل الوسائل اإلجرامية للظهور بمظهر القوي بعد قراره االنسحاب من طرف واحـد                 
وربما تكون دماء األبرياء الفلسطينيين في األراضي المحتلة وفي غزة هي الثمن المطلـوب لنجـاح                . من غزة 

  .ئيس الوزراءشارون االنتخابي، سواء في معركته لرئاسة الليكود أو على منصب ر
لو اجتمعت الدنيا كلها لمساعدة الفلسطينيين فلن ينجح أحد، إذا لم يقرر الفلـسطينيون أنفـسهم النجـاح، وإذا                   
استمرت هذه المواقف الفلسطينية المتناقضة والمتصارعة، فسيكون اإلسرائيلي دائما في موقف القوة، وسيكون             

  .الفلسطيني دائما في موقف الضعف
ون إصبع الندم إذا لم يغتنموا هذه الفرصة التاريخية بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ودفعها               سيعض الفلسطيني 

ويبـدو أن   . عبر برنامج سياسي واقعي وبالتنسيق مع المجتمع الدولي لالنسحاب من بقية المنـاطق المحتلـة              
  . الفلسطينيين، مثل غيرهم من العرب، محترفون في فن إضاعة الفرص التاريخية

  26/9/2005 األوسط الشرق
 

 مركز الليكود ومعاقبة شارون لتنفيذه خطة الفصل  .61
 حلمي موسى  

بدأ مركز الليكود اجتماعه الحاسم ليلة أمس في ظل ارتباك بالغ الوضوح في قيادة الحزب وانتشاء قوى في 
رضي وبصرف النظر عن استطالعات الرأي التي أظهرت تفوقاً حاسماً لمعا. صفوف المعارضين لشارون

وبعد . رئيس الحكومة اإلسرائيلية، يبدو أن شارون لم يفلح في اجتذاب أية شخصية ليكودية بارزة إلى جانبه
انضمام رئيس االئتالف جدعون ساعر ووزير الزراعة إسرائيل كاتس إلى معسكر المعارضين، أعلنت وزيرة 

 . هيديةالتعليم ليمور ليفنات أنها تؤيد مسعى تقديم موعد االنتخابات التم
وإذا كان من يشهرون انضمامهم إلى األغلبية شديدي الوضوح في عباراتهم، فإن مؤيدي شارون بين الوزراء 

ومن الجائز أنه، عدا إيهود أولمرت، ليس بين وزراء الليكود من يقف . ليسوا على هذه الدرجة من الوضوح
ز يعتبر صنيعة شارون ألنه ال يحظى في ورغم أن وزير الدفاع شاؤول موفا. علناً إلى جانب مواقف شارون

 . الليكود بأي دعم حقيقي، فإنه ميز نفسه عن شارون وشدد على عدم وقوفه إلى جانب نتنياهو
فالليكوديون يؤمنون . والواقع أن السؤال في الليكود لم يعد من الذي سيربح في التصويت وإنما مستقبل الليكود

. ا الحزب في غير وجهة مبادئه وأنه إن آجال أو عاجال سيترك هذا الحزببغالبيتهم الساحقة بأن شارون قاد هذ
وفي الليكود، حيث ما زال هناك من يتحدث بمنطق البيت والعائلة المحاربة، يعتبر اإلخالل بمفاهيم الوالء 

يذ خطة ويرى أغلب الليكوديين أن شارون اقترف هذه الجناية ليس فقط بإقدامه على تنف. جناية تستحق اإلعدام
 . الفصل وإنما كذلك بإصراره على انتهاك قواعد احترام مؤسسات الحزب

غير أن الورقة الرابحة في يد شارون حتى اآلن تمثلت في إعالنه المتكرر بأن إسقاطه عن زعامة الليكود 
 العقدين فالليكود لم يصل البتة إلى امتالك ثلث مقاعد البرلمان في. سيقود إلى حشر هذا الحزب في الزاوية
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وقد حقق شارون نجاحاً بارزاً في ترهيب . األخيرين لوال زعامته واإلطاحة به اآلن تعني خسارة الليكود للحكم
وتجلى هذا النجاح عملياً في اكتساب شارون تأييد ما ال يقل عن . أعضاء مركز الليكود من عواقب اإلطاحة به

 . ن يتمتع قبل ذلك بتأييد ما ال يزيد عن الربع فقطأربعين في المئة من أصوات أعضاء المركز بعد أن كا
والواقع أن نتنياهو الذي خشي في البداية من أن اإلعالن عن رغبته اإلطاحة بشارون كان خطأ قاتالً من جانبه 

ولكن مع مرور الوقت وظهور أن بالوسع الحديث بشكل آخر، . سارع في البداية إلى التراجع عن هكذا شعار
وهذه المرة جاء اإلعالن مرفقاً بنوع من التهدئة ألعضاء . لإلعالن عن هذا الهدف من جديدعاد نتنياهو 

وقال نتنياهو انه واثق من قدرته . ال تخشوا شيئاً، الكنيست ستبقى والحكومة كذلك ولكن تحت رئاستي: المركز
 .  حكومةعلى تشكيل كتلة من واحد وستين نائباً توصي الرئيس اإلسرائيلي بتكليفه بتشكيل

غير أنه من غير المعلوم إن كان إنشاء هذا الحزب الجديد . والواقع أن شارون أتم بشكل ما بناء حزبه الجديد
  . مجرد تلويح بالعصا أم خطوة يؤمن شارون بها وبقوة

وفي كل األحوال، وبصرف النظر عن النتيجة التي ستتمخض عن الصراع داخل الليكود، من الواضح أن 
فإذا جرى تقديم موعد االنتخابات التمهيدية فإن هذا يعني . د هذا التصويت ليست إسرائيل ما قبلهإسرائيل بع

ومن الواضح أن اإلطاحة بشارون تعني . إدخال إسرائيل في معركة انتخابية حامية في ظل وضع دولي حساس
 . وقت قصيردخول إسرائيل بقيادة نتنياهو في مسار تصادمي مع اإلدارة األميركية حتى ولو ل

فمعارضو شارون لن . أما إذا فاز شارون، وهذا مستبعد، فليس معنى ذلك أن األمور سوف تهدأ في الليكود
  .يسمحوا له بالتمتع بثمار هذا االنتصار حتى لو كان ثمن ذلك انشقاق الليكود

  2005-9-26السفير 
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