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  لتطويق التصعيد االسرائيليحرآة دؤوبة  .1

أن محمـود   : عمـان والقـاهرة   , غزة من   فتحي صباح وسائدة حمد    عن مراسليها    27/9/2005 الحياة   نشرت
 سيسعى خالل   ه بأن الحركة ستجد نفسها في مواجهة مباشرة مع السلطة، وان          , لخالد مشعل  تهديدات وجه   عباس

 في حال استمرت عملياتها، خصوصاً ان       الحركةب  محادثاته في القاهرة الى الحصول على ضوء أخضر لضر        
وفي ضوء التصعيد، تحرك المسؤولون المصريون علـى        .  الى مواجهة مع السلطة    هاهناك اطرافاً تحاول جر   

فبعد االتصاالت التي اجراها عمر سليمان مـع مـشعل، اتـصل            . اكثر من جبهة من اجل الحفاظ على التهدئة       
في غضون ذلك، كشف مروان المعـشر عـن          .تزاملودمشق القناعهم باال  مسؤولون مع قادة الجهاد في غزة       

   .السرائيلي اثناء زيارته المرتقبةوساطة سيقوم بها عبداهللا الثاني لنقل مطالب فلسطينية الى الجانب ا
 مصادر فلسطينية عـن أن الوفـد        هكشفتإلى ما   : رام اهللا  من   محمد إبراهيم  27/9/2005البيان    مراسل واشار
 لم  همنأوقالت   .ي المصري المقيم في غزة يلعب دوراً محورياً للجم العدوان، بتفعيل القواعد القديمة للتهدئة             األمن
 . صعوبة كبيرة فى إقناع حماس التي وجدت نفسها في مواجهة غير مخططة وألحقت بها خسائر كبيرة                وايواجه

 .ائل لتعزيز الهدنةومن جانبها قالت السلطة إنها ستواصل الحوار مع حماس وباقي الفص
ل سوالنا ان موجة العنف تبين ان الطريق لن يكـون           وق: وكاالتنقال عن    27/9/2005 العرب اليوم    وذكرت
وتابع هذه فرصة للفلسطينيين ليقنعوا المتشككين في اسرائيل وغيرها بـانهم يـستطيعون بالفعـل ادارة                 .سهال

 .دون القضاء على جهود السلطةودعت فرنسا اسرائيل الى ضبط النفس للحؤول  .شؤونهم
.  الواليات المتحدة امس االسرائيليين والفلسطينيين الى التزام الهدوء        وةدع 27/9/2005 الرأي األردنية    ونقلت

  . التزاماتها بوقف الهجمات وتفكيك المنظمات االرهابية السلطةوقال شون ماكورماك انه من المهم ان تحترم
  
   وقف العمليات من قرار حماس  متباينةمواقف .2

احمد قريع    ترحيب    :  وكاالت غزة   من   عبد الرازق أبو جزر   عن مراسلها    27/9/2005 األيام البحرينية    نشرت
  .  هذه الظروف   يسلكه الجميع في   يجب ان   وهو الخط الذي, جيد ومسؤول  قائال إنه   حماس بموقف
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أعرب عن اعتقاده      أن جميل المجدالوي  : غزة  من صالح النعامي  27/9/2005الشرق األوسط   وأشار مراسل    
 قال أمين مقبول القيادي في فتح إن        بينما  . له   ال داعي    واصفا إياه بأنه تنازل مجاني،       بأن موقف الحركة خاطئ،   

  .قرار هو موقف مسؤول ويتجاوب مع الحس الجماهيري والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني في قطاع غزةال
 حركة الجهاد رأت أن حماس غلبـت        أن :غزةمن   27/9/2005الخليج اإلماراتية     مراسل نونو طاهر ال  ونقل

  .المصلحة السياسية واألهداف االنتخابية في قرارها هذا
  في الجهاد نحن,خضر حبيبل وقإلى  :من رام اهللا 27/9/2005 القدس العربي  مراسل وليد عوضولفت

وأكد .  موقفها وأجندتها السياسية الخاصة بهاهالمرحلة، ولكن لغير مرتاحين حقيقة لموقف حماس في هذه ا
  . اي عدوان اسرائيليى سترد علته أن حركىعل

أن الحركة تتعامل مع قضايا شعبنا بعيـدا        من   سامي أبو زهري     هقال ما   :غزةمن   27/9/2005البيان   وذكرت
 .يست في حاجة إلى مزيد مـن النقـاط        حركة قوية ول  العن منطق المزايدة والحسابات الخاصة، مشيرا إلى أن         

  .وأوضح ان حماس قدمت هذه المبادرة، وبالتأكيد إن لم يستجب االحتالل لها سيعاد تقييمها بشكل مختلف
 محمود الزهار نفى أن تكون الحركة قد تعرضت         أن :غزةمن   26/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   وأورد

 إلى أن هذا القرار اتخذ داخل الحركة ثم تم إبالغـه للجهـات              لضغوط من أي طرف لكي تتخذ قرارها مشيراً       
  .المعنية

 اعتبـر فـي     عميت كـوهي  أن  :  عن مراسلها فتحي صباح من غزة والناصرة       27/9/2005 الحياة   وجاء في 
وتابع انه على رغم ان اعالن وقف العمليات خطوة مفاجئة الى درجـة             .  ان الحركة استسلمت للواقع    ,معاريف
فقدت صوابها بعد فشلها في االستعراض العسكري       , فهيإن الحركة لم تكن تبغي التصعيد منذ البداية          ف ,المهانة

ونقل عـن مـصادر فلـسطينية قولهـا ان الـضغط       .ذلكاعتقدت ان مناوشات بسيطة ستصرف النظر عن  و
 .تهدئةالل على    توجهت الى المخابرات المصرية لتعم     ها وان هاتراجعلالعسكري االسرائيلي هو السبب الرئيسي      

ويعتقد المعلق ان قيادة حماس بعد اغتيال رجاالتها السياسيين ما زالت هشة وان من بقي علـى قيـد الحيـاة                     
 الطامحـة   تهـا مضيفاً ان االعتقاالت التي نفذت في صفوف الحركة هددت بـشل قو            .أضحى يخشى االغتيال  

كتب أليكس فيشمان ان استئناف التهدئة لن يـصمد         من جهته،    .لتحقيق انتصار في االنتخابات التشريعية المقبلة     
ـ  الى ان الجـيش و     وأشار. طويالً وان حماس، حفاظاً على مكانتها، لن تتخلى عن العمليات االنتحارية           شاباك ال

يريان ان تزايد نفوذ حماس في مقابل تفكك السلطة هو مشكلة اسرائيل االستراتيجية بعد االنسحاب مـن غـزة       
وختم ان حجم المالحقة الشاملة التـي ينفـذها الجـيش سـتقرر نجـاح                . مسألة وقت  هاعوعليه كان الصدام م   

  .االستراتيجية االسرائيلية مقابل حماس أو عدمه وهذا النجاح يتعلق أساساً بالمثابرة
ـ  امـصدر أن  : ا ف ب، اب، رويترز، د ب ا، يو بي آي           نقال عن    27/9/2005 السفير   وأضافت  مـن   ا مقرب

وقال مسؤول اسرائيلي كبير،    . قرار جاء نتيجة االعتداءات االسرائيلية والضغوط المصرية      الشارون اعتبر ان    
  . لن تثبت جديتها في إنهاء العنف اال بحل نفسهاهامن جانبه، ان تل ابيب ال تزال تعتبر حماس عدوا وان

ـ أكت: جـدة وغزة  من  فهيم الحامد   وعبدالقادر فارس   عن مراسليها   27/9/2005 عكاظ   وأوردت  عـدد مـن     دي
, عودة الى ما دون الصفرال ينذر بعواقب وخيمة ويهدد ب      االسرائيلي المسؤولين الفلسطينيين والخبراء أن التصعيد    

العدوان أعاد إلى األذهان كل العنف والعسكرتارية التي تخلصت منها غـزة             :وفي هذا الصدد يقول نبيل شعث     
وقـال  , نم عن استهتار إسرائيلي فاضح بالقانون الدولي      عودة لمثل هذه األعمال هي ت     الوأن  , قبل أسبوعين فقط  

وإن كان هذا الموقف قـد      , إن موقف حماس األخير يصب في اتجاه نزع الذرائع من أيدي الحكومة اإلسرائيلية            
إعادة تكتيكـات   هو أيضا   ما سمي بإعادة انتشار قوات االحتالل       : ومن جانبه يقول حسن خريشة    , جاء متأخرا 

. االسـرائيلية وبهذه المرحلة بالذات يبدو أن الدم الفلسطيني دخل في لعبة االنتخابات  , لعدوانمن أجل ممارسة ا   
حذر عدد من المراقبين السعوديين من تحول قطاع غزة الى ساحة عمليات حرب اهلية علـى                من ناحية أخرى    

ت عولقد وق ,  من غزة   سليمان القرعاوي ان اسرائيل سوقت النسحابها      .دفمن ناحيته قال    . ضوء تصعيد الوضع  



 

 5

ان ,قـال  انمـار مطـاوع      . د أما. تهدئةالواعتبر موقف حماس موقف جيد سيعمل على        . فخالبعض الدول في    
يعني   لكي تبقى الن عودة االمن واالستقرار      ,المستفيد مما يجري هي بعض الفصائل الفلسطينية التي لم يسمها         

فهم الذين لـم يـستطيعوا   , تقع على عاتق الفلسطينيين انفسهمقال عبداهللا االفندي ان المسؤولية      و. نهاية نشاطها 
  .نسحابالاستيعاب تداعيات ا

 ان قرار حمـاس      يرون  محللون فلسطينيون  أن :ا ف ب   نقال عن    غزةمن   27/9/2005 الغد األردنية    وتناولت
مـساك بزمـام    جاء نتيجة لضغوط دولية واقليمية من جهة والدراك الحركة الهمية الحفاظ على شـعبيتها واال              

ـ قال يحيى رباح ان حماس ارادت تفادي ان يؤدي ذلك الى تعزيـز المطالبـة بنـزع                   حيث   .المبادرة سالح ال
واعتبر طالل عوكل من جهتـه ان الـشارع          .وادركت ان اطالق الصواريخ قد ينتهي بكارثة فلسطينية شاملة        
خالء باالضافة الى ان حماس     الرة قصيرة بعد ا   الفلسطيني لم يبد ارتياحا لعودة العدوان االسرائيلي بقوة خالل فت         

ورأى  .تقدم نفسها انها صاحبة قرار بمبادرتها الرد وهي تبادر الى التوقف وبالتالي على االخرين ان يتوقفـوا                
  .غازي حمد انه ال بد من التوافق بين حماس والسلطة حتى ال يتم استثمار االزمة الداخلية بينهما اسرائيليا

  
 اهرة اليوم للقاء مبارك القى إلعباس .3

وسيصطحب معه عدداً  , القاهرة للقاء حسني مباركىسيغادر محمود عباس اليوم ال :رام اهللا ـ من وليد عوض
ومن جهته  . األوضاع األمنية المتدهورةىمن كبار المسؤولين الفلسطينيين الطالع المسؤولين المصريين عل

 . اتفاق حولهى أزمة معبر رفح في محاولة للتوصل إل أيضانمبارك سيناقشاوقال نبيل أبو ردينة ان عباس 
 27/9/2005القدس العربي 

  
  غزة غير مستقلة وإسرائيل خلف األبواب: القدومي .4

 مجـزرة  حذر فاروق القدومي امس الفلسطينيين من مظاهر التسلح في اول رد فعل له بعد                : رويترز - تونس
 بعد أن ألقت حركة فتح بالالئمة على حمـاس فـي            هويأتي تحذير  .يوم الجمعة الماضي داعيا اياهم الى الوحدة      

  .واعتبر في تصريحاته ان غزة مازالت غير مستقلة. ذلك
  27/9/2005الوطن القطرية 

  
   فلسطيني لمنع المتسللين- تنسيق لبناني ، و الجهاد خارج العمليةحماس .5

 ضبطت اخيراً عدداً من االشخاص ينتمون فـي  في معلومات الحياة ان السلطات اللبنانية كانت: رندة تقي الدين 
 بزعامة أحمد جبريل وحركة فتح االنتفاضة بقيـادة أبـو           – القيادة العامة    -الدرجة االولى الى الجبهة الشعبية      

وبحـسب   .موسى اثناء محاولتهم التسلل من داخل االراضي السورية الى لبنان عبر منطقـة البقـاع الغربـي    
المعنية اوقفت العشرات منهم وبادرت في االسبوع الماضي الى تـرحيلهم بعـد ان              المعلومات، فإن السلطات    

كما ان السلطات تتقصى حالياً عن المعلومات التـي          .اخضعتهم الى التحقيق لتحديد اسباب تزايد تسلل المقاتلين       
قت انـسحاب   حصلت عليها، ومفادها ان عمليات التسلل تراجعت تدريجاً عما كانت عليه طوال المدة التي سـب               

اذ سجلت التقارير، اضافة الى نقل المقاتلين الفلسطينيين، حصول عمليات تهريـب            ،  الجيش السوري من لبنان   
وفي هذا السياق قالت مصادر امنية لـ الحياة ان حركتـي حمـاس              .للسالح الى لبنان من االراضي السورية     

بنقل أعداد من المقاتلين الفلسطينيين من سورية       والجهاد االسالمي غير مشمولتين بتهريب السالح الى لبنان او          
وأكـدت المـصادر ان الجبهـة       . الى المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتحديداً تلك الواقعة في ضواحي بيروت          

 – هي اكبر المستفيدين من تسلل المقاتلين وتهريب الـسالح، تليهـا حركـة فـتح                 – القيادة العامة    –الشعبية  
 ان حركة نقل المقاتلين واستقدام السالح تزايدت في نيسان الماضي من جانـب القيـادة                ولفتت الى . االنتفاضة

وأشارت الى  . العامة لتعزيز وجودها المسلح في قاعدة عسكرية كانت انشأتها في بلدة قوسايا في البقاع الغربي              
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اآلن على عدد من الحـراس      ان القيادة العامة اخلت اخيراً قاعدتها في بلدة الناعمة وبات الحضور فيها يقتصر              
الذين ال يظهرون بلباسهم العسكري، مؤكدة ان هذه القاعدة بالذات تحولت منذ اسابيع الى ما يـشبه المحطـة                   

  .الستقبال المقاتلين تمهيداً لتوزيعهم على المخيمات في بيروت
وب الى ان مخـيم     وعزت سبب حصر المقاتلين الذين يتم احضارهم الى الناعمة في مخيمات بيروت دون الجن             

عين الحلوة لم يعد يتسع لمزيد من المقاتلين، اضافة الى عدم قدرة الفصائل الفلسطينية التي ما زالـت خـارج                    
  .االطار التنظيمي لمنظمة التحرير على التأثير في الوضع الداخلي في المخيم

ألنصار و جند الـشام فـي       وكشفت المصادر عن معلومات تتعلق بتضاؤل عدد المقاتلين المنتمين الى عصبة ا           
عين الحلوة، من دون ان تحدد الجهة التي توجه اليها هؤالء، لكنها رأت ان من اسباب اختفاء هـؤالء وجـود                     

 لبناني مشترك بأن هناك من يحاول توظيفهم إلحداث ارباكات امنية داخل المخـيم او فـي                 -شعور فلسطيني   
وأوضحت المصادر ان الفصائل الفلسطينية تداعت الى        .للبنانيينالمنطقة المجاورة له ذات الكثافة السكانية من ا       

عقد اجتماع للنظر في خلفية انتقال المسلحين من سورية الى لبنان وبصورة غير شرعية، وقالت ان قيادتي فتح                  
علـى   القيادة العامة، نفتا حصول ذلك وأكدتا عدم عالقتهما بكل ما يشاع او يقال     –االنتفاضة و الجبهة الشعبية     

واذ استبعدت مصادر فلسطينية إمكان حصول تطورات دراماتيكية في داخل المخيمات، خصوصاً             .هذا الصعيد 
الجنوب، يمكن ان تؤدي الى اندالع الصراع الفلسطيني المسلح على مصراعيه فيها، قالـت فـي المقابـل ان                   

ة مسلحة الى االراضـي اللبنانيـة،       التصريح الذي ادلى به سلطان أبو العينين ونفى فيه دخول عناصر فلسطيني           
قوبل بانزعاج من مسؤولين مقربين من محمود عباس، إذ رأوا فيه محاولة للتغطية على قوى خارجـة عـن                   

وأكدت المصادر ذاتها ان القيادة الفلسطينية شددت على ضرورة االلتزام بالموقف الذي كان              .القيادة الفلسطينية 
 عندما زار بيروت اخيراً بعدم السماح ألي طرف بإقحامها في ملف الصراع             ابلغه ابو مازن للسلطات اللبنانية    

  . اللبناني او استخدامها طرفاً فيه–اللبناني 
  27/9/2005الحياة 

  
  المقاومة خيار استراتيجي مادام االحتالل موجوداً: نزال .6

ن القاهرة ال يعني بحـال      أكد األستاذ محمد نزال أن إعالن الحركة في قطاع غزة عن التزامها بإعال            :  بيروت
من األحوال أن تفقد حقها في الرد على العدوان، مشدداً على أن إعالن القاهرة ينص على حق فصائل المقاومة                   

وحول انتقاد بعـض الفـصائل لحركـة         .في الرد على العدوان الصهيوني، وهو ما تم بعد المجزرة في جباليا           
ضح نزال أن إعالن حماس ينسجم مع ما تم االتفاق عليـه فـي              حماس في أن إعالنها تم دون تشاور معها، أو        

وأكد نزال على أن المقاومة خيار استراتيجي مادام االحتالل موجوداً، مـشدداً            . القاهرة، وال يمثل موقفاً جديداً    
  .على أن وقف العمليات من قطاع غزة ال يعني وقفها في بقية األراضي الفلسطينية المحتلة
  27/9/2005  لإلعالمالمركز الفلسطيني

  
   تقصف أسديروت بأنواع جديدة من الصواريخالمقاومة .7

، رعد، أسماء لثالثة صواريخ محلية الصنع دخلت حـديثاً إلـى العتـاد              3، شهاب   1جود  :  وكالة قدس برس  
العسكري المتواضع الذي تمتلكه فصائل المقاومة الفلسطينية، والذي تـستخدمه فـي الـرد علـى المجـازر                  

والالفت للمتتبع أن هذه األنواع الثالثة مـن        . ، إضافة إلى الصواريخ الموجودة أصالً     )اإلسرائيلية(ءات  واالعتدا
وقد أعلن عنها خالل اليومين الماضيين فقط، حيث ذكـر أن            الصواريخ يمتلكها الجناح العسكري لحركة فتح،     

  داء األقصى استخدمت هذه وبحسب بيانات عسكرية تلقتها قدس برس فإن كتائب شه .بعضها طويل المدى
  

  .، ال سيما بلدة أسديروت رداً على مجزرة جباليا)إسرائيلية(األنواع من الصواريخ في قصف أهداف 
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  27/9/2005 المرآز الفلسطيني لإلعالم
  

   جثمان الشيخ خليل ومرافقيهتشييع .8
، خالل تشييعهما في خرج اكثر من عشرين الف فلسطيني خلف جثمان محمد الشيخ خليل ومرافقه نصر برهوم

وشارك في التشييع المئات من مقاتلي سرايا القدس وكتائب شهداء األقصى وألوية الناصر صالح . رفح امس
وأطلق مئات المقاومين النار في الهواء . الدين، وتقدمها قادة الجهاد وعدد من قادة فصائل المقاومة الفلسطينية

 . ح منذ شهورخالل موكب التشييع الذي يعد االكبر في رف
  27/9/2005السفير 

  
  غزة    تتواصل علىالغارات .9

افاد مصدر امني فلسطيني ان الطيران االسرائيلي اغار فجر اليوم على موقعين في خان يونس بجنوب قطـاع                  
وقال المصدر نفسه ان مروحيات هجومية قصفت مركزا تابعا لحركة فتح في خان يونس مـا ادى الـى                . غزة

وضح ان الطائرات المروحية نفذت غارة اخرى بعد دقائق قليلة واسـتهدفت محـال لتبـديل                وا. تدمير المركز 
وافاد شهود عيان ان المحل دمر والحقت اضرار في         . العملة ال يبعد سوى مائة متر عن مركز فتح المستهدف         

ث في بيـت    واكد المصدر االمني قصف الطائرات االسرائيلية لجسرين وطريق ثال        . عدد من المحال المجاورة   
حانون بشمال قطاع غزة مما اسفر عن تدمير الجسرين الواصلين بين مدخل بيت حـانون وجباليـا والحـاق                   

  . اضرار على الطريق الثالث في نفس المنطقة دون وقوع اصابات
  27/9/2005الرأي األردنية 

  
  من سكان القدس الشرقية% 40الجدار سيبعد اكثر من : االمم المتحدة .10

مم المتحدة في تقرير قدمه، امس االثنين، ان إسرائيل تواصل بذل جهود كبيـرة لتقليـل اعـداد                  اكد محقق لال  
الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية المحتلة وفي الوقت نفسه زيادة اعداد سكانها اليهـود لتقـويض                 

ان اسرائيل تواصـل توسـيع      واكد استاذ القانون دوجارد     . المطلب الفلسطيني لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية     
المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية وفي الوقت ذاته تمزيق القرى الفلسطينية عن طريق إزالـة المنـازل                 

واضاف دوجارد قوله في تقريره حتى في المدينة القديمة فـان المـستوطنات              .الفلسطينية واقامة حدائق عامة   
ذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية ، والذي تزعم انه ياتي لتحقيق            وقال ان الجدار ال    .اليهودية يجري توسيعها  

 الف فلسطيني من القدس حينما يتم االنتهاء من تشييده في القدس            55اهداف امنية، سيؤدي وحده الى ابعاد نحو        
 الف فلـسطيني اخـرين      50جدار سيبعد ايضا    الواضاف قوله ان     .الشرقية حسب المخططات المصادق عليها    

م وثائق هوية سكان القدس لكنهم يعيشون االن في قرى خارج حدود المدينة النهم ال يجدون مساكن داخل                  لديه
ومضى يقول هذا يعني ان الجدار       المدينة نتيجة لمصادرة االراضي والقيود المفروضة على البناء داخل المدينة         

  .لفا ا230 في المئة من فلسطينيي القدس الشرقية وعددهم 40سيضر اكثر من 
  27/9/2005 48عرب 

  
   يتظاهرون في بئر السبع ضد هدم البيوت الداخلعرب .11

 شخص من الجماهير العربية، خاصة من القرى غير المعترف بها في النقـب،              2500 لبى نحو    :ياسر العقبي 
دعوة المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب للتظاهر في مدينة بئر الـسبع ضـد سياسـة هـدم                     

بيرس -وقد رفع المتظاهرون األعالم السوداء داللة على حزنهم وغضبهم ازاء سياسة حكومة شارون            . يوتالب
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وناشطون مـن   نواب  وشارك في المظاهرة     .التي تواصل هدم بيوت سكان القرى غير المعترف بها في النقب          
  .األحزاب والمؤسسات الفاعلة في النقب ويهود تقدميون

  26/9/2005 48عرب 
  

   يقتحم عزبة الجراد ومخيم طولكرملاالحتال .12
اقتحمت قوات االحتالل مخيم طولكرم وعزبة الجراد شرقي طولكرم، وشنّت حملة مداهمات شملت عدداً مـن                

ومن ناحية أخرى، واصلت قوات االحتالل تشديد حصارها على مدينة طولكرم،            .المنازل، واعتقلت ثالثة شبان   
 المفاجئة التي تنصبها بين الفنية واألخرى على المفترقـات الرئيـسة            حيث شددت من إجراءاتها على الحواجز     

  .المؤدية للمدينة، وتقوم بالتدقيق في هويات المواطنين وتفتيش سياراتهم
  26/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   حقوقيتان تطالبان بتدخل دولي لوقف العدوانمؤسستان .13

ع الدولي، بالتدخل لوقف العدوان الـصهيوني المتواصـل علـى           طالبت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان المجتم    
الشعب الفلسطيني في  الضفة الغربية وقطاع غزة، وقالت كل من مؤسسة الضمير ومركز الميـزان لحقـوق                  

إن قوات االحتالل صعدت من انتهاكاتها بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غـزة، حيـث نفـذت                 : اإلنسان
المدنيين ومنازلهم والعديد من المؤسسات التعليمية والخدماتية، كما ونفذت العديد من           طائرات هجمات استهدفت    

  .الغارات الوهمية التي أحدثت رعباً شديداً طال جميع المواطنين خاصة األطفال
  27/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   البريد اإللكتروني يستغلون اسم سهى عرفاتنصابو .14

 نشاط نصابو البريد اإللكتروني ليـستغلوا اسـم أرملـة           في اآلونة األخيرة   تصاعد    :منير الماوري : واشنطن
عرفات للنصب على متلقي الرسائل العرب، في محاولة منهم للحصول على رد يحمل معلومات عن حـسابات                 
 بنكية، ثم يحاولون بعد ذلك معرفة تاريخ ميالدك ومعلومات شخصية عنك يستطيعون بواسطتها التحايل علـى               

الرسـالة   .البنوك لسحب أموالك أو جزء مما في رصيدك، فتصبح أنت الضحية بدال من أن تستفيد سنتا واحدا                
اإللكترونية المزيفة المذيلة باسم سهى عرفات، تزعم أن سهى عرفات اغلقت حسابات بنكيـة فـي سويـسرا،                  

رسالة، وللمزيد من التفاصيل علـى      ولديها كميات من النقود السائلة تريد إيداعها في حساب الشخص المتلقي لل           
المتلقي أن يتفاوض مع أخيها عبر عنوانه اإللكتروني في بريطانيا، مع العلم بأن سهى عرفات تقيم في باريس                  

  .وليس في لندن
  27/9/2005الشرق األوسط 

  
  العامالت في األراضي الفلسطينيةالنساء .15

النساء العامالت في األراضي الفلسطينية يعملن من % 38 أن أمسأعلنت زهيرة كمال، وزيرة شؤون المرأة،
واوضحت انه بعد دراسة واقع المرأة فيه هذه الوظائف تبين ان نسبة قليلة جداً  .في نطاق الوظائف الحكومية

من النساء العامالت وصلن الى مراكز قيادية داخل مؤسسات السلطة الوطنية، حيث وجد أن المرأة حصلت 
  . من النساء العامالت يشاركن باعالة اسرهن275كز القيادية علماً ان فقط من المرا % 12على 
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ودعت الوزيرة كمال خالل اجتماع عقد في مقر االتحاد العام للمرأة الى ايجاد خطة وطنية شاملة تهدف الى  
 توافق الدراسة االكاديمية مع متقضيات سوق العمل المحلي والى رفد الخريجين بمهارات ودورات متخصصة

 .تؤهلهم لخوض غمار الحياة العملية بنجاح ومهارة
  26/9/2005وفا 

  
  مشروع موائد الرحمن إلفطار الصائمين في فلسطين .16

 أن الهيئة شرعت عبر ممثليها في األراضي الفلـسطينية           اإلماراتي أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الهالل األحمر      
 ألف درهم وجـاري  680 ماليين و3ذها بتكلفة قدرها  سيتم تنفي والتيلتنفيذ مشروع موائد الرحمن في فلسطين 

العمل لمباشرة التنفيذ ليستفيد من المشروع الصائمون في ساحة المسجد األقـصى والـضفة الغربيـة وأسـر                  
  .المعاقين واألرامل واأليتام وطلبة الجامعات وعدد من المساجد في الضفة وقطاع غزة

  27/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

   فلسطينيا90اعتقال : االتحملة اإلعتق .17
 مقاوما من حركتي حماس والجهاد 90أعلن متحدث باسم الجيش االسرائيلي ان قوات االحتالل اعتقلت، امس، 

 اشخاص ال 207 ساعة على حملة اعتقاالت اولى ادت الى توقيف 24االسالمي في الضفة الغربية، وذلك بعد 
 . سيما من حماس والجهاد، في مختلف انحاء الضفة

  27/9/2005السفير 
  

  األسيرات في السجون الصهيونية يعلّن إضراباً عن الطعام .18
أعلنت األسيرات في سجون االحتالل الصهيوني اإلضراب جزئياً عن الطعام احتجاجاً على عملية القمع التـي                

باً مفتوحاً،  مهددات بتصعيد هذا اإلضراب ليكون إضرا     . تنتهجها سلطة السجون في معتقل تلموند للنساء بحقهن       
وأفاد محامي نادي األسير، الذي زار عدداً من األسيرات في السجن إن إدارة السجن            .إذا لم يتغير الوضع القائم    

قامت بعملية قمع وحشية لألسيرات، واتخاذ إجراءات صارمة بحقهن، مما دفـع األسـيرات التخـاذ قـرار                  
ونقل المحامي عن األسيرة رائدة محمد جـاد اهللا          .بإضرابات جزئية عن الطعام احتجاجاً على هذه اإلجراءات       

من نابلس قولها إن إدارة السجن قامت بافتعال مشكلة مع األسيرات في الساحة، حيث تم رش الـسجن بالغـاز              
وقامـت   .باختناق، وهو الذي ولد داخل سجون االحتالل      ) عامين(المدمع، مما أدى إلى إصابة الطفل نور غنام         

نية في أعقاب ذلك باتخاذ سلسلة من العقوبات الصارمة بحق األسيرات، حيث تم عـزل               سلطة السجون الصهيو  
أكد نادي األسير الفلسطيني في بيان له أنه تم شـبح األسـيرات،              و .سبعة منهن ووضعهم في زنازين انفرادية     

  .الالتي تقرر عزلهن، ليلة كاملة في العزل دون غطاء وقامت السجانات بضربهن
  27/9/2005 ني لإلعالمالمركز الفلسطي

  
  االت في الضفة تشمل اربعة صحفيينحملة االعتق .19

اعتقلت قوات االحتالل في ساعة مبكرة من فجر األحد          :فلسطين المحتلة  26/9/2005الشرق القطرية   نشرت  
الصحافي نزار رمضان مراسل الشرق في األراضي الفلسطينية، ومدير مؤسسة المستقبل للدراسات واإلعـالم              

وقال منتصر رمضان نجل األسير إن قوات كبيرة من جيش االحتالل حاصرت منزله واقتحمـوه               . خليلفي ال 
  . وشنوا حملة تفتيش في البيت ثم اقتادوا والده إلى االعتقال
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إنها تنظر بخطورة بالغة إلى     حيث قالت    كتلة الصحافي الفلسطيني     هقالت  ما 26/9/2005 48عرب  وذكر موقع   
باعتقال اربعة صحفيين فلسطينيين في اطار حملة االعتقاالت التي شنها خـالل اليـومين              قيام جيش االحتالل    

الماضيين في الضفة الغربية، واعتبرت ذلك محاولة إلخراس الكلمة الفلسطينية الصادقة وخنق الحرية وتقييـد               
طير ضد الـشعب    واعربت الكتلة في بيان لها عن تخوفها من أن يكون ذلك مقدمة لتصعيد خ             . العمل الصحافي 

عتقلت قوات االحتالل الصحافي ساري عرابي والصحافي محمد        كما ا  .الفلسطيني والصحافيين ووسائل اإلعالم   
  .  حمد من منطقة سلواد

  
   يناشدون الملك الضغط على اسرائيل لإلفراج عنهماألردنيوناألسرى  .20

لسعي والضغط على الجانب االسـرائيلي      لالملك  ناشد االسرى االردنيون في السجون االسرائيلية       :  ماجد توبة 
  . خالله زيارته المرتقبة الى اسرائيل، لإلفراج عن جميع االسرى االردنيين

  27/9/2005الغد األردنية 
  

  ليكودال واقبال كثيف على التصويت في مشحونةأجواء  .21
على واقع سياسي جديـد     يجمع المراقبون في اسرائيل على أن الدولة العبرية تفيق اليوم           : الناصرة أسعد تلحمي  

ليكود على اقتراح الجناح نتانياهو تبكير موعد انتخاب زعـيم للحـزب            المع ظهور نتائج التصويت في مركز       
يقوده في االنتخابات العامة، وهو واقع سينعكس حتما على مجمل األوضاع السياسية داخل اسرائيل ويلقي بأثره              

وشـهد يـوم     .العملية السياسية المتعثرة أصال مع الفلسطينيين     على األوضاع عموما في المنطقة وتحديداً على        
أمس إقباال كبيرا على صناديق االقتراع وسط أجواء مشحونة بين معسكر نتانياهو والمتمـردين مـن جهـة،                  

 آالف من أعضاء مركزية ليكود، إذ تبادل معـسكرا          3وجاءت االنتخابات التي يشارك فيها       .ومعسكر شارون 
 االتهامات أمس في شأن األحداث التي شهدها مركـز الحـزب أول مـن أمـس وتعطيـل                   شارون ونتانياهو 

  .الميكرفونات
  27/9/2005الحياة 

  
  فوز شارون على نتنياهو  .22

دل فرز غالبية اصوات اعضاء مركز الليكود، الليلة الماضية، على تغلب شارون على نتنياهو فـي المعركـة                  
فقد صوت غالبيـة اعـضاء مركـز         .داخلية على رئاسة حزب الليكود    على تقديم موعد االنتخابات التمهيدية ال     

 أصـوات، مـا     104وقد تغلب شارون على نتنياهو بفارق        .الليكود ضد اقتراح نتنياهو وأيدوا موقف شارون      
يعني ان فوز شارون لم يكن نوعيا، بل اعتبره المحللون مؤقتا، وقال مراقبون سياسيون في اسرائيل انه علـى                   

وز شارون اال انه ال يزال يواجه مشكلة جدية في الليكود، تتعلق بادارة حزب يعارضه فيه مـا ال                   الرغم من ف  
  .يقل عن نصف اعضائه

ولفتت الوزيرة ايتسيك التي كانت تتحدث للقناة االولى للتلفزيون االسرائيلي ان علـى شـارون االن مواجهـة                  
لية في الليكود فنزعوا عمليا ثقتهم بـه واضـافت ال           وزراء في حكومته دعوا الى تقديم موعد االنتخابات الداخ        
  ".ادري كيف سيتعامل رئيس الوزراء مع هؤالء الوزراء غدا

واعتبر نتنياهو، في تصريحات ادلى بها لالذاعة االسرائيلية، صباح اليوم، ان فوز شارون مؤقتا، وانه يتقبـل                 
ودعا شارون الى االلتزام بمواصلة المنافـسة  . يةقرار المركز، ويثق بأنه سيهزم شارون في االنتخابات التمهيد    

  .ويلمح بذلك الى احتمال تخلي شارون عن المنافسة وتشكيل حزب جديد. على رئاسة الحزب
من اعضاء مركز الليكود اشاركوا في التصويت وقد        % 91.4وذكرت وسائل االعالم االسرائيلية ان اكثر من        

  %.47.7ب نتنياهو والى جان% 51.4صوت الى جانب موقف شارون 
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 ان خسارة شارون كانت ستؤدي الـى        48وقال ريغف والذي يعتبر احد اركان معسكر شارون، لموقع عرب           
 بدال من ان يترأس الليكود شخصية معروفة بصالبتها وتتمتع بترحيب في كـل دول               :واضاف .انهيار الليكود 

وتابع انه في حال فاز نتنياهو فان الليكـود          .فحسبالعالم فانه سيترأس الليكود شخصا يتقن الدراما التلفزيونية         
  .سيعود الى صفوف المعارضة وسيحتاج االمر لسنوات طويلة حتى يعود الى سدة الحكم في اسرائيل

  27/9/2005 48عرب 
  

   وحزام أمني جوية اتشارون كلل فوزه بغار .23
و كلل فـوزه هـذا بارسـال    بعد ساعات قليلة من فوز شارون على نتنياه      : 27/9/2005 48عرب  نشر موقع   

وحسب مصادر اعالمية لم يسفر الهجوم الذي شـنه قبـل            .الطيران الحربي لشن غارة جوية على قطاع غزة       
، عن وقوع اصابات في صفوف الفلسطينيين، اال ان شهود عيان في بيـت حـانون قـالوا ان                   )الثالثاء(الفجر

سرائيلي انهما كان يـستخدمان كممـر النتقـال         وزعم الجيش اال  . القصف االسرائيلي اسفر عن تدمير جسرين     
يجعلون حياة الفلسطينيين العاديين وتحركاتهم جيئة وذهابا اكثر        ) اسرائيل(وقال اسماعيل احمد انهم      !!النشطاء
  .صعوبة

واتهم الجـيش مكتـب     . وبعد ذلك بدقائق دمرت غارة جوية اسرائيلية مكتب صرافة ومدرسة في خان يونس            
وربما يكـون موقـف      .مع نشطاء حماس لكن سكانا محليين قالوا ان صاحبه ينتمي الى فتح           الصرافة بالتعاون   

وجاءت الـضربات   . شارون قد تعزز بين المتشددين في ليكود بعد ان قتلت اسرائيل أحد قادة الجهاد االسالمي              
 .الجوية اثناء انعقاد اللجنة المركزية لليكود

اسرائيل تجاهلـت قـرار حمـاس وقـف     أن  27/9/2005ياة الح ذكرت غزة فتحي صباح  وعن مراسلها في    
عملياتها العسكرية انطالقاً من غزة وواصلت هجماتها وغاراتها على أهداف مدنية في غزة امس لليوم الثالـث                 

سبع غارات حقيقية وغارات وهمية عدة على       16وشنت مروحيات عسكرية أباتشي وطائرات اف       . على التوالي 
  . القطاع، ونجا ثالثة قياديين من محاولتي اغتيالمنازل وأهداف مدنية في

نجا القيادي في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، هشام عبد ربه من محاولة اغتيال عنـدما قـصفت طـائرة                    و
اسرائيلية منزله بصاروخ واحد على االقل ادى الى تدميره والحاق اضرار في منازل مجاورة واصابة امـرأة                 

  .في العينينوزوجها من جيرانه بجروح 
كما نجا قياديان في كتائب شهداء االقصى، هما رائد العايدي وياسر الخطيب من محاولة اغتيال عندما اطلقـت                  

وقصفت طائرات  . طائرة اسرائيلية صاروخاً في اتجاه مركز الشهيد مجدي الخطيب الثقافي في رفح فجر أمس             
ا اطلقت صاروخاً على ورشة صـناعية فـي         كم. اسرائيلية ورشة خراطة في حي عسقولة في غزة فجر أمس         

على منطقة غير مأهولة تقع قرب منطقة ايرز الصناعية شمال           16منطقة معن فجراً، فيما اغارت طائرت اف        
ضرار في ورشتين مجاورتين، احداهما للمعـدات       أالقطاع بثالثة صواريخ، ما ادى الى اصابة مواطنة والحاق          

  . ياه الري البالستيكيةالزراعية واالخرى النتاج خراطيم م
كما اطلقت الطائرات   .  عصر أمس لتشن غارات وهمية تجتاز اثناءها حاجز الصوت         16 طائرات اف    تداعو

ايضاً صواريخ عدة في اتجاه مناطق خالية شمال القطاع قالت اسرائيل انها تستخدم لشن هجمات بالـصواريخ                 
  .ت في صفوف الفلسطينيينصاباإعلى بلدات اسرائيلية، من دون ان يبلغ عن وقوع 

 طاهر النونـو  وغزة  آمال شحادة     والقدس   ما نقله إليها مراسليها في     27/9/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  
أعلن مواصلة العدوان إلى حين القضاء على البنى التحتية للتنظيمات الفلـسطينية            اً   إسرائيلي اً عسكري اًمصدرأن  

  . وقادتها
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نية أمس أن الجيش اإلسرائيلي أبلغ رسميا األمن الفلسطيني بأنه شرع فـي بنـاء               وذكرت مصادر أمنية فلسطي   
منطقة أمنية عازلة بين شمال غزة والكيان بغية منع مسلحين فلسطينيين من اطالق صواريخ محليـة الـصنع                  

  . 48على أراضي فلسطين 
إن اسـتهداف المنـشآت     : انقال مركز الميزان لحقوق اإلنـس     : 27/9/2005األيام الفلسطينية   كتب مندوبو   و

المدنية، ومواصلة سياسة العقاب الجماعي، والحصار المفروض على مواطني غزة، يـشكل انتهاكـاً جـسيماً                
  .لقواعد القانون الدولي

وطالب المجتمع الدولي، ال سيما األطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف، بـالتحرك العاجـل لوقـف الجـرائم                  
  .ن الفلسطينييناإلسرائيلية، بحق المدنيي

  
  اسرائيل تتهم حماس بخطف وقتل مواطن اسرائيلي  .24

أعلنت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أنه جرى العثور على جثة مستوطن إسرائيلي           : 27/9/2005البيان  نشرت  
وقالت المصادر أن المستوطن يسكن في مستوطنة جفعات زئيف بـالقرب           . مقتوالً في بلدة بيتونيا قرب رام اهللا      

لقدس وقد اختفت آثاره يوم االربعاء وعثر الجيش اإلسرائيلي على جثته في ساحة قريبة من أحد المصانع                 من ا 
وقالت مصادر فلسطينية في مكان الحادث أن قوات كبيرة من الجـيش            . في منطقة بيتونيا أثناء اقتحامه المدينة     

ولم تعلـن أي مـن      . يات عملية القتل  اإلسرائيلي والشرطة هرعت إلى المكان للتحقيق في الحادث ومعرفة خلف         
ويدور الحديث عن أن المستوطن كان لديه تجارة مع شـبان           . الفصائل الفلسطينية حتى اآلن مسؤوليتها للعملية     

ولم تفـصح الـشرطة االسـرائيلية أو         .فلسطينيين وأنهم استدرجوه يوم الخميس إلى المدينة ويبدو انهم قتلوه         
  )أ.ب.د. (ية أم أمنية لكنها ترجح أن الرجل قتل على يد فلسطينيين هناكالشاباك اذا كانت الحادثة جنائ

مصادر امنية اسرائيلية قالت ان اسرائيليا من القدس اختطف وقتل على     أن   26/9/2005 48عرب  وذكر موقع   
  . وقالت المصادر ان االسرائيلي اختطف وقتل على خلفية قومية .ايدي ناشطين من حماس

  
   في مواجهة ضارية مع حماسنقف اليوم: شالوم .25

 اليوم نحـن    : خالل اجتماع أعضاء المركز في الليكود      األحد قال شالوم أثناء كلمة ألقاها مساء        :القدس المحتلة 
  .نقف في مواجهة ضارية مع حماس، األمر الذي يتطلب منا وحدة حزبية داخلية تكون بمستوى هذا التحدي

  27/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  حتالل يهدد بإطالق النار على كل فلسطيني يقترب من السياج الحدودياال .26
هددت قوات االحتالل بأنها ستطلق النار باتجاه كل فلسطيني يقترب من السياج الحدودي شمال وشرق محافظة                

ج إنه لن يسمح للفلسطينيين باالقتراب من الـسيا       : وقالت على لسان متحدثها لوسائل اإلعالم، أمس       .شمال غزة 
 متر، مشيرة إلى أنها أبلغت الجانب الفلسطيني، عبر لجنة االرتباط المـشترك             600الحدودي حتى مسافة نحو     

وأثار هذا القرار تخوفاً شديداً لدى المواطنين المقيمين على بعد           .بهذا القرار، وهو ما أكدته المصادر الفلسطينية      
عون من االقتراب من أراضيهم الزراعية، بموجـب        مئات األمتار غرب السياج الحدودي، كما سيمتنع المزار       

  .هذا القرار
  27/9/2005األيام الفلسطينية 

  
   موفاز باغتيال قائد سرايا القدسليكود هنأواالقادة  .27
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ليكود هنأوا موفاز على تمكنه من اغتيال الشيخ محمد الشيخ خليل           الكشفت مصادر اسرائيلية ان اعضاء       :غزة
ولى من نوعها صفق المئات من أعضاء مركز الليكود عندما أعلن رئيس المركز             وفي ظاهرة هي األ   . ومرافقه

وقال اننا نحيي موفاز على هذا االنجاز الرائع بحق اخطـر            .هنغبي على المأل ان جيش االحتالل اغتال خليل       
  .المطلوبين الذين آذوا إسرائيل كثيراً

  27/9/200البيان 
  

  يهودي أميركي خطط الغتيال شارون .28
اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن السلطات اإلسرائيلية بدأت إجراءات لطرد يهودي متشدد يحمل الجنـسية              ذكرت  

وأضافت اإلذاعة ان الشين بت امر بتوقيف الرجل اسـتناداً          . األميركية، ويشتبه في أنه خطط الغتيال شارون      
وقالت معاريف  . ي القدس الشرقية  وقد اعتقلته الشرطة مساء الجمعة ف     . إلى معلومات عن عزمه اغتيال شارون     

  أ ف ب .  إن الرجل يدعى شينور زلمان هاتسيلكيفيتس وأصله من نيويورك
 27/9/2005البيان 

  
  العالج الطبي عن فلسطينيي القطاع تتهم اسرائيل بمنع منظمة .29

ري عـن   اتهم تقرير اصدرته منظمة أطباء لحقوق االنسان االسرائيلية اسرائيل بمنع العالج الطبـي الـضرو              
  .المرضى في غزة بسبب االغالق الذي فرضته على القطاع منذ بدء عملية فك االرتباط

وقال التقرير ان شكاوى وصلت الى منظمة اطباء لحقوق االنسان افادت مئات المرضى في غـزة بقـوا دون                   
ـ    .عالج طوال الفترة الماضية منذ بدء تنفيذ فك االرتباط قبل حوالي شهر ونصف             ة علـى ان    واكـدت المنظم

مرضى السرطان في القطاع والذين درجوا على الحصول على العالج في اسرائيل لم يحصلوا على تـصاريح                 
من جهة اخرى قال التقرير ان السلطات االسرائيلية تحـاول           .تمكنهم من الوصول الى مستشفيات في اسرائيل      

يل االمر الذي يعني استحالة تلقي هؤالء       منع تقديم استئنافات على منع مرضى فلسطينيين من الدخول الى اسرائ          
  .المرضى على العالج الطبي الالزم النقاذ حياتهم في احيان كثيرة

  26/9/2005 48عرب 
 

  ترفض السماح للمشايخ الدروز بزيارة سورية ولبنان اسرائيل .30
 شيخا 246به ردت المحكمة العليا االسرائيلية امس االلتماس الذي كان تقدم  :الناصرة من زهير اندراوس
 قبل أكثر من سنة، للسماح لهم بدخول االراضي اللبنانية والسورية، مسوغة 48مذهبيا درزيا من مناطق الـ

ففي الجلستين األخيرتين استمعت المحكمة الي . رفضها بدواٍع أمنية، استمدتها من تقارير المخابرات العامة
 .حاميهمتقارير المخابرات العامة بدون حضور الملتمسين وال م

  27/9/2005القدس العربي 
  

  ماحاش قّزمت قوة االدلة في تقرير لجنة اور : هآرتس .31
سيغال جاء فيه ان تقريـر      . نشرت هآرتس االثنين مقاال بقلم محلل الشؤون القانونية والقضائية في الصحيفة د           

لعليـا فـي اسـرائيل      ليس نهاية الطريق وان بامكان المحكمـة ا       ) ماحاش( وحدة التحقيقات مع افراد الشرطة    
 ان ماحاش لم تستنفذ االجراءات القضائية بهدف الحصول على تصريح           قالو. معارضة نتائج التحقيق ورفضها   

لتشريح جثامين الشهداء على الرغم من معارضة قسم من ذوي الشهداء، من اجل التحقيق في شـبهات حـول                   
دعية العامة السابقة اربيل بوقف تحقيق ماحاش       موانتقد سيغال قرار ال    .عدم وجود مبرر للشرطة باطالق النار     
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لكن الكاتب لفت الى امر هام وهو انه في واقع االمر اوقفت ماحاش التحقيق قبـل                . بسبب بدء عمل لجنة اور    
  . صدور قرار اربيل وعلى ما يبدو لالسباب ذاتها التي وضعتها اربيل

رغم ذلك فان الـشك  . ة جمع االدلة صعبة جداواضاف ان فشل ماحاش في التحقيق الجنائي وتجميده جعل مهم     
في قوة االدلة ال يتوجب ان يؤدي بالضرورة الى االمتناع عن تقديم الئحة اتهام شريطة ان يكون المدعي العام                   

وكان بامكان ماحاش العثور على هذا االحتمال، لو ارادت، من خـالل            . مقتنعا بان ثمة احتمال معقول لالدانة     
  . ذي قامت لجنة اور في مجال الدلىالتحليل الشامل ال

ان تقرير ماحاش قزم قوة االدلة والمعطيات واستخالصات لجنة اور فيما يتعلق بتسويغ اطالق النار مـن دون                  
وخلص سيغال الى ان مصداقية قرار ماحاش يمكن اختبارها فقط في المحكمة العليا عندما تقدم               . مبررات مقنعة 

  .شلها االلتماسات ضد قرار ماحا
  26/9/2005 48عرب 

  
  لحاخامات صرف رواتب ايوقفالكيان  .32

 طالت األزمة االقتصادية الخانقة التي يعانيها الكيان الصهيوني منذ اندالع انتفاضة األقـصى              : القدس المحتلة 
فقد طلب النائب أورليف رئيس المفـدال   .الحاخامات اليهود والمجالس الدينية إضافة إلى عدد كبير من المشافي

ن الحاخامين األكبرين للكيان السماح بتعطيل كافة الخدمات الدينية في البالد، وذلك بسبب عدم صرف رواتب                م
وقـال لإلذاعـة     .الحاخامات ومستخدمي المجالس الدينية بصورة منتظمة منذ مدة تزيد علـى ثالثـة أعـوام              

أن سبب منع صرف الرواتب يعـود  إن هذا الوضع ال يطاق وينطوي على العار، مشيراً إلى : الصهيونية اليوم 
  .إلى تلهف الحكومة الصهيونية إللغاء المجالس الدينية بحذافيرها

  27/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 رائيلية في رالي الفراعنة المصري سيارات إس3 .33
يزة  انطلقت السيارات المشاركة في رالي الفراعنة صباح االثنين من قرب اهرامات الج:القاهرة أ ف ب

وهي المرة االولى التي . بمشاركة مئة سيارة ومثلها من الدراجات النارية بينها ثالث سيارات لفريق اسرائيلي
وقال المشاركون لمصور وكالة فرانس برس، انهم حضروا االحد . يشارك فيها فريق اسرائيلي في هذا السباق

 . بعد مضايقات من قبل االمن المصري عند نقاط العبور
  27/9/2005 السفير

  
  توصية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في االتفاقات التجارية .34

أكد اقتصاديون وخبراء في الشؤون القانونية المنظمة للعالقات التجارية، ضرورة تمكين مؤسسات              :حامد جاد 
ـ                  الع القطاع الخاص، من المشاركة في أية اتفاقات تجارية مزمع عقدها في المرحلة المقبلة والعمل علـى إط

وتعريف القطاع الخاص الفلسطيني بإجراءات العمليات التجارية الدولية والقانونية الناظمة للعالقات التجاريـة،             
وأوصى متحدثون في ورشة عمل ، نظمها أمس،         .والكفيلة بحماية أموال ومصالح التجار وتعاقداتهم الخارجية      

 بتمويـل مـن وكالـة التنميـة األميركيـة           DAI، الذي تديره شركة البدائل التطويرية       RERمشروع إنعاش   
USAID                ببلورة رؤية اقتصادية فلسطينية يقودها القطاع الخاص ويطلع من خاللها بالدور الريادي في إقامـة 

وانتقد محافظ غزة بصفته رئيس الغرفـة التجاريـة تغييـب            .المشاريع التنموية وصياغة العالقات االقتصادية    
ة االتفاقات التجارية الدولية واإلقليمية التي وقعتها السلطة في وقت سابق مع            القطاع الخاص ومؤسساته عن كاف    

  .العديد من األطراف
  27/9/2005األيام الفلسطينية 
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  مؤشر سوق فلسطين المالية يسجل ارتفاعا .35

 .حقق، أمس، مؤشر سوق فلسطين لالوراق المالية ارتفاعا عقب هبوط حاد كانت شهدته السوق، أول من امس                
وتـاثر   %.0ر54 نقطة ما نسبته     4ر65 نقطة بارتفاع قدره     862ر17ق المؤشر العام للسوق القدس على       واغل

  . شركة جرى التداول على اسهم لها19 من بين 8مؤشر القدس بارتفاع اسعار 
  27/9/2005األيام الفلسطينية 

  يأمل بجذب استثمارات خاصةسنقرط  .36
 ومليـاري   1‚5ه يأمل بجذب استثمارات خاصة تتـراوح بـين          قال مازن سنقرط وزير االقتصاد الفلسطيني ان      

وفي اطار االصالحات االقتـصادية      ‚ دوالر سنويا خالل اول ثالث سنوات بعد االنسحاب االسرائيلي من غزة          
 لخصخصة كل الشركات المملوكة للحكومة مثل مطـار غـزة           2006تخطط السلطة الفلسطينية ابتداء من عام       

  . الوطنية وميناء مزمع على البحر المتوسط والدعوة الى عطاءات اجنبيةوشركات االسمنت والنفط
  27/9/2005الوطن القطرية 

  
  فلسطيني يحصل على لقب أصغر عالمفتى  .37

 سنوات المعروف باسم طارق انجازاً كبيراً باكتشافه نظرية         8حقق الطالب براء شراري     :  نادر زهد  -سلفيت  
 بحيث يتمكن من الوصول     .خطوات عمليات الضرب لألعداد الطويلة    في الرياضيات تقوم على أساس اختزال       

الى حاصل ضربها في أقصر مدة ال تتعدى الثواني، ويتم ذلك كتابة أو شفوياً وقام ثالثة مـن كبـار علمـاء                      
 لم تعرف من ذي قبل وبناء عليـه         هاالرياضيات في بريطانيا وألمانيا وفرنسا باختبار النظرية وأجمعوا على ان         

 .، وتشجيعاً له قامت جامعة اكسفورد بتبنيه ليكمل دراسـته         ذلك اعطاءه لقب عالم في الرياضيات بسبب        اوقرر
  .ن هذا العالم هو من مخيم عين الحلوة ويعيش في لندن منذ سنواتأ يشار إال

  27/9/2005الحياة الجديدة 
  

  جمعية مغربية تعارض زيارة وفد إسرائيلي للرباط .38
 جمعية العمل الوطني لمساندة العراق وفلسطين وزارة الصحة المغربية إلى إلغـاء              دعت : محمد أيت بوسلهام  

 أكتوبر القادم، و جاء في بيان للجمعية، المعروفة بمواقفهـا المـساندة             11زيارة الوفد اإلسرائيلي المقررة يوم      
مي يؤكـد بأسـف أن      للقضية الفلسطينية والمناهضة للحرب في العراق، أن هذا االنزالق التطبيعي لقطاع حكو           

هناك إصرارا من جهات معينة على جر المغرب لمستنقع التطبيع مع الكيان الـصهيوني ضـد إرادة الـشعب                   
وشدد البيـان علـى      . المغربي، وضربا لمصالح أمتنا التي تلزمنا بالتصدي للعدو الصهيوني بدل التطبيع معه           

جل إلغاء هذه الزيارة المذلة والتعبئة من أجـل         ضرورة التدخل الفوري للوزير األول السيد إدريس جطو من أ         
  . مواجهة كل مخططات التطبيع التي تستهدف مؤسساتنا االقتصادية والثقافية والسياسية والتربوية

  26/9/2005الشرق القطرية 
  

  لتطبيعاالكويت تنفي بشدة نية  .39
لصهيونية، عن عـزم الحكومـة      نفى مصدر كويتي رفيع المستوى، ما تناقلته وسائل اإلعالم ا           :محمد العجمي 

الكويتية التطبيع مع إسرائيل، وأكد ل الخليج أن التسريبات الكاذبة التي تقوم بها على فترات متباعـدة إحـدى                   
وسائل اإلعالم اإلسرائيليةمجرد أالعيب دعائية اعتدنا عليها ولم نعد بحاجة لتكذيبها ، وقال لقد رفضنا وبشكل                

زير خارجيتنا محمد الصباح ليلقي كلمة الكويت أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة            حاسم أن يقدم سيلفان شالوم و     
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منذ أيام، مع أنه كان رئيس الجلسة، وطلبنا من كوفي أنان أن يدعو بنفسه الكويت لتقول كلمتها، فكيف نرفض                   
  مجرد تقديم بروتوكولي ونقبل التطبيع؟ 

  27/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

  يبات لعقد قمة ثالثية بين الملك وعباس وشارونال ترت: المعشر .40
 مروان  األردنينائب رئيس الوزراءأن  :إيمان الفارس عن مراسلتها 27/9/2005 الغد األردنية ذكرت
ارييل شارون و محمود عباس خالل زيارة  و أية ترتيبات لعقد لقاء ثالثي بين عبداهللا الثاني  نفىالمعشر
وقال المعشر، خالل  .ة األسبوع الحالي، إلى مناطق السلطة الفلسطينية واسرائيل، المتوقعة قبل نهايعبداهللا

  . ملك إلى مناطق السلطة الفلسطينيةمؤتمر صحافي ، إنه ال يوجد جدول أعمال محدد لزيارة ال
 المعشر بأن االحداث االخيـرة التـي شـهدتها          ارأقر: نيفين عبد الهادي   من   27/9/2005 الدستوروأضافت  
ونفـى  .ك على استمرارية العمليـة الـسلمية      ة وتحديدا في اراضي السلطة الوطنية ألقت بظالل من الش         المنطق

المعشر ان يكون االردن قد طرح على اإلدارة األمريكية مشروعا بضم الضفة الغربية مستقبال كإقليم رابع تابع                 
  .له
  

  اتخاذ خطوة نحو إسرائيلحمد بن جاسم ينفي قوله يجب  .41
بـشأن  ‚  بن جاسم بن جبر مانسبته إليه بعض الصحف عقب لقائه في نيويورك سـيلفان شـالوم                نفى حمد :  قنا

‚ موضحا أنه غير صحيح بالكامـل     ‚ وفتح صفحة جديدة معها   ‚ ضرورة اتخاذ الدول العربية خطوة نحو إسرائيل      
ئيل الذي لم   أضافت له مثل موضوع االنحناء إلسرا     ‚ ألسباب معينة ومعروفة توجهاتها   ‚ وقال إن بعض الصحف   

أنا لم أذكر إقامة عالقـات      . وأكد على أن تحريف الكالم واللعب بعواطف الشعوب لم يفد العالم العربي           . أذكره
ثم أن نعرف متـى     ‚‚ ولكن قلت إنها خطوة إيجابية وعلى الدول العربية أن تثمن هذه الخطوة           ‚ مع إسرائيل اآلن  

ط في الضفة الغربية والجوالن السوري المحتل واألراضي        وحددت بالضب ‚ سنبدأ وننتهي من عملية السالم ككل     
حتى تكون  ‚ وأضاف كما تكلمت عن مؤتمر دولي ترعاه الدول الثماني مع العالم العربي ومع إسرائيل             ‚ اللبنانية

وما هو الثمن الذي هو موضوع العالقات وخالفها مع العالم          ‚ هناك وثيقة واضحة لما هو مطلوب من إسرائيل       
وأن هذه هي المرة الثامنة التـي       ‚ 1992أشار إلى أنه يلتقي بوزراء الخارجية اإلسرائيليين من سنة          و‚ العربي

  .يلتقي فيها وزير الخارجية اإلسرائيلي الحالي ولم يلتق به سرا
 27/9/2005الوطن القطرية 

  
  ملتزمون بأمن إسرائيل: السفير األميركي الجديد .42
ديد لدى اسرائيل ريتشارد جونس مجددا التـزام بـالده بـضمان سـالمة               اكد سفير الواليات المتحدة الج     : قنا

ووصف اسرائيل بانها حليف واشنطن االستراتيجي خاصة في نطاق ما يسمى الحرب العالمية             ‚ اسرائيل وامنها 
  .ضد المنظمات المسلحة االرهابية

 27/9/2005الوطن القطرية 
  

  خليفة بلير المحتمل يزور المنطقة قريبا .43
اعلن غوردون براون وزير المالية البريطاني امس انه سيزور الشرق االوسط الشهر المقبـل              : رويترز–لندن  

لبحث سبل اعادة بناء البنية االساسية الفلسطينية في محاولة للمساعدة في احالل الـسالم بـين االسـرائيليين                  
لفلسطينية سيساعد على اشاعة االستقرار في      وقال براون ان معالجة الفقر والبطالة في المناطق ا        ‚ والفلسطينيين

وقال انه عقد محادثات مع بنك االستثمار االوروبي والبنك الدولي لتحديد االستثمارات الممكنـة فـي                ‚ المنطقة
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واضاف لقد تحدثت الى وزارة المالية االسرائيلية واتعشم ان نـتمكن مـن تقـديم               ‚ مشروعات البنية االساسية  
البطالة في منطقـة    ‚  اقتصاد قوي ونزيه يمكن ان يخفض من حجم العنف ويدعم التنمية           مساهمة تقر بأن اقامة   

المنطقة تحتاج الى ان تنمو بنسبة عشرة في المائـة سـنويا            ‚  في المائة وربما اكثر    30السلطة الفلسطينية تبلغ    
  .لسنوات كثيرة اذا كنا سنعالج البطالة والفقر

  27/9/2005الوطن القطرية 
 

  
 ر عربي حول الخطر النووي اإلسرائيليمشروع قرا .44

تشارك فلسطين في المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي بدأ اليوم في المقر اإلقليمي لألمم 
وتقدمت مجموعة الدول العربية األعضاء والمراقبون في  .المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا ويستمر اسبوعاً

ة بمشروع قرار الى المدير العام للوكالة الدولية لوضعه على جدول أعمال المؤتمر حول القدرات الوكالة الدولي
القدرات اإلسرائيلية :  ويطالب المشروع بإدراج بند عنوانه .النووية اإلسرائيلية والخطر النووي اإلسرائيلي

سرائيليه لضمانات الوكالة الدولية، النووية والخطر النووي اإلسرائيلي والقاضي بإخضاع المنشآت النووية اإل
وذلك تماشياً مع عملية السالم الجارية وإقامة منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها اإلسلحة 

وتطالب الدول العربية  .النووية وخاصة منها األسلحة غير الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية في المنطقة
عدم انتشار األسلحة النووية وال سيما ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة بانضمام اسرائيل الى معاهده 
  .التي لم تنضم الى تلك المعاهدة

  27/9/2005وفا 
  

  باكستان تحجم عن إدانة العدوان االسرائيلي على غزة .45
 االخيرة علـى    أحجمت باكستان امس عن توجيه انتقادات مباشرة لالعتداءات االسرائيلية        :   د ب أ   ،إسالم آباد 

وعنـد سـؤاله    .قطاع غزة مشيرة إلى أنها ال ترغب في إفساد الجو الودي بين البلدين والذي تم إيجاده مؤخرا    
عن رد فعل باكستان حول القصف االسرائيلي للقطاع قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية نعـيم خـان إن                  

  .بالده تعارض العنف في الشرق االوسط
  27/9/2005 الدستور

  
 يرّحب بقرار األرجنتين فتح مكتب لدى السلطةعمرو موسى  .46

وأشار إلى  .رحب عمرو موسى، بقرار حكومة األرجنتين فتح مكتب تمثيل لها لدى السلطة الوطنية الفلسطينية
 .أن حكومة األرجنتين كانت قد أبلغت األمانة العامة للجامعة بهذا القرار، والذي القى ترحيباً كبيراً
  26/9/2005وفا 

  
  وقف إطالق صواريخ حماس خطوة رشيدة .47

  رأي الوطن
اكتشفت حركة حماس اخيرا ان من االجدى لها االنصياع الى السياق العام الذي تمضى فيه القضية الفلسطينية                 

، ومن ثم فان قرار وقف اطالق الصواريخ من غزة          من وجهة نظر اهلها وقادتها في السلطة الوطنية الفلسطينية        
راراً رشيداً وموضوعياً عاد بشعور االرتياح على أصحاب القضية ومناصريها والمتعاطفين معها بشكل             يعتبر ق 

عام، فقد فتح عناد بعض الفصائل لمتطرفي تكتل الليكود الحاكم في اسرائيل الباب واسعا لنـسف اي محاولـة                   
وخ بدائي ال يترك اي اثر مادي او        للتهدئة، بعد القاء المسؤولية على عاتق الجانب الفلسطيني كلما انطلق صار          
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معنوي يذكر، ومن المؤسف ان بعض الفصائل الفلسطينية لم تدرك حساسية الموقف الذي كان قد التهب بـين                  
شارون ونتنياهو على زعامة الليكود، خاصة وان انصار نتنياهو اعتبروا الخروج االسرائيلي من غزة خطـأ                 

 الذي اضطر الى استعادة مصداقيته امام االسرائيليين باعطـاء          يجب تصحيحه وحملوا ذلك شعاراً ضد شارون      
اوامر مطلقة لجيش االحتالل بعدوان متواصل على قطاع غزة دخل يومه الرابع على التـوالي دون ان تـنجح       

  .الفصائل او غيرها في وقفة
رار، فالشعب الفلـسطيني  واذا كان الجميع يتحدث عن الديمقراطية فان اهم معانيها العودة الى الشعب التخاذ الق    

هو الذي يدفع الثمن في كل االحوال، وقد سبق ان قال هذا الشعب كلمته بتغليب الحل الـسياسي ممـثال فـي                      
التصويت لرئاسة الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس والسلطة الوطنية القائمة، فلماذا االلتفاف على رغبة              

  الشعب الفلسطيني في الحل السياسي اذن؟
 اصبح باب الممارسة السياسية مفتوحا امام حماس وكافة الفصائل االخرى فليضعوا ايديهم في ايـدي قـادة                  لقد

  .السلطة الوطنية وليكن صندوق االنتخاب هو الفيصل في كل خالف حول ماهية النضال في المرحلة المقبلة
 27/9/2005الوطن العمانية 

 
  الغارقة مروان البرغوثي يشكل دوالب الخالص لحركة فتح .48

 داني روبنشتاين
اطالق سراح مروان البرغوثي من السجن يمكن ان يكون دوالب الخالص للرئيس محمود عباس ولحركة فتح 

 خلفية ىهذا عل. المقبل في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المزمعة في أواخر شهر كانون الثاني يناير
 االسبوع زاد حدة صراع القوة الدائر بين الفصائل الفلسطينية، حقيقة أن التدهور األمني الذي حدث في نهاية

 .كما ان حماس بدت كمهيمنة علي غزة
ولكن من المهم أن نذكر . ان صراع القوة الدائر في القيادة االسرائيلية سيحول دون تأييد الوزراء لهذا االقتراح

رغوثي بكثير في ظروف اخري مثل أن حكومات اسرائيل قد أطلقت في السابق سراح سجناء اسوأ من الب
الشيخ احمد ياسين، زعيم حركة حماس، وأكثر من ألف مخرب حيث كان المئات منهم من القتلة المحكومين 

  . بالسجن المؤبد في صفقة التبادل مع احمد جبريل
م بخمسة منذ ان سجن وحك. ال شك أن البرغوثي هو الشخصية الفتحاوية األكثر شعبية في الشارع الفلسطيني

حتي أن . ، أخذ يحصل علي أعلي االصوات في االستطالعات بعد محمود عباسى سنة اخر40مؤبدات و
 حصل 2004في استطالع ُأجري في شهر حزيران يونيو (محمود الزهار، زعيم حماس، يحصل علي أقل منه 

بطت شعبية  ه2005وفي استطالع ُأجري في أيار مايو . البرغوثي علي ضعف ما حصل عليه الزهار
البرغوثي النه سحب ترشيحه من االنتخابات ضد محمود عباس، إال ان عدد المؤيدين له بقي أعلي من الزهار 

ولكن هناك . من الممكن االفتراض أن شعبية البرغوثي ترتبط في أنه موجود في السجن االسرائيلي).رغم ذلك
حسام خضر، عضو المجلس التشريعي سجناء آخرين معروفين ومن بينهم قيادي الالجئين من نابلس 

 .الفلسطيني، إال ان اسمه ليس مطروحا لمنصب القيادة
كل يوم اثنين وخميس يقوم باصدار مواقف . في وسائل االعالم الفلسطينية يكثرون الحديث عن البرغوثي

 واآلخر وبيانات سياسية تنشر في الصفحات االولي من الصحف، شخصيات رفيعة فلسطينية تزوره بين الحين
 . البرغوثي يقوم بتحريك الناس من السجن ويبت في القضايا السياسية والعامة ايضا. وتتشاور معه

الجمهور الفلسطيني يحبه . مروان البرغوثي يتمتع بسمعة السياسي النقي، وأمثاله ليسوا كثيرين في قيادة فتح
ربما كان الوحيد الذي ). يسمونه احياناهكذا (بسبب ذلك وليس فقط لوجوده في السجن كـ مهندس االنتفاضة 

 . حماسىيستطيع قيادة حركة فتح لالنتصار عل
 26/9/2005هآرتس 
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  27/9/2005القدس العربي 
  

  حماس أم إسرائيل أم  فتح أم السلطة؟:  نصدق في مجزرة جباليامن .49
  احمد أبو مطر

جباليا شمال قطاع غزة، يـوم      المجزرة الوحشية التي حدثت أثناء إستعراض عسكري لحركة حماس في مخيم            
أن ( حماس بادرت إلى اإلعالن عن أن إسرائيل هي المـسؤولة عـن المجـزرة ، ذاكـرة                   . أيلول 23الجمعة  

  ).طائرات إستطالع إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ على موكب لكتائب القسام
جزرة، مشددة على أن    أما إسرائيل فقد أنكرت على لسان أكثر من مسؤول عسكري و أمني مسؤوليتها عن الم              
  .طائراتها لم تطلق أية صواريخ أو قذائف، ألن هذا األمر ال يعنيها بعد إنسحابها من القطاع

أما وزارة الداخلية الفلسطينية، فقد أعلن الناطق الرسمي بإسمها توفيق أبو خوصة بأن اإلنفجار هـو إنفجـار                  
را للحقيقة وأنه ال مصلحة للسلطة إال قول الحقيقة         أن هذا ليس دفاعا عن إسرائيل ولكن إظها       (داخلي، موضحا   
وكأننـا نحـن    : (، وطالب حماس بوقف ما أسماه هجومها المستمر على وزارة الداخلية قائال           )وال شيء غيرها  

  ).المسؤولين عن اإلنفجار
": وفـا "ينية  أما حركة فتح فقد حملت حركة حماس مسؤولية اإلنفجار، وقالت في بيان بثته وكالة األنباء الفلسط               

إن فتح تحمل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن سقوط الضحايا نتيجة اإلستعراضات العسكرية التي تـشكل                
  .خروجا عن اإلجماع الوطني

إزاء هذا التضارب في اإلتهام بالمسؤولية، هل من السهل تحديد المسؤولية أم أن المسألة تحتـاج إلـى لجنـة                    
دانية وروايات الشهود الحاضرين تؤكد أن اإلنفجار كان إنفجارا داخليا أي إنفجار            إن الوقائع المي  تحقيق دولية؟   

ذاتي حصل في سيارة من سيارات العرض العسكري لحماس، كانت محملة بـالمتفجرات واألسـلحة، وهكـذا     
متفجرات بدائية من صنع محلي متواضع جدا، من السهل إنفجارها عند حدوث أي خلل فني بسيط ومتواضـع                  

ومن ناحية التحليل السياسي فال مصلحة إلسرائيل بالعودة لقطاع غزة بهذا الشكل بعد إنـسحابها منـه،                 . ضاأي
وكما قال الناطق بإسم وزارة الداخلية، فهذا ليس دفاعا عن إسرائيل ولكن يجب أن نمتلك الجرأة علـى قـول                    

 إلسرائيل، وإذا صدرت هذه اإلتهامات      الحقيقة رغم إتهامات الحمساويين الجاهزة بالتخوين والعمالة والتجسس       
فهذا يعني أنني ووزارة الداخلية الفلسطينية وحركة فتح عمالء وجواسيس إلسرائيل، كما أن وقائع عدة أنكرتها                

  .. سابقا ثم ثبت أنها هي المسؤولة عنها واعترفت هي بهذه المسؤولية بعد إنكارها الشديد" حماس"حركة 
 مجرد تحميل حماس المسؤولية، فهذا لن يعيد القتلى لذويهم، ولن يسرع في شـفاء               إن تحليلي هذا ال يهدف إلى     

الجرحى ولن يحول دون وفاة بعضهم ممن جراحهم خطيرة حسب تقارير المستشفيات، ولكنه يهدف إلى إلقـاء                 
الضوء أيضا على فوضى السالح في قطاع غزة، هذه الفوضى التي ظهرت للعيـان ولكـاميرات الفـضائيات       

كل إستعراضي ال عالقة له بمقاومة اإلحتالل، ولكن نتيجة الصراع على من له السيطرة في القطاع، خاصة                 بش
وكالعادة قامت حماس بإطالق عدة صواريخ على سديروت اإلسرائيلية تحـت شـعار الثـأر           !!. فتح أم حماس  

مسؤولية إسـرائيل عـن     لمجزرة جباليا، وهي في الواقع مجرد صواريخ تلفزيونية لتعزيز رواية حماس عن             
المجزرة، وردت إسرائيل بإغالق كامل لألراضي الفلسطينية، وعلينا تصور الـضرر الحاصـل للمـواطنين               

ليس مهما إطالق الرصاص، األكثر أهمية هو دراسة النتـائج وهـذا مـا ال               . وحياتهم وطرق تحصيل رزقهم   
غة في هذه اإلستعراضـات التـي أعقبـت         ولنقلها بصراحة وجرأة، إن المبال    .يحدث داخل حركة حماس تحديدا    

إنسحاب إسرائيل من القطاع، أمر مخجل خاصة أنه لم يرتفع فيها أي علم فلـسطيني، فقـط كانـت حاضـرة           
!!!. وترفرف لعنان السماء أعالم الفصائل والتنظيمات التي هي في العدد أكثر من الهم على قلـب الفلـسطيني                 

... االستعراضات التلفزيونية إحتفاال بإنسحاب إسرائيل من غـزة         وإذا فعلت هذه الفصائل كل هذه العروض و       
  فيا إلهي ماذا ستفعل عند إنسحاب إسرائيل من الضفة؟؟
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  26/9/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

  عقالنية حماس تتفوق على همجية شارون .50
  محمد درويش. م

 كتائبها على الفور، لتقطع الطريق على قطبـي         قرار شجاع اتخذته القيادة السياسية لحركة حماس والتزمت به        
هذه المرة فهمت حماس جيـداً األهـداف        . الليكود المتنافرين شارون ونتنياهو في سباقهما نحو زعامة الحزب        

الحقيقية وراء التصعيد الصهيوني األخير في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث يريد شارون في طريقـه إلـى         
 لحزب الليكود أن يجعل من الدم الفلسطيني بساطاُ أحمراً يصل به إلى الزعامة مـرة                انتخابات اللجنة المركزية  

  .أخرى، وتلك هي عادة الزعماء في إسرائيل
شارون يريد أن يظهر ألعضاء حزبه أوالً وللشعب الصهيوني ثانياً بأنني أستبيح األجواء على مـدار الـساعة               

  .ده من المدنيين في غزة وقتما أشاءوأستطيع اغتيال من أريد وأقتل العدد الذي أحد
بعدما رأى احتفاالت النصر والعروض العسكرية التي أقامتها فصائل المقاومة وتميزت بها حماس وغابت عنها               
السلطة الفلسطينية، وبعدما أدرك حجم االلتفاف الجماهيري حول حماس وأنها في الطريق إلـى الفـوز فـي                  

انية تعامل األوروبيين معها في حال فوزها، قرر شارون أن يـشوش، كمـا              االنتخابات التشريعية القادمة وإمك   
أعلن، على خطة حماس في مشاركتها بالعملية االنتخابية قبل بدئها وأن يفض الناس عنها بالضغط على الشعب                 
الفلسطيني بالقصف والغارات الوهمية والحصار واإلغالقات واالعتقاالت بينما تقوم السلطة بإظهـار حمـاس              

  .على أنها القاتل الهارب من االعتراف
لقد ألقت حماس بالكرة الملتهبة بين يدي شارون مرة أخرى، فموقـف حمـاس الـذي وصـفه المـسؤولون                    
الفلسطينيون بالعقالني قد أوقع شارون والحكومة الصهيونية في مأزق أمام المجتمع الدولي ال يشعر بـه هـو                  

ه األيام هو مستقبله السياسي الذي بات في خطر، فها هي حماس التي             اآلن ألن ما يعنيه بالدرجة األولى في هذ       
  .يشن عليها الحرب قد أعلنت وقف العمليات بينما هو ال يزال يجوب أجواء غزة بحثاً عن الدماء

وعلى الصعيد الداخلي حققت حماس بهذا القرار مكسباً شعبياً تمثل في حرصها على الحفاظ على القطاع آمنـاً                  
الحفاظ على شعور الشعب الفلسطيني بنشوة االنتصار وعودة الحياة الهادئة إلى المجتمع الفلسطيني في              مستقراً و 

  .غزة
إن المراقب للساحة السياسية الفلسطينية في اآلونة األخيرة ال يمكن أن يتجاهل الحكمة السياسية والقدرة التـي                 

 الوقت الذي تحتـدم فيـه المـضايقات علـى     تميزت بها حماس على إدارة األزمات والتعامل مع اآلخرين في     
الحركة وقياداتها من االحتالل الصهيوني من جهة، والسلطة الفلسطينية ووزارة داخليتها من جهة أخرى، بينما               

  .عليها أن تواجه التحدي األول من نوعه متمثالً في ترتيب أوراقها االنتخابية للدخول في المجلس التشريعي
  26/9/2005 - أمين-بي اإلنترنت لالعالم العر

 
 التعايش بات مستحيالً مع نتنياهو  .51

 حلمي موسى  
لم يكن الليكود بحاجة إلى التصويت يوم أمس على اقتراح تقديم موعد االنتخابات التمهيدية، كي يقرر ما اذا 

الحركة والتصويت، بحسب بنيامين نتنياهو، كان من أجل معرفة إن كانت هذه . كان هذا الحزب سينقسم أم ال
 . ليكود أم ميرتس

يتعذر القول إن اليوم التالي للتصويت هو كاليوم الذي لذلك . وهكذا فإن الصراع هو على الهوية والطريق
 . سبقه، وجهة ثانية ترى أن السير في الخط الذي يدعو إليه نتنياهو يعني دمار الليكود وانتحار إسرائيل
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 في المئة من األعضاء، 90ي شهدت مشاركة ما يزيد على كما أن عملية التصويت التي جرت أمس، والت
وترافق ذلك مع تصاعد تبادل االتهامات حول المسؤولية عن تعطيل مكبرات . عبرت عن األزمة بين الطرفين

فقد تعمقت لدى الشارع اإلسرائيلي وفي صفوف مركز الليكود مشاعر ظلم شارون . الصوت في اليوم السابق
وربما أن إحساس نتنياهو بحجم الفائدة التي جناها شارون من ذلك دفعه . إلقاء كلمتهكرئيس حكومة منع من 

 . إلى مطالبة الجمهور برؤية المستفيد ومعرفة الجاني
. والواقع أن شارون نشر في كل الصحف اإلسرائيلية نص الخطاب الذي أعده لمركز الليكود ومنع من إلقائه

 المركز الراغبين في معاقبته على تنفيذه خطة الفصل، إنه ال يزال مصرا ومن الواضح أنه أراد القول ألعضاء
 . على موقفه وأنه في كل األحوال ال يمكن إلسرائيل ديموقراطية ويهودية أن تحتفظ بكل ما لديها

وقال شارون في خطابه الذي وصفه بعض المعلقين اإلسرائيليين بأنه خطاب االنتصار، إنه بدال من إضاعة 
في أالعيب القوى الداخلية، يجب علينا أن نستغل ساعة قدرتنا في العالم والمنطقة لتقديم أمن إسرائيل الوقت 

فقد تقبل العالم موقفنا، وهو أنه لن يكون هناك تقدم سياسي قبل . لدينا اليوم فرصة لم تتوفر لنا أبدا. واقتصادها
 . تي قبلتها الحكومة بتأييد أكثر وزراء الليكودهذا ما تقوله خريطة الطريق، ال. أن يتوفر األمن إلسرائيل

ونشأ . والواقع أن منع شارون من إلقاء خطابه، دفع عددا من المعلقين للقول بأن الليكود في شرك حقيقي
وتبين ذلك من اندفاع وزراء مثل . ارتباك كبير في صفوف قياديي الليكود جراء حركة رمال مركز الليكود

فيه لالنضمام في اللحظة األخيرة لمعسكر المطالبين بتقديم موعد االنتخابات التمهيدية ليمور ليفنات وداني نا
وبرر هؤالء هذا الموقف بأن الليكود لم يعد يحتمل البقاء في حالة صراع كهذه . باعتباره المعسكر المنتصر

من بأن نسبة غير أنه في المقابل، كان هناك من آ. أشهرا طويلة ويجب حسم األمور بأسرع وقت ممكن
التصويت المرتفعة تعني فوز شارون وليس نتنياهو، األمر الذي يعني فوز المصلحة والرغبة في البقاء في سدة 

 . الحكم أو على مقربة منها
وبصرف النظر عن النتيجة، بدا الليكود في اليومين األخيرين بوجهيه الموالي والمعارض لشارون بأبشع 

 الصورة هي صورة إسرائيل الحقيقية وهناك من يريد القول إن هذه حالة هناك من يعتبر أن هذه. صورة
ومع ذلك فإن نتيجة التصويت تعني أن في الليكود طرفين متساويي القوة تقريبا وأنهما ليسا على . عابرة

  .وهذه هي القصة التي ستدور فصولها من اآلن فصاعدا. استعداد بعد اليوم للتعايش
  27/9/2005السفير 

 
 ):12(الرواية الفلسطينية الكاملة لمفاوضات اوسلو : عقري .52

 لم يكن معداً من ،بعد المداخلة التي دامت أكثر من ثالثين دقيقة متواصلة، أخذت دوري في الكالم، وقدمت رداً
 :قبل، علي أهم ما اشتملت عليه كلمة أوري سافير االستهاللية، وعرضت موقفنا علي النحو التالي

الوفد، والقيادة العليا في تونس، يخامرنا السرور جراء وصول االتصاالت بيننا وبينكم، في أنا وزميالي في 
لقد أنجزنا عمالً مهماً مع . نهاية المطاف، إلي المرحلة الرسمية، أي إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية

بأن نوايانا ونوايا الرئيس صديقينا هيرشفيلد وبوندك، وسأكون مسروراً أكثر إذا ما أبلغت المسؤولين عنك 
عليكم أن تدركوا أنه ال توجد أي فرصة لتحقيق السالم دون منظمة التحرير . ياسر عرفات هي نوايا جدية

ودون قيادتها الشرعية، حيث ال تملك أي جهة ُأخري الصالحية أو الشرعية أو األهلية للتحدث باسم الشعب 
 .الفلسطيني، غير المنظمة

ايش معكم، ونرغب أيضاً في التعاون معكم من أجل تطوير المنطقة وإحياء خطة مارشال نحن نرغب في التع
وبذلك نستطيع أن نفتح الطريق أمامكم لالندماج في المنطقة علي أساس السالم العادل والشامل، . شرق أوسطية

إن الوضع في . وتستطيـــــعون أنتم بدوركم أن تفتـــحوا الطريق أمامنا نحو الحرية وإنهاء االحتالل
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األراضي الفلسطينـــية المحتلة وضع يائس، سواء أكان ذلك علي الصعيدين الميداني والسياسي، أم كان 
 .والزمن يمضي بسرعة، والوقت الذي يذهب ال يعود أبداً . علي الصعيد االقتصادي

إلحباط، وإلي البندين ثم تطرقت في كلمتي تلك إلي المفاوضات الجارية في واشنطن وسط حالة من التعثر وا
الخالفيين في إعالن المبادئ المقترح، وأحجمت عن إعطاء أي جواب علي هذين الشرطين اللذين أعلنت أنني 

 جميع العرب ى القيادة العليا في تونس، مع اإلشارة إلي أن القدس بالنسبـــــة إلينا وإلىسأحيلهما عل
وأما التحكيم فهو ضروري للغاية كي . ها لن يكون هناك حل الحل العادل، ومن دونىوالمسلمين هي الرهان عل
 . األرض في الطرف األضعف، وكي نضمن استمرار المسيرة بال تعثرىال يتحكم الطرف القوي عل

أما فيما يتعلق بمسألة األمن، فقد أخبرت الوفد اإلسرائيلي أن لدي أوامر صريحة من الرئيس ياسر عرفات 
، إذ توجهت بصورة ىإالّ إنني توقفت ملياً عند نقطة ُأخر.  مختلف النقاط المثارةىق علبالتوصل معكم إلي اتفا

قل لي يا سيد سافير، لقد سمعت تصريحات إسرائيلية تقول إنكم تعتبرون : مباشرة إلي أوري سافير قائالً
ذلك بأن إسرائيل . جيةمنظمة التحرير الفلسطينية بمثابة خطر داهم علي وجودكم، وأنا أريد أن أفهم هذه األح

هي دولة إقليمية قوية جداً، بل هي أقوي دول المنطقة عسكرياً، ووفقاً لما تنشره وسائل اإلعالم المختلفة، فإن 
لديكم أفضل سالح جو في العالم، وعدد هائل من الدبابات، وأفضل جهاز . إسرائيل هي أيضاً دولة نووية

البرية ذات القدرة الهائلة، وأنتم تطلقون علينا لقب مخربين، في حين استخبارات في العالم، وأحد أكبر الجيوش 
نسمي نحن أنفسنا مقاتلي حرية، وال نملك سوي حفنة من بنادق الكالشنكوف والقنابل اليدوية، وسيارات جيب 

 ولماذا ال! وحجارة، فهل يمكنك يا سيد سافير أن تقول لي كيف يمكننا أن نشكل خطراً علي وجود إسرائيل؟
 . العكس تماماً مما تقولون؟ ى نحن األمور علىنر

أنتم تشكلون خطراً ألنكم تريدون :  أسئلتي االستنكارية هذه قائالًىوقد كانت مفاجأة لي حين رد أوري سافير عل
 .أن تسكنوا في بيتي 

 .من أين أنت يا سيد سافير؟ : أجبته متسائالً
 .أنا من القدس : سافير
 .ولكن من أين أتي والدك؟ . قدسأنا أيضاً من ال: أنا

 .أتي من ألمانيا : سافير
 .أما أنا فقد ولد أبي وأجدادي جميعاً في القدس، وال يزال والدي يعيش في القدس : أنا

 .ولماذا ال تسألني عن أجدادي؟ أنا أستطيع أن أقول لك بأن ساللتنا تعود إلي الملك داود: سافير
 :ذا الجدل قائالًغير أنه أضاف محاوالً أن ينهي ه

أنا واثق بأننا قادرون علي التجادل حول الماضي لمدة سنين طويلة، إالّ إننا لن نصل إلي اتفاق في النهاية، 
 . لنا ولكم أن ندع الماضي، وأن نتفق حول المستقبل ىلذلك قد يكون من األجد

وضوع الذي جئنا من أجله؛ أي عند ذلك وافقت علي هذا االقتراح بسرعة كي نعود بحواراتنا إلي جوهر الم
 .البحث عن حلول واستكشاف إمكان االتفاق

امتد الحديث في هذه الجلسة الصباحية لساعات طويلة، خرجنا بعدها لتناول الغداء، وبعد الغداء عدنا مرة 
الن ُأخري إلي حيث كنا، واستمرت المحادثات إلي ساعة متأخرة من الليل، تطرقنا خاللها إلي مختلف بنود إع

اتفقنا علي كثير من البنود، إالّ إننا اصطدمنا بثالث قضايا رئيسية، هي القدس والتحكيم، . المبادئ المقترح
 .فضالً عن موضوع االنسحاب من أريحا، جنباً إلي جنب مع االنسحاب من قطاع غزة

لتوصل إلي اتفاق علي فقد أراد سافير أن ينحي قضية القدس جانباً من أجل فتح الطريق بصورة أوسع وأسرع ل
لكننا رفضنا أي اتفاق تسقط منه القدس، تماماً كما رفض ذلك وفدنا المفاوض في واشنطن . إعالن المبادئ

 .خالل األشهر الثمانية عشر الماضية
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وكان الموقف اإلسرائيلي من مسألة التحكيم ال يقل حدة وصالبة، غير أنه في موضوع االنسحاب من أريحا 
 .المساومة ىكان يميل إل

 هل جئت لتعقد االمور؟
فقد الحظت أن سافير يحاول أن يظهر . علي أي حال، كانت الجلسة المسائية الطويلة مملوءة بالمواجهات

أمامنا أعلي قدر من التشدد، وأنه كان، وهو يعرض بعض فصول الصراع التاريخي، يتحدث بنبرة استعمارية 
 أنها الضحية، وأنها بمثابة داود، بينما ىالء، ويعرض إسرائيل علتفيض بمشاعر القوة، وأنه كان يحاول اإلم

 :حتي إنني تساءلت في تلك الجلسة، موجهاً كالمي إلي سافير. نحن الفلسطينيين جليات الجبار
 .هل جئت لتعقّد الموقف وتزيد من مصاعب التوصل إلي اتفاق؟ 

منظمة التحرير منظمة إرهابية، وأنهم يشكون في فقد ذكر، مثالً، أن اإلسرائيليين يعتقدون في معظمهم أن 
 :بعد ذلك لخصت الموقف علي النحو التالي. صدقية زعمائها

فقد علمتنا التجربة أن استمرار رفضنا االعتراف بوجود إسرائيل لن يعطينا . أعتقد أننا وصلنا إلي قلب الحقيقة
لم ولن يوفر لكم األمن والتعايش معنا بسالم، جنباً وبالمقابل فإن استمرار سيطرتكم علينا . الحرية التي ننشدها

 .هذا هو موقفنا وموقف قيادتنا في تونس. إلي جنب، وأن نتعاون أيضاً
وقال . وافق أوري سافير علي هذه المعادلة، التي تنطوي علي إنهاء االحتالل في مقابل الحصول علي األمن

بيننا، ولبناء الثقة المتبادلة، وتطوير عملية السالم، بضرورة التقدم علي مراحل الختبار االتفاق المزمع 
ولم ينس سافير أن يذكرنا بأهمية عامل السرية، األمر الذي . وترسيخ األمن، وإشاعة االزدهار االقتصادي

 :جعلني أنفجر ضاحكاً وأقول له
 ىاحية، وتحديداً علإن قلقنا ينصب عليكم من هذه الن. ال تخشي يا سيد سافير منا في هذه المسألة تحديداً
 .صحافتكم التي يبدو أنها تعرف باألحداث قبل أن تقع

 .كانت الساعة تقترب من الرابعة فجراً. قلت ذلك واإلعياء كان قد أخذ منا مأخذاً
كان اليوم التالي من أعمال الجولة الخامسة يوماً قصيراً، قياساً بـما صرفناه من ساعات عمل طويلة في اليوم 

 بدأ هذا اليوم، وبناء علي اقتراح من تيري رود الرسن، عالم االجتماع الذي انخرط حديثاً في فقد. األول
السياسة، بالقيام بجولة ترويحية حيث سرت أنا وأوري سافير يرافقنا الرسن وزوجته مني في الغابة الحرجية 

ل الرسن ومني أن يتركاني المحيطة ببيت الضيافة، مشياً علي األقدام، وبينما نحن نسير وسط الغابة، فض
وسافير بمفردنا، تعويالً منهما علي المنهج غير الرسمي للتفاوض، وتطبيقاً منهما لفلسفة علم النفس االجتماعي، 
وما تخلقه األحاديث الشخصية، خارج قاعات التفاوض، من عالقات إنسانية يمكن التعويل عليها لتذليل ما قد 

 .فاوضيةيقع من عقبات خالل العملية الت
 الكيمياء تبدأ بالعمل

 .فقد كان عالم االجتماع النرويجي يراهن علي أن كيمياء معينة ستنشأ بيني وبين سافير وتتطور
فقد حدثني سافير عن . وفعالً، مشيت أنا وسافير علي الطرقات الملتوية وتبادلنا أحاديث ذات طابع شخصي

 .نفسه وعن عائلته
عن بلدتي أبو ديس، عن القدس، عن ترحالي الطويل وعن زوجتي وأوالدي وفي المقابل، حدثته عن نفسي، 

 .الخمسة
 .تبادلنا أحاديث شخصية كثيرة، وتبادلنا إلقاء النكات متعددة الجنسية، وضحكنا بأصوات عالية

قط، وأود أن أذكر جملة قالها لي سافير في أثناء تنزهنا في تلك الغابة الحرجية الجميلة، لم تسقط من ذاكرتي 
 .وأثارت في نفسي مشاعر مفعمة بالتقدير واالحترام تجاهه

أريد أن أقول لك شيئاً خاصاً للغاية، هل تعلم يا أبا عالء أنني أشعر بالخزي والعار كلما ذهبت في : فقد قال
 بها أنا أريد أن تكون الدولة التي أنتمي إليها وأعتز. مهمة إلي الخارج، ممثالً لدولة االحتالل اإلسرائيلي
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وأناضل من أجل بقائها وازدهارها دولة أنهت عار االحتالل، وحققت السالم مع جيرانها، دولة ديمقراطية 
 .تحترم اآلخرين ويحترمونها 

لقد غيرت هذه الكلمات من تقويمي األولي لسافير، وعدلت االنطباعات األولي التي كونتها عنه، وخصوصاً 
 .رها باألمسعندما افتتح أول جلسة مفاوضات يحض

  . بعد تلك الجولة، عدنا إلي جلسة اجتماع قصيرة
وحول طاولة المفاوضات أعلنتُ أن القيادة الفلسطينية، التي كنت اتصلت بها فجر يوم أمس، وأطلعتها علي ما 
دار في أول لقاء رسمي بيننا وبين إسرائيل، توافق علي تأجيل البحث في مستقبل القدس إلي المرحلة النهائية 
المترابطة بجدول زمني محدد سلفاً مع المرحلة االنتقالية التي نحن بصددها اآلن، علي أن ينص بوضوح تام 

أما مسألة االنسحاب من أريحا إلي جانب االنسحاب من . علي أنها واحدة من أجندة مفاوضات الوضع الدائم
 األمر، خشية أن تتحول غزة أوالً إلي غزة غزة، فقد أعلمت الوفد اإلسرائيلي الرسمي بأن القيادة متمسكة بهذا

 .أوالً وأخيراً
وفيما يتعلق بموضوع التحكيم الذي بقي عالقاً في مسودة اتفاق إعالن المبادئ، فقد تليت مقترحات لم تتم 

 .الموافقة عليها، بأن يجري التحكيم الدولي في حالة موافقة الطرفين علي ذلك
 الطاولة، وتبادلنا حواراً بشأن مختلف بنوده، ركز خالله أوري سافير ثم وضعنا مسودة إعالن المبادئ علي

الحديث علي الجوانب األمنية بصورة شديدة، وقال إن مسودة االتفاق لم تعالج مسألة األمن بما فيه الكفاية، ولم 
اره الموضوع ثم تحدث عن التعاون االقتصادي مطوالً، باعتب.  حلهاىتعالج أمن المستوطنات التي لم نوافق عل

 خطورة األوضاع االقتصادية القائمة في الضفة ىاألقل إثارة للخالفات من جانبنا، وخصوصاً أننا ندرك مد
 :وفي نهاية هذه الجلسة حاولت إجمال النقاش علي النحو التالي. الغربية وقطاع غزة

 .نحن ملتزمون بمنح األمل الحقيقي وليس الوهمي لشعبنا الفلسطيني: أنا
 .أدرك ذلك، بيد أن تحقيق هذا األمل يجب أن يكون بعيداً عن ممارسة أعمال العنف ضدنا: سافير
نحن قادرون علي وضع حد ألعمال العنف، شريطة أن نتمكن من . هناك عالقة جدلية بين األمن والسالم: أنا

اضة عن ثمار يجب أن تسفر االنتف: ومضيت بعد ذلك إلي القول. ضمان مستقبل مختلف عما هو عليه اآلن
ولعل أبرز ما أكدته االنتفاضة بوضوح، أنكم ال تستطيعون إخضاع شعبنا بالقوة، أضف أن ال حاجة . سياسية

 .لكم إلي ذلك أبداً
. هناك اليوم في إسرائيل حكومة جديدة ال ترغب في استمرار السيطرة علي شعبك. أنا متأثر بأقوالك: سافير

نحن ندرك ذلك جيداً، إالّ إنه إذا لم يحدث التغيير في . ن جنباً إلي جنبفحقوق اإلنسان واالحتالل ال يسيرا
 .توجهاتكم السياسية واألمنية، فإننا ال نستطيع أن نحدث التغيير المرغوب فيه علي أرض الواقع

يجب أن تعرف يا سيد سافير، وأن تُعلم المسؤولين اإلسرائيليين بذلك، أننا قدمنا خالل مفاوضاتنا مع : أنا
هيرشفيلد وبوندك مرونة غير مسبوقة، نظراً ألننا نسعي حقاً إلي بداية جديدة في حياة شعبنا والمنطقة برمتها، 

 .وأن قيادتنا ال يمكنها أن تقدم أكثر مما قدمناه في السابق
ء أن الكثير أعتقد أننا اتفقنا من قبل علي أالّ تبدأ المساومات في هذه المرحلة، وعليك أن تعلم يا أبا عال: سافير

 .من اإلسرائيليين يعتبرونكم عصابة من اإلرهابيين
وغالبية الفلسطينيين تعتقد ـ يا سيد سافير ـ أنكم أمة متوحشة تمارس االضطهاد والقمع واالحتالل في : أنا

 .زمن انتهي فيه االحتالل من الدنيا كلها وأنكم أمة تسعي لسلب أراضينا
 تونس، والتقينا األخ أبو مازن أوالً، ثم األخ أبو ى، عدنا إل22/5/1993وم عقب انتهاء هذه الجولة المهمة، ي

وقد وضعنا أمامهما محضراً ملخصاً الجتماع هذه الجولة، وأرفقنا به عدداً من المالحظات المشتملة . عمار
ذي ساعد علي أهم استخالصاتنا عن أول مفاوضات رسمية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، األمر ال

 :وهذه المالحظات هي. كثيراً في الحوارات الداخلية التي أجريناها وراء أبواب مغلقة، لتقويم أعمال هذه الجولة



 

 25

 ـ تأكيد شرعية هذه القناة بصفة كلية ونهائية، من خالل ترؤس مدير عام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية للوفد 1
 .اإلسرائيلي المفاوض

ة، بمراتبها العليا، تتابع اآلن سير أعمال ونتائج قناة أوسلو، وهي تعتقد أن ما تحقق عبر  ـ القيادة اإلسرائيلي2
هذه القناة السرية من الصعب أن يتحقق في واشنطن، علي الرغم من أن هذه القناة لن تشكل بديالً لقناة 

 .واشنطن
 تسهيل أعمال المفاوضات العلنية  ـ أبدي أوري سافير إعجابه الشديد باستجابة القناة السرية وقدرتها علي3

 .الثنائي والمتعدد: بشقيها
 يوم تاريخي، لم يكن أحد يتصور حدوثه بهذه 1993مايو   ـ أكد سافير أن يوم الحادي والعشرين من أيار4

السرعة، وذلك باعتباره يوم بدء المحادثات الرسمية، بشكل مباشر ودون وسيط، بين إسرائيل ومنظمة التحرير 
 .ينية، ووصف ذلك بأنه حدث كبير في حد ذاتهالفلسط

 ـ قوم بشكل إيجابي اتّباع هذه القناة لمنهج التعامل الشمولي مع القضايا المطروحة للتفاوض، وهو المنهج 5
 .الذي بدأ بإحداث تغيير نوعي في مسار العملية، شكالً وموضوعاً، وتجنّب التركيز علي القضايا الفنية

 أهمية عنصر عامل الوقت، باعتبار أن التقدم البطيء هو بمثابة تراجع ىاإلسرائيلي عل ـ ركز رئيس الوفد 6
 .إلي الخلف

 . ـ أكد أن رغبة إسرائيل هي الوصول إلي سالم شامل مع الفلسطينيين7
 عدم ارتياحه للدور األمريكي غير الكفؤ في إطار مفاوضات واشنطن، وذكر أن الحوار بيننا ى ـ أبد8

. نا، ناهيك عن المكاشفة والوضوح، تشكل معاً السبيل الوحيد إلقامة سالم حقيقي وتعايش مستقبليواالتفاق مع
والحظ أن جميع الوسطاء، رغم إخالص بعضهم، لهم مصالح خاصة قد تطغي علي المصلحة التي نريدها 

 .معاً
 بعدم التحاور معها،  ـ ذكر أن األمريكيين، وبعض القادة العرب، حذروهم من منظمة التحرير، ونصحوهم9

 . عدم تمتعنا بالمصداقية، وبأننا نعطي وعوداً ونتراجع عنهاىبدعو
 : ـ عرض لما قامت به حكومة حزب العمل الجديدة في الفترة القصيرة الماضية مثل10
 .من النشاطات االستيطانية% 90وقف نحو ) أ
 .ثمار في المستوطناتوقف اإلعانات المقدرة بمئات الماليين من الدوالرات، لالست) ب
 .اإلفراج عن بعض المعتقلين، وإعادة بعض المبعدين) ج

 ـ تحدث عن مخاوفنا المستقبلية المتبادلة، واستخلص بأنها تكاد تكون متشابهة، األمر الذي يدفع كل منا 11
ف مستقبلية إلي موقف دفاعي في إطار المفاوضات، إالّ إن إسرائيل المحاصرة جغرافياً من العرب لديها مخاو

 :أشد، مثل
 وإن لم تكن إسرائيل ىذلك أن أي صراع في المنطقة، حت. خريطة سياسية غير مستقرة في الشرق األوسط) أ

طرفاً فيه، فهي تظل مهددة بنتائجه، األمر الذي يجعل من إبرام اتفاق سالم مع الفلسطينيين غير كاف إلزالة 
 .مشاعر الخوف

 إسرائيل يجعلها تعيش وكأنها في حصن مغلق، األمر الذي يدفعها دائماً إلي الشعور الدائم بالعزلة لدي) ب
مع الفلسطينيين في % 100فليس من المؤكد مثالً، حسب سافير، أن يحدث التعايش بنسبة . طلب ضمانات أمنية

اوز جميع المرحلة االنتقالية، وقد تنشأ تطورات سلبية تؤدي إلي حدوث توتر، لذلك فإن حكومته ال تستطيع تج
 .محرماتها السابقة دفعة واحدة

 الضمانات األمنية إلسرائيل، ألنه يمكن ىقضية تحقيق الديمقراطية لدينا، وفي المنطقة العربية، تعتبر إحد) ج
 .أن يكون بمقدور شخص واحد، يحكم في بلد ما، أن يخضع جميع القرارات لمزاجه
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جميع المشكالت التي تواجهنا معاً، دون إشراك الواليات  ـ يري أنه ينبغي التوصل إلي حلول بيننا حول 12
 .المتحدة، إالّ في الحد األدني

 . ـ ركز علي أهمية العامل االقتصادي في دعم السالم مع الفلسطينيين وتحقيق االستقرار في المنطقة13
القدس، أريحا : هي جدول أعمال اتفاق إعالن المبادئ تتمحور حول ثالث قضايا ى ـ الخالفات المتبقية عل14

 .والتحكيم في فض الخالفات
 can   االلتزام، وتساءل حول قدرتنا علي تطبيق االتفاق وقالى ـ أبدي تخوفاً من عدم قدرة المنظمة عل15

you deliver? 
وأكد أن هذا هو أحد أهم المخاوف التي تشغل عقل إسحق رابين، ثم ضرب مثاالً بقدرة الرئيس السوري حافظ 

 .ي االلتزام بما يتم االتفاق عليهاألسد عل
 يوئيل سينغر

كان يوئيل سينغر، الالعب الجديد علي مسرح أوسلو، عقيداً سابقاً في الجيش اإلسرائيلي، عضواً في وحدة 
محامين متخصصة بالقانون الدولي، شارك من وراء الستار في اتفاقية فك االشتباك األولي مع مصر في 

وعمل بعد . 1979، ثم انخرط في مفاوضات كامب ديفيد حتي سنة 1973توبر أك أعقاب حرب تشرين األول
. ذلك مع إسحق رابين، حين كان هذا وزيراً للدفاع في حكومة إسحق شامير االئتالفية أواسط عقد الثمانينيات

، بأنه محام المع ذكي وموهوب، 1988وكان سينغر يوصف، قبل أن يترك خدمته في الجيش اإلسرائيلي سنة 
 .مغرم بالتفصيالت الدقيقة والصيغ القانونية الصارمة

سافر إلي الواليات المتحدة آنذاك وانضم إلي مؤسسة قانونية شهيرة تعرف باسم سايدلي آند أوستن تقع في قلب 
العاصمة األمريكية واشنطن، حيث عمل من خاللها لعدة أعوام، حقق خاللها الشهرة والثروة وحياة جديدة 

ن اتصل به يوسي بيلين وعرض عليه، باسم شمعون بيريس، العودة مجدداً كي يصبح المستشار مريحة، إلي أ
 .القانوني في وزارة الخارجية، التي كانت قيادتها العليا تتولي رسمياً إدارة المفاوضات في أوسلو
ل تشخيص لدينا لم تكن كل محطات السيرة الذاتية ليوئيل سينغر، وال مقومات صفاته الشخصية، التي كانت مح

قبل أن نلتقيه في أوسلو ـ حيث تم إعالمنا بقدومه سلفاً ـ تبعث فينا مشاعر االرتياح إزاء هذا العضو الجديد 
في فريق مفاوضات صار يعرف بعضه البعض اآلخر، ويدرك كل عضو فيه مفاتيح شخصيات األعضاء 

إلسرائيلية أكثر من كونه رجل قانون محترفاً، بل فقد بدا لنا سينغر كأنه رجل المؤسسة األمنية ا. المقابلين له
 . رآه بعضنا كظل ثقيل إلسحق رابين السياسي

  27/9/2005القدس العربي 
 

  موقف شارون من مشاركة حماس في االنتخابات .53
  ياسر الزعاترة

ربما بدا الموقف الذي أعلنه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بشأن مشاركة حركة حماس في االنتخابات التـشريعية                
الفلسطينية مفاجئا بالنسبة للكثيرين في الساحة الفلسطينية والعربية والدولية، ال سيما وأن إعالن الحركة عزمها               

وعا من االنتصار للخط البراغماتي الذي يقوده الـرئيس محمـود عبـاس،             دخول االنتخابات قد بدا في حينه ن      
وبالضرورة للمسار السياسي الذي يتبناه والقائم على إخراج الصراع من دائرة النـزاع المـسلح إلـى دائـرة                   

  .التفاوض بصرف النظر عن مخرجاته
س، وبالطبع على أمل أن يؤدي ذلك       والحال أن الدوائر اإلسرائيلية لم تخف في ذلك الوقت ارتياحها لقرار حما           

إلى سيناريو معروف يحولها إلى حركة سياسية تنبذ العنف المسلح، مع بقاء فتح هي الحركة المسيطرة علـى                  
الساحة الفلسطينية، وفي العموم فإن السيناريو برمته كان يعتمد على أن الوضع الفلسطيني والعربي قـد غـدا                  

  .في المنطقة بعد احتالل العراقجاهزا الستقبال التطورات الجديدة 
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  خلفيات التوجه والموقف األميركي
ما الذي طرأ إذن حتى يعلن شارون رفضه لمشاركة حماس في االنتخابات، ومن ثم عزمه على تعطيلها فـي                   

إلصرار على تلك المشاركة من دون أن تتخلى الحركة عن سالحها، بل وربما ميثاقها الداعي إلى شطب                 حال ا 
  .الدولة العبرية من الوجود

ما ينبغي التذكير به ابتداء هو أن شارون لم يتحدث عن مشاركة حماس في االنتخابات في قطاع غزة، وإنمـا                    
يعتمد فقط على قدرته على التحكم بانتخابات الضفة مقابل         حصر الحديث في شأن الضفة الغربية، وهو أمر ال          

عجزه عن ذلك في غزة، إذ إن بوسعه إعالن موقف صارم من المسألة برمتها يضع مصير التفاوض في كفـة                    
  .وإجراء االنتخابات في كفة

لحافـل  رغم االستقبال ا   في ذات السياق لم يحصل شارون على دعم مطلق من إدارة بوش بشأن موقفه الجديد              
الرئيس األميركي، فضال عن التساهل مع كـل        له  الذي منحه   " رجل السالم "الذي حظي به في نيويورك، ولقب       

البنود البائسة التي وردت في خطابه، والتي أهانت حتى مؤسسة األمم المتحدة التي كان يتحـدث مـن علـى                    
التي اتخذت من قبلها ضد دولته،      " عادلةالقرارات القاسية وغير ال   "منصتها، ليس فقط من خالل تذكيره بعشرات        

ولكن أيضا بإعالنه اإلصرار على استكمال بناء الجدار الذي صدر بحقه قرار صارم من محكمة العدل الدولية                 
  .في الهاي، والتابعة بدورها لألمم المتحدة

 عادت وعدلت قلـيال     في البداية وافقت وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس على ما قاله شارون، لكنها            
في موقفها، غير أن رفضا واضحا لم يتوفر، بل إن موقف الرباعية الدولية أيضا قد انطوى علـى تأييـد مـا                      

  .لشارون بالحديث عن الفصائل المسلحة التي ينبغي أن تترك السالح كي تتأهل للمشاركة في العملية السياسية
لم يكـن متـشددا تبعـا        من مشاركة حماس في االنتخابات    ليس من العسير القول إن موقف الواليات المتحدة         

إلدراك تداعياته السياسة المحتملة على التهدئة في ظل استمرار النزيف العراقي، هذا الموقف ينـسحب علـى                 
المواقف الخاصة بالحركات اإلسالمية عموما، إذ إن المطلوب أميركيا هو نماذج إسالمية متعاونة مع االحتالل               

  .و السكوت عليها في أقل تقدير، كما هو الحال في العراق وأفغانستانيمكن دعمها أ
  مخاوف شارون من قدرة حماس على تعطيل مشروعه

ما يجب أن يقال ابتداء هو إن موقف شارون الجديد لم يأت من فراغ، فباإلضافة إلى داللته الـسياسية علـى                     
ى خالل األسابيع األخيرة، ذلـك أن احتفـاالت         المستقبل، إال أنه يشير من جانب آخر إلى ضيق شديد مما جر           

حماس باالنتصار في غزة، وإن بدت بالنسبة للبعض شكال من أشكال التأكيد على التنازل المؤلم لـشارون، إال                  
أن السالح   أنها من جهة أخرى تشكل تهديدا خطيرا بإعالنها نقل التجربة واإلنجاز نحو الضفة الغريبة وتأكيدها              

ال بتحرير كامل األرض، والنتيجة أننا إزاء نفس تحريضي عالي النبرة يعني الكثير بالنـسبة               لن يوضع جانبا إ   
  .للحاضر والمستقبل

مواقف حماس المؤكدة على العمل المسلح والمقاومة كمسار ينجز التحرير ليست هامشية التأثير، ال سـيما إذا                 
ربية والقدس ومن ثم تكريس مـشروعه للحـل         تذكرنا أن ما يريده شارون هو تعزيز االستيطان في الضفة الغ          

االنتقالي البعيد المدى، والذي ترجم بدولة مؤقتة في قطاع غزة تنضم إليها أجزاء أو كانتونـات مفككـة مـن                    
والخالصة بالنسبة لشارون هي أن استمرار حماس في خطاب المقاومـة والتحـريض ال بـد                . الضفة الغربية 

  .فتح ستضطر من أجل كسب الجماهير إلى تبني خطاب مشابهسيفسد عليه مشاريعه، ال سيما وأن 
بالنسبة لما يمكن أن يفعله شارون حيال مشاركة حماس في انتخابات الضفة، ال يبدو من العسير القول إنه مهم                   
من حيث التأثير على آليات إجرائها، فالقدس مثال ال يمكن أن تنضم إلى العملية مـن دون تعـاون إسـرائيلي                     

سع شارون أن يمنع االنتخابات بالكامل هناك، لكن وضع الضفة يبدو مختلفا إلى حد مـا لكنـه ال                   واضح، وبو 
يخرج بحال عن دائرة السطوة اإلسرائيلية، فالحواجز والطرق االلتفافية والمستوطنات واستمرار االحتالل فـي              

ملية االنتخابية برمتها إذا    معظم المناطق سيمنح اإلسرائيليين فرصة مطاردة مرشحي حماس، وربما تعطيل الع          
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أرادوا، وهو ما ال ينطبق على قطاع غزة، كما أسلفنا، ليس فقط بسبب انسحاب القوات اإلسرائيلية، بل أيـضا                   
  .ألن شارون ال يمانع في مشاركة حماس في االنتخابات هناك

راءها بشكل من األشـكال     كل ذلك لن يغير في حقيقة أن التعطيل لن يمس العملية االنتخابية برمتها، إذ إن إج               
صحيح أن حماس قد تخسر الكثير من األصوات بفعل التضييق على مرشحيها، وربما             . يظل ممكنا بل مطلوبا   

ناخبيها أيضا، لكن ذلك لن يقلل أيضا من نسبة األصوات التي ستحصل عليها، وهي أصوات ستمنحها المرتبة                 
االت التضييق في الضفة بحملة واسعة في غزة التي تتمتع          الثانية في كل األحوال، ال سيما إذا ردت على احتم         

فيها بجماهيرية تفوق من دون شك جماهيرية حركة فتح، األمر الذي يبدو مختلفا في الضفة التي تتساوى فيهـا             
الحركتان، فضال عن األبعاد العشائرية التي تمنح فتح كحزب للسلطة فرصة تجيير هذا البعد لصالحها بـشكل                 

  .من األشكال
من جانب آخر قد يؤدي االستهداف الذي تتعرض له حركة حماس من قبل شارون إلى تصعيد رغبة الـشارع                   

  .الفلسطيني في االنتصار لها من دون أن يعني ذلك أن بوسعها الحصول على الغالبية
 إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في الضفة وغزة ال بد سيمنح حماس ما ال يقل عن نـصف أصـوات                    

الشارع، لكن ذلك لن يحدث، ففتح لن تسمح بفوز من هذا النوع، وإذا تأكـدت أن حمـاس ستـسعى بالفعـل                      
للحصول على الغالبية، األمر الذي ال يبدو مرجحا تبعا لقناعة قيادة حماس بال جدوى ذلك من الناحية العمليـة                   

 مع االحتالل، إذ تأكدت فتح من ذلـك         في ظل المعطيات المحلية والعربية والدولية، وقبل ذلك معطيات العالقة         
فستلجأ إلى التزوير الذي سيجري التسامح معه من قبل األميركان، وفي العموم فإنه حتى السيناريو الجزائـري                 

  .لن يكون مستبعدا لو أخذت حماس الغالبية
سمح لها بالتأثير   األرجح أن ما تريده حماس في الوقت الراهن هو فوز كبير ال يصل الغالبية، لكنه جيد بحيث ي                 

في التوجهات والقرار، مع أن التأثير لن يكون سهال بالضرورة، إذ سيكون بوسع فتح، وكما هو الحـال فـي                    
العالم العربي أن تفعل ما تشاء وتترك أعضاء حماس في المجلس يقولون ما يشاؤون، لكن مسار التحالف مـع                   

  . كل األحوالقوى ورموز وطنية أخرى قد يكون أكثر ضمانا للتأثير في
  دالالت موقف شارون على مستقبل المفاوضات

هنا يمكن اإلشارة إلى جملة من اإلجراءات ذات العالقة بالموقف، فقد قررت السلطات اإلسرائيلية أن المعـابر                 
عة التي تفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية هي مناطق حدودية، وأن على من أراد اجتيازها أن يحصل                  األرب

ورد هـذا المـصطلح فـي بيـان         (على تأشيرة دخول، تماما كما لو كانت منطقة حدودية بين دولتين جارتين             
 فـي مكتـب شـارون       ، فيما تحدثت مصادر إسرائيلية عن تهديدات نسبت إلى مسؤول كبير          )الرباعية الدولية 

، أي  67تتحدث عن إعادة وضع الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الحال الذي كانتا عليه قبـل االحـتالل عـام                    
والنتيجة هي ترحيل الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى األردن بعد تحويل حيـاتهم             . إلحاقهما باألردن ومصر  

سطينية العتيدة التي ترتبط بعالقة جوار مع الدولة العبريـة،  إلى جحيم بفعل الجدار، أما القطاع فيبقى الدولة الفل   
  .ال بأس أن يكون لها نزاعها الحدودي كما هو الحال مع عشرات النزاعات الحدودية في العالم

في هذا السياق يبدو مناسبا نقل هذا الرأي للمحلل اإلسرائيلي المعروف ألوف بن في صحيفة هـآرتس، وهـو                   
منـذ أن بـدأت     : يقول بن . طالع الرجل على واقع وتفاصيل الحياة السياسية اإلسرائيلية       رأي له أهميته تبعا ال    

األحاديث حول فك االرتباط بذل شارون مساعيه لترسيخ مكانة غزة المختلفـة عـن الـضفة فـي مواجهـة                    
  .المحاوالت الفلسطينية لإلبقاء على العالقة على العالقة بين المكانين

الفلسطينيون يفعلون ما   : لة االنتخابات الفلسطينية، وعاد شارون للتحدث عن التقسيم       اآلن أثيرت مسأ  : يضيف بن 
يحلو لهم في غزة، أما في الضفة فسيضطرون لقبول اإلمالءات اإلسرائيلية، وإال فإن المرشـحين والنـاخبين                 

انية أن تكون   ويصل األمر بالمحلل اإلسرائيلي حد الحديث عن إمك       . سيجدون صعوبة في التحرك على الحواجز     
  .هناك فلسطين شرقية في الضفة وأخرى غربية في غزة
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خالصة الموقف هي أن مشروع شارون للحل االنتقالي البعيد المدى قد بقي على حاله، وهـو ذاتـه مـشروع         
الدولة المؤقتة في غزة التي ترتبط مع كانتونات الضفة ضمن مسار الجدار، مع األمل بأن يـؤدي ذلـك إلـى                     

  .عي نحو األردنترانسفير طو
بقي أن نقول إن على السلطة أن ترد بقوة، وهي ردت في واقع الحال، على مواقف شارون بشأن االنتخابات،                   
لكن األهم هو الردود القوية التي تتم مع القوى الفلسطينية على مشاريع االستيطان الجديـدة واسـتمرار بنـاء                   

ات المشهد العراقي وموقف النظام العربـي الرسـمي         الجدار، وما من شك أن قوة الردود ستعتمد على تطور         
  .وعلى رأسه مصر

وألن شارون ال يملك ما يقدمه للفلسطينيين، فيما عليه إال أن ينفذ وعوده بشأن الجزء الثاني من مشروعه، فإن                   
راطيـة  أن المسألة األساسية في الساحة الفلـسطينية ليـست الديمق          أفق التسوية يبقى مسدودا، ما يتطلب التأكيد      

واالنتخابات، بل االحتالل والواقع البائس الذي يفرضه على الفلسطينيين، وإذا كانت المرحلة الحالية قد فرضت               
التهدئة فإن فشل المشروع األميركي في العراق قد يبشر بمرحلة مقاومة أخرى يتحقق من خاللها دحـر آخـر                  

  .لالحتالل عن أجزاء جديدة من األرض الفلسطينية
  25/9/2005الجزيرة نت 

 
  ة شارونندعو العرب لعدم مكافأ: مشعل .54

  )جدة(فهيم الحامد : حاوره
نـة  ان شارون نجح في مخططه الحـداث وخلـق الفت         , قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس       

ال يعني اننا لـن     , ان التزام حماس بالهدنة   ) عكاظ(في حوار اجرته    , واضاف مشعل . الداخلية بين الفلسطينيين  
وانتقد مـشعل   . نحتفظ بحقنا في الدفاع عن انفسنا في ظل استمرار العدوان االسرائيلي على الشعب الفلسطيني             

دول العربية التريث وعدم المسارعة بتطبيـع       مسارعة السلطة بتحميلها حماس مسؤولية جباليا وطالب مشعل ال        
  . خاصة بعد انكشاف حقيقة انسحابها من غزة, عالقاتها مع اسرائيل

  وفيما يلي نص الحوار 
  ? بداية من المسؤول عما يجري في االراضي الفلسطينية* 

يظهره وكأنه خطوة  لقد قلناها مبكراً ان العدو الصهيوني يريد باالنسحاب من غزة تحت ضغط المقاومة أن               ** 
سالم اختيارية من طرف شارون ليخدع بها العالم ويمرر من خالل ذلك عدوانه الذي كنا نتوقعه على الـضفة                   
الغربية وعلى مجمل قوى المقاومة الفلسطينية وبالتالي لالسف ان عددا من الدول العربية وقعت في هذا الفـخ                  

العامة في االمم المتحدة وبالتالي عمليا هم كافأوا شـارون          حين سارعوا بمكافأة شارون في اجتماعات الجمعية        
 فال تزال اجواء غـزة مـستباحة ومياههـا          ،بما ال يستحقه علماً ان الخطوة التي خطاها شارون لم تكتمل بعد           

االقليمية ومعابرها لم تتضح بعد وبالتالي كان هناك تسرع وخطوات غير مبررة بل هي مدانة ومرفوضة مـن                  
ومن ناحية اخرى لالسف هناك البعض في الساحة الفلسطينية من خالل تـصريحاته             . المسلمينبعض العرب و  

  . غير المسؤولة يعطي غطاء لتصرفات العدو االسرائيلي
  ? ولكن كان هناك اتفاق بين الفصائل والسلطة بوقف االستعراضات العسكرية* 

توقـف االحتفـاالت واالستعراضـات      هذا صحيح وحماس توافقت مع السلطة ومع جميع الفـصائل ان ت           ** 
العسكرية ابتداء من يوم السبت الماضي وكان احتفال جباليا هو االحتفال االخير الذي تم الجمعة وبالتالي نحـن              
لم نخالف اي اتفاقيات والسلطة تعلم ذلك لكن ان تسارع بعض االصوات في وزارة الداخلية الفلـسطينية كـي                   

ذه الجريمة وتحملها لحماس دون ان تكلف نفسها عنـاء اسـتطالع الوضـع              تبرئ سلفاً العدو الصهيوني من ه     
  . الميداني والتحقيق في هذه القضية فهذه ايضا هدية مجانية لشارون ولموفاز

  ? اذا هل نجح شارون في ايجاد اقتتال فلسطيني فلسطيني* 
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ى المقاومـة الفلـسطينية     لالسف ان شارون بما فعله في غزة كان يهدف الى هدفين االول هو الضغط عل              ** 
ومالحقتها بالقتل واالغتياالت حتى يضعفها وينزع سالحها والهدف الثاني هو تحريض السلطة علـى حمـاس                
بشكل اساسي وبالتالي خلق فتنة داخلية في الوسط الفلسطيني ومن يتجاوب مع هذا المخطط كأنما يخدم مخطط                 

  . شارون في خلق الفتنة الداخلية
القادمة لتهدئة الوضع واطالق سراح قيادات حماس الذين اعتقلوا منهم حسن يوسف ومحمد             ما هي خطوتكم    * 

  ? غزال والخ
ضد  و نحن نسير في مواجهة هذه الحملة الواسعة ضد حركة حماس بشكل خاص وضد المقاومة الفلسطينية              ** 

 هذه الهجمة خاصة التـي      المسار االول هو الصبر والصمود امام     , شعبنا بشكل عام ونواجهها بمسارات متعددة     
تشمل اعتقاالت واسعة لرموزنا وكوادرنا على رأسهم الشيخ حسن يوسف والدكتور محمـد غـزال وفتحـي                 

 خالل ليلة واحدة اضافة الى التدمير الممنهج لقطاع غزة الذي لم يستثن             200القرعاوي في طولكرم واكثر من      
حمد ياسين رحمه اهللا قبل استشهاده والتي اصابت االطفـال          احدا بما فيها مدرسة دار االرقم التي بناها الشيخ ا         

  .والنساء والرجال
  .المسار الثاني ال بد ايضا من الرد على العدوان وهذا حق مشروع للدفاع عن النفس

هو تفويت الفرصة على العدو في خلق فتنة داخلية ومهما عتبنا على بعض اخواننا في الـسلطة                 لث  المسار الثا 
 الداخلية فلن تنصرف جهودنا اال في مواجهة العدو الصهيوني وسنبقى حريصين على تعزيز              خاصة في وزارة  

  . الوحدة الوطنية والحفاظ على سالمة وصالبة جبهتنا الداخلية
  .هو دعوة االمة العربية واالسالمية على كل المستويات ان تتحمل مسؤولياتهارابع والمسار ال

  27/9/2005عكاظ 
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