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  ! لى حيث الرنتيسي وياسينإرسال الزهار وهنية إموفاز يهدد ب .1

 :طاهر النونـو  ومال شحادة   القدس المحتلة غزة آ    نقالً عن مراسليها في    28/9/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  
واصل موفاز تهديده للفلسطينيين بقصف غزة ودكها بالنيران والقضاء على البنى التحتية للتنظيمات الفلسطينية              

وزعم في حديث الذاعة الجيش ان حماس لم        . ومالحقة قيادتها، وتوعد باغتيال محمود الزهار وإسماعيل هنية       
وفي اثناء جولة له في المواقع العسكرية المنتشرة        . ها شروط لعب جديدة   توقف هجماتها وأن إسرائيل تنوي تلقين     

على طول الحدود مع غزة، قال إن المعدات العسكرية المنتشرة هناك ليست للزينة، بل انها متطـورة وجيـدة                   
قادة التنظيمات الفلسطينية حماس والجهـاد وغيرهمـا لـن          : وتابع. وسترد على كل صاروخ يتم اطالقه فورا      

وواصـل تهديـده قـائال      . رفوا النوم اذا لم يعرفه اوالد سديروت وطالما شعر سكان سديروت بفقدان األمن            يع
سنضربهم وسنضربهم حتى يفهموا اننا لن نقبل باطالق        . ستكون هنا شروط لعب جديدة، وسيكون واقعا جديدا       

ناء اطالق هذه التهديدات توعد     وفي اث . جيشنا سيواصل ضربهم بشدة حتى يتوقف القصف نهائيا       . النيران علينا 
نحن سنقرر واذا واصلت حمـاس اطـالق        . نحن من سيقرر، ال الزهار وال غيره      : باغتيال الزهار وهنية قائال   

  .صواريخ القسام، فسنرسلهم الى المكان الذي يوجد فيه الرنتيسي وياسين
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خطط المبرمج لتفجير األوضـاع     وفي ردها على تهديدات موفاز، قالت حماس ان هذه التهديدات تؤكد على الم            
من جديد، كمحاولة يائسة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وإضعاف شوكة حماس، بعدما فـشلت سياسـيا فـي                  

وفي بيان أصدره مشير المصري طالـب الـسلطة والمجتمـع            .محاولتها إلبعاد حماس عن المسرح السياسية     
  . وما قد يترتب عليها من رد فلسطينيالدولي بالتحرك وحملهما مسؤولية الجرائم اإلسرائيلية 

عندما سـأله    ما قال موفاز     28/9/2005القدس العربي  ذكرت   الناصرة زهير اندراوس  ونقالً عن مراسلها في     
المذيع عن تصريح الزهار بان الحركة ملتزمة بالتهدئة اجاب بان هذا التصريح ليس كافيـا وان علـي القـادة       

وزعم ان حماس تلعب دورا خطيرا، اذ انها تقـوم    . ريحات وااللتزام بها  االخرين في الحركة اطالق نفس التص     
بتفعيل تنظيمات صغيرة تابعة لها لكي تطلق الصواريخ باتجاه المستعمرات، وبموازاة ذلك تعلن للرأي العـام                 

قينها وحسب ما زعمه فان حماس لم توقف هجماتها، خالفا العالنها وان اسرائيل تنوي تل             . انها ملتزمة بالهدنة  
 . شروط لعب جديدة

 ال  :موفاز لم يستبعد احتمال حصول عملية برية واسعة النطاق في غزة قائالً            أن   28/9/2005البيان  وجاء في   
أحد بيننا سيتردد في الدخول إلى غزة، بالنسبة إلينا انه إمكانية رغم أننا نفضل استخدام خيارات أخرى أثبتـت                   

  . فاعليتها
 في الوقت ذاته الذي كـان مبعوثـوه يبلغـون     موفاز جاء تهديد  :28/9/2005ير  السف في   حلمي موسى وكتب  

ويبدو، إن إسرائيل   . وزارة الداخلية الفلسطينية أنه في منتصف يوم أمس ستتوقف الحملة اإلسرائيلية على غزة            
لمواجهة، وأنهـا   أرادت من هذا التهديد واإلبالغ إشعار الفلسطينيين بأنها كانت صاحبة الكلمة األخيرة في هذه ا              

 . من يحدد السقف واألثمان
سوف نواصل معالجتهم بيد قاسـية،      : الزهار ولجميع قادة اإلرهاب وبشكل حازم     ـ   رسالتي ل  : موفاز أن  قالو

 . وهذه السياسة ناجعة حتى اليوم وسوف نواصلها ونحن من يقرر موعد إيقافها. إلى أن تتوقف صواريخ القسام
 مهدداً ان اسرائيل لن تمر على ما قامت به حمـاس مـر    اً موفاز ، ما قاله  ناصرةال28/9/2005الحياة  وذكرت  

وزاد ان الرسالة االسرائيلية لقادة المنظمـات       . الكرام فهي المسؤولة عن مقتل فلسطينيين في استعراض جباليا        
ياستنا نجاحها الى   لقد اثبتت س  . سنتعامل معهم بيد من حديد حتى يتوقف اطالق القسام        : االرهابية واضحة تماماً  

لكنها تبقى واردة وقد تتحقق اذا ما اقتـضى ذلـك           ... ان مسألة القيام بعملية برية تأتي في آخر أولوياتنا        . اآلن
سنفضل في هذه المرحلة العمليات الجوية ومن البحر ومن خـارج القطـاع ألن طبيعـة هـذه             . تحقيق أهدافنا 

  .و إصابة جنودناالعمليات تحول دون االحتكاك مع الفلسطينيين أ
 نبيل ابو   تحذيرحامد جاد وبرهوم جرايسي      نقالً عن مراسليها في الناصرة     28/9/2005الغد األردنية   وأوردت  

وقال ردا على تـصريحات      .ردينة من تفجر االوضاع في حال واصلت اسرائيل تصعيدها وعمليات االغتيال          
ه ان يفجر االوضاع برمتها داعيا المجتمع الـدولي         موفاز ان تمادي اسرائيل في التصعيد واالغتياالت من شأن        

  . خصوصا الواليات المتحدة الى التدخل الفوري والضغط على اسرائيل لوقف تصعيدها
  
  اللجنة العليا للفصائل تعيد صياغة الوضع الداخلي .2

قـررت  لجنة المتابعة العليا في القطاع، عقدت اجتماعا امس         أن  : 28/9/2005 السفير   في حلمي موسى كتب  
وترافق هذا اإلعالن مع سـجاالت      . في ختامه اإلعالن عن وقف جميع العمليات ضد إسرائيل انطالقا من غزة           

وبحسب ما علمت السفير، فإن الخالف ظل قائما بين ممثلي          . داخلية حول العمليات ومبدأ الرد على االعتداءات      
جتماعات، أن غـزة اجتـازت قطوعـا        الوبدا واضحا في ا    . ذلكفتح وممثلي كل من حماس والجهاد ، حول         

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحملة اإلسرائيلية، أسـهمت        . خطيرا في األيام األخيرة التي أعقبت حادثة جباليا       
وجاء إعالن الزهار، ليعبر عن رغبة      . كثيرا في تخفيض حدة االحتقان بين فتح وحماس على وجه الخصوص          

كان أهمها   بين مطلعين عزوا إصدار هذا اإلعالن إلى جملة عوامل،        وبرغم أن مراق  . أيضاتخفيف  الالحركة في   
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ف مؤسسات بالغة األهمية مثـل      استهدكاتصل بوقائع ميدانية ورسائل خطيرة تم إيصالها الى قيادة حماس،           ي ما
 وبرغم شدة التهديدات وخطورتها، فإن هؤالء يعتقدون أنه ال يمكن إغفال دور ثالث حقائق             . الجامعة اإلسالمية 

شعور بخطأ التمادي في اإلصرار على أن حادث جباليا كان جراء صواريخ إسـرائيلية،              الأخرى، تتلخص في    
وأنه كان بوسع الحركة أن تكون أكثر إقناعا لو شددت على أن الحادث جرى إما نتيجة خطأ داخلي أو بـسبب                     

وصفها رافعة مهمة ليس فقـط لترسـيخ         على االنتخابات ب   ةراهنالموالحقيقة الثانية هي    . عملية أمنية إسرائيلية  
والثالثة هي أن حماس، وبرغم منازعتهـا       . دور الحركة الشعبي، وإنما كذلك لتأكيد شرعيتها الوطنية والدولية        

السلطة وفتح، ال تريد لالحتقان أن يصل الى درجة االقتتال وال ترى نفسها مستفيدة من ذلك خاصة في ضـوء                   
يضاف إلى ذلك الدور المصري الذي أبدى في اآلونة األخيرة غـضبا علـى              و . نقمة الشارع على كل احتقان    

عدد من سلوكيات حماس في غزة، ابتداء من الدور الذي ادته في فوضى الحدود وانتهاء بتخليها ولو المؤقـت                   
  .عن التهدئة
يد إبراهيم أبو   تأك:  وكاالت وغزة  عبد الرازق أبو جزر من        عن مراسلها    28/9/2005 األيام البحرينية    ونشرت

لمـا اتفـق         نعود  ,روط لهذا االعالن قال   وحول إن كان هناك ش     .  النجا أن الفصائل اتفقت على وقف الهجمات      
  . عليه بالقاهرة
 لحمايـة  جـاء توافق الان من  ابو النجا هاعلنما : وكاالتوحامد جاد    28/9/2005 الغد األردنية    وذكر مراسل 

  .ط لها اسرائيلابناء شعبنا من كارثة قد تخط
المبـادرة  أن  : ل أبو النجـا   وق: غزةمن  أنس عبدالرحمن   عن مراسلها    28/9/2005الوطن القطرية    وأضافت

من جهته قال خالد البطش ان استمرار المقاومة        و. ونريد أن يؤكد الجميع هذا الموقف     ‚ جاءت من حركة الجهاد   
حركته اعطت تعليمات العضاء الجناح العسكري       مصدر مطلع في الجهاد ان       أشارو‚ مرتبط بمواصلة العدوان  

  .بعدم تنفيذ عمليات من حدود قطاع غزة
 حمـاس د مشير المصري التزام     يكإلى تأ : غزة من   محمد الطاهر  28/9/2005 المستقبل اللبنانية    ونوه مراسل 

لدم الفلسطيني وال   قرارها بوقف إطالق النار ال زال ساريا، في هذا الوقت فقط، حتى ال يستباح ا              وان  بالتهدئة،  
  .يعني ذلك رفع الراية البيضاء

 دعت، السلطة الكمال ما بدأتـه        في بيانها  لجنةال إلى أن : 28/9/2005 األيام الفلسطينية     في  حسن جبر  لفتو
من عمليات إزالة للتعديات على األمالك العامة واألراضي داعية الى عدم تقديم الحماية للمخالفين من اية جهة                 

واكدت علـى حـق     . رت، الى استمرار عمل اللجنة المنبثقة عنها والمكلفة بمتابعة ملف االنسحاب          واشا. كانت
واشارت الـى اسـتكمال انتخابـات       . المواطنين المتساوي في العمل في أجهزة السلطة ومؤسساتها دون تمييز         

أدانتهـا لحمـالت     معربة عـن     هاالمجالس البلدية والمحلية في مواعيدها المقررة ورفض أي تدخل خارجي في          
وتحدثت عن عزمها العمل في إنجاز وبلورة ميثاق شرف ينظم          . االعتقال مع حفظ حق كل المعتقلين بالترشيح      

  .العالقة بين القوى وبينها وبين السلطة
دائرة العالقـات القوميـة     أن  : نابلس من   أمين أبووردة  عن مراسلها    28/9/2005الخليج اإلماراتية    واوردت

نظمة التحرير طالبت بالضغط على الحكومة اإلسرائيلية للعودة إلى طاولة المفاوضات وااللتـزام         والدولية في م  
وأشارت الدائرة إلى انه وعلى ضوء استمرار       . بخريطة الطريق، التي أكدت القيادة الفلسطينية التزامها التام بها        

  .ام بالتهدئةمسلسل االعتداءات، فإننا ندعو الفصائل إلى تجاوز هذه المحنة وااللتز
 فلسطينية تبـذل علـى      -د صائب عريقات ان هناك جهوداً مصرية        يأكت: غزة من   28/9/2005 الحياة   وبينت

 ,واعرب عن امله في ان تسفر هذه الجهود عـن االلتـزام            .أعلى المستويات العادة تثبيت التهدئة بين الجانبين      
السرائيلي ان يحترم التزاماته في هذا المجال وان        وشدد على ان على الجانب ا      . مصلحة فلسطينية عليا   ذلكالن  

 .ولفت الى ان الجهود تجري على قاعدة التوجه العام بضرورة ان تكـون متبادلـة               .يوقف جميع اشكال العنف   
  .وعلمت الحياة ان ضغوطاً مصرية مورست على حركة الجهاد لتأكيد التزامها التهدئة
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   لمواقفلقاء فلسطيني مرتقب في القاهرة لتوحيد ا .3

أكدت مصادر فلسطينية أن لقاء على مستوى عال سيعقد في القاهرة نهاية األسبوع الجاري يضم قيادات مـن                  
وقالت المصادر إن اللقاء سيناقش وقف التـوتر المتـصاعد بـين الـسلطة              . السلطة وحركتي حماس والجهاد   

  ا.ن.ق. صعيد اإلسرائيليالتإضافة إلى وحركات المقاومة والبحث عن صيغة تفاهم تحكم مواقفهما 
  28/9/2005البيان  

  
  السلطة تعلن تنفيذ اتفاق استعراضات السالح .4

أعلنت وزارة الداخلية أنها ستباشر في تنفيذ االتفاق الذي اقر بين السلطة والفصائل بإنهاء               : طاهر النونو  - غزة
  .كافة المظاهر المسلحة اعتبارا من غد

  28/9/2005الخليج اإلماراتية 
  
      الفلسطينيوم لتوسيع مهام مجلس األمن القوميمرس .5

 مهـام    وتحديـد  أصدر محمود عباس امس، مرسـوما رئاسـيا يقـضي بتوسـيع           :  وكاالت االنباء  -رام اهللا   
مجلـس بمقتـضيات    الويتـولى   .  رئاسته بدال من قريع     هو  على ان يتولى   ,واختصاصات مجلس االمن القومي   

 االمنى مع الجهات المحلية واالقليمية والدولية، وكذلك وضع الخطـط           المرسوم االشراف المباشر على التنسيق    
الالزمة لحماية أمن الوطن والمواطن واالشراف على تنفيذها، باالضافة الى إقـرار التـشكيالت والتعيينـات                

 .فهاوالترقيات التى تساهم فى تنفيذ السياسات والخطط االمنية وإقرار الميزانيات المتعلقة باالمن وآليات صـر              
  .كما يتولى التأكد من مساهمة العامل االمنى في تحقيق االهداف السياسية واالقتصادية واالجتماعية
  28/9/2005االتحاد االماراتية 

  
 د بمنع وزراء غزة من حضور اجتماع الحكومة يندت .6

مس في رام ندد احمد قريع بمنع اسرائيل للوزراء من غزة من حضور اجتماع الحكومة أ: رام اهللا ـ ا ف ب
وقال هذه السياسة االسرائيلية كنا قد  .غزةى اهللا وطالب المجتمع الدولي والواليات المتحدة بوقف العدوان عل

 مجمل المنطقة وعملية السالم ال ىوشدد ان استئناف االغتياالت بكل ما تمثله من مخاطر عل .حذرنا منها
 واعتبر ايضا ان االعتقاالت خالل . اعادة انتشارىمعتبرا ان االنسحاب من القطاع ليس سو. يجوز ان تمر

ف نرجو ان ال يستخدم الدم الفلسطيني اض وأ.االيام الماضية بمثابة سياسة اسرائيلية ال تعطي الشعور باألمان
  .ثمنا للسياسة الداخلية االسرائيلية

  28/9/2005القدس العربي
  
   الجدارمن مخاطر اليه نا توصلما يؤكدتقرير ال: القدوة .7

أكد ناصر القدوة، أهمية ما ورد في تقرير محقق األمم المتحدة بشأن جدار الفصل والمخـاطر                 :كتب حامد جاد  
 توصل لذات المخاطر التي توصلت اليها السلطة وحذرت منها          ه، موضحاً أن  هورحب بما جاء في    .المترتبة عليه 

  .مراراً
  28/9/2005األيام الفلسطينية 
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   مجالس بلدية غدا104الفلسطينيون ينتخبون  .8
 ونيـشارك س الف فلسطيني    127حوالي  أن   : ا ف ب   نقال عن    رام اهللا  من   28/9/2005 الغد األردنية    نشرت

وتخوض االنتخابات   . بلدة وقرية في الضفة الغربية     100غدا في االقتراع الختيار اعضاء المجالس المحلية في         
وحـسب   .ما افادت اللجنة العليـا    حسب لحركة حماس    56 قائمة باسم حركة فتح في مقابل        88 قائمة بينها    299

وسجلت حمـاس نتـائج      . كتلة لحركة فتح   13 قرية وبلدة منها     22لجنة، فان النتيجة حسمت في      المصادر في   
  .جيدة جدا امام فتح وال سيما في المدن التي تشهد كثافة سكانية

ين الدوليين التـي سـتراقب االنتخابـات        بعثة المراقب أن  : رام اهللا  من   28/9/2005 الشرق األوسط    وأضافت
وتضم خبراء من الواليات المتحـدة ورومانيـا وكنـدا وكرواتيـا            . المحلية وصلت الى االراضي الفلسطينية    

  .وبلغاريا
 أمن السلطة أقدمت على     ةعناصر من أجهز  إلى أن   :  من بيتونيا  27/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   وأشار

كتلة هذا اإلجـراء غيـر   الاستهجنت و .ئمة اإلصالح والتغيير المحسوبة على حماساقتحام مهرجان خطابي لقا 
  .المبرر والذي يكشف عن نفسية ال تقبل بوجود اآلخر

  
  الدعم االميركي لعباس بدل المعادلة فـي الشرق االوسط .9

االميركيـة   بعد خمس سنوات على بدء االنتفاضة الثانية، بدل الدعم الـذي ابدتـه االدارة                : اف ب  -واشنطن
وفي حين عمدت طوال والية بوش االولى الى توفير دعـم ثابـت    .لمحمود عباس المعادلة في الشرق االوسط 

وقال مسؤول في الخارجية ان امورا كثيـرة         .السرائيل، يبدو انها باتت تنتهج اليوم خطا دبلوماسيا اكثر توازنا         
تم استقبال عبـاس فـي      لقد  و .السلطة المنتخبة واضاف اننا نعمل بتعاون وثيق مع        .حصلت منذ وفاة عرفات   

مساعدة االجهـزة  لالبيت االبيض، ثم منح الفلسطينيين للمرة االولى مساعدة مالية مباشرة وكلف خبير عسكري       
وعمل ولفنسون على    .االمنية الفلسطينية على اعادة تنظيم صفوفها وتعزيز موقعها ازاء مجموعات مثل حماس           

وقـال المـسؤول     .الية يمكن ان تؤثر بشكل سريع على اقتصاد االراضي الفلسطينية         تحديد مشاريع مساعدة م   
  مليون دوالر بحلول نهاية السنة مـن اجـل مـشاريع           750االميركي نتوقع جمع مساعدة دولية بقيمة تقارب        

ساهم  و .كذلك قامت رايس بثالث جوالت في المنطقة فيما قام مساعدها بعشر           . تعطي نتائج فورية   للفلسطينيين
والى المساعدة الميدانية، مارست واشنطن ضغطا مستمرا على         .بوش شخصيا وبشكل مباشر في عملية السالم      

قطاع، مشددة على وجوب تجميد الحركة االسـتيطانية فـي الـضفة            الاسرائيل حتى تنفيذ انسحابها المعلن من       
 اسـتياءها للقـرار االسـرائيلي       وعلى الرغم من ان بوش اشاد بشجاعة شارون، فقد ابدت واشنطن           .الغربية

 .وقالت رايس ان االنسحاب ال يمكن ان يقتـصر علـى غـزة             .بمصادرة اراض فلسطينية في الضفة الغربية     
لرباعية عن حق الفلسطينيين في تنظيم انتخابات تشريعية فـي وقـت تهـدد              لودافعت خالل االجتماع االخير     

ة الى مساعدة القوى الديموقراطية في غزة فـي مواجهـة           من جهته دعا بوش الدول العربي      .تهااسرائيل بعرقل 
  .الحركات المسلحة الداعية الى تدمير اسرائيل

  28/9/2005الرأي األردنية 
  
  

   حماسفي صفوفاسباب حملة االعتقاالت  .10
ارجع الدكتور رائد نعيرات عملية االعتقاالت ضد كوادر حماس الى وجـود قـرار              : من عاطف دغلس   نابلس

ن هناك ثالث قضايا اعتقد بأنها أدت       أ: وقال. ف لمنع الحركة من المشاركة في االنتخابات القادمة       اسرائيلي يهد 
 وما يروج له بان حماس هـي القـادم والخـوف            ,عملية، وهي موقف حماس من المقاومة اثر االنسحاب       الالى  
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 الحمساوي،  -األمريكي- أن إسرائيل استشاطت غيظا من الحوار األوروبي         إال باالضافةاإلسرائيلي من ذلك،    
  .كما أن اسرئيل تهدف الى جعل حماس محصورة في دائرة الفعل وردة الفعل إلخراجها من المسار السياسي

  27/9/2005السبيل االردنية 
  

 سرائيلي الالقسام تعلن مسؤوليتها عن خطف ا .11
 في كتائب القسام، ىن وحدة تحرير األسرعالإ : رائد موسيعن مراسلهاغزة  من 28/9/2005القدس العربي

، لمبادلته هوقالت، ان الوحدة اختطفت .ضابط في الشاباك ساسون نورائيلالمسؤوليتها عن اختطاف وقتل 
واستخدمت الكتائب االسم  .ه إل قتلدفعتعشوائية العتقاالت ال فلسطينيين، إال أن قيام االحتالل بحملة اىبأسر

  .دت إسرائيل بمعارك طويلة ستدفع فيها الثمن باهظاًوتوع . الشعب الفلسطينيىأول الغيث لتحرير أسر
 صورة رخـصة سـوق إسـرائيلية    هاكتائب أرفقت مع بيانأن ال: أ ف ب، أ بنقال عن  28/9/2005السفير 

وطلب من إسرائيل إطالق سراح األطفال واألوالد       . للقتيل، كما وزعت شريطاً مصوراً قصيراً ظهر فيه جالساً        
  . سجونهاالفلسطينيين األسرى في

  
  كتائب األقصى تعلن عن قتل عميل .12

 .أعلنت كتائب األقصى مسؤوليتها عن قتل من وصفته أنّه عميٌل كان يقف وراء اغتيال أحـد قادتهـا                  :نابلس
وطالبـت  . كتائبال ارتبط بالمخابرات منذ ثالثة سنوات وأوكلت إليه مراقبة النشطاء من            هنأ: عالنالإفي  وجاء  

  .ء ومحاسبتهمالسلطة بفتح ملف العمال
  28/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  لليوم الرابع على التواليعلى غزة تواصل القصف  .13

واصلت الطائرات الحربية اإلسرائيلية عدوانها وقصفها الجوي على محافظة خان يونس لليـوم               :أيمن أبو ليلة  
قة مكتظة بالسكان وسط مدينة خـان       وشنت الطائرات غارتين على أهداف مدنية في منط       . الرابع على التوالي  

يونس، فجر أمس، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في ممتلكات المـواطنين ودب الرعـب والخـوف فـي                    
وأفاد شهود عيان أن الطائرات الحربية نفـذت         .صفوفهم وخاصة األطفال، في حين لم يبلغ عن وقوع إصابات         

جو ـ أرض صوب محل للصرافة خلف بلديـة خـان    غارة أولى على وسط المدينة، أطلقت خاللها صاروخ 
تدميره بالكامل، فيما استهدفت الغارة الثانية مقر مدرسة تابع لحركة فتح الذي دمـر              الى  يونس القديمة ما أدى     

  .بشكل كلي
  28/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  قوات االحتالل تجتاح مدينتي قلقيلية و طولكرم .14

 اليـة   40وات الجيش االسرائيلي اقتحمت فجر اليوم االربعاء معززة ب          قالت مصادر أمنية وشهود عيان أن ق      
وقالت المصادر إن   . عسكرية وناقالت جند مناطق مختلفة من مدينة قلقيلية وشنت حمالت دهم وتفتيش للمنازل            

القوات االسرائيلية اقتحمت مقر النادي االسالمي وسط المدينة وسط إطالق نار كثيف بحجة انه ممـول مـن                  
كة حماس إضافة لمداهمتها جمعية القرآن والسنة ومكتبة الحرمين ومصادرة جميـع محتوياتهمـا قبـل ان                 حر

ومن ناحية ثانيـة اقتحمـت   . تغلقهما بوضع ورقة كتب عليها بامر من الجيش االسرائيلي تم اغالق هذا المكان        
 آليـات عـسكرية اقتحمـت       7إن  قوة عسكرية اسرائيلية فجر اليوم االربعاء مدينة طولكرم وأفاد شهود عيان            

المدينة وباشرت أعمال التفتيش في منازل المواطنين المحاذية لمركز الشرطة الفلسطينية ومقر االمن الوقـائي               
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وأضاف الشهود إن الجنود بدؤوا عبر مكبرات الصوت بإجبار المـواطنين مغـادرة منـازلهم               . وسط المدينة 
ا بوليسية رافقت الجنود الذين حطموا بوابة مكتـب لجنـة الزكـاة             وقالوا ان كالب  . والتجمع في شوارع المدينة   

التابعة لدائرة االوقاف االسالمية وفجروا بوابة جمعية خيرية تابعة للجهاد االسالمي وصادروا محتوياتهما ثـم               
  د ب ا.أغلقوهما

  28/9/2005الرأي األردنية 
  

   في الضفة   تواصل حملة اإلعتقاالتقوات االحتالل  .15
 82أعلنت ناطقة عسكرية باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس عن اعتقـال             : مشهراوي والوكاالت   عالء ال 

 الذين اعتقلـوا    379 وبذلك يرتفع عدد الناشطين الى       .الجهاد االسالمي ''و'' حماس''ناشطاً فلسطينياً من اعضاء     
   .حماس'سيون وعسكريون من وبين المعتقلين مسؤولون سيا· في مدن مختلفة في الضفة الغربية منذ االحد

  28/9/2005االتحاد االماراتية 
  

  مواطناً في قباطية16قوات االحتالل تفجر منزالً وتعتقل  .16
أعلنت سلطات االحتالل امس، ضبط مختبر للمتفجرات في بلدة قباطية بمحافظة جنين، : جنين ـ محمد بالص 

ئيلية عن مصادر عسكرية قولها، إن قوة مـن         ونقلت مصادر صحافية إسرا   . وذلك خالل عملية توغل في البلدة     
جيش االحتالل ضبطت مختبرا للمتفجرات خالل عمليات دهم في قباطية، مشيرة الى ان هذه العمليـة شـملت                  

إال أن مصادر فلسطينية نفت المزاعم اإلسرائيلية جملة وتفصيال، مؤكدة أن قوات االحتالل              . مواطنا16اعتقال  
  .ة فجرت منزال دون أي مبرر يذكرالتي توغلت في بلدة قباطي

  28/9/2005األيام الفلسطينية 
  

    شمال القطاعلتهجيرلاالحتالل يكشف تفاصيل عن خطة  .17
وفـى  . كشفت مصادر عسكرية اسرائيلية امس عن تفاصيل لخطة لجيش االحتالل لترحيل سكان شمال القطاع             

ل المنطقة هذه غزة اضافة للصواريخ والقذائف       هذا االطار تسقط الطائرات الحربية االسرائيلية فوق سكان شما        
وتهـدد هـذه    . اكواما من المنشورات تحذر السكان من خطورة البقاء فى مناطقهم التى تنطلق منها القـذائف              

يش للرد بشدة على الذين يعرضـون       جالمنشورات بان االعمال المنطلقة من هذه المنطقة ضد اسرائيل تدفع بال          
  . سالمة المستوطنين للخطر

 28/9/2005البيان  
  

  طالب مدرسة االرقم احتجاجاً على قصف مدرستهم مظاهرة ل .18
 تظاهر المئات من طالب مدرسة االرقم في مدينة غزة امس احتجاجاً على قصف مدرستهم قبـل        :فتحي صباح 

لدوليـة   ونظم طالب المدرسة ومعلموهم وادارة المدرسة مسيرة حاشدة انطلقت من مقر بعثة اللجنة ا         .ثالثة أيام 
وندد الطالب بقصف المدرسة وتدمير مبنيـين        .للصليب األحمر وسط مدينة غزة الى مقر االمم المتحدة غربها         

  .فيها متسائلين عن الذنب الذي ارتكبوه كي يحرموا من مقاعد دراستهم وكتبهم وكراساتهم
  28/9/2005الحياة 

  
  الحصار اإلسرائيلي يشل مظاهر الحياة في طولكرم  .19
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أدى الحصار اإلسرائيلي المشدد على محافظة طولكرم إلى عرقلة كافة مظـاهر الحيـاة فـي                : باريتقرير اخ 
المدينة، التي شهدت أسواقها ركوداً شبه تام، وشلالً في الحركة التجارية، وتنقالت المواطنين، التي باتت تتطلب                

ي تقـف أمـامهم علـى كافـة         مزيداً من الوقت والجهد للتغلب على ظروف الحصار والحواجز العسكرية الت          
ومنذ بدء الحصار، بدت واضحة وبشكل جلي، معالم هذا الحـصار، الـذي              .الطرقات والمنافذ المؤدية للمدينة   

طال كافة شرائح المجتمع من مزارعين وطلبة وأصحاب المحالت التجارية، وحتـى ذوي األسـرى، الـذين                 
 إعالن اللجنة الدولية للصليب األحمـر الـدولي عـن           حرموا من زيارة أبنائهم داخل السجون اإلسرائيلية، بعد       

وتعتبر طريق ما يسمى النفق وهـي المـدخل الـرئيس الجنـوبي              .إلغائها، بسبب استحالة التنقل على الطرق     
ويقول العديـد   . للمحافظة، الذي أجبر أهالي الكفريات على سلوكه بعد إغالق حاجز الكفريات العسكري أمامهم            

ن سلطات االحتالل تتعمد بشكل شبه يومي المرابطة داخل النفق واعتـراض الـسيارات              من أهالي الكفريات، إ   
  .القادمة والمغادرة وإخضاعها للتفتيش البطيء

  27/9/2005الحياة الجديدة 
  

  تشييع جثمان شهيد استشهد قبل سنة ونصف  .20
جئين، في جنازة مهيبـة    الشهيد محمد أبو عودة من مخيم عايدة لال        أمسشيع الفلسطينيون في محافظة بيت لحم       

وكان أبو عودة استـشهد إثـر عمليـة     .إلى مثواه، بحضور الفعاليات الرسمية والشعبية، وحشد من المواطنين  
اغتيال في منزله في مخيم عايدة على يد جنود االحتالل قبل حوالي سنة ونصف، وتم احتجاز جثمانه طـوال                   

  .تلك الفترة، حتى تم تسليمه إلى ذويه يوم أمس
  27/9/2005 48رب ع

  
  تشييع أبو أحمد الزعتر  .21

 شيعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لبنان يوم االثنين الماضي عضو لجنتها المركزية عدنان أحمد عقلة أبو                
شارك في الجنازة وفود شعبية، ومندوبون عـن        . أحمد الزعتر الى مثواه األخير في جبانة الشهداء في بيروت         

. يات اجتماعية باإلضافة الى رفاقه وأبناء مخيمات الشعب وقيادة الثورة الفلـسطينية           األحزاب الوطنية وشخص  
تلقت الجبهة سيال مـن     و. كما أبرق أحمد سعدات من سجنه في أريحا       . جورج حبش معزياً بالفقيد   . وقد أبرق د  

 . برقيات التعزية بالفقيد الراحل
 28/9/2005السفير 

  
  نفيذ عملية استشهادية  والد أسيرة فلسطينية ينفي نيتها ت .22

 عاما من سكان نابلس، االتهامات البنته بأنهـا كانـت متوجهـة لتنفيـذ عمليـة                 17رفض والد الفتاة نسرين     
وقال ان ابنته، وهي طالبة في الثانوية العامة، كانت متوجهة قبل ثالثة أيام من نـابلس إلـى بلـدة       . استشهادية

اً على حاجز حوارة أن ابنتهم محتجزة هنـاك، وأضـاف أن            الساوية وفوجئوا باتصال من شخص كان محتجز      
أفراداً من العائلة توجهوا للحاجز وذهلوا من وجودها في منطقة االحتجاز من دون أن يتمكنوا مـن الحـديث                   

وقال خشانة إنهم ال يعلمون مكان احتجازها حاليا وتوجهوا للصيلب           .معها، إذ حضر ضابط مخابرات واعتقلها     
  .األسير من اجل متابعة األمراألحمر ونادي 

  28/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

  عدد الطالب العرب في مدارس القدس يرتفع  .23
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قالت مصادر إسرائيلية أنه في السنوات الخمس األخيرة إرتفع عدد الطالب العرب في مدينـة القـدس بنـسبة                   
ة الحاليـة، نـصفهم فـي        طالب في السنة الدراسـي     224000، في حين وصل عدد الطالب الكلي إلى         %!23

ويصل . من سكان إسرائيل  % 10وجاء أن عدد سكان مدينة القدس يشكلون ما نسبته           .المدارس الدينية اليهودية  
وبحسب المصادر يسكن القـدس      ! آالف، يشكل اليهود ثلثيهم    706عدد السكان المسجلين من سكان القدس إلى        

  . عربي فلسطيني247800
  27/9/2005 48عرب 

  
  ! ؤول عن الحضور الشحيح في مظاهرة األحد في القدس؟من المس .24

، بدعوة من لجنة المتابعة     شارون كان الحضور شحيحا في مظاهرة األحد الماضي قبالة ديوان           : فراس خطيب 
علـى عـاتق مـن تقـع        : من حقنا أن نطرح سؤاالً في هذا الوقت بالذات        . العليا للجماهير العربية في الداخل    

عدم النجاح؟ ولماذا تجند األحزاب العربية في الداخل لنشاطاتها الحزبية أكثر ممـا تجنـده               مسؤولية الفشل أو    
  !للنشاطات القطرية التي تهم الفلسطينيين كوحدة واحدة؟

) كـل األحـزاب   (هذا صحيح، وأنا اعتبر مظاهرة يوم األحد مخيبة لألمال ونحـن            : يقول الشيخ كمال خطيب   
  .سؤولية عن الحركة اإلسالميةنتحمل المسؤولية مع عدم نفي الم

 المظاهرة أدت رسالتها، وكان من الممكن أن تكون أفضل وبرأيي انه لم توظف كل          ان وقال النائب محمد بركة   
  .وهذه كانت الطلقة األولى في معركة طويلة. القوى الجهد الكافي

ن كافية ولم ترتق الـى مـستوى        جمال زحالقة ان قرارات لجنة المتابعة العليا لم تك        . من جانبه رأى النائب د    
  .مع اننا ملتزمون بالوحدة وقرارات المتابعة .كان لنا في التجمع موقف آخر. الحدث

  27/9/2005 48عرب 
  

  يعتقدون أن مجزرة جباليا وقعت جراء قصٍف صهيوني% 75 :استطالع .25
وقعـت جـراء قـصٍف      نت عن اعتقادهم بأن مجزرة جباليا       .أعربت غالبية في استطالع أجراه موقع الجزيرة      

أعربوا عن اعتقادهم بـأن     % 24.5مقابل  % 75.5صهيوني الستعراض كتائب القسام العسكري، وذلك بنسبة        
 زائراً للموقع، وقـد امتـدت فتـرة    34565المجزرة نتيجة خطأ من حركة حماس، حيث شارك في التصويت     

  .27/9/2005-24التصويت من 
  28/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  شارع الفلسطيني يستقبل قرار حماس بارتياحال .26

استقبل الشارع الفلسطيني قرار حركة حماس بوقف عملياتها من قطاع غزة بارتياح على ضوء األسباب التـي                 
وفي هذا السياق عبر المواطن أبو محمود يعمل مدرسـا عـن            . الزهار. قدمتها الحركة في البيان الذي تاله د      

ه بأنه قرار ذكي، ويثبت أن الحركة تتعامل مع األحداث خـارج إطـار ردات               رضاه بقرار حماس، واصفا إيا    
من جانبه وصف مواطن من حي الزيتون قرار حماس بأنه شجاع، ويثبت أن الحركة تقاوم من موقـع                  . الفعل

لكن المواطن رامي محمود من مدينـة       . المسئولية، مشيراً إلى أن الحركة استوعبت المؤامرة التي تحاك ضدها         
نيونس حذر من مخاطر فهم قرار حماس بأنه تنازل، مشيرا إلى أن التوقيت الذي خرج فيـه القـرار كـان                     خا

  .صعبا للغاية
  28/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  اعتصام للصحافيين بغزة تنديداً باإلجراءات الصهيونية التي تستهدفهم .27
د باإلجراءات الصهيونية ضدهم وضد المؤسـسات   للتنديأمس اعتصم عدد من الصحافيين الفلسطينيين في غزة

  .التي يعملون بها، وذلك في أعقاب التهديدات الصهيونية بقصف بعض المكاتب الصحافية في قطاع غزة
  28/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  إعتقال مقدسي بتهمة نقل أموال لحماس من قيادتها في السعودية  .28

لشاباك اعتقل الشهر الماضي يعقوب أبو عاصب، أحد سكان مدينة القـدس،            قالت مصادر إسرائيلية أن جهاز ا     
وأنه قام  . والذي وصف بأنه رجل اإلتصال بين حماس في الخارج وبين قيادة حماس في الضفة الغربية والقدس               

 وبحسب المصادر ذاتها فقد اتضح أثنـاء       .بنقل مئات آالف الدوالرات إلى قيادة حماس في الراضي الفلسطينية         
 أن  ،وجاء. التحقيق معه أن كان على عالقة مع قيادة حماس في السعودية حيث تلقى منها األموال والتوجيهات               

األموال التي تم نقلها، بحسب المصادر، قد استخدمت لتمويل فعاليات مختلفة للحركة ودعم عائالت اإلنتحاريين               
  .اس، على حد قول المصادر اإلسرائيليةوالناشطين العسكريين األسرى والمؤسسات الخيرية التابعة لحم

  27/9/2005 48عرب 
  

  االسرى يطالبون بحقهم المشاركة في االنتخابات التشريعية  .29
 عبر االسرى عن استيائهم جراء عدم االهتمام بهم فيما يتعلـق باالنتخابـات التـشريعية المقبلـة                  : الفت حداد 

وقـال المحـامي     . موضوع المشاركة في االنتخابـات    موضحين انه لم يتم االتصال بهم او التشاور معهم فى           
محمد أبوريا، من جمعية أنصار السجين، انه زار األسير ياسر أبوبكر في سجن جلبوع، وسمع منه أن األسرى                  
في سجون اإلحتالل وعلى مختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية مستاؤون من عدم االهتمام بقـضيتهم، فيمـا                

  .لس التشريعييتعلق بانتخابات المج
  27/9/2005 48عرب 

  
  داريين اإلسرى معاناة األ .30

 استمرار سياسة االحتالل المتمثلـة فـي إصـدار إحكـام            أمساستنكرت مديرة مؤسسة ضمير، خالدة جرار،       
االعتقال اإلداري بحق األسرى الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بوضع ملف االعتقـال اإلداري علـى               

 سنوات  3وأكدت في مؤتمٍر صحافي أن عدد األسرى اإلداريين الذين زادت فترات اعتقلهم عن               .سلم أولوياتها 
 . معـتقالً  16 أسرى وعدد اإلداريين الذين أنهوا مدة حكوميتهم الفعلية وأحيلـوا لالعتقـال اإلداري               206بلغ  

ل أمام خيارين إما البقـاء      وأشارت إلى أن سياسة االعتقال اإلداري، أو ما أسمته اإلبعاد الصامت، تضع المعتق            
ونوهت إلى أن مؤسسة ضمير سـتطلق حملـة تـضامن مـع     . في االعتقال اإلداري أو اإلبعاد لفترات طويلة   

  .المعتقلين اإلداريين وخاصة في ظل استمرار سياسة تجديد االعتقال اإلداري لوقٍت غير محدد
  28/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  الت واسعة في سجن عوفر اكتظاظ كبير وحركة تنق .31

 240أفادت مصادر األسرى في سجن عوفر أن األسرى يعانون من اكتظاظ شديد في السجن، بعـد إحـضار                   
وأشـارت   .معتقال في إطار حملتها المسعورة على حركة حماس والجهاد اإلسالمي، والتي دخلت يومها الثالث             

 واسعة في صفوف األسرى، حيث نقلت مـا بـين           إلى أن إدارة السجن الصهيوني قامت بإجراء حركة تنقالت        
 أسيرا آخـرين  25 أسيرا من األسرى الموجودين سابقاً إلى سجن النقب الصحراوي، كما نقلت حوالي             50-60
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وأكـدت أن    .إلى عدد من السجون المركزية، وهناك مؤشرات على استمرار هذه التنقالت في األيام القادمـة              
  . إلجراءات قمعيةاألسرى الذين تم إحضارهم تعرضوا

  28/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  

  اسرائيل تواصل اعتداءاتها على غزة  .32
 قالت مصادر إسرائيلية أن جيش اإلحتالل نفذ عدة غارات جوية على غزة يوم أمـس، باإلضـافة                  :ألفت حداد 

ائف باتجاه مناطق مفتوحـة     وجاء أن المدفعية أطلقت عدة قذ     . إستخدام المدفعية التي جرى نصبها مقابل القطاع      
وكانت قد أشـارت المـصادر إلـى أن          .بالقرب من بيت حانون التي يعتقد أنها منطقة إطالق صواريخ القسام          

  .طائرات اإلحتالل شنت ست غارات جوية شملت مكاتب لحركة حماس في خانيونس
قع في غزة، ولم ترد أنباء عـن        كما نقلت المصادر عن اإلذاعة اإلسرائيلية صباح اليوم أنه تم قصف ثالثة موا            

وقوع إصابات، كما نقل عن الجيش أن القصف استهدف ثالثة مبان تم استخدامها من قبل حركة فتح والجبهـة                   
  .الشعبية ولجان المقاومة الشعبية

وفي السياق نفسه قالت مصادر فلسطينية أن طائرات االحتالل اإلسرائيلي نفذت بعد منتصف ليل األربعاء عدة                
  . ت جوية على أهداف مختلفة في أماكن متفرقة في غزةغارا

فقد أعلنت مصادر فلسطينية أن طائرة أطلقت صاروخا واحدا على األقل تجاه مبنى جمعية الشهيد عبد المعطى                 
السبعاوي التابعة لفتح في حي التفاح ما أدى الى أضرار جزئية في المبنى وانقطاع التيار الكهربائي عن الحي                  

  .بعض األحياء المجاورة ولم يبلغ عن وقوع إصاباتالمذكور و
طائرات صاروخا واحدة تجاه عمارة سكنية تعود لعائلة سكر في مخيم البريج ما أدى              الوفي غارة ثانية اطلقت     

  . الى وقوع اصابات جزئية في المبنى وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة لكن دون وقوع اصابات
ائرات االحتالل صاروخا تجاه مكتب العقيد سامي ابو سمهدانة الذي يقع الى جانـب              وفي غارة ثالثة أطلقت ط    

مقر رئاسة الوزراء في منطقة تل الهوى فيما اطلق صاروخ آخر استهدف المحول الكهربائي في المنطقة مـا                  
  .ادى الى انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن المنطقة بأكملها

 بتنفيذ غارات وهمية في انحاء مختلفـة مـن          16بية اإلسرائيلية من نوع اف      الى ذلك واصلت الطائرات الحر    
محافظات القطاع حيث تحدث هذه الغارات أصواتا ضخمة ومرعبة تؤدى في بعض االحيـان الـى احـداث                  

  .اضرار وتصدعات في بعض المنازل
  28/9/2005 48عرب 

  
   مكتباً لجمعيات مدنية 15اإلحتالل يغلق  .33

 مكتبـاً لجمعيـات مدنيـة مرتبطـة         15ل وما يسمى بـ اإلدارة المدنية ليلة أمس بإغالق          قامت قوات اإلحتال  
وبحسب مصادر في الجيش فقد جاء أن هـذه          .بحركتي حماس والجهاد في رام اهللا والخليل وقلقيلية وطولكرم        

لـدعم عـائالت    المكاتب تتبع لمنظمات الدعوة التي أخرجتها إسرائيل عن القانون بذريعة أنها تجند األمـوال               
  .كما جاء أن قوات اإلحتالل قد صادرت أثناء إقتحام هذه المكاتب وثائق وأقراص حاسوب !الشهداء واألسرى

  28/9/2005 48عرب 
  

   األسد طلب من حماس والجهاد زيادة نشاطهم :اإلذاعة اإلسرائيلية .34
س والجهاد في دمـشق زيـادة       نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية أن الرئيس السوري بشار األسد طلب من ممثلي حما           

وبحسب اإلذاعة فإن عناصر فـي       !نشاطهم في األراضي الفلسطينية وأعطاهم الضوء األخضر لتنفيذ عمليات        
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 التقى قادة حماس والجهاد قبل أسبوعين وشـرح لهـم           األسدالسلطة الفلسطينية تلقت تقريراً إستخبارياً يفيد بأن        
، على حد   "967منهم نقل نشاطاتهم إلى األراضي المحتلة عام        عن ضغوط المجتمع الدولي على سوريا وطلب        

  !  قول المصادر
  28/9/2005 48عرب 

  
  لن نتردد في قصف مناطق سكنية في القطاع : متحدث عسكري اسرائيلي .35

قال المتحدث باسم الجيش االسرائيلي عروسي الثالثاءان الجيش االسرائيلي لن يتردد في قـصف              : بالل ظاهر 
واضاف انني اعمل منذ يومين علـى اعـداد نـداء            !في غزة اذا تم اطالق صواريخ قسام منها       مناطق سكنية   

 .للمواطنين الفلسطينيين بعدم التواجد في مناطق اطالق صواريخ القسام الننا ال نريد المس بمـواطنين ابريـاء                
قها من مناطق مأهولـة     واالماكن التي سنقصفها هي االماكن التي يطلق منها صواريخ القسام واذا قرروا اطال            

واوضح ان المقصود من قواعد جديدة للعبة يعني ان اسـرائيل غيـر مـستعدة     !فهذه مشكلتهم وليست مشكلتنا   
وتابع ان المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بان ثمة محـاوالت لنقـل             .لتحمل اي عملية اطالق نار من داخل غزة       

  .ريخ قسامالخبرة والمعلومات والتقنية الى الضفة لصنع صوا
  28/9/2005 48عرب 

  
 إسرائيل تقدم طلباً رسمياً لالنضمام إلى مجلس األمن  .36

أعلنت اسرائيل، أنها قدمت للمرة االولى طلبا رسميا إلى مجلس األمن الدولي للحصول على مقعد في المجلس 
الجتماع الشهري وقدم السفير اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة الطلب خالل ا. للدول غير الدائمة العضوية

 حتى وقت :هذه لحظة مهمة بالنسبة إلى إسرائيل، مضيفا: وقال. لمجموعة أوروبا الغربية والدول األخرى
وأشار دبلوماسي أوروبي إلى أن تقديم إسرائيل لطلب الترشيح . قريب، لم يكن احد ليعتقد أن هذا قد يحصل

 .  كانت تتهمها بأنها معادية لهايعكس تغييرا في نظرة تل أبيب إلى األمم المتحدة، التي
  28/9/2005السفير 

  
  الجوالن سيظل بيد إسرائيل إلى األبد : موفاز .37

ونقلت يديعوت احرونوت على موقعهـا      . أعلن موفاز إن مرتفعات الجوالن ستظل في أيدي إسرائيل الى األبد          
 علينـا   :مرتفعـات الجـوالن   على االنترنت أمس عن موفاز قوله خالل احتفال لشركة تكنولوجية متقدمة في             

مواصلة االستيطان في الجوالن وبذل كل ماهو ممكن حتى تنتعش الصناعة هناك ألن مرتفعات الجوالن ستظل                
  )ا. ب. د. (ولألبد في أيدي إسرائيل

 28/9/2005البيان 
  

  الصهاينة متشائمون من مستقبلهم وأمنهم  .38
تقبلهم وأمنهم الشخصي، في أعقاب االنسحاب من غزة،         أبدى معظم الصهاينة تشاؤماً حيال مس      :القدس المحتلة 

ويشير اسـتطالع للـرأي أجـراه معهـد          .مشيرين إلى أن هذا االنسحاب سيقوي فصائل المقاومة في القطاع         
         ى اإلرهاب في المركز متعدد المجاالت في هرتسليا، بواسطة معهد داحف، إلـى أنة لما يسمالسياسات المضاد

  !.رؤية ِعوٍض أمني عن خطة االنسحابالصهاينة معنيون ب
وبحسب االستطالع فإنّه في نظر أكثر الصهاينة، يشكّل إطالق الصواريخ نحو تجمعاٍت استيطانية سبباً كافيـاً                

  .لعمٍل عسكري في غزة



 

 15

 13 في المائة بأن على الجيش اإلسرائيلي أن يدخل غزة للقضاء على إطالق النار، في حين قـال                   54فقد أكّد   
 في المائة فقط أن علـى الحكومـة أن          28ويعتقد  . ي المائة إنهم يفضلون في هذه الحالة احتالالً مجدداً لغزة         ف

  .تحصر اهتمامها بالضغط السياسي على السلطة الفلسطينية
  28/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  

  البريطانية البطيئة في غزة بيريس ينتقد جهود إعادة اإلعمار .39
يس جهود اعادة االعمار التي تقودها بريطانيا في غزة، واصفا إياها بأنها تسير ببطء وتـتحكم فيهـا                  انتقد بير 

وقال قبل ان يلتقـي امـس        .البيروقراطية وال تلبي النتائج المطلوبة التي يحتاج لها الفلسطينيون على االرض          
ألن المشاكل مباشرة، لكن    .. بطء شديد  لست راضيا عن سير عملية إعادة البناء ألنها تجري ب          :التايمز ـببلير ل 

 ليس هنـاك اال  :وقال .الحلول ما زالت متأخرة، فعندما تكون جائعا وتحتاج قطعة خبز ستظل جائعا كل صباح            
القليل بشأن االموال التي تعهدت مجموعة الثماني تقديمها للفلسطينيين وعلى ما يبدو فان عمليات التنسيق شـبه            

سماها خصخصة السالم، مضيفا ان الحكومات هي آالت ثقيلة تـسير بـبطء وتتبـع               وابدى دعمه لما أ    .غائبة
 .القواعد والدبلوماسية واالعراف وااللتزامات وهذا بكل تأكيد ال يمثل السيارة التي تريدها للمشاركة في سـباق           

  )ي ب ا.(يهاوشدد على انه ال يزال ملتزما بفتح غزة امام العالم الخارجي وتسهيل حركة الناس والبضائع ف
  28/9/2005المستقبل اللبنانية 

  
  صحيفة عبرية تكشف عن لقاٍء مرتقب بين فتح والعمل  .40

.  ذكرت مصادر صهيونية الثالثاء  أن لقاء مرتقباً سيجمع كوادر من فتح والعمـل الـصهيوني                :القدس المحتلة 
ة رامون، وحركة فتح بقيادة نبيل      ن من حزب العمل بقياد    يوزعمت هآرتس في عددها الصادر اليوم، أن مسؤول       

شعث، سيلتقون في السويد لبحث مستقبل غزة ما بعد االنسحاب، بمشاركة وزيرة الخارجيـة الـسويدية لـيال                  
  .وأضافت الصحيفة أن الجانبان سيتباحثان نيابةً عن حزبيهما وليس عن حكومتيهما لمدة يومين. فريفالدس

  28/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  ليكود الدرس بقائه في يشارون  .41
 ارتبك كبار المعلقين اإلسرائيليين في الشؤون الحزبية في تبرير وقوعهم في مطبـات              : أسعد تلحمي  ،الناصرة

تقديراتهم وتحليالتهم الخاطئة، إذ جزموا أن شارون سيمنى بهزيمة في التصويت على تقديم موعد االنتخابـات                
عجزة خارقة أطاحت بما كان مرجحاً حصوله، لكن البعض اصـر علـى             لزعامة الحزب، فعزوا الفشل الى م     

رفض االعتراف بسوء حساباته ليلوذ الى اعتبار انتصار شارون مسألة أمنية ال تضمن له االستمرار في ليكود                 
  .زعيماً وال تنبئ باندحار حاسم لنتانياهو

وعدها المقرر في ربيع العام المقبل، مـنح         في المئة اقتراح تقديم االنتخابات وابقائها في م        51.4ويعني رفض   
شارون متنفساً ليدرس خطواته المستقبلية والبت في مسألة بقائه في ليكود وخوض المنافسة علـى زعامتـه أو                  

  .المغادرة لتشكيل حزب آخر يؤمن له هدوءاً بعيداً عن غوغائيات ليكود
إلعالم عن أوساط قريبة منه، أنه يـرى فـي          وبينما التزم شارون الصمت على نتائج التصويت، نقلت وسائل ا         

  .النتيجة أن مركز الحزب قرر اختيار الطريق الحقيقي لليكود
. في انتصار شارون أمنياً منحه مهلة ليقـرر خطوتـه المقبلـة   ) يديعوت أحرونوت(رأت المعلقة سيما كدمون     

المهمة الصعبة حقـاً، الفـوز علـى        وأضافت أن هذا النصر ال يعني أبداً بقاء شارون في ليكود إذ أمامه اآلن               
وأعربت عن اعتقادها بأن وضع شارون في أوساط المنتسبين أسوأ من           . نتانياهو في االنتخابات لزعامة ليكود    
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وزادت أن المعركة بين الرجلين لم تدر حول طريقة الحزب إنما حول تصويت مع              . وضعه في مركز الحزب   
  .خابات الداخلية في موعدها قد يكون بمثابة ضربة قاتلة لنتانياهوأو ضد شارون، لكنها أضافت ان إبقاء االنت

وأضـاف ان   . من جهته، كتب برنياع أن انتصار شارون لم يحسم المعركة إنما أطال أمدها وزادهـا تعقيـداً                
 وزاد ان انقسام ليكود ما زال وارداً، لكنه تم        . شارون سيواجه اآلن معارضة قوية جداً، جريحة تبغي الثأر منه         

وختم ان االنتصار الذي حققه شارون لم يسهل عليه         . ارجاؤه وبانتظار شارون أشهر كثيرة من عدم االستقرار       
هل يجازف بالخـسارة    ... عليه أن يقرر على ماذا يراهن     : مهمة المعضلة التي يواجهها، إنما فقط غير توقيتها       
  .أمام نتانياهو أم يجازف بتشكيل إطار حزبي جديد؟

  28/9/2005الحياة 
  

  لنتنياهو في وسط أعضاء الليكود % 33.8مقابل % 47.6شارون : إستطالع .42
أظهر استطالعان للرأي اجري امس الثالثاء ارتفاع شعبية شارون وتغلبه على نتنياهو الذي انخفضت شـعبيته                

  .بنسب كبيرة في حال جرت انتخابات داخلية على رئاسة حزب الليكود الحاكم في اسرائيل
الع نشرته هآرتس انه لو جرت االنتخابات الداخلية في الليكود في هذه االيام لحصل شارون على                واظهر استط 

  .لنتنياهو% 34من اصوات اعضاء الليكود مقابل % 47
  . لنتنياهو% 36مقابل % 50كذلك اظهر استطالع نشرته معاريف اليوم ان شارون يتمتع بشعبية 

وبحسب استطالع معاريف فانه في حال بقي النداو في حلبة المنافسة على رئاسة الليكود فان شارون سيحصل                 
  %.16والنداو % 22ونتنياهو % 44على 

من اعضاء الليكود ان شارون سيجلب لليكود عددا اكبر من المقاعـد فـي الكنيـست فـي                  % 59كذلك رأى   
  . ب عددا اكبر من المقاعد البرلمانيةان نتنياهو سيجل% 23انتخابات عامة في قال 

ووفقا لمراقبين سياسيين اسرائيليين فان االنقالب الحاصل يكمن في عدة اسباب ليس بينها اسباب ايديولوجيـة                
  .تتعلق بحلول سياسية للصراع االسرائيلي الفلسطيني

رون سيحقق فوزا مؤكـدا     والسبب الرئيسي لتفوق شارون على نتنياهو تكمن في قناعة اعضاء الليكود بان شا            
  . في انتخابات عامة ما يعني بقاء الليكود في الحكم وجلب عدد اكبر من المقاعد في الكنيست

  28/9/2005 48عرب 
  

  إحصائية صهيونية تكشف عن انخفاض نسبة اليهود في القدس  .43
محتلـة فـي نهايـة       كشفت معطيات إحصائية صهيونية عن انخفاض نسبة اليهود في القدس ال           :القدس المحتلة 

فقد نشر معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية الثالثاء تقريراً إحصائياً حول المـستوطنين فـي               %.66إلى 2004
  .القدس المحتلة، أكد أن نسبة اليهود قد انخفض في نهاية العام الماضي إلى ستة وستين بالمئة

  28/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

 ترنت ضد جدار الفصل موقع يهودي على االن .44
أعلنت حركة تعايش اليهودية اليسارية أمس، عن افتتاح موقع عالمي على شبكة اإلنترنت، لجمع التواقيع ضد 

واعتبر مؤسس الموقع يعقوب منور، ان التوقيع ضد . بناء جدار الفصل العنصري على األراضي الفلسطينية
ت التي تنظمها قوى يسارية إسرائيلية احتجاجاً على بناء الجدار أمر مهم جداً لمساندة النشاطات والفعاليا

 / PetitionOnline.com/Bilin/petition.html/وعنوان الموقع . الجدار
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وفي السياق ذاته، جددت تعايش دعوتها إلى المزيد من اإلصرار على المشاركة في المظاهرات األسبوعية ضد 
 )آي. بي. يو. (ت االحتالل منعهاالجدار في قرية بلعين الفلسطينية، رغم محاوال

  28/9/2005السفير 
  

  توصية بالتجند اإللزامي للشرطة  .45
قالت مصادر إسرائيلية أن المجلس اإلسرائيلي لألمن القومي أوصى بتغيير قانون الخدمة األمنية بحيـث يـتم                 

مما يعنـي   . يكيةاإلعتراف رسمياً بالشرطة كجسم يعمل في المجال األمني وليس فقط في مهمات شرطية كالس             
أن الشباب في جيل الخدمة العسكرية بإمكانهم التجند للشرطة والعمل في مختلف الوظائف، بضمنها وظـائف                

  .الشرطة
  28/9/2005 48عرب 

  
  اقتصاديون يحذرون من مخاطر االستثمار في األسهم  .46
صا من البنوك، تجنبا    حذر اقتصاديون، امس، من االستثمار في االسهم باموال مقترضة، وخصو           :عفر صدقة ج

لوقوعهم في ازمات مالية حادة في حال تراجعت تلك االسهم، فيما تساءل متعاملون عن حقيقة االربـاح التـي                   
 وحـث  .تعلنها الشركات للجمهور، ان كانت ارباح تشغيلية، ام بسبب المتاجرة في االسهم، ام اربـاح وهميـة           

د اتخاذ القرار في شراء او بيع االسهم، وعدم االستماع الى            المستثمرين على االعتماد على انفسهم عن      اقتصادي
  .شركات الوساطة، فهي ليست مستشارا وال مموال

  28/9/2005األيام الفلسطينية 
  

  حرب نفسية أول ضحاياها األطفال .. الغارات الوهمية .47
دريب فـي جامعـة     في سياق التعرف على تداعيات غارات االحتالل الوهمية حذر مسؤول برنامج التنمية والت            

واالنفجارات التـي تـنجم      القدس المفتوحة في خانيونس الدكتور سامي أبو إسحاق من أن الغارات اإلسرائيلية           
تدخل ضمن الحرب النفسية التي تشنها حكومة االحتالل على شعبنا الفلسطيني إللحاق الضرر النفـسي               «عنها  

 أن حكومة االحتالل تعلم خطورة االنفجارات التي        وأوضح .»بالمواطن الفلسطيني وبخاصة األطفال واألمهات    
 .تقوم بها في الجو على البناء النفسي لإلنسان، مشيراً إلى أن هذه التفجيرات لها تأثيرات صدمية آنية وبعديـة                  

حيث تؤثر الصدمات اآلنية على الجهاز العصبي وينتج عنه ارتفاع في ضغط الدم وكرات الدم الحمراء وزيادة                 
ب ووقوف شعر الرأس، بسبب تأثير الجهاز العصبي على عمل الغدد وإفرازاتها حتى تستطيع أن               ضربات القل 

أما التأثيرات البعدية فأكد أنها تتمثل في أشكال متعددة مـن            .تعيد توازن اإلنسان من جديد إلى وضعه الطبيعي       
 الشهية للطعام، وقد تصل إلى حد       والمخاوف المرضية والفزع أثناء النوم والتبول الالإرادي وفقدان       » الفويبات«

القلق والتوتر المستمر، األمر الذي يؤثر سلباً على أداء وإنجاز األطفال والنوم المتقطع، إضافة إلى ممارسة ما                 
  .»اللعب االجتماعي«يسمى بـ 

  28/9/2005البيان  
  

 وزارة الصحة تحذر من نفاذ األدوية بسبب الحصار  .48
 مخزون األدوية، وعدم وجود عالج لمرضى السرطان، وأمراض الدم  من نفاذ أمسحذرت وزارة الصحة

وأوضح الدكتور معاوية . واللوكيميا، بسبب الحصار الذي تفرضه قوات االحتالل على قطاع غزة منذ انسحابها
حسنين، في بيان صحفي أصدرته الوزارة، أن مليون وأربعمائة ألف مواطن من أبناء شعبنا في قطاع غزة 

 سجن كبير، مشيراً إلى إغالق جميع بوابات القطاع في رفح وفي بيت حانون، وأن المفتاح بحوزة يعيشون في
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حسنين، المستشفيات اإلسرائيلية والعاملين في مجال حقوق اإلنسان وخاصة . كما ناشد د. الحكومة اإلسرائيلية
حكومة اإلسرائيلية للسماح لهم العاملين في أقسام السرطانات وأمراض القلب، برحمة مرضانا، والضغط على ال

 .بتلقي العالج في الدول المجاورة
  27/9/2005وفا 

  
  
  

  كيف يتجدد الرحابنة في الذاكرة الفلسطينية؟ .49
 العالقة التي تربط الشعب الفلسطيني بالمطربة السيدة فيروز واألخوين رحباني، غريبة فـي              :عبدالغني طليس 

ومظاهر الحب التي تتجـدد     .  تتوارث الحب معهم والتقديم واالحترام     قوتها وامتدادها على اكثر من ثالثة أجيال      
وفي «باستمرار، آخرها كان في مدينة الناصرة من خالل مشروع مشترك بين الرسم والشعر أطلق عليه شعار                 

، شاركت فيه الرسامة سيسيل كاحلي والباحثة نائلة لبس عبر نشاط إبداعي جميل، األولى فـي                »الناس المسرة 
وحات زيتية مستوحاة من أغاني فيروز، والثانية بإصدار دراستها الموسعة حول المدرسة الرحبانيـة              عرض ل 

  .وعالقتها بالفولكلور
  28/9/2005الحياة 

  
  علم إسرائيلي يوقف عرضا مسرحيا في بيروت .50

في بيروت أن يستكمل بعدما خرجت صـاحبته        " الحدود"لم يقيض للعرض المسرحي     :  علي الموسوي ،بيروت
ن النص وظهرت حاملة علماً إسرائيلياً ورسمت نجمة داود وإشارات سينوغرافية غير متفق عليها، فـضالً                ع

نتيجة لهذا  "عن أنها لم تكن واردة أصالً كما قال المسؤولون عن المركز والذين اضطروا إلى منع الحفلة الثانية                
  ".التجاوز الفظّ وغير المتوقّع

  27/9/2005الوطن السعودية 
  

 اسرائيل ستمعن في انتهاك السيادة اللبنانية: ققاوو .51
رأى الشيخ نبيل قاووق ان لبنان يمر بمرحلة حرجة بسبب ما يتعرض له من سيول الضغوط األجنبية 
واألميركية والخروقات اإلسرائيلية واستمرار مسلسل التفجيرات بهدف النيل من كل الوطن ومن جميع 

ان التدخالت األميركية هي خطر على الجميع "واعتبر .ر والوحدة الوطنيةاللبنانيين واستهداف ركائز االستقرا
نحن جزء من هذا الوطن وال يمكننا ان نقف : "واضاف". وعلى الحرية والسيادة واالستقرار والوحدة الوطنية

ونحن معنيون بوضع حد لتلك التدخالت العدائية وفضحها والتي تهدف الى مزيد من الفتن , موقف المتفرج
 .الداخلية األمر الذي يشكل فرصة مثالية إلسرائيل لترفع من وتيرة الخروقات الجوية
  28/9/2005البلد اللبنانية  

  
   ملتهب ضد دخول البضائع اإلسرائيلية   بحرينيتكتل نيابي .52

 عبداللطيف الشيخ ان هناك معارضة قويـة مـن غالبيـة أعـضاء               البحريني أوضح النائب :  هناء المحروس 
إن دور االنعقاد الرابع سـوف يـشهد        : وقال . للسماح للبضائع االسرائيلية بدخول االسواق البحرينية      البرلمان

تحركا وتنسيقا بين كتل نيابية لرفض هذا القرار ورفع اقتراح برغبة من قبل كتلة المنبر االسالمي برفض رفع                  
تحركا شعبيا كبيرا سوف يـتم مـن        من جانبه قال رئيس جمعية مقاومة التطبيع ان هناك           .الحظر عن اسرائيل  
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قبل مؤسسات المجتمع المدني لرفض التعامل التجاري مع اسرائيل والسماح للبـضائع االسـرائيلية بـدخول                
  . البحرين، وسوف تكون هناك حملة لمقاطعة التجار الذين يستوردون البضائع االسرائيلية

  27/9/2005أخبار الخليج البحرينية 
  

  لفلسطينيين لمساعدة  تسعى إلى جمع واشنطن  .53
وأضـاف المـسؤول   .منذ وفاة ياسر عرفات » امورا كثيرة حصلت  «مسؤول في وزارة الخارجية األميركية ان       

نتوقـع جمـع    «: وتابع. »اننا نعمل بتعاون وثيق مع السلطة الفلسطينية المنتخبة       «الذي طلب عدم كشف اسمه      
ية السنة من اجل مشاريع تعطي نتائج فوريـة حتـى            مليون دوالر بحلول نها    750مساعدة دولية بقيمة تقارب     

  . »يتحقق الفلسطينيون من ان اقتصادهم في طور النهوض
 28/9/2005البيان 

  
  واشنطن تدعو االسرائيليين والفلسطينيين الى الهدوء .54

حـتالل  دعت الواليات المتحدة االسرائيليين والفلسطينيين الى التزام الهدوء بعد العمليات العسكرية لجـيش اال             
وقال المتحدث باسـم     .االسرائيلي في االراضي الفلسطينية ورد المقاومة الفلسطينية بقصف البلدات االسرائيلية         

كنا خالل نهاية االسبوع على اتصال مع الطرفين طلبنا منهما الحفاظ على منـاخ              " وزارة الخارجية االميركية    
  .ى فرض إجراءات مشددة الفصائل الفلسطينية ودعا السلطة الفلسطينية إل ".من الهدوء خال من العنف

  28/9/2005الغد األردنية 
  

  » السلطة«زيارته إلسرائيل ومناطق  عبداهللا الثاني يؤجل .55
أعلنت مصادر دبلوماسية أردنية وإسرائيلية أمس أن العاهل األردني قرر تأجيـل خططـه لزيـارة إسـرائيل                

وأرجعـت صـحيفة     .ألربعاء إلى موعد يحدد فيمـا بعـد         ومناطق السلطة الوطنية التي كانت مقررة اليوم ا       
جيروزاليم بوست في عددها الصادر صباح أمس السبب في تأجيل الزيارة إلى العنف في غزة والفوضى التي                 

  .الليكود«تعتري حزب 
 28/9/2005البيان 

  
  شارون يقوض أسس التسوية  : الرئيس المصري .56

خطوات غير ايجابية تعرقل المفاوضـات وتغلـق البـاب امـام            اعتبر حسني مبارك، ان اريئيل شارون يقوم        
شـارون يحـاول    "، ان   "روز اليوسيف "وقال مبارك في حديث ادلى به لمجلة         .احتمالت قيام الدولة الفلسطينية   

 ويشترط قيام السلطة الفلسطينية بنزع سالح المقاومة وتفكيك ما يسميه            , تثبيت فكرة الحل المرحلي طويل المدي     
 في نفس الوقت الذي يكثف فيـه   ,  اإلسرائيلي بالبنية التحتية لإلرهاب قبل البدء في تنفيذ خريطة الطريق     الجانب

 هذه كلهـا خطـوات غيـر         ,  خاصة في المناطق المحيطة بالقدس      , حركة االستيطان في أراضي الضفة الغربية     
لق الباب شيئا فشيئا علي احتماالت قيـام         إذ أنها تغ    , إيجابية وتعرقل المفاوضات السلمية وتقوض أسس التسوية      

 ولذا سوف نتحرك ونكثف اتصاالتنا مع الواليات المتحدة وبـاقي أعـضاء اللجنـة     , دولة فلسطينية قابلة للحياة  
الرباعية للتأكيد على استئناف المفاوضات السياسية في أسرع وقت حتي ال نفقد الزخم الـذي تحقـق نتيجـة                   

   . االنسحاب من غزة
  28/9/2005ج اإلماراتية الخلي

  
  لن نقيم عالقات دبلوماسية مع إسرائيل: ولي عهد البحرين .57
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 نفى ولي عهد البحرين ورئيس مجلس التنمية االقتصادية أن تكون بالده في صـدد               : سلمان الدوسري : المنامة
  .يةاقامة أية عالقات دبلوماسية مع دولة اسرائيل، وأكد التزام البحرين بقرارات القمة العرب

  28/9/2005الشرق األوسط 
  

  ارينيوس يتعرض لضغوط اسرائيلية حتى اليوم لعقد صفقات معه .58
كما ,  المحامي ابو العثم على ان موكله لم يوكل اي شخص للقيام بأي صفقة             ،اكد وكيل ارينيوس  :  سحر القاسم 

 كنيسة الروم االرثوذكس    لم يوافق على اي منها ولم يصادق عليها بأي مرحلة من المراحل وانه بموجب قوانين              
وانظمتها وكافة القوانين المعمول بها ال يسرى مفعول اي صفقة لم يصادق عليها من قبل ارينيوس والسينورس                 

ان ارينيوس ال يزال    : واضاف  .التي تعمل البطريركية بواسطتهما وان ممثل الشركات االجنبية على علم بذلك          
العرب جميعا  , تعال نعقد معك صفقة   : رائيلية تقول له بصراحة   يتعرض حتى يومنا هذا لضغوط من اوساط اس       

فتعال ووقـع لنـا     , اما بالنسبة لنا في اسرائيل فأنت ما زلت البطريرك الشرعي         , يقفون ضدك وقد تخلوا عنك    
  .اتدوالرمن الماليين العلى العقارات في القدس وبعض المناطق االخرى ونبقيك بطريركا او نعطيك عشرات 

  28/9/2005وم العرب الي
  

  رفض انتهاكات حقوق اإلنسان في فلسطين  .59
 عن انزعاجهم ازاء األزمـات       ,  من بينها مصر    ,  بلدا شرق أوسطيا    22 أعرب وزراء صحة     : نرمين عبدالفتاح 

 ويحد من قدرة الـسكان   , مثل الجدار العازل في فلسطين الذي وصفوه بأنه يمثل انتهاكا صارخا لحقوق االنسان        
   . ين علي الحصول علي الخدمات االساسيةالمدني

  28/9/2005األهرام المصرية 
  

  حركة حماس ومواءمة السياسات .60
  علي الجرباوي . د

أثار التصريح المنسوب إلى محمد غزال، أحد قادة حركة حماس في الضفة، قبل عدة أيام، ضجة كبيـرة فـي                    
لألنباء نسب إلى غزال    " رويترز"الموزع من وكالة    فالتصريح  . مختلف األوساط السياسية الفلسطينية والخارجية    

على الصعيد التاريخي نحن نعتبر كل أراضي فلسطين ملكاً للفلـسطينيين، ولكننـا اآلن نتحـدث عـن                  : "قوله
  ".الواقع أمر مختلف.... عن الحلول السياسية... الواقع

لمذكورة على أساس أنها حرفّت تـصريحه       ومع أن غزال أصدر بياناً في وقت الحق ندد فيه بمراسلة الوكالة ا            
وأخرجته عن السياق العام للمقابلة التي أجرتها معه، إال أن االهتمام الواسع بهذا التصريح جاء ألنـه يعطـي                   
االنطباع بإقراٍر رسمي بمحاوالت الحركة مواءمة سياساتها مع وقائع الحياة السياسية المـستجدة علـى ملـف                 

ففي حين بقيت الحركة في تـصريحاتها متـشبثة بثوابتهـا المعلنـة،             . رق األوسط في الش " التسوية/الصراع"
وخصوصاً حول رؤيتها التفاق أوسلو وللحق الفلسطيني بممارسة المقاومة، إال أنهـا قامـت خـالل األشـهر                  
 الماضية بالموافقة على إعالن التهدئة في محادثات القاهرة، وعلى خـوض االنتخابـات التـشريعية القادمـة،                

فهل هذه الموافقات تدلل على أن الحركة، بغض النظـر          . ومؤخراً على إنهاء المظاهر المسلحة في قطاع غزة       
عن تصريحاتها التي جاء التصريح المنسوب لغزال مغايراً لها، بدأت منذ فترة بتنظيم مرورها بعملية مواءمـة             

  اب الداعية له؟موقفها مع متطلبات المرحلة؟ وإن كان ذلك صحيحاً، فما هي األسب
لمحاولة اإلجابة عن هذين السؤالين المهمين يجدر االنطالق من فهم أن حركة حماس ليست حركة دوغمائيـة                 
كما يتهمها أعداؤها وخصومها، متصلبة في رؤاها وجامدة في مواقفها، ال تُعير المتغيـرات الموضـوعية أي                 

لكثير من البراغماتية السياسية، وهي تقوم بشكل مـستمر         بالعكس تماماً، حركة حماس تتسم با     . انتباه أو اهتمام  
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بمواءمة مواقفها العملية، وإن كانت ال تُعرب بالضرورة عن تغير منطلقاتها الفكرية تبعـاً لهـذه المواءمـات                  
االحتفـاظ  : بل إن براغماتيتها تظهر بوضوح من خالل محاولتها الدائمة للتوفيق بين ثنائيـة صـعبة              . العملية
والقدرة على المواءمة هي أسـاس      . طلقات كمنطلقات، والتعامل مع الواقع بما يمليه ويتطلبه من مواءمات         بالمن

وعالمة النجاح هي الوصول إلـى      . بقاء الحركات السياسية، فهذه هي الديناميكية المطلوبة دائماً لتحقيق النجاح         
سية الناجحة ليست عدمية، بل تـسعى جاهـدة         فالحركات السيا . االستئثار به أو على األقل المشاركة به      : الحكم

لتحقيق رؤيتها، وإن تطلب األمر منها  وهذا هو المتوقع دائماً أن تقوم بما تضطر إليه من مواءمات وتحـاول                    
ال تخرج عن سياق المنطلقات     " تطويرات"تبريرها على أنها  ليست تنازالت أو انحرافات، بل على أساس أنها             

بهذه الطريقة استطاعت حركة حماس التعايش والتعامل مع السلطة الفلـسطينية           . ثابتة" الضرورة"التي تبقى ب    
مدة أعوام رغم معارضة األولى المبدئية التفاق أوسلو وكل ما نجم عنه، بل واستطاعت بناء مكانتها وقوتهـا                  

 حركـة حمـاس،     وهكذا أصالً انبثقت  . السياسية على هذه المعارضة داخل هذا التعايش المفروض بأمر الواقع         
حركة للمقاومة اإلسالمية، من رحم جماعة اإلخوان المسلمين في فلسطين بعيد انطـالق االنتفاضـة األولـى                 

  .لمواءمة وضع الجماعة مع ما فرضته االنتفاضة من واقع المقاومة الفعلية لالحتالل
           تْها إلى اإلعالن عن الموافقات     ستة عوامل أدت بحركة حماس البدء بإعادة مواءمة موقفها مؤخراً، مواءمة قاد

المذكورة أعاله عالمة على بداية تحوٍل من التركيز المطلق على العمل المسلح المقاوم لالحتالل، والذي ميـز                 
توجه الحركة منذ االنتفاضة األولى حتّى إعالن تهدئة القاهرة، إلى االنخراط بالعملية السياسية المنِظمة للنظـام                

ي المتشّكل على األرض بعد اتفاق أوسلو، والمتمثل بالموافقة علـى المـشاركة باالنتخابـات            السياسي الفلسطين 
  .التشريعية العامة

ايلـول مـن تحـوالت       أوّل هذه العوامل، وقد يكون أهمها أثراً، ما نجم عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر              
فقد أدى التركيز علـى محاربـة       . ألوسطعميقة في التوجهات والسياسات الدولية، خاصة تجاه منطقة الشرق ا         

لنمو عامل الحذر والتخـوف الـدولي العـام تجـاه اإلسـالم             " إسرائيل"اإلرهاب منذ ذلك الحين إلى استغالل       
وقد أدى ذلـك    . واإلسالميين لتوجيه حملة ضغوط واسعة على حركة حماس من أطراف وأطياف دولية متعددة            

وكانـت النتيجـة    . رهابية في الواليات المتحدة واالتحاد األوروبـي      إلى وضع الحركة على قائمة الحركات اإل      
ونجحـت  . فرض الكثير من القيود والمحاصرة والمتابعة والتدقيق على كل ما يخص هذه الحركة إقليمياً ودولياً          

ركزت واإلدارة األمريكية تحديداً في خلق انطباع دولّي أن حماس حركة تمارس اإلرهاب، رغم أنها               " إسرائيل"
وبالتالي، تمت محاصـرة الحركـة ومنـع أيـة          . داخل فلسطين فقط  " اإلسرائيلي"كل مقاومتها على االحتالل     

وكحركة سياسية أضر ذلك بحماس وقلّص فاعليتها السياسية، وكان عليها أن تعمـل جاهـدة               . اتصاالت معها 
  .وحليفاتها الدولية" إسرائيل"للخروج من الفخ المنصوب لها من 

اني العوامل فهو منبثق عن األول ويتعلق بالحصار المفروض على حركة حماس، والذي أدى إلى تجفيف                أما ث 
  .الكثير من مصادر دعمها المالي الخارجي
المركزة والشرسة التي تم شنّها على حركة حماس خـالل          " اإلسرائيلية"وثالث العوامل يتعلق بالحملة العسكرية      

من أحداث سبتمبر لتشويه النضال الفلسطيني المقـاوم        " إسرائيل"فقد استفادت   . داًسنوات االنتفاضة الثانية تحدي   
وتعرضت حركة حمـاس خـالل هـذه        . لالحتالل من خالل ربطه باإلرهاب وذلك لشن حرب ضد االنتفاضة         

  .الحرب المستمرة الستهداٍف مركّز لقيادييها السياسيين والميدانيين
ُأحادي الجانب من قطاع غزة العامل الرابع لضرورة مواءمة حركة حماس           " اإلسرائيلي"شكّلت خطة االنسحاب    

إلى توفر بقعة جغرافية فلسطينية يمكن ممارسة الحياة الـسياسة          " إسرائيلياً"فقد أدى تنفيذ هذه الخطة      . لسياساتها
ل سنوات االنتفاضـة    وإذا ما ُأخذ باالعتبار أن المجتمع الفلسطيني ُأصيب بالوهن خال         . الفلسطينية فيها بالكامل  

الصعبة والمكلفة، وتنامت من داخله مطالبات بضرورة ترشيد المقاومة وتوحيـد األجنـدات الفـصائلية فـي                 
  .إستراتيجية فلسطينية عامة، يمكن فهم حاجة حركة حماس لمواءمة سياساتها العامة
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ـ              ة حمـاس أن قـرار مقاطعـة        رابع العوامل المهمة في هذا السياق، هو تنامي شعور داخل أوساط في حرك
، وخصوصاً التشريعية، كان متسرعاً وأدى إلى نتائج سلبية عانى منها           1996االنتخابات الفلسطينية العامة عام     

وأظن أن حركة حمـاس     . النظام السياسي الفلسطيني وكان لها انعكاسات سيئة على الحياة المجتمعية الفلسطينية          
في المسار السياسي للنظام وإصالح مـواطن الخلـل فيـه ال يتـأتى ب               اكتشفت مع مرور الوقت أن التأثير       

  . من خارجه، حتى لو كان مدوياً، بل بالوجود في داخله وبين ثناياه" الصراخ"
يتم األمر على نار هادئة،     . لمواءمة وضعها وسياساتها  " ورشة"لكل ما سبق وبسببه تقوم حركة حماس اآلن ب          

ل االنتخابات التشريعية القادمة ِمفصالً محورياً مهماً ليس في حياة النظام الـسياسي             وبالتالي، ستُشكّ . ولكن ثابتة 
  .الفلسطيني فقط، وإنما في حياة حركة حماس أساساً

  27/9/2005الخليج اإلماراتية 
 

 ): 13(الرواية الفلسطينية الكاملة لمفاوضات اوسلو : قريع .61
 جولة المفاوضات السابعة
 من جولة المفاوضات ىفاهيم واالفتراضات واالنطباعات المسبقة، تم عقد الجلسة األولعلي هذه الخلفية من الم

انسحب صاحبا المنزل إلي غرفة ُأخري، . ، في شقة تيري رود الرسن ومني جول13/6/1993السابعة في 
  مواجهة عاصفة،ى أننا مقبلون علىبينما جلس الوفدان المتفاوضان وجهاً لوجه، وسط أجواء تشير إل

وخصوصاً عندما بدأ سينغر، بعد المداخلة القصيرة التي افتتح بها سافير الجلسة، يتحدث بنبرة صارمة، أكثر 
يرغب رئيس الحكومة .. طلب مني إسحق رابين.. كلفني رئيس الوزراء: فيها من استخدام عبارات مثل

مة طويلة من األسئلة، األمر الذي وأضاف إلي ذلك القول إن أمامه أقل من يومين، وإن لديه قائ. اإلسرائيلية
جعلني أقابل ذلك الموقف التفاوضي الهجومي بموقف يبدو كأنه يفتقر إلي المرونة، وذلك حين قلت له إننا لسنا 

حسناً هذه أسئلة : فرد سينغر. في غرفة تحقيق، وبالتالي فإنني أرفض اإلجابة سلفاً عما سيتم طرحه من أسئلة
 .ة، ولكم حرية اإلجابة من عدمها، سأنقل له ذلكرئيس الحكومة اإلسرائيلي

 نحو واضح ال يقبل التأويل، أن إسحق ىفهو يعني، عل. كان هذا الرد هو ما كنت أرغب في سماعه أصالً
رابين منخرط في قناة أوسلو بشكل مباشر، وأن دائرة صنع القرار اإلسرائيلي قد اكتملت اآلن بصورة تامة، 

 األجواء المشحونة ى خفض حدة المجابهة الكالمية، وإضفاء بعض االسترخاء علىعلاألمر الذي جعلني أعمل 
هيا إنني مستعد لكل : فرد سينغر بتلهف. نحن لدينا أيضاً قائمة كبيرة من االستفسارات: والمتوترة، قائالً

 .استفسارات
جهة الستجالء البعد األمني بعد ذلك بدأ يوئيل سينغر طرح أسئلة كانت معدة سلفاً، ومصوغة بشكل دقيق، ومو

 لو تعلق السؤال بشؤون الصحة، أو الضمان الصحي، أو التربية، أو الخدمات ىخلف كل شاردة أو واردة، حت
كما ركزت أسئلته كثيراً علي سبر غور تصوراتنا لوضع المستوطنين والمستوطنات . البلدية، أو ما إلي ذلك

وأخذتُ من جانبي في اإلجابة عن . ل فترة الحكم االنتقالي المرحليالقائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، خال
 الرغم من كل ما كان يعتمل في صدري من ىهذه األسئلة بهدوء وصبر وبضبط أعصاب إلي أبعد الحدود، عل

 عدد آخر منها، ىوفعالً، فقد أجبت عن كثير من هذه األسئلة، بينما دونت مالحظاتي عل. مشاعر غضب وتوتر
 .ما ما كان يتطلب منها إجابات فنية دقيقة، واعداً العودة بهذه اإلجابات في الجولة المقبلةوال سي

حضر نائب وزير الخارجية النرويجي، جان إيغالند، العائد لتوه من جولة رافق فيها وزير الخارجية جوهان 
عه خبراً منقوالً عن وكالة يورغن هولست، قادتهما إلي الشرق األوسط وأمريكا والبلقان، حيث حمل إيغالند م

الصحافة الفرنسية، فحواه أن محادثات سرية تجري في النرويج بين إسرائيل ومنظمة التحرير، رتبها دنيس 
روس، المبعوث األمريكي إلي عملية السالم، األمر الذي دب الرعب في صفوف الوفد اإلسرائيلي، في حين 

لحد الذي طلبت فيه من إيغالند عدم إيالء هذه المعلومة أي أهمية،  اىتعاملنا نحن مع هذا الخبر بال اهتمام، إل
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وكان من حسن .  أعضاء الوفدين، كي ال تصاب الجلسة المتوترة بمزيد من التوترىبل طالبته بعدم عرضها عل
 .الحظ أن هذا الخبر لم يتكرر، ولم يتم البناء عليه في األيام التالية

 اختبار امني من رابين
األسئلة التي كانت بمثابة امتحان نفسي للوفد الفلسطيني المفاوض، واختبار سياسي أمني لمنظمة وعاد تدفق 

التحرير الفلسطينية، يعقده إسحق رابين بنفسه، عبر يوئيل سينغر المكلف رفع تقرير مباشر إلي رئيس حكومته 
ادات عملية للتوصل إلي الراغب في استجالء كل ما في جعبة منظمة التحرير من أفكار وتصورات واستعد

وقد زاد في صعوبة الوضع أن سينغر، الذي .  مثل هذا االتفاقىاتفاق، ومواجهة متطلبات المرحلة التالية عل
كان اطلع علي وثيقة سارسبورغ وأنعم النظر فيها، أصدر حكماً سلبياً ضد هذه الوثيقة، وعبر عن وجهة نظره 

هما من الحلقة اإلسرائيلية الضيقة، المعنية بأمر مفاوضات أوسلو، تلك أمام إسحق رابين وشمعون بيريس وغير
األمر الذي جعلني أتجنب ذلك النوع من المواجهات الوحشية السابقة، وأن أحول دون حدوث أزمة مفاجئة تهدد 
بانهيار العملية، وأن أظهر بدل ذلك كله صبراً بال حدود، وعزماً ال ينثني علي ضرورة النجاح في هذا 

متحان، واستيعاب ذلك الهجوم الضاري بالطريقة التي يطلق عليها العسكريون اسم االقتراب غير المباشر اال
 .من خطوط النار المشتعلة

وحين عدنا من تلك الجولة المضنية إلي تونس، كنا تركنا وراء ظهورنا مشاعر الغضب والغيظ التي أثارها 
 عنصر شديد األهمية تحقق عبر تلك الجولة، ى القيادة العليا عليوئيل سينغر، مركزين في تقويمنا المرفوع إلي

 كل ما ىونعني به انضمام إسحق رابين إلي القافلة، وإمساكه بدفة مركب مفاوضات قناة أوسلو، األمر الذي أنه
 . لدينا من شكوك في شأن موقف رئيس الحكومة اإلسرائيلية من هذه العملية السريةىكان تبق

إذ عبرا .  العميق والمهم لهذا العنصرىتقط األخ أبو عمار مباشرة، ومعه األخ أبو مازن، المغزوفعالً، فقد ال
عن ارتياحهما إلي هذا التطور، واستنتجا أن هذه القناة التفاوضية دخلت المرحلة األكثر جدية، وأنها أصبحت 

خرطاً فيها كلياً، وهو ما جعلنا  اتفاق، وذلك بعد أن أصبح رابين منىمؤهلة أكثر من ذي قبل للوصول بنا إل
ندرس معاً عدداً من األسئلة التي حملتها معي من أوسلو، وأن نقلّب مختلف جوانبها، حيث شارك األخ أبو 

 .عمار بنفسه، مشاركة تفصيلية، في وضع اإلجابات التي من المقرر أن نعود بها إلي الجولة التالية
 دور هولست

جي الجديد جوهان يورغن هولست، الذي كان قرر االنخراط بنفسه في إطار هذه فقد قام وزير الخارجية النروي
العملية، وعدم االكتفاء بمراقبتها ودعمها عن بعد، كما كان عليه الحال في عهد وزير الخارجية النرويجي 
 السابق، بجولة واسعة شملت الشرق األوسط لفتح آفاق أوسع أمام المفاوضات الجارية بضيافة الحكومة

 .النرويجية ورعايتها
 تونس والتقي األخ ياسر عرفات، وتسلم منه ،وزير الخارجية النرويجيزار فعشية بدء أعمال الجولة السابعة 

كما زار إسرائيل والتقي فيها وزير الخارجية . رسالة موجهة إلي وزير الخارجية األمريكي، وارن كريستوفر
بعد ذلك . ي جانب عدد من كبار المسؤولين اإلسرائيليينشمعون بيريس ورئيس الحكومة إسحق رابين، إل

وصل هولست إلي واشنطن إلطالع وزير الخارجية كريستوفر علي المدي الذي كانت قناة أوسلو بلغته في ذلك 
الوقت، ولطمأنة الدولة العظمي الوحيدة إلي أن النرويج لن تتجاوز بأي حال من األحوال عتبة الدور 

 .غني عنه إلنجاح عملية سالم في الشرق األوسطاألمريكي، الذي ال 
، حيث 16/6/1993 وفدنا وزير الخارجية النرويجي في ىوبعد انتهاء أعمال الجولة التفاوضية السابعة، التق

عرضنا أمامه ما تم في هذه الجولة، وأبدينا مخاوفنا من الصعوبات الجديدة الناجمة عن انخراط إسحق رابين 
كما أكدنا له أهمية عامل الزمن لإلسراع في إقرار االتفاق، الذي . سينغر، في المفاوضاتمباشرة، عبر يوئيل 

وفي المقابل، عرض الوزير هولست أمامنا نتائج . كنا توصلنا إليه عبر ما صار يعرف باسم وثيقة سارسبورغ
مريكي حديثاً مركزاً جولته في كل من إسرائيل والواليات المتحدة، موضحاً أنه تبادل مع وزير الخارجية األ
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بشأن مفاوضات أوسلو السرية، وسلمه رسالة كان حمله إياها األخ ياسر عرفات إلي وارن كريستوفر، الذي 
تقبل هذه الرسالة بسرور، وخصوصاً أنها تضمنت تأكيداً فلسطينياً أن قناة أوسلو ليست بديالً من قناة واشنطن، 

 .ألمريكية آنذاكالتي تقع في بؤرة اهتمام الدبلوماسية ا
 .بل إن كريستوفر أبدي دعمه وارتياحه إلي قناة أوسلو وطالب باستمرارها، باعتبارها قناة داعمة

ففي لقائه . وقد حدثنا الوزير هولست مطوالً عن لقاءاته مع المسؤولين اإلسرائيليين، بمن فيهم قادة المعارضة
، أكد حاييم وايزمن أن الحل الصحيح يجب أن يجري رئيس الدولة الذي لم يكن علي علم بما يجري في أوسلو

أما القيادة العليا . مع منظمة التحرير الفلسطينية، وأن أقصر الطرق إلي ذلك يتمثل في لقاء ياسر عرفات
فقد أخبرنا الوزير هولست أنه تحدث مع كل منهم علي انفراد، ) رابين وبيريس وبيلين(اإلسرائيلية للمفاوضات 

. صياً علي اطالع كامل، ويتابع بدقة ما يجري عبر هذه القناة، ويتلقي تقارير منتظمة عنهاوأن رابين شخ
وذكر لنا هولست أيضاً أن رابين طلب منه، خالل محادثات رسمية، دراسة إمكان قيام النرويج بعملية وساطة 

يس الحكومة وبين مسائل كثيرة تحدث فيها رابين مع هولست، تطرق رئ. إلجراء مفاوضات مع سورية
 حركة حماس ىاإلسرائيلية إلي الدور األوروبي، وحمل عليه بشدة، معوالً علي الدور األمريكي فقط، وحمل عل

. والتيارات الدينية، ووعد بتخفيف وجود الجيش في األراضي المحتلة، واستبداله بوحدات من حرس الحدود
 اإلسرائيلية آنذاك، إذ قدم الوزير النرويجي تشخيصاً وكان الفتاً بالنسبة إلينا تقويم هولست لزعيم المعارضة

دقيقاً لبنيامين نتنياهو، قال فيه إنه رجل غريب األطوار، متعجرف وغير واقعي، وخصوصاً أنه تحدث عن 
األرض المحتلة كأرض إسرائيل، وأنه لن يسمح بإقامة ما هو أكثر من حكم ذاتي للسكان؛ أي أنه لن يسمح 

كما تحدث نتنياهو عن الجوالن بالعقلية نفسها، مؤكداً أن رابين وحكومته لن يتمكنا من . نيةبإقامة دولة فلسطي
وحدثنا هولست عن لقائه في فيينا كالً من عمرو موسي وزير الخارجية المصري . اتخاذ قرار باالنسحاب منها

الخارجية السوري الذي الذي أشاد بجهود النرويج ودورها الحيوي في عملية السالم، وفاروق الشرع وزير 
لدينا وفد رسمي في واشنطن يتفاوض مع :  مساعدة، قائالًىرفض عرضاً نرويجياً بإقامة قناة تفاوضية ُأخر

 .اإلسرائيليين وجهاً لوجه، ويتلقي تعليماته اليومية مني ومن الرئيس حافظ األسد
م شيء متفق عليه في إطار مفاوضات  هولست مرة ُأخري في فيينا شمعون بيريس، الذي طالب بتقديىكما التق

واشنطن، من أجل إعطاء صدقية لفعالية قناة أوسلو، ومن أجل إرضاء األمريكيين وبقية وفود المفاوضات 
 .الثنائية

ما أود قوله، هو أن قناة أوسلو أصبحت منذ ذلك الوقت قناة المفاوضات الرئيسية، التي يعلق عليها الفلسطينيون 
مريكيون جل آمالهم، في حين أصبحت قناة واشنطن العلنية بمثابة ستار كثيف يحجب واإلسرائيليون واأل

 منح القناة السرية االهتمام الذي ىاألبصار عما يجري في أوسلو، وذلك بموافقة جميع األطراف واتفاقهم عل
 من جانب سائر تستحقه، وخصوصاً بعد أن بدت هذه القناة واعدة أكثر من ذي قبل، وباتت أداة معتمدة رسمياً

وليس .  اتفاق بدأت خطوطه األساسية تتضح شيئاً فشيئاً مع كل جولة مفاوضات إضافيةىاألطراف، للوصول إل
 ذلك مما نقله لنا وزير الخارجية النرويجي في اجتماعنا معه، غداة انتهاء أعمال الجولة السابعة في ىأدل عل

 ىن الجهود منصبة اآلن علي قناة أوسلو، وليس علأوسلو، من تأكيدات امريكية وإسرائيلية واضحة بأ
 .المفاوضات المتعثرة في واشنطن

 وهو أن المفاوضات بدأت باالنتقال إلي الجانب العملي، وال سيما المسائل المتعلقة بنقل ،وثمة أيضاً ما أود قوله
 عتبة عملية صوغ ى علالسلطات، األمر الذي أدخل العملية التفاوضية مساراً زاخراً بالتفصيالت، ووضعنا

 الرغم من أن وقتاً طويالً من هذه ىقانونية نهائية لما تم التفاوض بشأنه في سائر الجوالت السابقة، وذلك عل
 ذلك من أسئلة أظهرت ىالجولة تم استهالكه في الحديث عن المفاهيم، وكيفية تطبيق بنود االتفاق، وما إل

ألمنية لتطبيقات كل بند من البنود، وأظهرت، في الوقت ذاته، أن لدي االهتمام اإلسرائيلي المركّز باألبعاد ا
إسرائيل مفاهيم مختلفة عما لدينا من مفاهيم متصلة بجسم السلطة، ونقل الصالحيات، وإعادة االنتشار، 
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ثابة واالنتخابات، وغيرها من المسائل التي تم البحث فيها خالل الجوالت السابقة، األمر الذي يمكن اعتباره بم
 .متغير مهم ناجم عن دخول إسحق رابين حلبة المفاوضات عبر يوئيل سينغر

، تمثل فيما طرحه يوئيل سينغر بشأن مسألة المصالحة 14/6/1993 و13غير أن أهم ما شهدته جولة 
 فقد بدت حكومة إسحق رابين كأنها. التاريخية واالعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية

تخشي أن تكون قدمت الكثير من األوراق التفاوضية الممسكة بها بقوة منذ زمن طويل، وأنها توشك أن تتنازل 
 أي ىعن تلك األوراق لدي توقيع اتفاق إعالن المبادئ، من دون أن تكون حصلت من الجانب الفلسطيني عل

رح معه مسألة االعتراف المتبادل شيء سوي عدد ال يستهان به من التعهدات والوعود، األمر الذي بدأت تط
وعلي هنا أن أعترف بأنني كنت ضد مسألة االعتراف . في وقت مبكر، وقبل االنتهاء من إعداد االتفاق

 التفاوض بشأنها في وقت الحق، في إطار ىالمتبادل، وأنني قاومت هذه الفكرة بشدة، إلي أن ُأرغمت عل
، وعشية ى، أي بعد توقيع االتفاق باألحرف األول1993سبتمبر  مفاوضات جرت في باريس خالل أيلول

وهو فصل . 13/9/1993االحتفال بتوقيع هذا االتفاق رسمياً في حديقة البيت األبيض في اليوم الواقع فيه 
 .سنأتي إلي ذكره فيما بعد

 مواجهة االمواج
فقد .  هذه المرحلةىطة بشدة حتلقد كانت المشاعر واالنطباعات والتقديرات واالفتراضات لدينا متداخلة، ومختل

إالّ اننا . أكدت لنا مشاركة يوئيل سينغر اكتمال دائرة صنع القرار اإلسرائيلي في المشاركة بأعمال هذه القناة
كنا ندرك، في الوقت ذاته، أن رابين، المفرط في تحسباته وحساباته األمنية، قد أصبح قبالتنا علي الطاولة، وأن 

ت خالل الجوالت التفاوضية السابقة مع يائير هيرشفيلد ورون بوندك، ثم مع هذين التوافقات التي تحقق
األستاذين الجامعيين والمدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية أوري سافير، سواء أكانت تلك التوافقات بشأن 

 أم غير ذلك، قد غدت كلها إعالن المبادئ، أم فيما يتعلق بالتعاون االقتصادي، أم االنتخابات، أم االنسحابات،
موضع إعادة فحص واختبار وتدقيق من جانب يوئيل سينغر، الذي انضم إلي الجولة األخيرة من المفاوضات 

 .هذه
ذلك بأن األسئلة التي حملها معه سينغر خالل الجولة السابقة عقّدت الموقف التفاوضي إلي أبعد الحدود، 

 كنا مطالبين بالعودة إلي المفاوضات من فوق نقطة الصفر بقليل، أي وجعلتنا نتساءل في قرارة أنفسنا ما إذا
ولم يحد من القلق الذي أخذ . من تلك النقطة التي كنا بدأنا بها عملية أوسلو قبل نحو سبعة أشهر ماضية

وقد عبرتُ . يساورنا، في هذه المرحلة، كون رابين أصبح يمسك بدفة المفاوضات من الجانب اإلسرائيلي
إن لدينا وثيقة متفقاً عليها مع هيرشفيلد وبوندك، : اً عن مثل هذا القلق أمام تيري رود الرسن، وقلت لهشخصي

يبدو أن إسحق : سيما حول إعالن المبادئ، فلماذا يبدو الجانب اإلسرائيلي وكأنه قد تراجع عنها؟ وأضفت
وقد تأكدت هذه الشكوك لدينا، حين بدأ . لهرابين هو الذي يقف بنفسه وراء هذا الموقف اإلسرائيلي الجديد إلفشا

سينغر يستعرض الوثيقة التي توافقنا عليها في بوريغاد، وسميناها وثيقة سارسبورغ، وأخذنا في إعادة قراءتها 
كلمة كلمة، لنضع بين قوسين كل نقطة أو بند ال نوافق عليه، بينما سيقوم الوفد اإلسرائيلي، بدوره، بوضع 

ل كل بند يتحفظ عليه؛ فالكلمة أو الفكرة أو الجملة التي نوافق عليها، وال يوافقون هم عليها، قوسين مماثلين حو
والكلمة أو الفكرة أو الجملة التي يوافقون هم عليها، . فلسطين) : P(توضع بين قوسين إلي جانب حرف ف 

وإذا كان من الصحيح أن . لإسرائي) : I(وال نوافق نحن عليها، توضع بين قوسين مماثلين، إلي جانب حرف إ 
 نحو خمس نقاط فقط، فضالً ىالحوارات المضنية تمكنت من تقليص مساحة االختالف، بين موقفي الجانبين، إل

 محدودية عددها كانت بالغة األهمية، ىعن قضايا صوغ متعددة، لكنها ذات مضمون، إالّ إن هذه النقاط عل
 وأمر مما كانت عليه ى حدة، يتطلب مفاوضات أقسىنقطة عل المواقف، إزاء كل ىوبالتالي كان الجسر عل

 : لدينا علي جدول األعمالىفقد تبق. ىالمفاوضات إزاء النقاط اُألخر
 . هو الغاية النهائية لهذا االتفاق338 و242 أن تنفيذ قراري األمم المتحدة ى ـ النص عل1
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لوضع الدائم، أي موضوعات ما بات يعرف  ـ تحديد الموضوعات التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات ا2
 .باسم قضايا المرحلة النهائية

 . ـ الجوانب األمنية المتعلقة بعملية االنسحاب من قطاع غزة وأريحا3
 . ـ االنتخابات، سيما ما يتعلق منها بمدينة القدس4
 .1967 ـ النازحون الفلسطينيون في حرب 5
 . ـ قضايا صياغة متعددة ذات مضمون 6

ة إلي هذه الموضوعات، أضاف الوفد اإلسرائيلي موضوع االعتراف المتبادل بين منظمة التحرير إضاف
ففي غمرة تلك السلسلة من األسئلة الطويلة التي كان يوئيل سينغر حملها معه، سأل من . الفلسطينية وإسرائيل

ني المشترك، الذي يواصل عمله سيوقع االتفاق المزمع، هل هو الفريق الفلسطيني في الوفد األردني ـ الفلسطي
في إطار قناة واشنطن العلنية والرسمية، أم هو الوفد المفاوض في قناة أوسلو السرية؟ ولما كان من غير 
الممكن أن يوقع وفدنا في واشنطن اتفاقاً لم يعرف به ولم يفاوض بشأنه، فقد كان من غير الممكن أيضاً أن 

اتفاقاً علنياً من دون أي مقدمات، ومن دون أي إشعار مسبق لمؤسسات يوقع وفدنا المفاوض سراً في أوسلو 
 الرأي العام ىمنظمة التحرير، التي من اختصاصها إقرار االتفاق والموافقة عليه، بعد أن يتم عرضه للنقاش عل

 .الفلسطيني والعربي، وتهيئة األجواء المؤاتية لتمريره عبر المرجعيات الفلسطينية الرسمية
عن ذلك، فإن الطرح اإلسرائيلي المبكّر لمسألة االعتراف المتبادل كان ينطلق من فرضية إسرائيلية وفضالً 

قوامها أن هناك قدراً كبيراً من المقامرة التي ستقدم عليها إسرائيل، عبر ما تسميه منح الشرعية لمنظمة 
تي ستتنازل عنها في مقابل عدد من التحرير الفلسطينية من خالل التفاوض معها، ناهيك عن األوراق المهمة ال

التعهدات الفلسطينية، من دون أن تحظي باعتراف أو إقرار بحقها في الوجود، من جانب القيادة الوطنية 
 خطورة مثل هذه المقامرة بدرت من يوئيل سينغر الذي ىوقد علمنا أن اإلشارة إل. الشرعية للشعب الفلسطيني

 مدي المخاطر الكامنة في اعتماد ىتباه الرجل األول في الدولة العبرية إلوضعها أمام إسحق رابين، الفتاً ان
 من جانب الوفد الفلسطيني المفاوض ىاالتفاق من جانب فريق في الوفد األردني ـ الفلسطيني المشترك، أو حت

وذلك من في أوسلو، األمر الذي دفع رابين إلي تكليف سينغر استكشاف مختلف جوانب هذه المسألة مع وفدنا، 
 رئيس الحكومة اإلسرائيلية اهتمام كبير بهذه الفكرة، التي طرحها علينا سينغر بكل حرص ىدون أن يبدو عل

 .وجدية
وكما قلت في السابق، فقد كنت معارضاً هذه الفكرة اإلسرائيلية تماماً، بل رفضت الخوض في تفصيالتها 

 توقيع اتفاق إعالن المبادئ، الذي يعد من وجهة نظري  مسألةى علىمراراً، مركّزاً المفاوضات من ناحية ُأخر
، وخصوصاً أنني كنت ىبمثابة عتبة أساسية ال بد من عبورها لمناقشة كل ما سيليه من اتفاقات أو مالحق ُأخر

 أثمن ما في الجعبة الفلسطينية من أوراق تفاوضية ىأعتقد اعتقاداً جازماً أن إسرائيل تحاول الحصول عل
 اإلطالق، وذلك كله في مقابل مكتسبات ال يمكنها، ومهما تبلغ من ى تكن أهم هذه األوراق علمهمة، إن لم

وبالتالي فقد كنت أعتقد أن ثمن هذه .  إلي مستوي منح إسرائيل اعترافاً رسمياً فلسطينياً علنياًىاألهمية، أن ترق
 .ية مستقلةالخطوة يجب أالّ يقل عن اعتراف إسرائيل بحقنا في إقامة دولة فلسطين

 احباط وتالوم
علي أي حال، انفضت المداوالت الوحشية لتلك الجولة وسط مشاعر من اليأس واإلحباط المتبادل بين أعضاء 

 .الوفدين
صحيح أنني كنت أرغب، بل أستعجل التوصل إلي االتفاق، إالّ إنني لم أكن في الوقت ذاته راغباً أو مستعداً 

كما أدركت، منذ دخول رابين مجري هذه القناة، .  التي طرحت في الجولة األخيرةلتمرير التكتيكات اإلسرائيلية
أن اللعبة التفاوضية يمكن أن تكون بدأت من جديد، وبالتالي فإن علي الجانب اآلخر أن يدرك، بدوره، أن 

شاور مع القيادة وفوق ذلك كله، فإن علي أن أعود إلي تونس للت. األمور لن تمضي بمثل هذه السهولة والتلقائية



 

 27

العليا بشأن أفضل الطرق الواجب اتباعها للتعامل مع هذا المتغير الجديد، من دون المخاطرة بتبديد الزخم الذي 
 .بدأت قناة أوسلو باكتسابه، أو بتقويض كل الجهد الذي تم بذله علي مدي األشهر السبعة الطويلة الماضية

وطلبت . م عرضه من أفكار في تلك الجولة التي بدت لنا مفصليةوهكذا فقد عاد وفدنا إلي تونس لتدارس ما ت
من األخ أبو عمار إشراك األخ أبو اللطف، كوزير للخارجية، في دراسة األفكار والمواقف والمقترحات 

إن األخ أبو اللطف علي اطالع تام، وأنا علي تواصل معه، وهو علي : المطروحة، فقال لي األخ أبو عمار
وأضاف أن األخ أبو .  التفاصيل، وسلمته صورة آخر مسودة لمشروع االتفاق، وهو يدعم ذلكاطالع علي آخر

جيد، أن يكون ذلك صحيحا، وعلي الجانب اآلخر، كان هناك تشاور مع األخ : اللطف علّق علي المسودة قائالً
استقصاء سائر محمد غنيم إذ تم عقد عدة لقاءات مكثفة معه، جري فيها عرض المواقف وتقليب اآلراء و

االحتماالت والفرص واإلمكانات، ناهيك عن البحث في أنجع الوسائل المؤدية إلي الحفاظ علي ما تم التوصل 
إليه من نقاط اتفاق، وتوضيح الخطوط الحمر ونقاط االختالف، وإعادة بناء الموقف التفاوضي حيال ما تم 

ذلك بأن القيادة . لق بمسألة االعتراف المتبادلطرحه من أفكار وآراء ومقترحات، وخصوصاً المقترح المتع
الفلسطينية رأت في العرض اإلسرائيلي، بتبادل االعتراف الرسمي مع منظمة التحرير، نقطة تحول ال سابق له 

  .ىفي تاريخ النزاع، ونقلة نوعية كبر
  28/9/2005القدس العربي

 
 هل كانت حماس في حاجة إلى مجزرة؟ .62

  إبراهيم غرايبة   
عودها إلى واجهة المشهد السياسي الفلسطيني والعربي، وحركة حماس تبدو في برامجهـا وخياراتهـا               منذ ص 

وكأنها تشارك في مرحلة أو حال فرضت عليها، أو استدرجت إليها، ثم ال تخرج منها إال رغماً عنها، وهكـذا                    
 إلى محطة معدة سـلفاً، فتحـول   فإن الحركة تبدو وكأنها تشارك في دفع الحالة الفلسطينية و الحركة اإلسالمية       

  .العمل السياسي والتحرري إلى ما يشبه متاهة الفئران
 لتشارك في االنتفاضة لتـضيف إلـى        1987أعلنت الحركة اإلسالمية عن تشكيل حماس فجأة في أواخر عام           

ها إلـى عـبء     استراتيجيتها االجتماعية والدعوية مجاالً جديداً، ولكن االنتفاضة تحولت بعد سنتين من اندالع           
سياسي وأمني وأخالقي كان يجب التخلص منه، ليس بالضرورة ألنها كانت خطأ منذ البدايـة، ولكـن ألنهـا                   
استنفدت أغراضها، وانتهت، فليس ثمة في التاريخ والجغرافيا انتفاضة أبدية متواصلة، فذلك ينـاقض طبيعـة                

ادرة ذاتية من المتاهة حتى دفعت اتفاقية أوسـلو         الحياة والمقاومة أيضاً، ولكن أحداً لم يجرؤ على الخروج بمب         
وعندما وصلت العملية السياسية إلى حائط مسدود في خريف عـام           . إلى إنشاء واقع سياسي جديد في فلسطين      

 كان المخرج لألطراف جميعها بانتفاضة مسلحة هذه المرة تبرر المجازر والقتل الجماعي للفلسطينيين،              2000
ري من االنتفاضة األولى أن إسرائيل وقعت في خطأ كبير عندما لم تحول االنتفاضـة               فقد كان الدرس الكيسنج   

إلى عمليات عسكرية شاملة، وهكذا فقد ساق شارون في المسرحية المشهورة بدخوله إلى المـسجد األقـصى                 
طينية الحالة إلى عمل عسكري أسطوري يعلم الجميع أنه يسير أيضاً نحو حائط مسدود، وكانت األطراف الفلس               

مجمعة على تجنبه بأي ثمن، ولم يكن الخروج من المأزق وارداً بمبادرة أو تحول أو انسحاب إال وفق المسار                   
  .الذي يكاد يبدو حتمياً من القتل واألسر والتدمير والقضاء على كل اإلنجازات

الدمار حتى أصـبحت    ولكن لماذا االستعراضات العسكرية واالحتفاالت المبالغ فيها بعد سنوات من الخسائر و           
  الهدنة مطلباً بل وانتصاراً تسعى إليه حماس؟

المسألة كانت ستبدو سلسلة من االستعراضات واالحتفاالت التي لن تتوقف أبداً إال بمجزرة مأسوية، فلم يكـن                 
من عادة حماس أن تنسحب في الوقت المناسب بل يجب أن تدفع إلى موقف أو حال جديدة، قد تكـون أمنيـة                      



 

 28

ليها، ولكن ال تستطيع أن تتخذ في شأنها قراراً أو مبادرة وتحتاج أن تبدو أمام جمهورها وكوادرها بأن                  تسعى إ 
  .ليس لها حيلة في ما يدور

ولألمانة فإنها حال ليست خاصة بحماس، ولكنها تكاد تكون صفة أساسية مالزمة للمشاركة السياسية للحركـة                
  .اإلسالمية عموماً في المنطقة بأسرها

يعيب حماس وجميع الحركات السياسية أن تجتهد في سياساتها وبرامجها وفق المدخالت الممكنة والمتاحـة،               ال  
وال يضيرها ولن تخسر إذا خاطبت جمهورها وحلفاءها برؤيتها الحقيقية كما تراها وتقدرها، وحتى لو خسرت                

  .ر الواضحبذلك فإن خسارتها ستكون أقل من االستدراج والخطاب المزدوج والسلوك غي
فليس مطلوباً من حركة حماس أن تهزم إسرائيل وال أن تواجهها مواجهة شاملة، وليس البـديل الوحيـد هـو                    
االستسالم والتعاون مع الهيمنة واالحتالل، بل إن هناك خيارات معقدة وال نهائية بين الحالتين، وهي تـشارك                 

و تختلف عن االستعراضات العسكرية والخطـاب       بالفعل في حوارات ومبادرات وبرامج كثيرة معقدة تتناقض أ        
  .القتالي والرومانسي

وقد يكون المأزق مفهوماً بعض الشيء عند مالحظة الفارق الكبير بين تصورات وتجارب المجموعة السياسية               
وبين المجاميع الهائجة التي ال تريد أن تشاهد ما يجري بالفعل، وقد تقع في صدمة أليمة ومأسوية إن وضـعت           

احة في الصورة الواقعية لما يجري بالفعل، ولكنها أقل خسارة بالتأكيد من حال الغيبوبة والسيرك الـوثني                 بصر
  .الذي تقدم فيه الضحايا والقرابين سدى، والذي ال يمكن استمراره إلى األبد

  28/9/2005الحياة 
  

   نتنياهو لم تنته -معركة شارون : أحمد الطيبي .63
حمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير العضو العربي في الكنيست االسرائيلي           أ.  د :غزة،  القادر فارس  عبد

  :  وفيما يلي نص الحوار،''عكاظ'' في حوار أجرته معه 
  ? ما هي خيارات شارون برأيكم..  بعد فوز شارون في غالبية أصوات حزب الليكود* 

خلية في شهر فبراير القادم ونتنياهو أعلـن أنـه          هناك انتخابات دا  , أن المعركة لم تحسم بعد داخل الليكود      ** 
ثم أن التهديد من قبل معسكر شارون بشق الليكـود وإقامـة            , سيشارك فيها وأعلن هجومه مجددا على شارون      

وما زال هذا الخيار قائما أمام شارون ألن العديد من أعضاء الكنيـست مـن كتلتـه                 , حزب جديد لم ينته بعد    
وزراء يعارضون شارون وسياسته ويجعلون من قيادته في حزب الليكود في التقـسيمة             البرلمانية والعديد من ال   

  . ولذلك نحن نقول أن الحسم الحقيقي أرجئ الى شهر فبراير المقبل, الحالية لليكود شيئا غير ممكنا
 قطاع  هل تعتقد أن انتصار شارون تفويضاً من الليكود من أجل ممارسة المزيد من القتل وأعمال العنف في                * 
  ? غزة
واستعملوا كما هو   ,  ساعة الماضية شارون وموفاز صعدا من هجومهم الدموي على قطاع غزة           48في الـ   ** 

ومع كل األسف ينجحون في ذلـك مـع مركـز           , دائما في التنافس الداخلي الدم الفلسطيني وقودا لهذا التنافس        
  . الليكود

  ? لمسرحية بينهما أم هناك خالفات إيديولوجية حقيقية بينهماهل تعتقد أن شارون ونتنياهو يتبادالن األدوار ا* 
نحن نتحدث عن اثنين من أقطاب اليمين       , نحن ال نتحدث عن رجل سالم ورجل حرب أو معتدل ومتطرف          ** 

المتطرف أحدهم اضطر لالنسحاب من غزة نظرا للتراكم النضالي وصمود أهلها وألنها أصبحت عبئـا علـى                 
ولكن لدى االثنين رغبة غير دفينـة       , ما سياسة مشتركة فيما يتعلق بالضفة الغربية والقدس       واالثنان له , إسرائيل

  . واضحة في السلطة وتبوء سدة الحكم
  ? أين المجتمع االسرائيلي مما يجري على الساحة اإلسرائيلية* 
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ياهو يتفـوق علـى     ونتن, شارون يحوز على أكثر تأييد من نتنياهو في المجتمع اإلسرائيلي والشارع العام           ** 
ولكن في  , وقد ينجح شارون في تقليص الهوة بينه وبين نتنياهو        , وأيضا هذا متغير  , شارون بين منتسبي الليكود   

الجمهور العام شارون يتفوق بكثير على نتنياهو ومواقفه تحوز على تأييد المجتمع االسرائيلي بـشكل واضـح                 
  . إلسرائيلي بصفته قائداً وزعيماًبالمقارنة مع نتنياهو الذي ال يثق فيه الشارع ا

  ?  الفلسطيني على ضوء استمرار حكم الليكود-ما هو مستقبل التعايش اإلسرائيلي * 
وحتى اآلن ال يوجد عملية مفاوضات أو عملية        ,  فلسطينية -حاليا ال يوجد تعايش هناك مواجهة إسرائيلية        ** 
ومن جهته ستبقى مـن طـرف       , لذي اتبعه شارون  ويوجد خطوات من جانب واحد وهذا هو األسلوب ا        , سلمية

  . واحد وسيطبق انسحابه على الضفة الغربية ايضاً
  ? نهائياً عن الحكم في إسرائيل'' العمل '' برأيك هل غاب حزب * 

, وهو أيضا في خضم التحضير النتخابات داخلية في نـوفمبر القـادم           , ثانوي'' العمل  '' عملياً تأثير حزب    ** 
  .يكودوهو متذيل لل

  28/9/2005عكاظ 
  

  كاريكاتير
  

  
  27/9/2005الشرق القطرية 

  


