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 سحق حماس وشلهاإسرائيل تتوعد ب .1
ر أمنية اسرائيلية رفيعة المستوى مصاد أن:  من الناصرةعن مراسلها اسعد تلحمي 29/9/2005الحياة  نشرت

أقرت بأن غباء حركة حماس المتمثل برأيها في عدم التزام التهدئة وقصف بلدات اسرائيلية بقذائف القسام وفر 
السرائيل فرصة ذهبية للقضاء على حماس وشلها تماماً وانه من خالل تصعيد العمليات العسكرية االسرائيلية 

تها جسدياً ومواصلة االعتقاالت سيتأتى السرائيل تحقيق مطالبتها العلنية بعدم ضدها والتخطيط الستهداف قاد
وتصدر التصعيد االسرائيلي . اشراك الحركة في االنتخابات التشريعية الفلسطينية في كانون الثاني يناير المقبل

نقلت عنها تحت ضد حركة حماس الصفحة األولى من صحيفة معاريف المعروفة بمصادرها األمنية الموثوقة ف
 وأضافت ان قيام الحركة بخطف اسرائيلي وقتله دفع باالجهزة .القضاء على حماس وتحطيمها: عنوان الهدف

ووفقاً لتقارير اجهزة  .األمنية االسرائيلية الى اتخاذ قرار بالمضي حتى النهاية في الحرب على حماس
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زاء استمرار الهجمات الجوية االسرائيلية وحملة االستخبارات االسرائيلية فإن الحركة تعيش حال هلع ورعب ا
 .االعتقاالت
هدد جيش االحتالل بسحق حماس وأكـد       : القدس المحتلة، غزة البيان والوكاالت     29/9/2005البيان  وأضافت  

على أنه ال حصانة لمكاتبها الخيرية واالكاديمية، كاشفاً عن أن استهدافها هو ترجمة لخطـة مبيتـة، وقالـت                   
وأكـد   .ية اسرائيلية ان موفاز اصدر تعليمات الى جيش االحتالل بالعمل على شل قدرات حمـاس              مصادر امن 

مسؤول اسرائيلي أن الجيش اتخذ قرارا بعدم مراعاة أي من المباني ذات الطابع االكاديمي أو الخيري للحركة                 
ماس بـل سـنبادر الـى    وقال انه من اآلن فصاعدا لن نراعي مدارس أو جمعيات خيرية تابعة لح          . في القطاع 

  . قصفها كما فعلت مع مدارس دار األرقم
ونقلت يديعوت أحرونوت عن المسؤول قوله ان قصف حماس للبلدات اليهودية كان بمثابة خدمة تنتظرها تل 
أبيب منذ زمن ال سيما بعد أن وصف رئيس جهاز االستخبارات تعاظم قوة حماس حيال تفتت السلطة كمشكلة 

وقال . وزعم بويم امس ان حماس تسعى إلى تكثيف هجماتها ضد االسرائيليين في الضفة. ائيلاستراتيجية إلسر
ان هذه المنظمة اإلرهابية تعيش في غبطة خيالية وتتصور انها ارغمت اسرائيل على االنسحاب من غزة عبر 

ع قيام حماس ببث لن نتسامح م(...) وتابع لكن إسرائيل تحدد من االن وصاعدا القواعد الجديدة. هجماتها
واتهم بويم حماس باستخدام لغة مزدوجة النها اعلنت انها تريد وقف اطالق  .االرهاب انطالقا من غزة

  الصواريخ على اسرائيل انطالقا من غزة مع تبني في الوقت نفسه خطف وقتل اسرائيلي
  

  عباس يلتقي مبارك في القاهرة .2
 جرى محمود عباس أ   نأ :القدس المحتلة   من    آمال شحادة ا   عن مراسلته  29/9/2005الخليج اإلماراتية    نشرت

عمرو موسى، هدفت، بحسب تسريبات، إلى الضغط على الفصائل لوقف          ولقاءات في القاهرة مع حسني مبارك       
من جانبه، قال أحمد أبو الغيط أمـس إن االتـصاالت            و .الهجمات، ال سيما أنه حمل حماس مسؤولية التصعيد       

وأكد ضرورة تجاوب إسرائيل مع الخطوات      . لجانبين الحتواء الوضع المتردي في غزة     المصرية مستمرة مع ا   
  .االيجابية التي اتخذتها األطراف الفلسطينية

ننا مادمنا اتفقنا علـى التهدئـة       أل عباس   وق:  وكاالت  نقال عن  القاهرةمن   29/9/2005 الغد األردنية    وأضافت
وفي وقت سابق    .أن الفلسطينيين ال يمكن أن يدخلوا حربا أهلية       وشدد على   .  وطني باالجماع يكون الرد بإجماع   

وقـال إن    .صرح محمد صبيح بأن لجنة فلسطينية تشكلت لمناقشة التطورات في غزة رافقت عباس في زيارته              
  .السلطة طلبت من مصر المساعدة في إعادة بناء البنية االساسية في غزة وعدد آخر من المشروعات فيها

د عباس  يكتأ: وكاالتوالقاهرة، القدس   من  عبد الرؤوف ارناؤوط     29/9/2005يام الفلسطينية    األ ونقل مراسل 
ان الفلسطينيين يواجهون اآلن مأزقا، منتقدا المجموعات المسلحة وخصوصا حركتي حماس والجهاد النفرادها             

  .باتخاذ قرار الرد على العمليات االسرائيلية
ـ  :القاهرة من صالح متولي وجيهان الحسيني عن مراسليها نقال 29/9/2005 الشرق األوسط    وتناوت ح يصرت

عريقات بأن المباحثات تناولت مجموعة من القضايا خاصة ما يتعلق بفترة االنسحاب واالسـتعداد السـتئناف                
وأضاف أن المباحثات تناولت أيضاً النشاطات االستيطانية واستمرار بناء          .المفاوضات الخاصة بالوضع النهائي   

  .ارالجد
االتفاق ليس بيننا   أن   حول مسألة معبر رفح،      ه عباس قالإلى ما   : ا ف ب  نقال عن    29/9/2005البيان   وأشارت

 بيننا وبين مصر وبيننا وبين إسرائيل من جهة أخرى في إشارة إلى الحاجة إلى هـذا االتفـاق        بلوبين مصر،   
  .لفتح المعبر
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اعراب عبـاس    :وكاالت  و القدس المحتلة من   29/9/2005  األيام البحرينية  ونوه عبد الرازق أبو جزر مراسل     
غـزة     اجتماع مع المندوبين الدائمين للجامعة العربية عن خشيته من ان تسعى اسرائيل الى فرض دولة في                  في
   .    فقط

ماضية د أبومازن في لقائه مع المندوبين أن السلطة        يأكإلى ت : القاهرةمن   29/9/2005 االتحاد االماراتية    ولفتت
قطاع بالتوازي مع جهودها في استرجاع باقي الحقوق الفلسطينية المشروعة وفي           الفي اعادة البناء والتعمير في      

كما أكد التزام السلطة    . نسحاب من الضفة الغربية والقدس الشرقية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة         المقدمتها ا 
  .بخريطة الطريق وخطة السالم العربية

 وكالة فرانس برس عن نجيب فريجي ان الرسن ناقش، في القاهرة مع هنقلتما  29/9/2005لسفير  اوأوردت
ونقل عن مصادر قريبة من الرسن ان االجتماع كان ايجابيا جدا . مخيمات لبنان عباس قضية السالح في

  .ابعة المسالة ، وقررا البقاء على اتصال دائم لمتتهان عباس عبر عن دعمه الكامل لمهم: واضاف. وبناء
د توفيـق أبوخوصـة أهميـة       يأكت :وكاالتنقال عن   رام اهللا المحتلة     من   29/9/2005 الوطن العمانية    وبينت

  .الزيارة التي قام بها عباس الى مصر في محاولة اليجاد حلول واقعية للوضع المتدهور
  

   أكتوبر20  يوملقاء بين عباس وبوش .3
ة     نشرت   ن   اعـال  :وكاالت  و القدس المحتلة من   راسلها عبد الرازق أبو جزر     عن م  29/9/2005 األيام البحريني

التـصعيد      لوقـف    اتخـاذ اجـراءات      الـى محمود عباس امس انه سيقوم بزيارة الى واشنطن قريبا ودعاها            
علـن  ومن جهـة ثانيـة ا       . االسرائيلية   وانتقد صمتها المتكرر على اعمال العنف      .  ضد الفلسطينيين    االسرائيلي

  .وشارون   عباسصائب عريقات انه تم االتفاق بين السلطة واسرائيل على تاجيل القمة بين 
مصدر أمريكي مسؤول   أن   :واشنطن من   حنان البدري عن مراسلتها    29/9/2005الخليج اإلماراتية    واضافت

خلـيج أن نـشاطا     وعلمـت ال  . أكد زيارة عباس، وقال إنها تهدف لمناقشة خطة عمل للتقدم في عملية السالم            
  .ملحوظا في الخارجية األمريكية ومجلس األمن القومي بدأ للتمهيد لمحادثات عباس وبوش

  
   دولي إلنقاذ السالمبمؤتمرالسلطة تستغيث  .4

دعت السلطة في بيان امس الى عقد مؤتمر دولي النقاذ عملية السالم ودفعها الـى   :رام اهللا المحتلة ـ وكاالت 
احمد قريـع فـي   عن اوضح بيان صادر كما  .رة الوضع في غياب تدخل دولي فاعلاالمام، مشددة على خطو  

طالب الرباعية بمواقـف حازمـة تجـاه        ه  واضاف ان  .اعقاب استقباله المبعوث االوروبي لعملية السالم امس      
  .السياسة االسرائيلية

  29/9/2005الوطن العمانية 
  

  التهدئة  ب إسرائيل غير معنية :خوصةأبو  .5
 ان إسـرائيل غيـر   ,أبو خوصة فى تعقيبه على استمرار القصف رغم إعالن التهدئـة توفيق قال : د الفت حدا 

معنية بالردود الفلسطينية وغير معنية باإلجراءات التي يتم اتخاذها سواء علي صـعيد الـسلطة او مـن قبـل      
الساحة الفلسطينية سواء    ىواضاف ان إسرائيل لديها برنامج لخلق حالة ارباك واحراج عل         . الفصائل الفلسطينية 

للسلطة او للفصائل وهي فى ذات الوقت تنفذ مخططا يقوم على خلق حالة من اإلرهاب المستمر ضـد ابنـاء                    
  .شعبنا بشكل شديد الخطورة

  28/9/2005 48عرب 
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     ن فانهم يموتونون والفلسطينييواذا لم يتحاور االسرائيل :عريقات .6
 لقد اثبتت شجاعة كبيـرة      ,مقابلة اجرتها معه اذاعة الجيش االسرائيلي     قال عريقات موجها كالمه لشارون في        

واضاف انه ثبت في الماضـي انـه اذا لـم يتحـاور              .باالنسحاب وحان الوقت لنعود الى طاولة المفاوضات      
واستنكر قيام حماس بخطف وقتل ساسون نورئيـل وقـال ان هـذه        .ن فانهم يموتون  ون والفلسطيني واالسرائيلي

واكد على ان السلطة     . تخدم اي مصلحة وانما فقط تزيد الوضع تعقيدا وتقود الى توسيع دائرة الدماء             االعمال ال 
وتابع اعترف اننا فشلنا حتى االن في محاوالت فرض القانون ونزع اسلحة حماس رغـم                .ال تتنكر اللتزاماتها  

س الن اسرائيل تطلب ذلك بل الن هـذه         هذه مهمة صعبة لكننا سننفذها لي      وقال .ان هذا التزامنا وآمل ان ننفذه     
  .مصلحة فلسطينية

  28/9/2005 48عرب 
  

   الخارجة عن القانونالمجموعاتيجـب إنهاء أنشطة : القـدوة .7
أكد ناصر القدوة، على موقف السلطة الداعي الستعادة التهدئة وصوالً إلى وقـف شـامل ورسـمي                 : رام اهللا 

ن مجمل العنف، بما في ذلك إعالن وقف استهداف المدنيين          إلطالق النار، كخطوة على طريق موقف واضح م       
وأشار، إلى الحاجة لتعميق    . في إسرائيل، لما يلحقه ذلك من ضرر شديد بالمصالح الفلسطينية وألسباب أخرى           

نريد خطوات أحادية من جانـب      : الحوار الوطني والوصول إلى صياغات جديدة تستجيب للواقع الجديد، وقال         
  .جموعات الخارجة عن القانون والتي ليس لها انتماء سياسي وال مبرر لوجودهاالسلطة بحق الم

 29/9/2005األيام الفلسطينية 
  

  الشرطة الفلسطينية تشتبك مع مسلحين قرب الحدود
 أن افرادا    : وكاالت  و القدس المحتلة  من    عن مراسلها عبد الرازق أبو جزر       29/9/2005 األيام البحرينية    نشرت 

اول اشتباك بين      غزة مع اسرائيل امس في       طة تبادلوا اطالق النار مع مسلحين اقتربوا من حدود قطاع         من الشر 
تجـزوا واحـدا   وقال شهود عيان ان المسلحين اصابوا شرطيين واح    .  الفلسطينيين منذ اكملت اسرائيل انسحابها    

   .    االقل رهينة قرب معبر المنطار    على
قول أبو خوصة ان تبادال الطالق النار وقـع شـمال           : د ب أ   نقال عن    29/9/2005  الرأي األردنية  وأشارت

وقال ان هوية المسلحين لم تعرف بعد وان القوة الفلسطينية كانت تعمـل بموجـب قـرار                 . شرق مخيم البريج  
موعة تابعـة   وقالت المصادر االمنية انه يعتقد ان المج      . الداخلية بالبدء بمنع جميع المظاهر المسلحة في القطاع       

  .لحركة الجهاد
 مـن الوصـول إلـى       وان تمكن ي فلسطيني ين مقاوم أن: غزةمن   29/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   وذكر

 .السياج األمني في شمال القطاع وأطلقوا النار تجاه دورية صهيونية كانت تمر في المنطقة بمحـاذاة الـسياج                 
ت في صفوف الدورية، ورد الجنود الصهاينة بإطالق النار علـى           وأفادت اإلذاعة الصهيونية أنه لم تقع إصابا      

  .مصدر النيران
  

   بحجب الثقةالمطالبينتراجع في عدد : مصادر برلمانية .8
ذكرت مصادر برلمانية، أن انقساماً حاداً طرأ بين النواب بشأن الموقف من الحكومة، مع               :كتب حسام عزالدين  

واب في امكانية عقد الجلسة في موعدها اذا بقيت ذات االسباب التي            اقتراب موعد جلسة الثقة، في حين شكك ن       
بعض الذين وقعوا على مذكرة حجب الثقة، تراجعوا عـن مـوقفهم             وقال نواب، ان   . االسبوع الماضي  هاعاقتأ
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تراجع هو ابداء قريع اسـتعداده      المن جهة اخرى، اكدت مصادر برلمانية أن سبب          .بذلكوابلغوا قريع رسميا    
  .ء تعديل وزاريالجرا

  29/9/2005األيام الفلسطينية 
  
  

  
  قوائم فتح وحماس تتنافس على بلديات الضفة  .9
 مـن   رأى المحلل أحمد أبو زينة أنه رغم تطبيق نظام التمثيل النسبي فـي هـذه المرحلـة                :  ياسر البنا  - غزة

 انتمائهـا فـإن خريطـة       ، ومع أن الفصائل شكلت قوائم تابعة أو مؤيدة لها تحمل رمزا يدل علـى              االنتخابات
من بين تلك العوامل    : وأوضح قائال . الفصائل لن تكون واضحة تماما بسبب عوامل فرضتها الظروف المحيطة         
 لم تـتمكن بـسبب      ,على سبيل المثال   أن كل فصيل اختار لقوائمه أحد الحروف كرمز انتخابي، إال أن حماس           

عامل آخر أشار إليه قد يسهم في بعض        .  عكس فتح  الظروف األمنية من وضع رمزها على كافة قوائمها، على        
الخالفات وهو أن فتح شكلت أكثر من قائمة لها إحداها فقط يحمل رمز فتح في بعض المواقع لمواجهة مـشكلة    

وبالنسبة لحماس، يقول مراسـل إسـالم أون        . تشتت األصوات بسبب عدم التزام بعض كوادرها بقائمة واحدة        
، كما تتحالف مع فصائل أخرى فـي        ها فقط تحمل رمز   51 دائرة، منها    61نافس على   إنها أعلنت أنها تت   : الين

ويرى المراقبون أن لجنة االنتخابات ستضطر إلى إعالن نتائج الحركة بالنسبة للقوائم التي تحمل              . بعض القوائم 
لة االعتقـاالت   إياد البرغوثي أن حم   .وتعليقا على االعتقاالت، يرى د    . ، وهو ما سترفضه حماس بالطبع     هارمز

قد تؤثر بعض الشيء على حماس، لكنها من ناحية ثانية ستزيد من تعاطف النـاخبين، وقـد تكـون لـصالح                     
نتائج تعد مؤشـرا علـى      الويرى مراقبون أن    . وتكاد تنحصر المنافسة بشكل أساسي بين فتح وحماس       . الحركة

  .القادمةنتائج االنتخابات التشريعية 
  28/9/2005اسالم اون الين 

  
  استشهاد ثالثة شّبان بنيران قوات االحتالل .10

استشهد ثالثة شبان فلسطينيين فجر اليوم  بنيران قوات االحتالل في جنين وبلدة برقين غربي المدينة؛ وأفادت                 
مصادر محلية أن قوة عسكرية معززة بالدبابات واآلليات العسكرية اقتحمت القرية الليلة الماضية وشنت حملة               

اسعة في منازل األهالي قبل أن تحاصر منزالً وتفتح النار بكثافة تجاهه، مما أدى عن استـشهاد                 دهم وتفتيش و  
من جانب آخر استشهد في مدينة جنين الشاب سـامر الـسعدي            . وهما ينتميان لحركة الجهاد اإلسالمي     .شابين

ه مع قـوات االحـتالل      وقالت مصادر محلية إن الشهيد الذي ينتمي لكتائب شهداء األقصى استشهد لدى اشتباك            
  .المتوغلة في المدينة

  29/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  السعوديةلم نتلق أي أموال من : حماس .11
اعتبر قيادي في حماس ان ما نقله مصدر اسرائيلي عن اعتقال مسؤول كبير في الحركـة  : جدةـ فهيم الحامد  

 في  ها حماس في السعودية العادة توزيعها على خاليا       في القدس بتهمة نقل مئات االالف من الدوالرات جمعتها        
وقـال   .محض افتراء ومحاولة اسرائيلية دنيئة القحام اسم المملكة في قضية هي بعيدة كل البعد عنها              , رام اهللا 

مشيرا الى ان اسـرائيل تحـاول جاهـدة         . ما نقل غير صحيح والمملكة لم تقدم اي اموال لنا         , مشير المصري 
 .وفي نفس الوقت توسيع دائرة االتهامات واالدعاءات نحو دول اخرى في الصراع, ماسالصاق التهم بح

  29/9/2005عكاظ 
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  حماس تحذر أطرافا داخلية من التحريض عليها .12
حذرت حماس من استمرار حملة التحريض المستمرة ضدها، خاصة الزهار من قبل جهات بعينها فـي                : غزة

 تسمح ألحد باإلساءة أو المساس بقادتها مهما كلف الـثمن، فعقـارب             وشددت في بيان وزعته أنها لن     . السلطة
وأضاف ان المتابع لألحداث يدرك بصورة واضحة أن هذا التحريض يصدر عـن             . الساعة ال تعود إلى الوراء    

واستهجن أن يتزامن التحريض مع التصعيد العسكري الصهيوني والتحريض اإلعالمـي التـي             . جهات حاقدة 
إن هذه األصوات النشاز التي تنعق لم نرها في ساحات الـدفاع عـن              : وقال .تالل ضد شعبنا  يشنها جيش االح  

حركة جهات لم تـسمها  الوحملت  .ضيلتحرلشعبنا وحريته ولو بالكلمة، وتبرز فقط في أوقات األزمات والفتن    
  .قادةالوصفتها بالخبيثة، المسؤولية عن أي أذى يصيب الزهار وغيره من 

  29/9/2005الشرق األوسط 
  

  قادة لن تخيفناالالتهديدات الصهيونية بتصفية : المصري .13
قال مشير المصري إن تهديدات موفاز بالعودة إلى سياسة االغتياالت وتصفية القيادة البارزة لحماس لن               : غزة
مشيرا إلى أن حركته قدمت خيرة قادتها شهداء ولم تضعف في لحظة من اللحظات وواصلت               : وأضاف .تخفينا
  .ايتها لألرض والشعب الفلسطينيحم

  28/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

 كتائب األقصي تؤكد تمسكها بسالح المقاومة .14
هددت كتائب شهداء االقصي امس بانها ستقطع اليد التي ستمتد الي سالح  :رام اهللا ـ من وليد عوض

 . المقاومة
لمسؤولين الفلسطينيين الذين يتحدثون عن نزع سالح كتائب امس تحذيرا شديد اللهجة الي االووجه احد قادة 

المقاومة ووصفهم بانهم قيادات متعفنة اباحت لنفسها جمع معلومات عن المقاومة وسالحها اليصالها 
تزام بالهدنة كمصلحة للشعب الفلسطيني، وقال الهدنة لن لوشدد علي اال. لالسرائيليين بداعي التنسيق االمني

 نحن مستعدون للقيام بانتفاضة وقال ,وان دعتنا بعض الظروف الخاصة الداخلية الحترامهاتكون قدرا فلسطينيا 
 .ثالثة لتحقيق مصالح شعبنا

  29/9/2005القدس العربي
  

  فتح تؤكد على حق الفلسطينيين في المقاومة .15
اع عـن   أكدت حركة فتح في قطاع غزة، حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل وصد عدوانه والدف              : غزة
المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لوقف ما يتعرض لـه الـشعب             لها   بيان   ت في وطالب .النفس

  .الفلسطيني من أعمال قتل واغتياالت واعتقاالت وتدمير
  28/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  عند عبيد والسفير الجزائري الديموقراطية .16

وعرض الوفـد    .ة برئاسة علي فيصل جان عبيد والسفير الجزائري في لبنان         زار وفد من الجبهة الديموقراطي    
من جهة ثانية، أصـدرت      .المستجدات بعد االنسحاب من قطاع غزة والتصعيد العدواني ضد الشعب الفلسطيني          

نصر وانجـاز للـشعب     من  النتفاضة، اكدت فيه ان ما تحقق       لالجبهة بياناً في مناسبة الذكرى السنوية الخامسة        
  الفلسطيني ومقاومته يتطلب متابعته، باعتبار غزة نقطة ارتكاز الستكمال عملية تحرير الضفة والقدس وقيام 
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  .الدولة الفلسطينية
  29/9/2005المستقبل اللبنانية 

  
  مفتي القدس ينفي مزاعم العثور على قطع من الهيكل المزعوم  .17

ة االسرائيلية حول العثور على قطع اثريـة والول          عكرمة صبري عدم صحة الرواي      الشيخ اكد :أمين أبو وردة  
ما قيل عن االتربة التي اخرجتها االوقاف منذ        : وأضاف في تصريح صحافي    .مرة تعود لعهد الهيكل المزعوم    

ست سنوات وألقت بها خارجا، وهي اتربة اثرية هو ادعاء باطل، ألن اصل هذه االتربة يعود ألواخر العهـد                   
وأشار  .القصى الى زلزال وقتها، واليوجد فيها أي آثار تذكر النها اتربة حديثة العهد            العثماني عندما تعرض ا   

الى ان مدينة القدس طمرت اكثر من عشرين مرة وهذه االنفاق التي تكتشف بين الحين واآلخر تعـود للعهـد                    
لقـدس التـي    الروماني واالموي، وكانت تستخدم للمياه الجوفية وبعضها عبارة عن ممرات ألنقاض مدينـة ا             

وعن آثار الرواية االسرائيلية، قال ادعاء اسـرائيل انهـا وألول مـرة              .تعرضت في السابق الى الهدم والردم     
تكتشف قطعة عبرية يدل على ان االدعاءات السابقة من وجود آثار عبرية هي ادعـاءات زائفـة بـاعترافهم،         

ذبهم في الماضي والحاضر والمستقبل الن مـن        وتتناقض علميا وتاريخيا مع الواقع، وهذا يدل على استمرار ك         
  .ثبت كذبه في السابق يؤكد استمرار كذبه في الالحق

  29/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

  المقاومة تهاجم دوريةً لالحتالل قرب السياج األمني .18
 تمكن مقاومون فلسطينيون من الوصول إلى السياج األمني في شمال القطاع وأطلقـوا النـار تجـاه دوريـة                  

 المصادر ذاتها أنه لم تقع إصابات في صفوف الدورية،          قالتو .صهيونية كانت تمر في المنطقة بمحاذاة السياج      
  .ورد الجنود الصهاينة بإطالق النار على مصدر النيران

  29/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  واصل منع الصيادين من نزول البحر ياالحتالل  .19
 الحربية اإلسرائيلية، ولليوم الرابع على التوالي، منع مراكب الصيد الفلسطينية           واصلت الزوارق   :محمد الجمل 

ولوحظ، خالل األيام القليلة الماضية، نشر مزيٍد من المراكب العسكرية فـي           .من نزول مياه البحر، للصيد فيها     
لليل، وتـشرع   المياه قبالة شواطئ رفح وخان يونس، حيث تقترب بعض الزوارق من الشاطئ، خالل ساعات ا              

  .بعمليات إطالق ناٍر كثيفة وعشوائية، وكذلك إطالق قنابل إنارة لترويع الصيادين
  29/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  جنود اإلرهاب يعتدون بالضرب المبرح على مسنْين  .20

وأفاد .ةاعتدى جنود االحتالل بالضرب المبرح على مسنين من بلدة بيت ريما بعد مداهمة منزلهما الليلة الماضي               
شهود عيان من البلدة أن جنود االحتالل داهموا منزل مواطن  بعد تكسير أبواب المنـزل وتفتيـشه بهمجيـة                    

  محدثين خراباً كبيراً بمحتوياته،
 عاماً خارج المنزل واعتدوا عليه بالضرب المبـرح بأعقـاب البنـادق             57 ثم اقتادوا الحاج البالغ من العمر       

انه للوعي والسقوط أرضاً، دون أن يقدم له جنود االحـتالل أيـة مـساعدة، ولـم                والهراوات مما أدى إلى فقد    
يسمحوا لزوجته بالوصول إليه ودفعوها إلى داخل المنزل وسط الصراخ والشتائم مما أصابها بحالة إغماء هي                
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 موجوداً في   األخرى، ثم قام الجنود بإلقاء بالغ البنهما عصام طالب الصحافة في جامعة بيرزيت والذي لم يكن               
وبعد انسحاب الجنود من المنزل تم نقلهما إلى مستشفى رام اهللا            .المنزل ساعة المداهمة بمراجعة اإلدارة المدنية     

  .الحكومي
  29/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   سنوات5 ألف جريح خالل 45الف شهيد وأربعة آ .21

 بلغ عدد الفلـسطينيين الـذين سـقطوا نتيجـة            حسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية فقد      : ردينة فارس 
 سـقطوا   2165منهم  , شهيداً) 4130 (12/9/2005 وحتى   28/9/2000االعتداءات اإلسرائيلية في الفترة من      

من % 47,6 سقطوا في الضفة الغربية بنسبة       1965و, من إجمالي عدد الشهداء   % 52,4في قطاع غزة بنسبة     
  . العدد اإلجمالي 

  29/9/2005عكاظ 
  

  الرحال إلى األقصى في شهر رمضانالدعوة إلى شد .22
، وكل من يستطيع الوصول إلى 1948المواطنين في مدينة القدس وأراضي العام  دعاالشيخ عكرمة صبري،

وأكد  .القدس الشريف من محافظات الوطن لشد الرحال إلى المسجد األقصى المبارك في شهر رمضان الكريم
 .ى التهديدات التي يتعرض لها المسجد المبارك وتستهدفه ليل نهارأن ذلك يمثل الرد الحقيقي عل

  28/9/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

   الخامسة لالنتفاضةالذكرىيا في تظاهرة فلسطينية في سور .23
 فلسطيني في مخيم اليرموك في الذكرى الخامسة لالنتفاضة مؤكـدين حـق العـودة               2000تظاهر أمس نحو    

وشارك في التظاهرة عدد كبير من الطلبة الفلـسطينيين          .الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل    لالجئين وحق   
رفعوا األعالم الفلسطينية وشعارات تندد باالحتالل االسرائيلي لالراضي الفلسطينية، كما رفعوا الفتات تؤكـد              

 الشعب الفلسطيني في مقاومة     حق العودة لالجئين الفلسطينيين وضرورة التمسك بالوحدة الفلسطينية وعلى حق         
وحمل المتظاهرون اكاليل الزهور ووضعوها على قبر الفدائي المجهول في مقبـرة             .االحتالل وعروبة القدس  

  )ب.ف.ا( .الشهداء الفلسطينيين
  29/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
  الطريق الوحيد إلنقاذ القدس  .. الحل السياسي: نسيبة .24

النقاب عن دراسة قام بإعدادها حول وضع المدينة المقدسة ومؤسساتها وكيفية            كشف سري نسيبة     : جمال جمال 
وقال ان القدس تعيش أيامها األخيرة قبل فوات األوان والالعودة الـى ذلـك       .الحفاظ على عروبتها واسالميتها   

ـ     .... واضاف القدس ال تحتاج الى شعارات وخطب وحتى ماليين          . الماضي المجيد    ل القدس بحاجة الـى ح
وسريع جداً مشيراً الى ان الجريمة كانت في اوسلو عندما وافقنا على تأجيل بحـث وضـعها                 .. سياسي سريع   

 ومنذ ذلك الوقت كنا قادرين كفلسطينيين علـى         1997وقال انتهت المرحلة االنتقالية في اتفاق أوسلو في         .فوراً  
 القدس بالنسبة للعمل في المدينة ولكن لم نفعل         التوجه الى المجتمع الدولي والواليات المتحدة لتغيير الوضع في        

ولم يتقدم الجانب الفلسطيني بطلب رسمي لتغيير الوضع الخاص بالقدس في الوقـت الـذي يعمـل الجانـب                   
واضاف ان القدس تغرق تدريجياً منذ احتاللهـا عـام          .اإلسرائيلي على خلق وقائع وحقائق في القدس المحتلة         

  . ة في المؤسسة اإلسرائيلي1967
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وقال ان شارون مقبل على تطبيق حل امني في الضفة الغربية وذلك من خالل بناء الجدار الذي سيفصل بـين                    
واوضح نسيبة ان االنسحاب من غزة قرار إسرائيلي أحادي ال عالقة له بالجانب الفلـسطيني مـن                 . المناطق  

يلية داخلية ،معربا عن اعتقاده بان مـا        قريب أو بعيد بحجم ما له عالقة بإسرائيل نفسها وارى انه حاجة إسرائ            
دفع إسرائيل باتجاه هذا القرار هو رؤيتها الستراتيجية الوضع الديمغرافي الذي جرى التركيز عليه في العامين                

ولم يستبعد  . الماضيين بشكل كبير والتصورات المستقبلية لهذا العامل المهم وهل تفقد إسرائيل الغالبية اليهودية              
دم إسرائيل على التخلي واالنسحاب من جانب واحد ودون مفاوضات من مناطق في الضفة الغربية               نسيبة ان تق  

في المراحل المقبلة وخاصة المناطق المكتظة بالسكان كي تتخلص من الخطر الديمغرافي للحفاظ على وجودها               
د ان ينجز مشروع الحـل      وقال نسيبة ان شارون سيتوجه للمفاوضات مع القيادة الفلسطينية بع         . كدولة يهودية   

من أراضي الضفة الغربية ثم يتوجه الى المؤتمر الـدولي           % 60اإلسرائيلي سلفاً بحيث يكون قد سيطر على        
وحول قضية الالجئين قال ان مأساة الالجئين تم استغاللها         . المزمع التوجه اليه او أي مؤتمر سياسي يخطط له          

نية وعربية ألسباب اغلبها نفعية وسياسية خاصـة وذلـك علـى            على مدار السنين الماضية من قيادات فلسطي      
  .حساب الالجئين أنفسهم

  28/9/2005 الدستور
 

  تباين آراء الشارع الغزي بين مؤيد للتصعيد والداعي للتهدئة .25
تباينت آراء ومواقف الشارع الغزي اتجاه دخول انتفاضة األقصى عامها السادس، بين مؤيد لوقف              :  ادجحامد  

ال التصعيد العسكري المتبادل بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي وااللتفات إلى قطف أول ثمار هذه              كافة أشك 
االنتفاضة، التي تجلت بانسحاب االحتالل عن جزء من األراضي الفلسطينية، وبين مـا يـرى أن االنتفاضـة                  

 الشعب الفلسطيني الذي يقف     انتهت كهبة جماهيرية وان ما يجري هو شكل من أشكال العدوان اإلسرائيلي ضد            
اعتبر البعض أن استمرارية االنتفاضة على مدار السنوات الماضية جـاء نتيجـة             و .في خانة الدفاع عن النفس    

لسببين رئيسيين، أولهما فشل المشروع السياسي الذي انطلق تحت سقف أوسلو وما تبعه من مفاوضاتً كامـب                 
 الفلسطيني وجد نفسه أمام بوابة مغلقة ونافـذة دوليـة أوصـدتها             ديفيد أما السبب الثاني فيكمن في أن الشعب       

 .اإلدارة األميركية التي لم تكن معنية باستكمال المفاوضات أو وضع حد للتصعيد اإلسرائيلي ضد الفلـسطينيين               
 تأجيج حدة الصراع مع     2000عوكل أن الوضع اإلسرائيلي كان يتطلب في نهاية العام           ويرى المحلل السياسي  

ولم ينف عوكل أن اتجاهات الـرأي       . لسطينيين كي تحمل إسرائيل السلطة مسؤولية انزالق العملية السياسية        الف
العام الفلسطيني تصب باتجاه دعم العودة لطاولة المفاوضات واستئناف المسيرة السلمية إال أن تداعيات المرحلة               

ويتوقـع عوكـل     .زمات التي تفرضها إسرائيل   الراهنة يفرض تلقائياً تجدد الصراع بين الجانبين وسط هذه األ         
  .استمرار االنتفاضة مستنداً بذلك إلى ما تركته إسرائيل من مبررات لذلك

  29/9/2005الغد األردنية 
  

  ! المهجرةدجنئيلي بنقل قبور بيت رفض اقتراح اسرا .26
امة االسرائيلية بنقـل     رفضها القتراح النيابة الع    أمسأبدت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية صباح        

قبور من المقبرة االسالمية في بيت دجن الى مكان آخر ، وطالبت بتغيير مسار الشارع التي تنوي المؤسسات                  
  .االسرائيلية شقه داخل المقبرة المذكورة بحيث يكون بمحاذاة المقبرة وليس داخلها 

  28/9/2005 48عرب 
  

  فها من تقرير ماحاشعلى موق االجانبلجنة المتابعة العليا تطلع السفراء  .27
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وجهت قيادة لجنة المتابعة العليا لقضايا المواطنين العرب من خيمة االعتصام، رسالة الى الـسفراء االجانـب                 
المعتمدين لدى اسرائيل، شرحت فيها االسباب التي دعت الى اعالن االضراب عن الطعام واالعتـصام فـي                 

ووصل الى خيمة االعتصام العديـد مـن الوفـود          . بية وقياداتها القدس والمطالب التي تطرحها الجماهير العر     
التضامنية من بعض المدن والقرى العربية في الداخل وكذلك عدد من اعضاء الكنيست الرافضين لتوصـيات                

  . ماحاش ووفود من جمعيات اهلية وحركات سياسية وسالمية يهودية
  28/9/2005 48عرب 

  
  48إلسالمية في مناطق الـ مؤتمر دولي حول انتهاك المقدسات ا .28

ـ        :  حسن مواسي   في جلستها األخيـرة تنظـيم       48أقرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل اراضي ال
مؤتمر دولي حول األوقاف والمقدسات االسالمية والعربية في الداخل الفلسطيني، بناء على اقتراح تقـدم بـه                 

  .اقم واللجان المتخصصة النجاح هذا المؤتمر األول من نوعهوقد تقرر تشكيل الطو. القاضي احمد ناطور
  29/9/2005المستقبل اللبنانية 

  
  شركة خاصة تحاول طرد سكان القرية الفلسطينية: اليمن .29

كشفت مصادر مطلعة أن قوات أمن يمنية اقتحمت القرية الفلسطينية في صنعاء، خالل األيام األخيرة الماضية،                
 شـخص، أسـبوعين     800وأمهلت القوات السكان، البالغ عددهم ما يزيـد علـى            .بعد تطويقها لعدة ساعات   

وتبـين الحقـاً أن      .لمغادرتها تحت حجة أن هناك مسلحين من القبائل سوف يقتحمون القرية ويستولون عليها            
 العقارية  األمر ليس له عالقة بمسلحي القبائل، إنما يتعلق بنية الشركة المؤجرة لألرض الشركة اليمنية الكويتية              

ورفعت بعد ذلك الشركة     .1993طرد الفلسطينيين من القرية السترجاعها، بعد أن انتهى عقد اإليجار فعليا في             
دعوى ضد السكان القاطنين فيها، أصدرت على إثرها محكمة يمنية قراراً يقضي بـإخالء القريـة وتـسليمها                  

هته، أكد خالد الشيخ، السفير الفلسطيني في اليمن عبر         من ج  .للشركة، واعتبار البقاء في القرية اغتصاباً بالقوة      
الهاتف أمس،ً  أن هناك مفاوضات مع الحكومة اليمنية أبدت فيها تجاوباً وتعاطفاً كبيرين، معتبراً أنه من المبكر                  

  .الحديث عن نتائج لهذه المفاوضات في الوقت الحالي
  29/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  لة االعتقاالتنكر حمرابطة علماء فلسطين تست .30

استنكرت رابطة علماء فلسطين ما أقدمت عليه قوات االحتالل الصهيوني من اعتقاالت واسعة فـي صـفوف                 
  .العلماء والخطباء وأئمة المساجد في الثالث أيام الماضية

  28/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   بحق علونيالسجنالصحافيون الفلسطينيون يدينون حكم  .31
قابة الصحافيين الفلسطينيين امس بشدة قرار القضاء االسباني سجن تيسير علوني واعتبرت ان الحكـم               دانت ن 

ودعت النقابة القضاء االسباني الى اعادة النظر في الحكم واطـالق            .يمثل نموذجا لسيادة التعسف على القانون     
  ي ب ا .سراح علوني

  29/9/2005المستقبل اللبنانية 
  

  ين إلى مستشفى سجن الرملةردنينقل عميد األسرى األ .32
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أفادت مصادر األسرى األردنيين في سجن هداريم أن سلطان العجلوني نقل مجددا إلى مستشفى سجن الرملـة                 
وأوضـحت   .وللمرة الرابعة، بسبب تدهور حالته الصحية حيث تبين نتيجة للفحوصات التي أجريت له مؤخرا             

 ويتطلب عالجا مستمرا ومتابعة طبيـة دائمـة، وإال فإنـه            المصادر أن األسير العجلوني مصاب بمرض نادر      
سيؤدي إلى تدهور تدريجي لصحة المصاب، وقد يتحول إلى خطر يهدد حياته، كما يتطلب هذا المرض نظاما                 
غذائيا خاصا ال يتوفر داخل السجن، في ظل الظروف القاسية التي يعانيها األسـرى فـي سـجون االحـتالل                    

  .الصهيوني
  28/9/2005 طيني لإلعالمالمركز الفلس

  
   شهراً على شقيقة استشهادي40االحتالل يحكم بالسجن  .33

 شهراً، وغرامة   40حكمت محكمة عوفر الصهيونية على األسيرة الفلسطينية فريال منير جعارة بالسجن الفعلي             
ـ . آالف شاقل5مالية قدرها    ارة ابـن  وفريال من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وهي شقيقة االستشهادي علي جع
  .كتائب القسام

  29/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   اإلنسانية التدخل لرفع المعاناةأسرى الدامون يناشدون المؤسسات .34
ناشد األسرى في سجن الدامون المؤسسات والمنظمات الدولية واإلنسانية والصليب األحمـر الـدولي ونـادي                

جاء ذلك في رسـالٍة      .عرب، للنظر في أحوالهم المتدهورة    األسير وجمعية أنصار السجين وأعضاء الكنيست ال      
وأشار األسرى إلى أن هناك قراراً من        . بعثوها من داخل سجنهم، حيث تحمل كل معاني األلم والمعاناة والظلم          

  !!. محكمة العدل الصهيونية بإغالق هذا السجن ألنه ال يصلح للعيش اآلدمي فكيف يستطيعون هم العيش فيه؟
  29/9/2005 لفلسطيني لإلعالمالمركز ا

  
  م أسيراً على حريته مقابل إبعادهتل أبيب تساو .35

تواصل المخابرات اإلسرائيلية رفضها لالفراج عن حناتشة وتعرض عليه اإلبعاد عن أراضي الوطن كخيـار               
يـة  ويقول األسير وليد حناشة في رسالة بعث بها إلى مؤسسة الـضمير لرعا            . بديل عن االستمرار في اعتقاله    

. األسير وحقوق اإلنسان إن خيار اإلبعاد مرفوض فيجب أن يكون بديل االعتقال أقل ضررا إنـسانيا وأمنيـا                 
وكشفت زوجة حناتشة عن مفاجأة تزيد من مأساة أسرتها وهى أنها مريضة بورم حميد في الدماغ وال عالج له             

 عدم وجود زوجها ألن ابنتها ليس لها عائل         وأكدت أنها ال تستطيع إجراء هذه العملية في حالة        ،  اال باالستئصال 
  . سواها

  29/9/2005البيان  
  

   اخرى احادية الجانبخطواتتنفيذ مسؤولون اسرائيليون يدعون ل .36
اعتبر عدد من المسؤولين االسرائيليين المقربين مـن شـارون ان علـى             : 28/9/2005 48عرب  نشر موقع   

يتوجب : انب على غرار خطة فك االرتباط وحتى ان احدهم قال         اسرائيل تنفيذ المزيد من الخطوات االحادية الج      
وقال فركاش ان اسرائيل ستضطر لتنفيذ المزيد من الخطوات االحادية الجانب في            . تحويل ذلك الى استراتيجية   

الخطوات تكمن في دفع المصالح     هذه  واضاف ان الغاية من      .المستقبل لكي تتمكن من السيطرة على التطورات      
 .كذلك قال غلعادي انه لو حاولنا تنفيذ االنسحاب بواسطة مفاوضات لكنا اليوم ال نزال في القطاع                .يةاالسرائيل

   .وهذه المفاوضات امر مستحيل الننا ال نفهم الجانب االخر
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وجاء التلميح االهم الحتمال قيام اسرائيل بتنفيذ خطوات احادية الجانب من جانـب المستـشار االسـتراتيجي                 
يتوجب دراسة امكانية تحويل فك االرتباط الى سياسـة         :  الذي نقلت اذاعة الجيش االسرائيلي قوله      لشارون اراد 

واضاف انه   .مستقبلية لحكومات اسرائيل لتشمل انسحابا احادي الجانب وضم مناطق لن يتم اخالؤها في الضفة             
ود الدائمة لدولة اسرائيل بـصورة  اذا رأينا ان الجمود السياسي مستمر فانه من الجائز دراسة امكانية رسم الحد         

  .احادية الجانب
 بيانا جاء فيه ان التصريحات تعكس رأي اراد فقـط           شارونذاعة اقوال اراد اصدر مكتب      االوفي اعقاب نشر    

  .وليس موقف شارون الذي يرى ان الخطة السياسية الوحيدة هي خارطة الطريق وال يوجد غيرها
ن مقربين من شارون قولهم ان ثمة منطق كبير فـي اقـوال اراد ومـن                لكن اذاعة الجيش االسرائيلي نقلت ع     

  .الجائز ان تضطر اسرائيل للقيام بخطوة احادية الجانب لرسم حدودها الدائمة
 اعلن كاتساف أمـس ان شـارون لـن يقـوم            :ب‚ف‚القدس المحتلة ا   29/9/2005 الوطن القطرية    وأضافت

ـ :  انسحاب غزة وقال خالل مقابلة اجرتها معه اذاعة الجيشبانسحابات جديدة من االراضي الفلسطينية بعد      ال ق
   .لي رئيس الوزراء انه ال ينوي القيام بعمليات انسحاب جديدة من طرف واحد

  
   الوضعتهدئة حماس هي القادرة على :فركاش .37

نما حمـاس   اعتبر فركاش ان قيادة السلطة الفلسطينية غير قادرة على تهدئة الوضع في االراضي الفلسطينية وا              
واضاف ان حماس في احد اصعب اوضاعها من ناحية قـدرتها ولـيس مـن                .هي القادرة على تهدئة الوضع    

وتابع ان المسؤول عـن      .لكن هذا ال يعني ان حماس غير قادرة على تنفيذ عملية صباح غد             .الناحية المعنوية 
   .التهدئة في منطقتنا هم الجيش االسرائيلي والشاباك وحماس

   28/9/2005 48عرب 
  

   شمال قطاع غزة إلى منطقة عازلةإسرائيل تهدد بتحويل .38
حذر قائد العمليات في رئاسة األركان اإلسرائيلية :  البيان والوكاالت،القدس، غزة 29/9/2005البيـان   نشرت  

زيف الفلسطينيين من االستمرار في إطالق صواريخ قسام على إسرائيل انطالقا من بيت حانون فـي شـمال                  
وأضاف سنبلغ السكان للتأكد من رحـيلهم مـن   . ع مهدداً بتحويل هذه المنطقة إلى منطقة منزوعة السالح    القطا

  . المنطقة ثم سنعمد إلى قصفها بالمدفعية
من ناحيته دعا الجنرال األميركي وليام وارد السلطة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب خطـة خارطـة الطريـق                  

    إذا توقفـت قـذائف المـورتر       : وقـال . اه اإلرهاب وفرض النظـام والقـانون      وتفكيك البنية األساسية لما سم
  . والصواريخ فإنني أقول انه من المرجح ان ينتج عن ذلك وقف إسرائيلي ألنشطتهم أيضاً

يـستعد جـيش    ،  القدس المحتلة آمال شـحادة     نقالً عن مراسلتها في    29/9/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  
عسكرية واسعة شمال غزة بذريعة اطالق صواريخ القسام على البلـدات اليهوديـة مـن               االحتالل لتنفيذ حملة    

وحذر الجيش السكان الفلسطينيين من خطر البقاء في بيوتهم ونـصحهم بمغادرتهـا، وهـدد               . فلسطين المحتلة 
نـاطق  وقـال ال  . بقصف المناطق التي يتم إطالق صواريخ القسام منها حتى لو تواجد فيها مدنيون فلسطينيون             

عروسي إن طلبنا األساسي هو تجاه السلطة الفلسطينية ألنها الجهة التي تمثل السيادة، خصوصا في قطاع غزة                 
   .وعليها تحمل مسؤولية الوضع االمني هناك، وان تعمل على منع تنفيذ عمليات ضد إسرائيل

 لها حول الموضوع إذا مـا       وجاء في بيان  . وردت حركة الجهاد على هذه التهديدات بالرد بقوة ومن كل مكان          
حاولت إسرائيل التمادي في تصعيدها والقيام بإجالء السكان المدنيين من أهالي شمال غزة إلى أماكن أخـرى                 

  .فسيكون ردنا قاسيا
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  ن صيغة حل تتطلب تنازالت متبادلةلدى شارو .39
العمل الفلسطيني  أكد مصدر رسمي اسرائيلي عبر منبر اعالمي استضافه مركز فريق           : واشنطن، جويس كرم  

في واشنطن، أن تحول حماس الى حزب سياسي ووقف اإلعتداءات على اسرائيل هو شرط أساسي قبل القيـام                  
ونوه بضرورة القيام   . وأشار أن أمام السلطة فرصة حقيقية النجاح غزة إذا شاءت         . باخالء أي مستوطنة أخرى   

ابات الليكود جنب الحزب خطر االنقسام وعكس       باصالحات داخلية في جهازها واعتبر أن فوز شارون في انتخ         
وأكد أن ذلك   . وتحدث عن وجود تصور معين وصيغة نظرية للحل النهائي لدى شارون          . الدعم السياسي لخطه  

وشدد على ضرورة تقديم تنـازالت      . يعتمد على حل الدولتين ويشمل الكثير من التفاصيل لحل المسائل العالقة          
ء المزيد من المستوطنات، لكن مع االحتفاظ بالكتل الكبرى، والتنـازل عـن حـق               من الجانبيين بما فبها إخال    

وفيما يتعلق بالقدس أكد ضرورة ايجاد حل ابداعي ال يقسم المدينة ويرضي  الطرفين، إال أن مثل ذلك                  . العودة
  . قد يأخذ عشر سنوات

  29/9/2005الحياة 
  

 !!ب غزة ضرسرائيلرئيس بلدية سديروت يؤكد أن الدعم يبيح إل .40
أكد رئيس بلدية سديروت أن الدعم األوروبي واألمريكي واليساري الذي تتمتع به إسرائيل، يبيح لها : تل أبيب

 يبدو لي أن إطالق الصواريخ على فترات متعاقبة :ونقلت يدعوت أحرونوت قوله .إنزال ضربة قاضية بغزة
، ودائرة الرعب والدم ستستمر، ما دمنا لم ننزل ال يحرك ساكناً، وقلت وما زلت أكرر بأن هذه الحالة ستستمر

زة من قبل، وهم جميعاً يفهمون بأن هذا الوضع ال يمكن أن غضربة قاضية على غزة، ضربة لم تشهدها 
 .شاهدت في األيام األخيرة عناوين تفيد بأن غزة ستهتز، ولكن غزة لم تهتز: يقولوأضاف  .يستمر

  28/9/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
 

  يرّوج لتسلل القاعدة إلى غزة رئيس االستخبارات االسرائيلية .41
زعم فركش أمس ان تنظيم القاعدة تسلل الى غزة عبر الثغرات في الحدود مع مصر بعد االنـسحاب                  : ب.ف.أ

تصاعدت في واشنطن حملة إسرائيلية للترويج لمزاعم تسلل عناصر من تنظيم القاعدة إلى غـزة               و. االسرائيلي
  . د االنسحاب اإلسرائيلي وخالل األيام األولى لما وصفته فوضى عبور الحدودبع

  29/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

   المجتمع الفلسطينيشرائحفي كّل حماس متجذّرة : كاتب صهيونّي .42
ية غير   أكّد كاتب صهيوني أن حماس متجذّرة في كّل شرائح المجتمع الفلسطيني، وبنيتها السياس             :القدس المحتلة 

وقال ربابورت في مقاٍل له نشرته معاريف إنّه من مرحلة معينة            .قابلة للتصفية من خالل االعتقاالت الجماعية     
ـ     . يكون استمرار حملة أول الغيث يجلب ضرراً أكثر مما يجلب نفعاً           حمـاس   وأضاف أن السياسة الجديدة لـ

ت الذي بات فيه الجيش اإلسرائيلي يوجد على أي         باختطاف إسرائيليين عبرت عن نفسها بالصدفة فقط، في الوق        
حال في ذروة حملة أول الغيث، والتي تستهدف تحديد قواعد لعبٍة ال تتيح في المستقبل المزيد من نار القـسام                    

  .والرغبة هي في أٍن نرى بعد فك االرتباط قواعد لعبٍة قد تغيرت. على سديروت
  29/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  لغاء لقاء إسرائيلي ـ فلسطيني حول المعتقلينإ .43
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أعلنت وزيرة العدل اإلسرائيلية ليفني أمس إلغاء لقاء كان مقرراً أمس مع وزير األسرى ابو زايدة اثـر قيـام                    
وقالت للصحافيين إن الفلسطينيين لن يدفعوا إسرائيل الى اطالق سراح سـجناء             .حماس بخطف وقتل إسرائيلي   

  )ا ف ب( .والخطف والقتلباللجوء الى العنف 
  29/9/2005المستقبل اللبنانية 

  
  

  
   إطالق النار ظاهرةالتحقيق في مسألة اتساع : بركة .44

 طالب محمد بركة سلطات إسرائيل بإقامة لجنة تحقيق وزارية تشارك فيها جميع الجهات الرسمية، :الناصرة
ولفت إلى أن  .ي المرافق العامة والمناسباتالتي ترخص األسلحة النارية، لفحص انتشار ظاهرة إطالق النار ف

أن توزيع السالح بهذا الشكل الجنوني وغير  كدوأ. انتشار هذه األسلحة يتسبب في حصد أرواح أبرياء
 .المسؤول، أصبح يشكل خطراً عاماً على الجمهور برمته

  28/9/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

   يجمعون التبرعات لالستيطانوبيينواألورآالف المتطوعين األميركيين  .45
 ألف متطوع يهودي يحملون جنسيات مختلفـة        35رصد باحث فلسطيني في مجال االستيطان، وجود أكثر من          

يتجولون في مختلف المدن األوروبية واألميركية لجمع المال لدعم مخططات تهويد القدس وأراضـي الـضفة                
الدول األوروبية إلى تحرك لحظر نشاطات أكثـر مـن ألفـي            ودعا عيسى سمندر الواليات المتحدة و     . الغربية

والعمـل علـى تجفيـف مواردهـا،         .مكتب جمع تبرعات لصالح االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة        
وطالب بوضع الهجمات االستعمارية، وجرائم المستوطنين ضمن الحرب علـى           .ومصادرة أموالها من البنوك   

 الدولي على اتخاذ إجراءات جدية عملية للحد من انتشار السرطان االستعماري            وحث سمندر المجتمع  . اإلرهاب
  )أ.ش.أ. (في الضفة الغربية واالغوار

 29/9/2005البيان 
  

   سلطة محلية31 مليون شيكل لـ22.5بينس يصادق على تحويل  .46
ـ   22.5 صادق وزير الداخلية على تحويل مبلغ        :ياسر العقبي  فـي إسـرائيل،     سلطة محلية    31 مليون شيكل ل

وقالـت   .نصفها عربية، وذلك ليتسنى لهذه السلطات دفع مرتبات المستخدمين قبل حلول رمـضان المبـارك              
  .الناطقة بلسان الداخلية إنه سيتم تحويل المبالغ خالل اليومين القادمين

  28/9/2005 48عرب 
  

  سانة النوويةرلتااسرائيل ترفض مطالب العرب بشأن  .47
رفضت اسرائيل أمس محاولة من جانب الدول العربية لدفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الـى إدانـة الكيـان                   

وسعت اسرائيل الى رفض هذه الـدول        .المتالكه أسلحة نووية، ووصفت هذه المحاولة بأنها ذات دوافع خبيثة         
 ال  :هيئة الطاقة الذرية االسـرائيلية    وقال جدعون فرانك رئيس     . للرسالة المدرجة على جدول أعمال االجتماع     

أساس لهذا الموضوع على جدول األعمال الذي يعكس دوافع غريبة لدى من يتبناه والتي تتضح بجـالء فـي                   
  )رويترز (.جهودهم للطعن في أهلية اسرائيل

  29/9/2005الغد األردنية 
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  فلسطينيا13ًبرئة الشرطة من قتل إسرائيل تراجع قرار ت .48

 شفيرو أمس، ان المحققين 48 شابا من فلسطينيي13ة التحقيقات االسرائيلي في قتل أعلن رئيس وحد
وقال للقناة الثانية في التلفزيون . اإلسرائيليين سيراجعون قرارهم عدم إدانة أي شرطي متورط في الجريمة

قررنا ان ... عاماالسرائيلي بما ان عائالت الشهداء اعلنت انها قد تستأنف الحكم، وبالتشاور مع المدعي ال
نراجع نتائج التحقيق كما لو ان الحكم استؤنف فعال، معتبرا انه من المهم ان ندقق، ومن الجدي ان ندقق من 

 )ا ب.  (اجل المصلحة العامة
  29/9/2005السفير 

  
  ت من افرادها في البلدات العربيةشرطة اسرائيل قررت زج المئا .49

 المواطنين العرب من ابعاد قرار الشرطة االسرائيلية زج المئات مـن            حذرت قيادة لجنة المتابعة العليا لقضايا     
  .افرادها في البلدات العربية، يوم السبت القادم، موعد احياء الذكرى الخامسة لهبة القدس واالقصى

وعلم ان قيادة الشرطة االسرائيلية قررت زج ما ال يقل عن الف شرطي في البلدات العربيـة وعلـى امتـداد                     
.  التي ستجري فيها المسيرات االحتجاجية، التي ستصب في سخنين، حيث سيقام المهرجان المركـزي              المنطقة

وحسب ما قاله موقع معاريف فقد هدد ضابط شعبة العمليات في لواء الشمال بتفعيل هذه القوات اذا ما حاولت                   
  !جهات متطرفة اشعال المنطقة

  29/9/2005 48عرب 
  

  يل وارتفاع نسبة المسلميني اسرائانخفاض نسبة اليهود ف .50
نشرت دائرة االحصاء المركزية االسرائيلية االربعاء معطيات جديد عن اسرائيل بمناسبة رأس السنة العبرية،              

وافادت المعطيات بان عدد    . جاء فيها ان نسبة اليهود في اسرائيل اخذة باالنخفاض فيما نسبة المسلمين ارتفعت            
 2003عـن العـام     % 1.8 نسمة اي زيادة بنسبة      6,869,500 قرابة   2004 سكان اسرائيل بلغ في نهاية العام     

 الفـا فـي     220بينهم قرابة   % 19.5 يشكلون نسبة    1,340,200وبلغ عدد العرب     %.76.2وان نسبة اليهود    
ـ  % 4.2 مواطن يشكلون نسبة     290,700وهناك  .  الفا في الجوالن   20القدس الشرقية اضافة الى       ويعرفون بـ

  .سيحيون غير العرب وال تصنفهم اسرائيل ضمن ديانة لهمأخرين وهم الم
 الـى   2004وبحسب معطيات دئراة االحصاء االسرائيلية فان نسبة اليهود في اسرائيل قد انخفضت في العـام                

   .2000في العام % 77.8فيما كانت نسبتهم % 76.2
من مجمل السكان فيما كانت     % 16.1 الى   2004وفي مقابل ذلك ارتفعت نسبة المسلمين في اسرائيل في العام           

  .2000في العام % 15.2هذه النسبة 
  . الفا113 فيما بلغ عدد الدروز 2004 في العام 144,300وبلغ عدد المسيحيين 

  28/9/2005 48عرب 
  

   ارتفاعايسجلمؤشر سوق فلسطين الـمالية  .51
واغلق الــمؤشر العـام      .واصل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لالوراق الـمالية، ارتفاعه خالل جلسة نشطة          

وتاثر مؤشر القدس بارتفاع     %.1ر03 نقطة ما نسبته     9ر02 نقطة بارتفاع قدره     882ر38للسوق القدس على    
  . شركة جرى التداول على اسهم لها19 شركة من بين 11اسعار 

  29/9/2005األيام الفلسطينية 
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  حواجز اسرائيلية تعوق تقدم شركات تكنولوجيا فلسطينية .52
ع شركات تحاول جذب االنظار اليها خالل المعرض بالبرمجيات التي تنتجها سواء في مجال االعمال                ارب :دبي

ولم تستطع تلك الشركات اخراج الكثير من منتجاتها مـن           .او التعليم او مواقع االنترنت التعليمية او الترفيهية       
طبعت مطبوعات اخرى في دبي لعـدم       رام اهللا بل انها لم تستطع اخراج مطبوعاتها من االراضي الفلسطينية و           

ويشهد قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات فـي االراضـي        .سماح السلطات االسرائيلية بإخراج تلك المطبوعات     
الفلسطينية نموا أعلى نسبيا من قطاعات اخرى بسبب حاجة الفلسطينيين لالعتماد على صناعة ال تحتاج الـى                 

  . ان الفلسطينيين يعتمدون على االنترنت كمخرج من الحصاربنية اساسية ذات تكلفة مرتفعة باالضافة الى
  29/9/2005الغد األردنية 

  
  مذكرات الدفاع عن حيفا .53

. صدر حديثاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت كتاب جديد بعنوان الدفاع عن حيفا وقضية فلسطين               
ترة النضال الفلسطيني التي سبقت سـقوط       وهذا الكتاب عبارة عن مذكرات كتبها رشيد الحاج ابراهيم لتغطي ف          

ورشيد الحاج ابراهيم مناضل معـروف      . 1948 حتى نيسان    1947مدينة حيفا مباشرة، أي منذ تشرين الثاني        
كان له شأن مشهود في الحركة الوطنية الفلسطينية طوال ثالثين عاماً، فقد حضر المؤتمر السوري العام سـنة                  

ب االستقالل الفلسطيني، وكان من أقرب المقربين إلى الشيخ عز الـدين            ، وأسس مع نفر من أقرانه حز      1919
  .القسام، وقاد المقاومة في مدينة حيفا حتى سقوطها في أيدي القوات الصهيونية

  29/9/2005المستقبل اللبنانية 
  

   في اصالح مؤسسات السلطة للمساعدةقبرص تطلق برنامجا  .54
 امس عن اطالق حملة بدعم من االتحاد االوروبي لمساعدة السلطة           اعلنت وزارة الخارجية القبرصية   : نيقوسيا

 من كبار ضـباط الـشرطة       21وافادت الوزارة ان الحملة ستبدأ بوصول        .الفلسطينية على اصالح مؤسساتها   
الفلسطينيين الى الجزيرة المتوسطية يوم الجمعة للمشاركة في ندوة تدريبية تستمر اربعة اسابيع فـي اكاديميـة        

كما ستعقد ندوة اخرى الشهر المقبل لضباط شرطة فلـسطينيين وسـتجري دورة اخـرى                .ة القبرصية الشرط
  ا ف ب . من كبار الموظفين الفلسطينيين في كانون االول ديسمبر21لمجموعة من 

  29/9/2005الغد األردنية 
  

  الجيش اللبناني يطوق معسكرات أحمد جبريل .55
 اللبناني امس بتطويق جميع مواقع ومعسكرات الجبهـة الـشعبية      قامت وحدات من الجيش    :  الوكاالت ،بيروت

لتحرير فلسطين القيادة العامة على االراضي اللبنانية بعد ورود معلومات مؤكدة عن تدفق كثيف للسالح الـى                 
واكدت مصادر ميدانية وشهود عيان انتشار وحدات مؤللة من الجيش           .هذه المعسكرات من االراضي السورية    

وكـان   .حول معسكرات الجبهة التي يتزعمها احمد جبريل المقيم في سورية تحسبا لمواجهة مرتقبـة             اللبناني  
وقـال   .بطرس حرب كشف عن تقارير امنية لبنانية تفيد بادخال كثيف للسالح الى لبنان عبر الحدود السورية               

 ان كثيرين يحـاولون     حرب اكيد ان تمرير السالح ليس العادة فلسطين وفسر هذه الظاهرة ضمن نظرية تقول             
االثبات للعالم ان االمن في لبنان ال يضبط اال على يد السوري وان اللبنانيين ال يستطيعون التعايش فيما بيـنهم                    
ويمكن ان يكون هناك اقتتال داخلي اذا لم يوجد احد يضبطهم وان تكون هناك سلطة رعاية ووصـاية علـيهم                    

  .ها الن االمن سيفلت في لبنانواضاف هذه النظرية يحالون اقناع العالم ب
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 29/9/2005السياسة الكويتية 
  

  مسيرة حزبية في صيدا تطالب بطرد فيلتمان .56
صيدا شهدت عصر امس، تظاهرة شعبية حاشدة نظمتها القوى الشبابية  أن 29/9/2005النهار اللبنانية  ذكرت

التنظيم الشعبي "الجتماعي وفي الحزب الشيوعي والحزب الديموقراطي الشعبي والحزب السوري القومي ا
تضامنا مع االنتفاضة الفلسطينية في عامها السادس، "والمنظمات الطالبية الفلسطينية، تحت شعار " الناصري

انطلقت من امام ". ورفضا للعدوان االميركي الصهيوني، ودعما للمقاومة في لبنان وفي فلسطين والعراق
 الصلح وصوال الى ساحة النجمة في وسط المدينة، وشارك النصب التذكاري للشهداء، وجابت شارع رياض

النائب اسامة سعد وممثلون لالحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، ورفعت مجسمات " التنظيم"فيها رئيس 
دعم مقاومة االحتالل في "جورج بوش، واطلقت هتافات دعت الى طرد السفير االميركي في لبنان، والى 

وتحدث على التوالي سعد، أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الجنوب ". حهاالجنوب وحماية سال
ابو " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"خالد عارف، علي حشيشو باسم المنظمات الشبابية للبنانية وعضو قيادة 

  . طالل" علي
لقاء تضامني مع الشعب الفلـسطيني      أقيم في دار نقابة الصحافة،       أنه 29/9/2005 المستقبل اللبنانية    وأضافت

، في حضور وزير العمل طراد حمادة، والنائب عبد المجيد صالح،           "لجنة دعم المقاومة في فلسطين    "بدعوة من   
والشيخ حسن غبريس، وممثل السفارة االيرانية في لبنان اسد اهللا الحرشي، وممثلي االحزاب اللبنانية والفصائل               

مسك بخيار المقاومة ما بقي شبر واحـد مـن األراضـي الفلـسطينية والعربيـة                وأكد الخطباء الت  .الفلسطينية
وطالبوا المجتمع الدولي بتحمـل     . ودانوا االعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني       .محتالً

  .مسؤولياته والضغط على حكومة االحتالل اإلسرائيلي للتوقف عن ممارساتها العدوانية
  

 د الحاخام الرئيسي لموسكوروسيا تطر .57
اعربت مصادر رسمية في الخارجية االسرائيلية امس االربعاء عن استيائها وامتعاضها  :زهير اندراوس

وحسب ما ذكرته صحيفة . الشديدين من اقدام روسيا علي طرد الحاخام اليهودي الرئيس للعاصمة الروسية
ت الروسية الي اتخاذ هذا القرار هو علي ما يبدو معاريف االسرائيلية امس فان السبب الذي دفع السلطا

وكان الحاخام  .الشكوك الذي دارت حول الحاخام بنحاس غولدشميت بانه كان يتجسس لصالح الموساد
اليهودي، قد وصل يوم اول من امس الثالثاء الي مطار موسكو الدولي وعند نزوله تم احتجازه وبعد مرور 

المخابرات الروسية وابلغه بانه شخصية غير مرغوب فيها في روسيا وبان الوقت توجه اليه ضابط كبير في 
وقام المسؤولون الروس باعادة الحاخام اليهودي علي متن طائرة . السلطات الرسمية قررت طرده من البالد

 .اسرائيلية الي تل ابيب مباشرة
  29/9/2005القدس العربي

  
  انضمام إسرائيلتركيا لن تدخل لالتحاد قبل : دبلوماسي أوروبي .58

أن االشتراطات المشددة التي يضعها     , اشترط عدم ذكر اسمه   , كشف دبلوماسي أوروبي  :   فكرية أحمد  ،بروكسل
االتحاد األوروبي أمام تركيا لدخولها االتحاد األوروبي ال تتعلق بصورة واقعية بقضية االعتراف بقبـرص أو                

ن معظمها لم يتم تطبيقها مع الدول العشر األخيرة من          أل, بوضعها االقتصادي أو حتى بأوضاع حقوق اإلنسان      
وأوضح المصدر أن االتحاد األوروبي يماطل فـي          .2004شرق ووسط أوروبا والتي دخلت االتحاد في مايو         

دخول تركيا إلعطاء الفرصة للساسة لتنفيذ خطة مستقبلية تقضي بتوسيع الخارطة األوروبية لتضم إسـرائيل،               
د تركيا قبل أن تصبح إسرائيل عضوا فعليا فيه، وأن ما يتردد عن السنوات العـشر التـي                  حيث لن يقبل االتحا   
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أمام تركيا إلتمام انضمامها فعليا ليست حقيقية، فأمامها سنوات أطول وفقا لخطة االتحاد الـسرية، حتـى يـتم                   
  .تمهيد الشعوب األوروبية والمجتمع الدولي لدخول إسرائيل

  29/9/2005الوطن السعودية 
  

  كير يطالب الكونغرس بدعم احتفاالت رمضان .59
علـى مـساندة    » الكـونغرس «دعا مجلس العالقات اإلسالمية األميركية كير مسانديه إلى حض ممثليهم فـي             

إن المشروع يهدف إلـى التعبيـر       : وقال المجلس في بيان   .مشروع قرار لالحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك      
حملة لحض المساجد والمراكز اإلسالمية     ) كير(وأطلق   .المزيد من الخالفات  عن القيم اإلسالمية في فترة تشهد       

  في الواليات المتحدة على القيام بمزيد من األنشطة الرامية إلى تشجيع انفتاح المسلمين على مختلف فئات 
  

  وكاالت. المجتمع األميركي
 29/9/2005البيان  

  
  ة الفلسطينية تدعو إلى بناء الوحدة الوطني األردنيةالمعارضة .60

دعت أحزاب المعارضة الشعب الفلسطيني وقواه السياسية وفصائله المناضلة الى التماسك وبناء            :  ربى كراسنة 
وشددت في بيان أصدرته على ضـرورة توظيـف          .الوحدة الوطنية على قاعدة المواجهة مع العدو الصهيوني       

تحقيق أهدافها في اسـتعادة حقـوق الـشعب         قوى االنتفاضة وما قدمته وتقدمه من تضحيات وشهداء من اجل           
وأكدت على ان العالقات الدبلوماسية والسياسية       .الفلسطيني المشروعة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس      

واالقتصادية التي أقامتها أنظمة عربية واسالمية مع الكيان الصهيوني تعتبر هدية مجانية تصب فـي مـصلحة    
ستهدف العرب والمسلمين مشيرة إلى انتهاكات العدو لكل القيم والشرائع والقـوانين            المشروع الصهيوني الذي ي   

  .والقرارات اإلنسانية والدولية أمام سمع وبصر قادة الدول العربية والعالمية
  29/9/2005العرب اليوم

  
 الرئيس الفيتنامي يؤكد دعم وتأييد نضال شعبنا .61

ى موقف بالده الثابت في دعم وتأييد نضال شعبنا من أجل  عل أمسأكد رئيس جمهورية فيتنام االشتراكية
وثمن الرئيس الفيتنامي خالل  .االستقالل والحرية وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

استقباله سفير دولة فلسطين في فيتنام سيد المصري، الذي قام بزيارة وداعية للرئيس الفيتنامي بمناسبة انتهاء 
 .مهمته في فيتنام، العالقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والفيتنامي

  28/9/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

 ):14(الرواية الفلسطينية الكاملة لمفاوضات اوسلو : قريع .62
جولة ، فيما يمكن أن نسميه همزة وصل بين جولتين، أو 27/6/1993عاد يوئيل سينغر إلي أوسلو، وحده، في 

مؤسسة العلوم االجتماعية التطبيقية في أوسلو، التي كان يديرها في ذلك (تفاوضية ثامنة، جرت في مقر فافو 
إذ كان من الواضح أن سينغر جاء في محاولة عاجلة لتبديد ما يمكن أن يكون ). الوقت تيري رود الرسن نفسه

جولة التفاوضية المثيرة، بينما كنا نحن معنيين ساورنا من شكوك إزاء النوايا اإلسرائيلية في أعقاب تلك ال
بسماع ردات فعل القيادة اإلسرائيلية علي ما جري تبادله من آراء متصادمة في مفاوضات تلك الجولة، التي 

سممت األجواء، وقلبت األمزجة والتقديرات، وبددت ما كان تراكم لدي الطرفين من آمال عبر الجوالت 
 .السابقة
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ئيل سينغر إلي مقر فافو في الموعد المتفق عليه، وعقدنا اجتماعاً استهله المفاوض اإلسرائيلي وفعالً، وصل يو
بالقول إن لديه مقترحات جديدة من أجل التوصل إلي صيغة اتفاق مبادئ نهائي، وأنه مفوض من إسحق رابين 

األمر الذي جعلني أبادر هذه نفسه عرض هذه األفكار علينا، وأنه معني قبل ذلك بتبديد ما حدث من سوء فهم، 
المرة إلي طرح سيل من األسئلة التفصيلية المقابلة لما كان طرحه سينغر من أسئلة تفصيلية مماثلة في اللقاء 

السابق، وذلك الستكناه حقيقة الموقف اإلسرائيلي تجاه عدد من القضايا المتعلقة بمختلف جوانب االتفاق 
سألة االنسحاب من غزة وأريحا، أم المعابر واألمن، أم عودة القيادات، أم المنشود، سواء أكان ذلك متصالً بم

مرابطة قوات دولية، أم المستوطنات، أم الممر اآلمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، أم لجان االرتباط، أم 
نتخابات، بما األوامر العسكرية، أم نطاق السلطة ومجاالت نقل السلطات المتعددة، أم المجلس المنتخب، أم اال

 .في ذلك االنتخابات في القدس واإلشراف الدولي، أم غير ذلك من المسائل اُألخري
وقد اتضح لي في غضون هذا اللقاء، أن طلب سينغر إجراء هذه الجولة السريعة والعاجلة، إنما كان يهدف إلي 

هدد استمراريتها، ناهيك عن تأكيد حرص إسرائيل علي استمرار عمل هذه القناة، وتجنيبها كل ما يمكن أن ي
 . تبديد ما علق في أذهاننا من شكوك أو سوء فهم أو غير ذلك من عوامل مثبطة للهمم وداعية إلي اإلحباط

 االعتراف المتبادل
يبقي أن أهم ما طرحه سينغر في هذا اللقاء التفاوضي القصير، كان يتمثل في مسألة االعتراف المتبادل بين 

األمر الذي يوضح أن إسحق رابين بدأ يولي هذه المسألة اهتماماً مركزياً، ويقدمها علي المنظمة وإسرائيل، 
إذاً يبدو أن . غيرها من المسائل اُألخري المتعلقة بمختلف بنود االتفاق الجاري التفاوض في شأن بنوده المتعددة

ي، الذي كنا اتفقنا معه علي أن  الجانب اإلسرائيلىمسألة االعتراف المتبادل بدأت تأخذ األولوية األولي لد
نستكمل االتفاق في أوسلو، ثم نقوم بتقديمه إلي الجانب األمريكي الراعي لمفاوضات واشنطن، كي يقوم هذا 

الراعي، بدوره، بتقديم االتفاق كمشروع أميركي مقترح، يعرض علي الوفدين المتفاوضين في العاصمة 
ها التعليمات بمناقشة هذا المقترح األمريكي وتوقيعه، األمر الذي يشير واشنطن، ثم تعطي القيادة الفلسطينية وفد

هنا إلي أن الحكومة اإلسرائيلية قلبت هذا السيناريو لمصلحة آخر، يتم بموجبه التفاوض علي االعتراف 
 .المتبادل بين المنظمة وإسرائيل

تفق عليه يكون جزءاً من اتفاق وإلي جانب ذلك اقترح يوئيل سينغر أن يجري وضع وثيقة تحت اسم محضر م
ثم قدم بعد ذلك مجموعة من النقاط لعرضها . إعالن المبادئ، علي أالّ تضاف مفاهيم جديدة إلي هذه الوثيقة

علي القيادة الفلسطينية، ودراستها بإمعان، لتكون بمثابة األساس الذي سيتم التفاوض في شأنه الحقاً، من أجل 
 :وهذه النقاط هي. المتبادل بين المنظمة وإسرائيلاالتفاق علي صيغة االعتراف 

 . ـ منظمة التحرير الفلسطينية تعترف بحق إسرائيل في الوجود، وتلتزم التعايش السلمي معها1
 .338 و242 ـ منظمة التحرير تعترف بالقرارين 2
 . ـ منظمة التحرير تنبذ اإلرهاب واالعتداء علي اإلسرائيليين3
 .لن توقفها التام عن ممارسة كل أشكال اإلرهاب ـ منظمة التحرير تع4
 . ـ منظمة التحرير ال تدعم أي أطراف تقوم بأعمال إرهابية، وال تحرض علي ذلك5
 ـ منظمة التحرير تعلن أنها، في ضوء التزام عملية السالم، تعتبر كل البنود الواردة في الميثاق، 6

 .والمتناقضة مع هذه العملية، باطلة
 .التحرير ملتزمة عملية السالم وأهدافها وفق ما جاء في رسالة الدعوة األمريكية إلي مؤتمر مدريد ـ منظمة 7
 . ـ منظمة التحرير تدعو، بعد تسلم المجلس الموقت للسلطة الفلسطينية، إلي وقف االنتفاضة8
 . ـ منظمة التحرير تدعو مصر ودوالً ُأخري إلي وقف المقاطعة العربية إلسرائيل9

، فإننا لم نسلم بهذه النقاط، التي اعتبرت كأساس للبحث، ورفضنا الدخول في مناقشتها، لكننا حملناها وطبعاً
 .معنا إلي تونس لعرضها علي القيادة من أجل دراستها
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 االستكشافات
فقد حضر هذه المرة . 6/7/1993لم يمض سوي نحو أسبوع واحد حتي عدنا إلي اللقاء مجدداً في أوسلو يوم 

سافير ويوئيل سينغر، األمر الذي يشير إلي ارتفاع وتيرة عقد الجلسات، التي كان يفصل بينها نحو شهر أوري 
في السابق، إذ بات يفصل بين الجلسة والجلسة اُألخري في هذه اآلونة نحو أسبوع واحد، وهو ما يعني أن 

نب اإلسرائيلي، وأن بعض االعتبارات الحس بعامل الوقت، الذي كنا نشعر بأنه يضغط علينا، بدأ ينتقل إلي الجا
الداخلية أخذ يلح علي حكومة إسحق رابين للوصول إلي اتفاق بدأ بعض وسائل اإلعالم يتحدث عنه، أو علي 
أقل تقدير يتحدث عن وجود اتصاالت سرية تهدف إلي الوصول إلي مثل هذا االتفاق الذي لم نكن، حتي هذه 

ل بنوده، علي الرغم من كل ما كنا حققناه من تقدم علي هذا الطريق المرحلة، قد انتهينا من مناقشة كام
 .المضني والطويل

في ضوء المناقشات، فقد حضر الوفد اإلسرائيلي هذه الجولة وهو يحمل مسودة رسمية مكتوبة إلعالن 
 بتطبيق المبادئ، الذي ينص علي إقامة حكم ذاتي في غزة وأريحا، يليه إبرام اتفاقية تسوية مرحلية تنتهي

الحكم الذاتي في الضفة الغربية، ثم تجري بعد ذلك المفاوضات المتعلقة بقضايا المرحلة النهائية، علي أن يتم 
وقد حرص الوفد اإلسرائيلي علي أن يسلمنا هذه الوثيقة الرسمية علي ورق ال يحمل . تحديد هذه القضايا سلفاً

م، وحرصاً منه علي ترك هامش مناورة واسع خلفه، يتيح له أي إشارة إلي إسرائيل، جرياً علي عادته في التكت
التنصل من كل ما جري ويجري في أوسلو، إذا ما فشلنا في التوصل إلي االتفاق المرغوب فيه، وبالتالي فقد 

 .طُبع النص علي أوراق مؤسسة فافو النرويجية
ن بناءها، الذي صار أكثر وضوحاً لم نكن بحاجة سوي إلي إلقاء نظرة سريعة إلي هذه الوثيقة كي نكتشف أ

مما كان عليه حالها من قبل، ينطوي علي تراجعات إسرائيلية شديدة وواسعة عما كنا توصلنا إليه في السابق، 
وعلي الرغم من كل ما بدا علي الوفد اإلسرائيلي من حرص وجدية . وال سيما إزاء المسائل الجوهرية

إن الصيغة التي حملها الوفد معه بدت كأنها ستعيدنا إلي المربع األول، واستعجال، وابتعاد عن روح المناورة، ف
 :فقد اقترحوا علينا أن يتم توقيع هذا االتفاق علي مرحلتين. الذي بدأنا منه هذه العملية السرية قبل عدة أشهر

 .بين منظمة التحرير الفلسطينية وممثل حكومة إسرائيل، في أوسلو: األولي
 الحسيني وشمعون بيريس، في احتفال رسمي يجري في واشنطن بحضور راعيي عملية بين فيصل: الثانية

 .السالم، أي األميركيين والروس، ومنذ تلك اللحظة يجري إعالن وجود قناة أوسلو بصورة رسمية
 .تحدث الوفد اإلسرائيلي معنا في هذه الجولة بصراحة نادرة، كانت مفاجئة لنا من بعض الجوانب

 مخاوف حقيقية إزاء األميركيين، وقال أنه يخشي أن يلقي هذا االتفاق ما لقيه اتفاق لندن بين الملك فقد أبدي لنا
حسين وشمعون بيريس قبل عدة أعوام، إذ أدت الحسابات الذاتية األميركية إلي إجهاض ذلك االتفاق الذي كان 

وفي معرض إبداء الوفد . لوقتيعارضه، علي أي حال، إسحق شامير رئيس الحكومة اإلسرائيلية في ذلك ا
خشيته تلك، تبين لنا أن القيادة اإلسرائيلية ال تثق بحسن نية بعض األعضاء البارزين في إدارة الرئيس بيل 

وقد سمي الوفد لنا تلك األسماء، التي قد يحاول أصحابها حرف المفاوضات المباشرة هذه عن مسارها . كلينتون
نا مثاالً لذلك أنه في الوقت الذي كنا نرفض المسودة األميركية المقدمة وذكر ل. الطبيعي لحسابات شخصية

لمفاوضات الجولة العاشرة في واشنطن، كانت إسرائيل بدورها ترفض تلك المسودة، وتبدي عدم اقتناعها 
 ويبدو أن إسرائيل جاملت اإلدارة األميركية علي. باألفكار التي ال يمكن لها أن تحدث االختراق المطلوب
إالّ إن مجاملتنا تلك أدت إلي استقالة بعض أعضاء وفدنا . مضض حيال تلك المسودة، تماماً كما جاملناها نحن

المفاوض في واشنطن، احتجاجاً علي الموقف الفلسطيني الرسمي حيال تلك المسودة التي لم تنجح، في نهاية 
 .المطاف، في إطالق مفاوضات واشنطن تلك من تعثرها المتفاقم

 أن الوفد اإلسرائيلي أعرب عن اقتناع حكومة رابين باالنسحاب من أريحا، في وقت متزامن مع االنسحاب ومع
من غزة، إالّ إن التشدد اإلسرائيلي بدا واضحاً في مسائل ُأخري مثل القدس، التي رفض الوفد المناظر لنا 
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. الحكومة االئتالفية مع حزب شاس الدينيمجرد ذكرها في االتفاق، قائالً إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلي انهيار 
كما انسحب الموقف ذاته علي قضية النازحين، وعلي مسألة التحكيم أيضاً، اعتقاداً من الوفد أننا سنذهب إلي 

أما فيما يتعلق باألمن، الذي ندرك سلفاً أنه بمثابة بقرة إسرائيلية مقدسة، فقد . التحكيم في كل صغيرة وكبيرة
 المقترحة مفهوماً لألمن يجعل من األمن الخارجي نسخة طبق األصل عن األمن الداخلي، وذلك تضمنت الوثيقة

 .من الناحية العملية والتطبيقية
علي أي حال، كانت هذه الجولة االستكشافية بمثابة فاتحة عريضة لما سيلي من جوالت متسارعة وحافلة 

مطرداً، وتعد علي نحو واضح بتحقيق التقدم الذي بالتطورات المهمة، حيث أخذت المفاوضات تحرز تقدماً 
طال انتظاره من جانب جميع األطراف المعنية بسير هذه العملية، التي بدأت األنباء عنها بالتسرب، من هذا 

الجانب أو ذلك، وال سيما من جانب الصحافة اإلسرائيلية، التي حفلت في هذه اآلونة بكثير من المقابالت 
يقات بصدد مفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية تحرز تقدماً وتقترب من الوصول إلي نهايات والتصريحات والتعل

إيجابية قد تُعلَن في أي وقت، األمر الذي أدي إلي زيادة الزخم في هذه القناة السرية، وشكل عامل ضغط 
ود مفاوضات بات إضافياً علي حكومة رابين لإلسراع في إنهاء ما تبقي من مسائل خالفية، ومن ثم إعالن وج

 .من الصعب علي الجميع االستمرار في إنكار وجودها لفترة أطول
وطبعاً، فإننا لم نوافق علي النص الذي قدمه لنا يوئيل سينغر، وقمنا بمناقشته فقرة فقرة، وطلبنا إجراء تعديالت 

 . كثيرة عليه
، )إذا كان فهمي دقيقاً لما وصلنا إليه(ي علي الرغم من اإليجابية التي اتسمت بها هذه الجولة، حيث كانت قناعت

فإن الصيغ النهائية لإلعالن تم االتفاق عليها وفق النصوص التي عاد بها كل منا إلي قيادته، وذلك لالعتماد 
 .النهائي واالحتفال بتوقيعها، كخطوة أولي علي طريق طويل لبناء سالم دائم وشامل

القيادة، أن يتم اللقاء التالي في بداية هذا الشهر، لكن التأخير كاد وقد كنت أتوقع، بحسب حديثنا، وكما بلّغت 
، ألنه ترافق مع عدد من التسريبات التي أثارت لدينا شكوكاً نحن )أعضاء الوفد(يعصف بصدقيتنا نحن الثالثة 

 :في غني عنها، وال تخدم المسعي الجاد الذي نقوم به، ومن هذه التسريبات
 .سفير المصري في تل أبيبلقاء صائب عريقات مع ال

 .بطرس غالي وتصريحاته عن غزة ـ أريحا
 .شوالميت ألوني ـ حنان عشراوي

 .أفرايم سنيه ـ نبيل شعث
هذا كله يجب أن يسبق، أو تترافق معه جملة من اإلجراءات التي تعمق الثقة وتعززها، وأعدنا تأكيدها في 

 :الجولة األخيرة لكن
 .يمكن االستمرار فيها أو تبرير إجراءاتهاـ قضية إغالق القدس قضية ال 

، ومبعدو مرج الزهور، وغيرها من قضايا حقوق اإلنسان، ال يمكن 1967ـ المعتقلون، والمبعدون سنة 
 .تجاهلها

أصبحنا في خط والوفد في خط آخر، ال تقدم في . لم تعد لدينا القدرة علي ضبط الوفد المفاوض في واشنطن
 .واشنطن

ال نستطيع . اشنطن وصلت إلي أزمة حقيقية، ألننا لم نستطع أن نقدم لهم شيئاً من هذه القناةالمفاوضات في و
 .االستمرار في هذا الوضع

 .سنعمل علي إدخال قوات أمنية من الخارج لفترة معينة
 وأنهينا هذه الجولة بتأكيد الموقف الفلسطيني، للجانب اإلسرائيلي، من مجمل ما جري في هذه الجولة، علي

 :النحو التالي
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ونعتقد أنه من خالل األسلوب الصريح . إن المفاوضات الخاصة الدائرة بيننا تدخل اآلن مرحلة في غاية الجدية
إن أمامنا فرصة . والمباشر سوف نتمكن من إيجاد حلول مؤقتة مرضية، تخدم مصالح الطرفين بشكل متوازن

 . مسؤول عن عدم إضاعتهاتاريخية حقيقية، ألول مرة في تاريخ صراعنا، وكالنا
 :إن اعتباراتنا في اللحظة الراهنة تتلخص فيما يلي

أننا حريصون علي أن يترافق مع لحظة توقيع هذا االتفاق، القيام بخطوة كبيرة من جانبكم، باالنسحاب : أوالً
لعام الفلسطيني إن حاجتنا لهذه الخطوة ال تخفي عليكم، حتي يمكن إقناع الرأي ا. من قطاع غزة ومنطقة أريحا

وأما االقتصار علي خطوات صغيرة وثانوية، مثل نقل بعض . بهذا االتفاق وكذلك المؤسسات الفلسطينية
 .السلطات، فهذا أمر لن يغير من الواقع الراهن، وسيجعل االتفاق عرضة للطعن والتعطيل

نها، سوف يمكننا من مواجهة أي إن تواجدنا في منطقة فلسطينية يتم االنسحاب اإلسرائيلي المبكر م: ثانياً
عدا عن أن هذا . احتماالت قادمة، بما فيها النشاط الذي يمكن أن تقوم به أطراف متطرفة لتعطيل االتفاق

التواجد سيوفر االطمئنان النفسي والسياسي عند الجمهور الفلسطيني في األراضي المحتلة، وسيخلق مناخاً 
ونحن نعتقد أن مصلحة الطرفين، وجدية االلتزام بهذا  .فاق بشكل سلسجديداً يساعد علي تنفيذ كل بنود االت

 .االتفاق، تحتاجان إلي مثل هذا التواجد، باعتبار أن كلينا يملك القدرة علي التوقيع وعلي التطبيق
ع هناك أمور كبيرة عالقة، ويجب النظر إليها باعتبارها قضايا رئيسية عند الطرفين، وفي مقدمتها موضو: ثالثاً

 .القدس
إن هذه المسألة ال يمكن تجاوزها في المرحلة االنتقالية، وهنالك ترتيبات مطروحة بشأن حق االنتخاب 

والترشيح وربط مؤسسات القدس بالسلطة االنتقالية، وغيرها من الترتيبات التي تشكل الحد األدني، الذي ال 
 .يضر بمواقف الطرفين إلي حين بحث ترتيبات الوضع النهائي

إننا نأمل بأن ينظر كل منا إلي مصالح ووضع الطرف اآلخر، عند اقتراحه ألي حلول وسط في اللحظة : بعاًرا
ولهذا نتوقع أن يتم التعامل . الراهنة، ألننا أصبحنا في قلب المرحلة التي صارت تتطلب تقديم حلول وسط جدية

سائل اإلقليمية، ودور الراعيين في اإلشراف بهذه الروح في نطاق معالجة القضايا المطروحة، مثل التحكيم والم
 .علي تنفيذ اتفاقنا، ووجود دولي متفق عليه

. إنني أستطيع أن أتفهم الحاجة لديكم إلي الضمانات، التي تكفل االلتزام من جانبنا بما يتم االتفاق عليه: خامساً
تامة في تطبيق الخطوات األولي وستكون الجدية ال. ونحن مستعدون لمناقشة مثل هذه الضمانات بروح مفتوحة

من االتفاق هي الدليل والمؤشر العملي علي هذا النهج، عالوة علي أي أفكار ُأخري تطرحونها ونتوصل إلي 
 .تفاهم حولها عبر النقاش والتفاوض

نؤكد استعدادنا التام لمواصلة العمل عبر هذه القناة، التي صارت تكتسب المصداقية، وتوفر شروط التوصل 
 .ي اتفاق سالم حقيقيإل

 شربوا من الكأس ذاتها
علي الرغم من أن الفجوات القليلة الباقية بين موقفي الطرفين كانت عميقة وجوهرية، فقد بدا المشهد العام 
لمجري المفاوضات يوحي بأن الفلسطينيين واإلسرائيليين باتوا علي وشك التوصل إلي االتفاق الذي طال 

 .انتظاره
د اتضح لنا أن الطرف اإلسرائيلي بات علي عجلة من أمره، وأنه يحث الخطي من جانبه، ويلح وكما أشرنا، فق

علينا أيضاً، لالنتهاء من التوصل إلي االتفاق الذي باتت مالمحه األساسية واضحة، لكال الطرفين، منذ عدة 
ستثمار عنصر الزمن الضيق جوالت قليلة سابقة، األمر الذي عزز موقفنا التفاوضي، وجعلنا أكثر قدرة علي ا

هذا، للضغط في اتجاه تحقيق أقصي ما يمكن تحقيقه من مطالب فلسطينية، وال سيما بعد أن أخذت التسريبات 
الصحافية عن قناة أوسلو تفعل فعلها داخل أوساط حكومة إسرائيلية تخشي علي تحالفها الضيق والهش من 

 .ة، التي لم يعد من المستطاع التستر عليها مدة إضافية ُأخرياالنهيار، إذا ما انكشف أمر هذه القناة السري



 

 25

.  لبدء الجولة العاشرة من المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية11/7/1993وهكذا وصلنا إلي النرويج يوم 
كانت الفجوات العميقة بين موقفي الطرفين هي السبب الحقيقي في تعثر يومين متواصلين من المفاوضات التي 

تزحزح، خاللها، المواقف السابقة إزاء أي من القضايا الخالفية القائمة، األمر الذي قوض الموقف المتفائل لم ت
البادي علي وجوه النرويجيين في تلك األثناء، وال سيما أنهم في هذه الجولة انخرطوا بقوة، أكثر من ذي قبل، 

 جوهان يورغن هولست قد اجتمع بالوفد في مجري العملية التفاوضية، إذ كان وزير الخارجية النرويجي
 .اإلسرائيلي لتسريع عملية التوصل إلي اتفاق الحت لهم فرصة تحقيقه

لقد كانت القضايا التي ال تزال تفصل بين الموقفين، وتحول دون توصل الفلسطينيين واإلسرائيليين إلي االتفاق، 
قضايا أضاف الوفد اإلسرائيلي، بناء علي توجيهات وفوق تلك ال. هي القضايا العالقة ذاتها في الجولة السابقة

 :مباشرة من إسحق رابين، ثالث قضايا ُأخري ذات بعد أمني، هي
 . ـ أمن المستوطنات1
 . ـ حدود المناطق التي سيتم االنسحاب منها2
 . ـ أمن اإلسرائيليين الذين يتنقلون بين المستوطنات في األراضي الفلسطينية3

قف التفاوضي اإلسرائيلي المتشدد، قدمتُ خمسة وعشرين تعديالً علي الصيغة المقترحة في مواجهة هذا المو
إلعالن المبادئ، بينها خمسة تعديالت أثارت حفيظة الوفد اإلسرائيلي، الذي رأي في كل تعديل منها قضية 

سطينية مكان كل كلمة فقد أدخلنا اسم منظمة التحرير الفل. جوهرية، تعيد المفاوضات إلي نقطة البداية األولي
فلسطينية أو فلسطينيين وردت في صيغة مشروع إعالن المبادئ، وهو ما جعل الوفد اإلسرائيلي يطلب، 
وقد . وعالمات الغضب واالنزعاج بادية علي الوجوه، استراحة لمدة ساعة، وبالتالي يغادر غرفة االجتماعات

وري سافير كان أشد مما كان عليه الحال مع يوئيل الحظت في تلك األثناء أن االستياء البادي علي وجه أ
سينغر، أو حتي هيرشفيلد وبوندك، األمر الذي جعلنا ندرك أن العملية عبارة عن عملية تمثيل تفاوضي 

 .أصبحت مظاهره مكشوفة
ومن تلك التعديالت التي رأي الجانب اإلسرائيلي في بعضها مطالب جديدة، الدعوة إلي االعتراف بالحقوق 

؛ أي االنسحاب من 242وطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعهد إسرائيلي بتطبيق قرار مجلس األمن رقم ال
كما تمسكنا بخيار التحكيم الدولي كضمانة لتطبيق االتفاق، . األراضي المحتلة في مقابل إحالل سالم دائم

، ومنح مواطني )تنفيذي وتشريعي(وكذلك اإلصرار علي جعل الحكومة الذاتية االنتقالية تتكون من جسمين 
، 1967القدس الشرقية حق الترشيح واالنتخاب في مجلس الحكم الذاتي، وخلق مسار إلعادة نازحي حرب 
وهذه . والمشاركة في السيطرة علي نقاط العبور في كل من رفح وجسر الملك حسين علي نهر األردن

 .حتي الجولة التفاوضية السابقةموضوعات كان بعضها غير مقبول لدي الجانب اإلسرائيلي 
عندما عاد الوفد اإلسرائيلي بعد ساعة االستراحة التي طلبها، ألقي أوري سافير خطاباً قصيراً وحاداً، بنبرة 

يشوبها الضيق واالنزعاج، قال فيه أنه لن يناقش الصيغة الجديدة، وإنها لن تمر، وليس أمامها أي فرصة، بل 
واتهمنا بأننا نجتاز الخطوط الحمر لما .  رابين وبيريس ألنهما سيرفضانها أيضاًقال أنه لن يحملها معه إلي

يمكن أن يكون مقبوالً، ودعانا إلي سحب هذه الصيغة كي ال تكون بمثابة النهاية لمفاوضات هذه القناة التي تم 
 .فيها بذل جهود مضنية، من كال الطرفين، خالل األشهر الطويلة الماضية

فها أنا أذيقهم . ، وأمام الغضب العارم الذي أبداه أوري سافير، شعرت بشيء من الراحة الداخليةفي هذه اللحظة
إذ لطالما عقدوا المرارة في حلوقنا وهم يعيدون عرض . من الشراب نفسه الذي أذاقونا إياه في جوالت سابقة

ة، ويبدون شكوكهم في كل واردة البنود المتفاوض في شأنها للنقاش مرة ُأخري، ويمطروننا بأسئلة استفزازي
حسناً، لقد وضعنا وثيقة مع هيرشفيلد وبوندك في بوريغاد، وعندما : وعليه فقد أجبته بحدة مفتعلة. وشاردة

انضممت أنت وسينغر إلي المفاوضات فيما بعد، أتيتمونا باقتراحات جديدة، وقد شعرنا في ذلك الوقت بنفس 
حقنا المتمثل في إثارة حقوقنا والتمسك بها، وهذه مواقفنا من هذه القضايا فهذا . المشاعر القائمة لديكم اآلن
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ولتلطيف حدة األجواء، قمت بتالوة الرسالة التي حملناها معنا من األخ ياسر عرفات، والمتضمنة . االنتقالية 
اريخية لدي الطرفين، التزاماً واضحاً بأسس عملية السالم، ونبذاً لإلرهاب، وإبطاالً لكل ما ورد في الوثائق الت

 .إذا كان ذلك متعارضاً مع وثائق السالم النهائية
من المفهوم أن جميع هذه الخطوات والتغييرات األساسية في العالقات بين الطرفين، الفلسطيني واإلسرائيلي، 

 .م النهائيةستقود إلي إبطال كل ما ورد في الوثائق التاريخية لدي الطرفين، إذا كان متعارضاً مع وثائق السال
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الدكتور موسى » حماس« نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية صرح: دمشق ـ تيسير أحمد 
  :، هذا نصه»البيان«أبو مرزوق في حوار مع 

 مصمم من قبل العدو الصهيوني سواء كان قبل استهدافه المسيرة فـي جباليـا، أو                ـ التصعيد األخير، تصعيد   
وهو يستهدف من خالل هذا التخطيط إلى إظهـار         . حملة االعتقاالت في الضفة الغربية، واالستهدافات في غزة       

نيين علـى إدارة    السلطة بمظهر العاجز والذي ال يستطيع إدارة األمور ليعطي انطباعاً دولياً بعدم قدرة الفلسطي             
أنفسهم،  وبالتالي استمرار االحتالل للضفة الغربية، أو دفع السلطة لمواجهة الفصائل المقاومة، وإحداث فتنـة                

والمالحظ .داخلية نكون جميعاً الخاسرين فيها، هذا من جانب، ومن جانب آخر يحاول إرهاب الشعب الفلسطيني              
كز ثقافية والضغط عليه لالنفكاك عن المقاومة، ولكـن هـذا           أن كل المواقع المستهدفة جمعيات ومدارس ومرا      

األسلوب وهذا العدوان ليس األول، وهذه األهداف سعى لتحقيقها في الماضي، ولم يعلم بأن شعبنا الفلـسطيني                 
  . موحد القوى دمه عليه حرام، والنزاع بينه مستبعد واألصوات المحرضة مرفوضة من الجميع

ض رجاالت ومؤسسات السلطة من دافع عن االحتالل واتهم المجاهدين، محـاولين            ـ البد من التوضيح أن بع     
استثمار الدم الفلسطيني سياسياً، فبعد جريمة العدو الصهيوني بدقائق كان البيان قد تم توزيعه من دون زيـارة                  

مـع أدلـة،    للمكان أو تحقيق في مالبسات الحادث وأنتم تعلمون أن حوادث من هذا النوع تحتاج إلى وقت وج                
ومن ثم اإلعالن، والبيان المتسرع معناه، إما أنهم يعلمون باالنفجار قبل وقوعه، أو أنهـم يريـدون اسـتثمار                   

  ! الحدث
متهمين حماس بدم حماس مستغلين الحادث لعزل حماس عن بقية الناس، ولألسف كان العـدوان الـصهيوني                 

الغتياالت والقصف في كل أنحاء قطاع غزة، هـل         أوسع وأسرع من توقعهم، فاعتقاالت بالمئات في الضفة وا        
ومن هنا ندعو إخواننا في السلطة إلى مراجعة هذه السياسات واإلبقاء على            !!. طائرات حماس هي التي قصفت    

روح الحوار المسؤول وحل القضايا المطروحة وطنياً من خالل التفاهم، وحماس تتصرف في كل هذه المراحل                
  . ضية والشعبتصرفاً مسؤوالً لصالح الق

ـ التزال الحركة ملتزمة بالهدنة المتفق عليها في القاهرة، لكن التهدئة ال تعني التوقف، والرد سياسة متخـذة                  
  . وال أعتقد أن كل ما جرى يجب أن نقابله بصمت

ـ هناك قرار لدى الحركة بالمشاركة في االنتخابات، وهذه مسألة داخلية يجب أن يقف الجميع فـي مواجهـة                   
ون وسياساته فليس هو الذي يرسم الخارطة السياسية للشعب الفلسطيني، ولكـن مـا زال شـعبنا تحـت،                   شار

فاعتقاالته لرموز وقيادات الحركة في الضفة الغربية هي إحدى أدواته في التأثير على نتيجة االنتخابات عبـر                 
   .دكتور محمد غزالتغييب الرموز والقيادات المحلية، ومن أبرز المعتقلين الشيخ حسن يوسف وال
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  أخطاء أم خطايا؟؟؟ .64
  يحيى رباح 
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يوم االثنين الماضي، ذهبت مع عدد كبير من األخوة الصحفيين واإلعالميين، وأعـضاء المكتـب اإلعالمـي                 
لحركة فتح، ومواطنين من مختلف المناطق والشرائح، إلى منزل األخ توفيق أبو خوصة نقيب الصحفيين فـي                 

زة سابقاً، والناطق اإلعالمي باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني حالياً، وكان هدف الزيارة هو إعالن               قطاع غ 
في مواجهة هذه الحملة الشعواء الظالمة التي تعرض لها من قبل بعـض             " أبي الطيب "التضامن مع األخ توفيق     

ألسف الشديد من مرتبة الخطـأ      وهي حملة انتقلت مع ا    !!! أعضاء قيادة حركة حماس وعناصرها ومناصريها     
ألنها خرجت عن نطاق مقارعة الرأي بالرأي اآلخر، والحجة بالحجة المقابلة إلى كـالم              !!! إلى مرتبة الخطيئة  

  !!!يدخل تحت بند العيب وإلى سلوك يدخل تحت بند الجريمة
 حماس تعليقاً علـى     والشيء الجديد والصاخب والمثير أللف سؤال وسؤال هو اللغة التي استخدمها بعض قادة            

إنها لغة ال يقبل بها إنسان يحترم إنسانيته فكيف حين يكـون            !!! شخص الناطق اإلعالمي باسم وزارة الداخلية     
المتحدثون مسلمين بل ويدعون أنهم غيورون على اإلسالم أكثر من غيرهم، فلقد استخدموا كلمات مثل أخالق                

فهل هكذا يفلت   !!! ما آثار حفيظة الناس، وصدمتهم، واشمئزازهم     " إلخ...العبيد، واألفاعي السود، والعبد األسود    
الزمام، وهل هكذا ينحدر بعض الناس من الخطأ الذي قد يغتفر إلى الخطيئة التي ال تمحى؟؟؟ وما هو المبـرر                    
لكل ذلك؟؟؟ ومن هو العقل الضابط في حركة حماس الذي يمنع قياداتها وكوادرها وأعضاءها وأنصارها مـن                 

ي في هكذا حالة ال نرضاها لهم، فهم أوالً وأخيراً جزء عضوي من نسيج شعبنا، ومفـردة هامـة مـن                     الترد
وأخـالق  !!! مفردات نظامنا السياسي، وعمود رئيسي من أعمدة مقاومتنا الباسلة ضد االحـتالل اإلسـرائيلي             

يام في هكذا أساليب يكرهها     شعبنا، وعقيدته، وميراثه الحضاري، ووعيه السياسي، لم يجعله ينخرط يوماً من األ           
صلى "ويحرمها اهللا ورسوله، فما بالكم بأمة تعتز وتتباهى بين األمم بأن أحد أبرز صحابة رسولنا العظيم محمد                 

، وأحبهم إلى قلبه، ومؤذنه الذي رفع األذان فوق مسجده األول، هو الصحابي الكبير، ذو البشرة                "اهللا عليه وسلم  
   اهللا عنه؟؟؟السوداء، بالل بن رباح رضي

، أن يقدموا اعتذاراً إلـى      !!!نتمنى من األخوة في حركة حماس، الذين رأيناهم يبدون من المرونة الشيء الكثير            
فـنحن ال   !!! األخ توفيق أبو خوصة، وإلى شعبنا الفلسطيني على ما تفوه به بعضهم من ترهات انفعالية حمقاء               

ي الرأي مع وزارة الداخلية أو غيرها، فهو خالف مـشروع  أما الخالف ف!!! نرضى لهم أن تكون هذه أخالقهم     
  .وسالم على من اتبع الهدى !!!ما دام الخالف يقوم على الرأي مقابل الرأي، والحجة تناطح الحجة
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 علي الجرباوي  

قرار تأجيل عقد االنتخابات التشريعية من تموز الماضي إلى كانون يثبت اآلن مقدار الخطأ الفادح الكامن في 
فقد كان لهذا التأجيل تأثيرات وتعقيدات سلبية كثيرة وذات أبعاد كبيرة على الحياة السياسية . الثاني القادم

ر وأساسي من وال يمكن تفسير جزء كبي. الفلسطينية الداخلية، وعلى العالقات الفلسطينية اإلقليمية الدولية أيضاً
. التوترات الحاصلة حالياً في األرض الفلسطينية المحتلة إال باعتبار الدواعي االنتخابية مسبباً رئيسياً لها

فالتأجيل لم يؤد إلى إغالق موضوع االنتخابات ودفعه أشهراً إلى األمام، بل أدى إلى فتح مستتر لباب الحملة 
هذا ما يفسر الكثير من المنافسات الحادة والتدخالت الكثيرة في الحياة االنتخابية لتبدأ وتستعر منذ اتخاذه، و

 . السياسية الفلسطينية منذئذ، وما نجم عنها من تصاعد العنف الداخلي والخارجي على السواء
ة اتسم النظام السياسي الفلسطيني المتشكّل بعد اتفاق أوسلو بالتكلّس جراء عدم إجراء انتخابات تشريعية عام

وكان التوقع أن إجراء االنتخابات سيؤدي إلى إحداث تغيير جذري في بنية هذا النظام، . 1996منذ العام 
وبالتالي في منطلقاته وتوجهاته، خاصة بعد أن أعلنت العديد من الفصائل السياسية المعارضة، وخصوصاً 

لمياه السياسية الراكدة، وتصاعد القلق أدى هذا اإلعالن إلى تحويل ا. حركة حماس، عزمها على المشاركة فيها
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محلياً وإقليمياً ودولياً من أن التغير المتوقع على النظام السياسي الفلسطيني سيؤدي إلى إحداث تغييرات أكيدة 
 ولم يكن هناك .في آليات وتفاعالت العملية السياسية الدائرة منذ حين إليجاد تسوية للصراع الشرق أوسطي

سوى تأجيل عقد هذه االنتخابات لعّل تنفيذ الخطة اإلسرائيلية لالنسحاب األحادي الجانب من مخرج من المأزق 
قطاع غزة، وما يليها من حراك سياسي واقتصادي متوقع يسهم في تبديد جزء مهم من االحتقان الفلسطيني 

ميم موقعها وصورتها، على تر) >>حزب السلطة<<وحركة فتح باعتبارها (الداخلي ويساعد السلطة الفلسطينية 
وكان أن ُأجلّت . ما قد يساعدها في الحصول على نتائج أفضل أمام المواجهة الساخنة التي تنتظرها انتخابياً

االنتخابات لمدة ستة أشهر ولكن المتوقع لم يحصل، بل حصل العكس وزاد االحتقان وأدى حالياً إلى تفجر 
 . األوضاع بشكل عام

حالة االستقطاب بين حركتي فتح وحماس وأنتجت متوالية من التوترات الميدانية، خاصة منذ التأجيل تصاعدت 
تمحور أساس حالة التوتر بين الحركتين . اإلسرائيلي>> االنسحاب<<في قطاع غزة الذي كان ينتظر تطبيق 

اته، لما لذلك كٌل لذاته وسياس>> االنسحاب<<الناجم عن هذا >> االنتصار<<حول التنافس بينهما على نَسب 
فحركة حماس، ومعها كل التشكيالت الفلسطينية المسلّحة، ركزت على . من تأثير على العملية االنتخابية القادمة

جاء نتيجة المقاومة المسلّحة التي ال بد من استمرارها، ويجب لذلك عدم نقاش موضوع >> االنسحاب<<أن 
أطراف دولية، ضاغطة بذلك على السلطة الفلسطينية للدخول سحب سالح المقاومة الذي تطالب به إسرائيل و

اعتقدت حماس، وفي اعتقادها قدر كبير من . في مواجهة مفتوحة مع هذه الفصائل والتشكيالت المسلّحة
لمصلحتها سيؤدي إلى تعزيز مكانتها العامة، وبالتالي قدرتها >> االنتصار<<الصحة، أن كسب نسب 

بالمقابل، وللحفاظ على هيبتها ومكانتها وقدرتها االنتخابية المستقبلية، . نيين بشكل عاماالنتخابية، بين الفلسطي
ركزت السلطة على وجوب وحدانية السالح وضرورة ضبطه وانضباطه حفاظاً على األمن الداخلي الذي يعاني 

باإلضافة إلى . عبيتهامن حالة تفجر وفلتان أحالت حياة المواطنين إلى جحيم مفتوح أدى إلى تراجع حاد في ش
ذلك، كانت السلطة على علم بأن عدم قدرتها على ضبط األوضاع األمنية الداخلية سيؤثر على قدرتها على 
االستفادة من عامل الزمن، خاصة خالل األشهر الفاصلة حتى موعد االنتخابات، لتعزيز مكانتها االنتخابية من 

سرائيل للحد من هجمتها االستيطانية في القدس والضفة، خالل إعادة فتح مسار التسوية السياسية مع إ
باختصار، . وللحصول على دعم اقتصادي دولي فوري لرفع المعاناة عن نسبة متصاعدة من الشعب الفلسطيني

ارتأت حركة حماس أن استمرار رفع شعار المقاومة يشكّل سالحها االنتخابي األفضل، بينما وجدت السلطة أن 
 وقسط ولو يسيراً من تحسن األحوال المعيشية للفلسطينيين هو مدخلها الضروري لعدم خسارة تحقيق األمن
 . االنتخابات

اإلسرائيلي من قطاع غزة، الذي ال يزيد واقعياً عن عملية إخالء للمستوطنين وإعادة >> االنسحاب<<بعد 
ء أمل للفلسطينيين من خالل إطالق انتشار للجيش اإلسرائيلي، ركزت السلطة حملتها االنتخابية على إعطا

الوعود لرزمة واسعة من المشاريع التنموية والتشديد على ضرورة ضبط حالة الفلتان األمني من خالل التوافق 
مع الفصائل والتشكيالت المسلحة على وقف المظاهر المسلحة، لحماية أمن المواطن ودرءاً ألي رد فعل 

 .  وإمكانياتهاإسرائيلي عنيف سيؤثر على مكانتها
أما حركة حماس فجاء خطابها تعبوياً باتجاه استمرار المقاومة، والتفريق بين سالحها المنضبط والسالح 
المنفلت الذي يسبب األرق للمواطن، والذي عزته الحركة لعدم قدرة السلطة على ضبط أجهزتها األمنية، ما 

التنافس التي قادتهما >> لعبة<<، ألسباب مختلفة، ودخل الطرفان. يعني عدم أهليتها لالستمرار في الحكم
كان الهدف جمع األصوات االنتخابية . >>النصر الكبير<<إلقامة المهرجانات الخطابية والعسكرية احتفاء ب

 . مبكراً
 أو كان باإلمكان التحكم بهذا التنافس لو استمر فلسطينياً داخلياً، ولكن أطرافاً خارجية عديدة دخلت للتحكم فيه

كانت إسرائيل العباً أساسياً في عملية التأجيج ألنها ال تريد انتظام الحياة السياسية الفلسطينية، ألن . لتأجيجه
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ذلك ينعكس ايجابياً على رؤية العالم للفلسطينيين ويفرض على إسرائيل استحقاقات ال تريد القيام بها، خصوصاً 
اإلسرائيلية في تعطيل إجراء االنتخابات التشريعية لهذا السبب ترغب الحكومة . تجاه الضفة والقدس

بالتالي، أعلن شارون عن عدم رغبة الحكومة بمشاركة حركة حماس باالنتخابات، وعن إعاقتها إن . الفلسطينية
ومع أن . وتبع ذلك موقف أخفّ بحدته قليالً، ولكن بمضمون مشابه، من اللجنة الرباعية. تمتّ تلك المشاركة

سطينية رفضت التدخل الخارجي بهذا الشأن، إال أنها بقيت على موقفها الداعي لضرورة جمع السلطة الفل
 . السالح وضبطه

وجاءت . لم يكن أمام حركة حماس في ضوء محاوالت استثنائها من المشاركة في االنتخابات سوى التصعيد
وعالوة على أنه كان يفتش . اع غزةحادثة مهرجان جباليا لتفتح الباب أمامها للعودة إلطالق الصواريخ من قط

عن عذٍر لضرب غزة والعودة إلى سياسة االغتياالت، فإن إطالق الصواريخ جاء أيضاً في وقت حرج لشارون 
استغل شارون الحدث، وبدأت الغارات على غزة . لكونه كان يواجه تصويتاً حاسماً داخل حزبه الليكود

 . وعاد الوضع إلى التأزم مجدداً.  تتوالىواالعتقاالت في صفوف حركة حماس في الضفة
أعلنت حركة حماس إيقاف عملياتها ضد إسرائيل من قطاع غزة والتزامها بالتهدئة مجدداً، ولكن يجب أن ينظر 
إلى ذلك كإجراء مؤقت، وذلك ألن الحركة لن تكون معنية باستمرار هذه التهدئة إن لم يفتح لها المجال رحباً 

إذا ما استمرت إسرائيل بموجة الغارات واالغتياالت واالعتقاالت الحالية، فستكون . نتخاباتللمشاركة في اال
. األسابيع المقبلة ساخنة، وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل القدرة الفعلية على المضي فلسطينياً باإلجراءات االنتخابية

. ني منها النظام السياسي الفلسطينيولكن إجراء االنتخابات ضروري وأساسي لفكفكة األزمة الخانقة التي يعا
فهل . فمدخل إصالح األوضاع الفلسطينية ال بد وأن يكون سياسياً، واالنتخابات تُشكّل مفتاح البوابة السياسية

سيكون باإلمكان تدبير عودة الجميع الحترام أسس التهدئة حتى تجري هذه االنتخابات؟ هذا هو السؤال المهم 
سرائيل غير معنّية بذلك فإن على األمر السالم، ونكون قد اقتربنا من فتح أبواب ولكن إن كانت إ. اآلن

  . االنتفاضة الثالثة
  29/9/2005السفير 
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  29/9/2005الشرق األوسط 


