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***  
  االنتخابات البلديةالمرحلة الثالثة من  .1

نتخابات بلدية جزئية بدأت في مدن  أن ا: ا ف بنقال عنبيرزيت من 30/9/2005 القدس العربينشرت
وفي بيرزيت  .وقال مدير اللجنة االنتخابية المحلية ان نسبة المشاركة جيدة نوعا ما .غربية أمسالضفة ال

 ثالث لوائح تمثل فتح وحماس ى مرشحا مسجلين عل39 عضوا من بين 13سينتخب حوالي الفي ناخب 
وسمح . ي حادثوشكلت خاليا للتنسيق بين االسرائيليين والفلسطينيين في منطقة رام اهللا لمنع ا .وعائالت

وحققت حماس  .لرجال الشرطة الفلسطينية باالنتشار مع اسلحتهم فقط في المناطق الخاضعة الشراف السلطة
  .نتائج جيدة في مواجهة فتح، وخصوصا في البلديات الكبيرة

وصلت في الـساعات    حيث   ,عالية كانت    المشاركة ةنسبأن  : القدس المحتلة  من   30/9/2005 الحياة   وأضافت
اهتمام الفلسطينيين بهذه االنتخابـات التـي       وعكس ذلك    في المئة،    65ولى من بعد ظهر امس الى اكثر من         اال

  . الطابع السياسي اكثر من المحلي واالجتماعي، وهو امرغير مألوف في هذا النوع من االنتخاباتيهاطغى عل
عت، الفـوز بغالبيـة المجـالس    حركة فتح توق أن :30/9/2005 األيام الفلـسطينية   في كتب سائد أبو فرحة   و

  . هيئة محلية85 - 75، أي %70والحصول على نسبة ال تقل عن 
تـشهد    مع االشارة إلى أنهـا     .ز فتح وفإلى  : اف ب  نقال عن    بيرزيتمن   30/9/2005الغد األردنية    وأشارت

ت داخل إسـرائيل  منافسة شديدة من حماس التي استطاعت بجمعياتها الخيرية وخلوها من الفساد وتنفيذها هجما    
الشوبكي تشكيل غرفة عمليات مشتركة     جمال  ونفى   .الفوز بتأييد كثير من الفلسطينيين خالل سنوات االنتفاضة       

مؤكدا  تشكيل غرفة عمليات مشتركة للفـصائل        . بين الفلسطينيين واالسرائيليين لإلشراف على عملية االقتراع      
 لن تشارك في التصويت فـي       حماس سامي أبو زهري ان      وأعلن .عملية بهدوء وانتظام  الوالقوى لضمان سير    

  .عدد من مراكز االقتراع لظروف أمنية
تشير الى أن حمـاس، تحظـى بـدعم           استطالعات الرأي   أن :لندنمن   30/9/2005 الشرق األوسط    وذكرت

 في المائة وهو ما يعد مؤشرا على المكاسب التي ستحققها عنـدما تـشارك فـي                 30شعبي وصلت نسبته الى     
  .االنتخابات التشريعية

 مجموعة  أن ,لحماسجاء في بيان    إلى ما   : نابلس من   سامر خويرة  29/9/2005 السبيل االردنية    وألمح مراسل 
من المشبوهين الذين يخدمون االحتالل قامت باالعتداء على على احد مرشحيها بـإطالق الرصـاص عليـه                 

ع الديمقراطي وحماية الحريات العامـة ومالحقـة        وطالبت الجهات الرسمية بضرورة حماية المشرو     . وإصابته
  .وأكدت أنها لن تسكت على هذا العمل الجبان. الجناة
 ,هـا  دعت فـي بيان    أن حماس : من رام اهللا والوكاالت    30/9/2005 النهار اللبنانية     مراسل محمد هواش ونقل  

ابات، اذ تعرض الكثير من الـدوائر  السلطة الى اتخاذ االجراءات الالزمة لمنع تدخل االجهزة االمنية في االنتخ       
نتائج في كل الدوائر    المن غير المتوقع معرفة     من ناحية أخرى ذكر أنه      و. لتدخل كهذا  بطريقة مخالفة للقانون     

  . ساعة72قبل 
ن السلطة حذرت مـن أن بعـض الـدول          إال أ : وفا و ا ف ب، رويترز   نقال عن    30/9/2005 السفير   ولفتت

 وقال سمير حليلـة، ان      , حماس ير مساعدات مالية الى أي مجالس بلدية تسيطر عليها        المانحة، قد تمتنع عن توف    



 

 4

ن نـسبة   أقال الـشوبكي،    من ناحيته   . هذا االمر سيشكل عبئا اكبر على الحكومة لتوفير مساعدة لتلك البلديات          
عملية الالل، إال أن    أضاف انه برغم اإلجراءات التي قامت بها قوات االحت        و.  في المئة تقريباً   75االقتراع بلغت   

جرت بفعالية وضمن إجراءات نزيهة وحيادية وعلى قدر عال من الشفافية موضحا ان النتائج سـتعلن األحـد                  
  .المقبل

 الخارجية االســرائيلية اصدرت أمس بيانا اعتبـرت        أن  : ب.ف.ا نقال عن    30/9/2005الخليج اإلماراتية   
محاولة تقوم بها منظمة ارهابية اسالمية لتسحب البساط من          ىفيه ان مشاركة حماس في االنتخابات ليست سو       

 انهم يستغلون الديمقراطية للتـرويج       وقالت .تحت اقدام الفلسطينيين المعتدلين الراغبين في التعايش مع اسرائيل        
وقال شعث في ختام مؤتمر صحافي مشترك مع حاييم رامون انـه مؤشـر               .لالرهاب والعنف كأدوات سياسية   

 . في االنتخابات  وتابع ال يمكن تهميشهم  نعتقد ان لديهم دورا         .راطهم المتزايد في العملية السياسية    جيد عن انخ  
ان الذين يريدون المشاركة في الحكومة ينبغي ان يقوموا بذلك عبر االنتخابات وليس عبـر اطـالق                 , وأضاف
  .النار

  
  جدول مقارنة يبين نتائج كال من فتح وحماس .2

 س وفتح مقارنة بين نتائج حما

 القرية المحافظةالرقم
عدد 
السكان

عدد األصوات 
 الصحيحة

عدد 
األصوات
لقوائم 
حماس

عدد األصوات
 لقوائم فتح

عدد مقاعد
 حماس

عدد 
مقاعد 
 فتح

عدد 
مقاعد 
المجلس

 13 3 6 799432481514589 عصيرة الشمالية نابلس1
 11 5 4 816920669231143 عقربا نابلس2
 9 3 2 1786629150256 وصينق نابلس3
 9 4 3 40331238358611  روجيب نابلس4
 9 4 1 2650889119359 بورين نابلس5
 9 2 5 1425476256132 جوريش نابلس6
 9 3 3 2575931271325 اللبن الشرقية نابلس7
 9 3 5 2020589308183 زيتا نابلس8
 9 5 4 2249645295350مجدل بني فاضل نابلس9

 9 3 5 1957827380287 زواتا نابلس10
 9 2 2 2360883193213 ياصيد نابلس11
 9 3 4      2761 طلوزة نابلس12
 9 2 4 2371752339153 الساوية نابلس13
 9 4 3 3071784235291 يتما نابلس14
 9 3 3 2100786278308 دوما نابلس15
 9 9       تزكية1159 ت حسنبي نابلس16
 9 9       تزكية1395 النصارية نابلس17
 11 4 5      3812 قراوة بني حسان سلفيت18
 11 3 3      3952 دير استيا سلفيت19
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 9   5      1127 اسكاكا سلفيت20
 9 5 2      1808 ياسوف سلفيت21
 9 4        2034 مسحة سلفيت22
 9   5      2680 سرطة سلفيت23
 9 9       تزكية1062 قيرة سلفيت24
 9 4 4      1273 فرخة سلفيت25
 9 0 0      2069 رافات سلفيت26
 13 4 6 1072638381512982 طمون طوباس27
 11 11       تزكية2463 تياسير طوباس28
 11          6271 حزما القدس29
 9 9       تزكية2182 الجديرة القدس30
 13 4 4      10709 كفر عقب القدس31
 11          2182 رافات القدس32
 9          3331 جبع القدس33
 9 9       تزكية1646 بيت دقو القدس34
 9         تزكية1426 بيت حنينا القدس35
 11 5 4      6830 بدو القدس36
 9          2128 القبيبة القدس37
 9 9       تزكية2475 الشيخ سعد القدس38
 9 9       تزكية2529 الزعيم القدس39
 9 9       تزكية1187 قلنديا القدس40
 9 3 2 32351173260333 زيتا طولكرم41
 11 0 4  89982893904 قفين طولكرم42
 9          1532 كفر عبوش طولكرم43
 9         تزكية1291 كفر صور رمطولك44
 9 9       تزكية1345 كفر زيباد طولكرم45
 9          2630 كفر جمال طولكرم46
 9 5 3 1696574166349 النزلة الشرقية طولكرم47
 9 2 2 31681203227268 صيدا طولكرم48
 13 2 4 973832951200473 دير الغصون طولكرم49
 9          4414 باقة الشرقية رمطولك50
 9 3 6 2034717470247 اكتابا طولكرم51
 11 5 6 7081230910331276 عالر طولكرم52
 9   1      1008 كفر القف قلقيلية53
 9   2  1711607134 عزون العتمة قلقيلية54
 9 5 4 1638590234356 راس عطية قلقيلية55
 11   1    63012227 حبلة قلقيلية56
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 9 2 2 2377858148180 جيت قلقيلية57
 9 9       تزكية1108 بيت أمين قلقيلية58
 9   0      1174 النبي الياس قلقيلية59
 11 11       تزكية3578 كفر قدوم قلقيلية60
 9 5 4 1791740353387 باقة الحطب قلقيلية61
 9 2 0 4471169650175 ثكفر ثل قلقيلية62
 9 2 5      4564 نعلين رام اهللا63
 9          2230 دير السودان رام اهللا64
 9 3 6      2962 رنتيس رام اهللا65
 11 4 7      4439 شقبا رام اهللا66
 11 5 6      3641 عين يبرود رام اهللا67
 11 3 6      5046 قبية رام اهللا68
 9          2834 قراوة بني زيد رام اهللا69
 9 3 2      1885 كفر عين رام اهللا70
 9 9       تزكية1046 جلجليا رام اهللا71
 11         تزكية3758 كوبر رام اهللا72
 9         تزكية1756 سردا رام اهللا73
 9 3 4 39851268401388 كفر نعمة رام اهللا74
 9         تزكية2909 بيت سيرا رام اهللا75
 11 3 2      2517 عابود رام اهللا76
 11          1391 جفنا رام اهللا77

 رام اهللا78
االتحاد 

 11 3 3      7118 ديرعمار، (
 9 4 2      1683 الطيرة رام اهللا79
 9          1601 ابو قش رام اهللا80
 9 3 6      4516 ت عور التحتابي رام اهللا81
 11 4 7      8282 بيت لقيا رام اهللا82
 13 6 5      13591 بيتونيا رام اهللا83
 9          3125 بيتين رام اهللا84
 13   2      8782 بيرزيت رام اهللا85

      4554 ترمسعيا رام اهللا86
ائتالف مع 

 فتح
ائتالف 
 11مع فتح

 9          1546 اللبن الغربي هللارام ا87
 9 9       تزكية1103 الرشايدة بيت لحم88
 9 9       تزكية1540 جورة الشمعة بيت لحم89
 9 9       تزكية1235 وادي فوكين بيت لحم90
 9         تزكية1242 وادي رحال بيت لحم91
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 9 5 4      3724هندازة وبريضعة بيت لحم92
 9 1 8      1174 مراح رباح بيت لحم93
 13          11214 بيت فجار بيت لحم94
 9 3 2      1929 بيت تعمر بيت لحم95
 9          4338 بتير بيت لحم96
 9 3 4      3047 الشواورة بيت لحم97
 13 4 7      9542 الخضر بيت لحم98
 9 5 4      1742 الولجة بيت لحم99
10

 13 5 8      13771 صوريف الخليل0
10

 9          3145 الرماضين الخليل1
10

 13 3 5      14105 بيت أمر الخليل2
10

 11          5003 بيت كاحل الخليل3
10

 9          1412 شيوخ العروب الخليل4

 المجموع
37732

3354831119710025 232 290 1018 

  
ي تفوقت فيها القوائم الت

 حماس على فتح

  
القوائم التي تفوقت فيها فتح 

 على حماس

 قوائم التزكية  

قوائم الحركة ضمن ائتالف  
 

  30/9/2005المركز الفلسطيني لالعالم 
  
 اسرائيل تصعد اعتداءاتها وتغتال ثالثة مقاومين واألقصى تتوعد   .3

اغتالت قوات االحتالل ثالثة فلسطينيين      : وردة، وكاالت  أمين أبو  نابلس 30/9/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  
اجتاحوا بلدة جنين الليلة الماضية العتقـال        وقال متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي إن الجنود      . بالرصاص أمس 

وقالت مصادر فلـسطينية    . مطلوبين واغتالوا واحدا فتح النار عليهم، والشهيد ينتمي إلى كتائب شهداء األقصى           
وقـال   .السعدي، مسؤول كتائب شهداء األقصى في جنين، استشهد خالل مواجهات مع قوة إسرائيلية            إن سامر   

المتحدث اإلسرائيلي إن الجنود داهموا أيضا قرية برقين خارج جنين واغتالوا عضوين من الجهاد بالرصـاص          
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 تشييع جنازة الشهداء الثالثة     وشارك نحو ألفين في    .بعدما أطلقا النار على الجنود في محاولة لمقاومة اعتقالهما        
واعلنت كتائب االقصى عدم التزامها بالهدنـة فـي أعقـاب            .في جنين، وتعهد مقاومون بين الحشد بالثأر لهم       

 إننا في كتائب االقصى لم نعد طرفا بالهدنة ونؤكد عدم التزامنا بها في اعقاب               :وقال زكريا الزبيدي  . هاستشهاد
هـذا   .واضاف لن تمر هذه الجريمة من دون عقاب وسنرد عليهـا          . السعدي سامر   ـجريمة اغتيال إسرائيل ل   

ونددت السلطة الفلسطينية بجريمة االغتيال، وقال عباس إن االستمرار في هذا التصعيد بالتأكيد يضعنا ويـضع             
وقف عملية السالم كلها في مأزق خطير، وأضاف اننا نستنكر هذه االعمال ونشجبها ونطلب من اإلسرائيليين الت               

عن كل هذه االعمال خصوصا وان كل التنظيمات الفلسطينية التزمت بالتهدئـة والتزمـت بانهـاء المظـاهر                  
وقال عريقات ندين هذه الجريمة بشدة ونطالب إسرائيل بالتوقف عن مسلـسل القتـل واالعتقـاالت،                 .المسلحة

  .ونعتبر ان ما جرى في جنين هو جريمة وتأتي في مسلسل التصعيد اإلسرائيلي
وأكد المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي  أفي حاي أن إسرائيل لن توقف العدوان في غزة، وقـال إن العمليـات                 
متواصلة حتى نرى توقفا ملموسا على االرض من قبل الفلسطينيين وأن الغارات على القطاع ستبقى حتى يـتم                  

  .الوقف التام إلطالق الصواريخ من قبل المسلحين الفلسطينيين
 قتلت قوات االحتالل مطلوبين من سرايا القدس، حسبما ذكـرت مـصادر             :غزة 30/9/2005الحياة   وأضافت

واعتقلـت قـوات االحـتالل       .امنية اسرائيلية، في قرية برقين قرب جنين، هما نضال خلوف وسامر شـلبي            
  .مطلوباً ليل االربعاء الخميس من رام اهللا ونابلس وجنين وبيت لحم12

الطيران الحربي االسرائيلي عن شن غارات حقيقية ووهمية على غزة اعتباراً من ليـل              الى ذلك، لوحظ توقف     
ما يعني ان مصر نجحت في التوسط بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي لوقف التـدهور               . الخميس -االربعاء

في اعقاب  الخطير في االوضاع على االرض، بعد ان ضغطت الواليات المتحدة على اسرائيل لوقف هجماتها،               
  .وقف الهجمات الفلسطينية

توعدت شهداء األقصى وسرايا القدس، إسرائيل بـرد         :30/9/2005األيام الفلسطينية    في   كتب محمد بالص  و
  .وصفته بالمزلزل، على جريمة اغتيال الشهداء الثالثة

وقـع باسـم    وقال بيـان     :غزة وليد عوض  وجنين   نقالً عن مراسلها في     30/9/2005القدس العربي وذكرت  
غـزة   كتائب كافة وحداتها العسكرية فـي     الكتائب شهداء االقصي سرايا الشهيد القائد ياسر عرفات بانها تدعو           

وشـدد البيـان     .والضفة للرد السريع والمزلزل علي هذه الجريمة البشعة بحق قادة المقاومة في جنين الصمود             
االستشهادية في كل مكان من فلسطين المحتلة وأنها        كتائب تؤكد تمسكها بسالحها ومواصلة عملياتها       العلي أن   

 . حل من التهدئة التي أعلنتها الفصائل الفلسطينية
  
 الشرطة الفلسطينية تبدأ بانهاء المظاهر المسلحة .4

 عالء حسني ان الشرطة بدأت هاعلنما :  ا ف بنقال عن غزة  من 30/9/2005 القدس العربينشرت
واضاف ان التعليمات  .ة وتحديدا مدينة غزة لمنع اي مظاهر مسلحةاالنتشار في كافة شوارع قطاع غز

واضحة وستتم مصادرة واتخاذ االجراءات القانونية بحق اي قطعة سالح تظهر في الشوارع الن سالح 
وقال توفيق ابو خوصة انه تم توقيف عدد من .  ضبط ثالث مخالفاتىواشار ال .المناضل له وقته وزمانه

  . فتحى الالمخالفين ينتمون
الشرطة نجحت في احتواء خالف مع مـسلحين        أن  : زة من غ  فتحي صباح  30/9/2005 الحياة   وذكر مراسل 

فبعد مفاوضات، تم سحب المسلحين من المنطقـة مـن          . من كتائب االقصى حاولوا تنظيم استعراض عسكري      
 انه  , طوابير المرافقين  في رده حول   ,قال عالء حسني  و. دون تنظيم االستعراض، ومن دون مصادرة اسلحتهم      

عندما تكون الدولة مستقرة فال داٍع للمرافقة الكبيرة، لكن نحن في بلد فيه خطر على المسؤولين الن السالح ما                   
 .زال منتشراً
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 محمد الهندي   هوضحإلى ما أ  : وكاالت نقال عن      غزةمن   30/9/2005 الغد األردنية     مراسل حامد جاد وأشار  
الـى ان    راش وأ . ايضا هار المسلحة ستنتهي في المهرجانات واالحتفاالت الخاصة ب       ان حركته اكدت ان المظاه    

   . بترتيبات لعقد مؤتمر حوار للفصائل في القاهرة في تشرين الثاني المقبلهمالوفد المصري ابلغ
  
  منزل عرفاتطلقون النار على مسلحون ي .5

وتوقعـت   .حراس منزل موسى عرفـات    اطلق اربعة مسلحين مجهولين النار على احد        :  فتحي صباح  -غزة  
  .منهل نجله ، رسالة موجهة الى ذلكمصادر امنية ان يكون 

  30/9/2005الحياة 
  

   برصاص قوات الشرطةأحد لم يصب :أبو خوصة .6
نفى توفيق أبو خوصة االنباء التي تحدثت عن سقوط شهيدين برصاص قوات الشرطة أثنـاء محاولتهـا                 : غزة

  .تسلل الى داخل الخط االخضر قرب معبر المنطارتعقب مجموعة مسلحة حاولت ال
  30/9/2005الحياة 

  
  عباس والمجالي يبحثان في غزة تطورات األوضاع .7

 على آخـر تطـورات   هوأطلع.  استقبل محمود عباس، أمس، عبد السالم المجالي، في غزة:غزة ـ  حامد جاد
وثمن المجالي دور وجهود     .فصائل بالتهدئة األوضاع، في ضوء التصعيد اإلسرائيلي، مشيراً إلى التزام كافة ال         
وقال خالل زيارة قام بها برفقة جبريـل         .السلطة في الحفاظ والسيطرة على طول الحدود المصرية الفلسطينية        

وأكد بـان عبـداهللا     . ن ما يحدث على ارض فلسطين من أحداث وتطورات، فانه بالطبع يهم األردن            أالرجوب  
ليلة القادمة بزيارة تل أبيب، والمناطق الفلسطينية، من اجل دفع عملية السالم إلـى              الثاني سيقوم خالل األيام الق    

 .األمام والمساهمة الفاعلة في خفض حدة التوتر، موضحا بأن هناك ترتيبات تجري من أجل تسوية معبر رفح                
  بترا

  30/9/2005الغد األردنية 
  هل نسلم سالحنا كي يذبحنا شارون؟: أبو العينين .8

بابو مازن الذي يدرك تماما اي اخطـار تحـدق           أكد سلطان ابو العينين ان الثقة كبيرة       :بيه البرجي  ن -بيروت  
بالمخيمات، مؤكدا االحترام الكامل للسيادة اللبنانية، لكن السالح الذي معنا هو لحماية انفسنا فقط، فهل نـسلمه                 

يرفضون اي بحث في حل الميليشيات        فتح في عين الحلوة      مسؤولي حركة  يشار إلى أن     .لكي يذبحنا شارون؟  
وتسليم السالح خوفا مما ينتظر الفلسطينيين، وان كان العديد من القادة يقرون بأن السيناريو الموضوع يلحـظ                 

هذا فضال عن الوجود الفاعل لحماس في المخيم، كما ان حركة الجهاد لها حضورها، واي                .التوطين والتوزيع 
  .المخيم امام رهانات خطيرةتفكير في سحب السالح يعني وضع 

  30/9/2005القبس الكويتية 
  
  قوات االحتالل تعتقل أنصار الحركة اإلسالمية .9

أكدت مصادر مطلعة في القدس أن سلطات االحتالل اعتقلت خالل األيام الثالثة الماضية عدداً               :القدس المحتلة 
  .بهامن أنصار الحركة اإلسالمية في المدينة والقرى والبلدات المحيطة 

  29/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  المتابعة توقف اإلضراب عن الطعام في القدس   .10

أعلنت لجنة المتابعة العليا في مؤتمر صحفي، أمس، عن حل الخيمة وفـك اإلضـراب عـن    : عبد المنعم فؤاد 
طة في أحـداث هبـة       تورط أفراد من الشر    حولالطعام، وذلك في أعقاب قرار إعادة النظر في نتائج التحقيق           

  .القدس واألقصى
  29/9/2005صوت الحق والحرية 

  
   امرأة فلسطينية اجهضت جراء الغارات على غزة21 .11

، منـذ بـدء   س حالة إجهاض أجريت في مدينة خانيون21 قالت مصادر طبية فلسطينية أن :غزة ـ  حامد جاد
، أمس أن حاالت اإلجهاض ارتفعت في       وأعلن مدير مستشفى مبارك    .الغارات الجوية اإلسرائيلية على القطاع    

  د ب ا .، منذ بدء الغارات بمعدل أربع حاالت في اليوم%100مدينة بنسبة ال
  30/9/2005الغد األردنية 

  
  قوات االحتالل تقتحم عدة منازل في الخليل  .12

 ة، اقتحمت، وقالت مصادر أمنية، إن قوة عسكري . اقتحمت قوات االحتالل، عدة منازل في مدينة الخليل:الخليل
وأوضحت أن  .منازلالمنطقة جبل كرباج، ونفذت عمليات دهم وتفتيش دقيقة طالت عدداً غير محدود من 

 .عمليات الدهم شملت حقوالً مجاورة، بذريعة التفتيش عن مواد ممنوعة
  29/9/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  الحريري عرضت مع صيادين فلسطينيين منعهم من العمل  .13

استقبلت بهية الحريري امس وفدا من صيادي االسماك الفلسطينيين، يرافقهم عضو قيادة حماس علـي               : صيدا
 بعد منعهم من الـصيد،      تهموعرض الوفد معانا  . بركة وامين سر اتحاد عمال فلسطين ورئيس رابطة الصيادين        

 ووعـدت الحريـري بمتابعـة       .ذلك بوضع حد ل   وامما انعكس سلبا على اوضاعهم الحياتية والمعيشية، وطالب       
  .الموضوع

  30/9/2005النهار اللبنانية 
  

  اعتقال فتاة من طولكرم  .14
ادها إلى جهة يقتاو , اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فتاة من مدينة طولكرم، بعد مداهمة منزلها:طولكرم
 .مجهولة

  29/9/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  لطعام احتجاجاً على عزلهااسيرة تبدأ إضراباً عن ا .15
أفادت االسيرة آمنة منى لمحامية نادي األسير في سجن الرملة بأنها شرعت باضراب مفتـوح عـن                 : رام اهللا 

وأوضحت ان قرار عزلها جاء اثـر        .الطعام احتجاجاً على عزلها المفتوح بقرار تعسفي من قبل ادارة السجون          
 بعد ان قامت احـدى الـسجانات بـشتم االسـيرات فقامـت             حالة قمع وحشية تعرض لها سجن تلموند للنساء       

كما تمت معاقبتهن بإغالق قسم البنات وقطع المياه والكهرباء لمدة يوم كامل ومنع              .االسيرات بضرب السجانة  
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من جهة اخرى طالب االسير المريض نادر سالم صبيح كافـة المؤسـسات     .االسيرات من الخروج الى الفورة    
  .قاذ اوضاع االسرى المرضى في هذا السجنالحقوقية التدخل الن

  30/9/2005األيام الفلسطينية 
  

  توزيع منح جامعية على أبناء األسرى المحررين في رام اهللا  .16
نظمت مجموعة االتصاالت الفلسطينية بمدينة البيرة حفالً لتوزيع المنح الجامعية على أبناء األسرى  : رام اهللا

 .سرى المحررينالمحررين بالتعاون مع جمعية األ
 ديناراً أردنياً للمنحة الواحدة، توزع 350 منحة جامعية، بواقع 50إن عدد المنح بلغت : وقال أحمد أبو غوش

وأكد  .على أبناء األسرى، إضافة إلى قيام مجموعة االتصاالت بتأثيث المقر العام لجمعية األسرى المحررين
منح على مستحقيها، بعيداً عن العالقات الشخصية واألنانية أن الجمعية ضربت مثاالً في الشفافية بتوزيع ال

والمحسوبية، مطالباً مجموعة االتصاالت بتخصيص مبلغ ثابت لصندوق التعليم التابع للجمعية لتصبح شريك 
 .أساسي وثابت لألسير المحرر

ره أعلن عن وقام رئيس الجمعية بتكريم رئيس مجلس إدارة مجموعة االتصاالت صبيح المصري، الذي بدو
 . منحة75زيادة المنح إلى 

  29/9/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  احياء الذكرى الخامسة لشهداء هبه االقصى شمال الخط االخضر .17
 عربيـا فـي     13احيا المئات فلسطينيي الخط االخضر امس الذكرى الخامسة لمقتـل           : ب.ف.القدس المحتلة ا  
وانطلق المتظـاهرون مـن      .ة فتح التحقيق مع المسؤولين عن عملية القتل        مطالبين باعاد  2000تشرين االول   

اهالي الضحايا ونواب في الكنيست االسرائيلي وهم يحملون الرايات السوداء واالعالم الفلسطينية في مـسيرة               
  .من قرية جت في المثلث باتجاه بلدات باقة الغربية وام الفحم والناصرة

  30/9/2005العرب اليوم 
  

   في غزة تحذر من الـمخاطر االستراتيجية لخطة شارون لالنسحابندوة .18
إبراهيم ابراش، خالل ندوة سياسية نظمتها مجموعة غزة للثقافة والتنميـة إلـى أن              . نبه د : غزة أسماء الغول  

وزاد أن   .خطة شارون لالنسحاب ليست مجرد إخالء مستوطنين، بل هي خطة اسـتراتيجية بعيـدة الــمدى               
هرب من غزة، بل خرج بإرادته ألنه تأكد أن مشروعه في غزة فاشل، إضافة إلى رغبته بإلهـاء      شارون لـم ي  

وأكد رغبة شـارون     .الشعب الفلسطيني عن خطط أخرى تتعلق بالضفة الغربية والجدار الفاصل وتهويد القدس           
ة إلى ساحة مواجهـة     في أن يصبح االنسحاب بديالً عن اتفاقية أوسلو والقرارات الشرعية للدولة، وتحويل غز            

وأوضح أن الهدف اآلخر من االنسحاب يتعلق بتحويل غزة إلى دولة            .داخلية وبؤرة صراع بين جميع الفصائل     
مؤقتة، داعياً السلطة الفلسطينية إلى إعالن دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة وأن تبدأ بممارسة الـسيادة                 

ـمغتربين لربط فلسطينيي الشتات بالوطن، مضيفاً أن سؤال مـا          كما اقترح إقامة وزارة شؤون لل      .في القطاع 
الحل سؤال تاريخي، وأن إصالح الشأن الفلسطيني يقتضي القضاء على الفساد السياسي واالقتصادي واالتفـاق               

  .على استراتيجية وطنية
  30/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  حماس تهدد وجود السلطة الفلسطينية: بيريز .19
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 حذر بيريز امس من ان حماس يمكن ان تحل محل السلطة الفلسطينية اذا لم تتوصل هذه الى                  : اف ب  ،تل ابيب 
واعتبر خالل لقاء مع وزير الداخلية االلماني اذا لم تسيطر السلطة على حماس،              .احتواء النفوذ المتزايد للحركة   

كيل تحـالف مـع منظمـات       وقال من الخطأ االعتقاد ان في االمكان تش        .فان حماس هي التي ستسيطر عليها     
وال يمكن تنظـيم    .  ليس مقبوال ان يستخدم طرف صندوق االقتراع والطرف االخر البندقية          :واضاف .ارهابية

وخلص الى القول ال يمكن اقامة دولة في داخل الدولة وال جيش فـي               .انتخابات ديموقراطية على هذه الشاكلة    
  .ماس والجهادوكرر دعواته الى السلطة لنزع سالح ح.داخل الجيش

  30/9/2005الرأي األردنية 
 

  شارون ينفي أي انسحابات أحادية بعد استفسارات اميركية  .20
أعلن شارون، أمس، عدم تنفيذه خطوات  :آمال شحادة -القدس المحتلة 30/9/2005الخليج اإلماراتيـة  نشرت  

الوحيـدة للـسالم مـع      سياسية إضافية بعد االنسحاب من غزة واعتبار خريطة الطريـق الخطـة الـسياسية               
وقال إن على السلطة الفلسطينية االلتزام ب خريطة الطريق وسلوك الطريق، الذي اتبعته إيرلنـدا                .الفلسطينيين

في تجريد الجيش الجمهوري االيرلندي من سالحه والعمل على تفكيك التنظيمات الفلسطينية وتجريـدها مـن                
  .سي من شأنه ان يضع حدا للوضع المترديسالحها، مهددا من دون ذلك لن يكون اي تحرك سيا

وكان شارون يرد على تصريحات اطلقها فركاش وجلعادي واراد، الذين دعوا إلى مواصـلة تنفيـذ خطـوات         
واعتبر شارون هذه التصريحات مجرد شائعات، وقال هناك        . احادية الجانب وحتى تحويل ذلك إلى استراتيجية      

وحـال   .حيدة القائمة وليس هناك خطة افضل منها لمستقبل إسرائيل        فقط خطة خريطة الطريق وهذه الخطة الو      
اطالق التصريحات طلبت الواليات المتحدة من شارون تقديم توضيحات حولها، وقال شـارون لقـد عبـرت                 
الواليات المتحدة عن دهشتها اذا كانت إسرائيل تنوي تغيير الخطة التي تم االتفاق عليها وقد قمنا بعمل كبيـر                   

  .                  الوضعلتهدئة 
يرى محللون اسرائيليون إن    : 30/9/2005الغد األردنية  أضافت   برهوم جرايسي ونقالً عن مراسلها في القدس      

قادة جيش االحتالل يدفعون باتجاه الشروع بخطوات احادية الجانب لتحديد الحدود مع الضفة بـشكل احـادي                 
طيط في الجيش العميد ديكل إن البـدائل الـسياسية امـام            وقال رئيس قسم التخ   . الجانب ومن دون مفاوضات   

البديل األول تجميد العملية السياسية الى حين فحص نوايا وامكانيات الـسلطة الفلـسطينية،              : اسرائيل هي ثالثة  
اما البديل الثالث فهو ان تشرع اسرائيل بخطـوات احاديـة            .والبديل الثاني هو االلتزام بخطة خارطة الطريق      

ويـضيف إن  .  ألنه حتى عندما حاولت اسرائيل تنسيق انسحابها من غزة فقد دخلت في مـسار ممـل      الجانب،
الخطوات احادية الجانب هي االفضل السرائيل، ولكن مثل هذه الخطط ال يمكن الشروع بهـا قريبـا بـسبب                   

  .االنتخابات التشريعية القريبة في السلطة الفلسطينية واسرائيل
هذه التصريحات أثـارت    أن  تل أبيب نظير مجلي      نقالً عن مراسلها في      30/9/2005الشرق األوسط   وذكرت  

 تدفق سفراء الدول األجنبية، خصوصا الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي فـي تـل              حيثردود فعل فورية،    
. وبدا أن السفير األميركي قلق بـشكل خـاص        . أبيب، على مكتب شارون يحاولون معرفة ما وراء أقوال أراد         

ومع أن شارون طمأن الـسفراء بأنـه        . وطلبوا استفسارات عاجلة حولها   . قد صدمتهم أقوال مستشار شارون    و
متمسك بـ خريطة الطريق وليس لديه خطة أخرى، فقد طلب اليه الـسفير األميركـي الجديـد، أن يـصدر                    

  . تصريحات علنية بهذا الموقف وعدم ترك األمور عائمة في الغرف المغلقة
  

  !  ولمرت البناء في القدس الشرقية؟هل يعارض أ .21
اذا : قال اولمرت ومن خالل جلسات قديمة نشرت بروتوكوالتها اليوم انه يعارض البناء في القـدس الـشرقية                

اردنا ان نهيء أنفسنا عمليا ونعرف ما هي احتماالت بناء جدي في القدس الشرقية، فانا اقول ان االحتمـاالت                   
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ليس سهالً مثل هذا التصريح ولكنـي اعتقـد         . ن هذه األمور واضحة للجميع    ويجب أن تكو  . تقترب من الصفر  
  . باننا مجبرون ان نقول هذه االمور

التي تحدد البناء في المساحات التي ضمتها اسرائيل        " سفادي"وجاءت هذه االقوال من خالل جلسة بحثت خطة         
دي من اجل تطبيق سفادي لـن نـستطيع          اذا لم نفعل جاه    :وقال اولمرت .  الى القدس الغربية   1992في العام   

   .مستقبالً تطبيق أن نحفظ القدس عاصمة السرائيل
  30/9/2005 48عرب 

  
  إسرائيلي يدين العدوان   ناشط سالم .22

أكد لطيف دوري سكرتير لجنة الحوار اإلسرائيلي  الفلسطيني أن اسـتمرار العـدوان الـسافر علـى                  : نابلس
التهدئة وتأجيل عملية السالم والعودة إلى دوامة العنف، مطالبا المجتمـع           الفلسطينيين سيؤدي إلى القضاء على      

الدولي واللجنة الرباعية بالتدخل الفوري إليقاف هذا العدوان الشاروني والضغط عليه للبـدء بتنفيـذ خريطـة                 
ـ     . الطريق لكي نصل إلى تحقيق السالم العادل بين الشعبين اإلسرائيلي والفلـسطيني            صائل وأشـاد باتفـاق الف

  .الفلسطينية على مواصلة التزامها بالتهدئة
  30/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
  اسرائيل تفتتح موقعا اثريا قرب الحرم القدسي .23

 قال مسؤول اسرائيلي امس الخميس ان اسرائيل ستفتح قريبا موقعا أثريا تحت االرض قـرب                :القدس المحتلة 
 الـى انـدالع انتفاضـة راح        1996تتاح نفق اثري فيها عام      الحرم القدسي الشديد الحساسية في منطقة ادى اف       

وسيتم فتح حمام االغتسال اليهودي الذي يرجع الى القرن االول الميالدي فـي              .ضحيتها عشرات الفلسطينيين  
واعرب عدنان الحسيني مدير اوقاف القدس عن اعتراضه على هذا الموقـع             .موقع يمتد موازيا لحائط البراق    

وزعم ارييه بـانر     . الحفريات خطيرة على بنيان المسجدين ومثل هذه االجراءات غير شرعية          وقال ان  .الجديد
في اسرائيل ان حمام االغتسال اليهـودي ال يمـر اسـفل            ) البراق(المسؤول في مؤسسة تراث الحائط الغربي       

  .الحرم الشريف وال يعرضه للخطر
ل ان نفتحه للجمهور خالل الشهر القـادم او خـالل           وقال بانر هذا كشف مهم جدا من حقبة الهيكل الثاني ونأم          

  ).القصى(مدعيا ان حكومته لن تفعل اي شيء في اتجاه جبل المعبدا . شهرين
  30/9/2005الغد األردنية 

  
  شاس ستدعم الميزانية في حال اإلستجابة لمطالبها  .24

قى ظهر اليوم مـع رئـيس       قالت مصادر إسرائيلية أن شارون، بدأ الخميس، جولة محادثات سياسية، حيث الت           
وجاء أن يشاي قد قال أن شاس ستصوت         .حركة شاس، إيلي يشاي، وناقش معه تصويت شاس على الميزانية         
وقد تقرر أن تتواصل اإلتصاالت وأن يتم        .من موقعها في المعارضة مع الميزانية في حال اإلستجابة للمطالب         

ولمرت، لمناقشة إجراء تغييرات في الميزانية بشكل يتيح        ترتيب لقاء في األيام القريبة يجمع شارون ويشاي وأ        
  .لشاس أن تدعم الميزانية

 في حين صـرح     .وأشار مراقبون إلى أن شارون معني بالتقرب من شاس من أجل ضمها إلى ائتالف مستقبلي              
س يشاي إلذاعة الجيش أن الوقت غير مناسب لإلنضمام إلى الحكومة، وأضاف أنه ال يوجد مجال لدخول شـا                 

إلى الحكومة لعدة شهور، كما ال يوجد مجال إلحداث تحول ملموس في السياسة الخطيرة والمدمرة للحكومـة،                 
  .على حد قوله

  29/9/2005 48عرب 
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  النيابة العامة تطلب نقل المقبرة بدالً من نقل الشارع   .25
لعليـا نقـل قبـور مـن المقبـرة      اقترحت النيابة العامة اإلسرائيلية أمس الخميس واثناء التدوال في المحكمة ا       

في حـين علـم ان هنـاك        . اإلسالمية في بيت دجن إلى مكان آخر من أجل شق شارع يمر من فوق المقبرة              
  . مخططًا إلقامة شقق سكنية وشق شوارع داخل أرض المقبرة 

طع وعلى  لقد أبدينا رفضنا القا   : وقال رئيس مؤسسة األقصى السيد أبو شيخة الذي حضر وقائع جلسة المحكمة           
الفور إلقتراح النيابة أوال بسبب حرمة نقل القبور من أماكنها، ثم أننا نعتبر أن إقتراح نقل القبور هـو بمثابـة                     
تهجير لألموات، من جهتنا قدمنا اقتراحا بواسطة محامي مؤسسة األقصى بإيجاد بديل وتغيير مـسار الـشارع       

  .بحيث يكون بمحاذاة المقبرة وخارج حدودها
  30/9/2005 48عرب 

  
  مزوز يهدد بنبش قبور الشهداء تحت غطاء استكمال التحقيق  .26

هدد المستشار مزوز، ومن خالل مقابلة منحها لهآرتس اليوم الجمعة بانه من الممكن أن تضطر النيابة العامـة                  
خطوة وافادت أنباء أن هذه ال     .2000 اعادة فتح قبور شهداء اكتوبر       2000وبضمن التحقيق في احداث اكتوبر      

وقال مصدر رفيع في مركز عدالة القانوني لحقوق االقلية العربية في اسـرائيل             . ستنفذ ضمن التحقيق ليس إال    
ان رأي مزوز يتغير بشكل سريع من دعم كامل لتقرير وحدة التحقيق مـع الـشرطة الـى فحـص الملفـات              

وفيما يتعلق بنبش قبور الشهداء      .ئيواستكمال التحقيق وهذا بحد ذاته ال يضبف اي ثقة للجمهور بالجهاز القضا           
وفي حال كانت هناك حاجة لذلك فعندها يجـب فحـص           . قال المصدر انه ليس واضحا بعد من ان هناك حاجة         

وطالـب   .الموضوع واستشارة خبراء دوليين ومدى تأثير ذلك على تقدم التحقيق وهل هنـاك ضـرورة ام ال                
لفور لالطالع عليها واي فحص للملفات في نيابة الدولة هـو           المصدر مزوز بتسليم عدالة مواد التحقيق على ا       

  .  امر غير قانوني
  30/9/2005 48عرب 

  
  فتح التحقيق ضد مدرسة دينية يهودية  .27

على اثر الشكوى التي تقدم بها المحامي عالء حيدر أمر نائب المدعي العام للدولة شاي نيتسان الشرطة بفـتح                   
ـ        نيڤدينية يا التحقيق ضد المدرسة الحكومية ال      ضـد   صرية في حيفا، بشبهة مناصرة اإلرهاب والتحريض للعن

 الشكوى حول العديد من الطالب الذين يدرسون في هذه المدرسة، والذين يحضرون الـى               وتمحورت. العرب
المدرسة بمالبس تظهر عليها شعارات تنادي لمقاطعة شراء المنتوجات من العرب، وكذلك شعارات خطيـرة               

وفي شكواه شدد حيدر على أن المدرسة لم تقـم بفعـل أي             . تتماثل مع المنظمة اإلرهابية كهانا    أخرى تناصر و  
 . شيء أو عمل لوقف هذه الظواهر، والتي تعتبر جرائم وفق قانون العقوبات وأوامر منع اإلرهاب

  29/9/2005صوت الحق والحرية 
 

     اإلنترنتالضباط اإللكترونيون يهددون بتدمير موقع شارون على  .28
تتواصل ردود الفعل على الساحة اإلسرائيلية بعد األزمة العنيفة التي فجرها العديد من الـضباط                :أحمد إبراهيم 

والعسكريين في وحدة الحرب االلكترونية التابعة للجيش والذين هددوا بتدمير مواقـع الـوزارات الـشركات                
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حسين أوضاعهم االقتصادية ورفـع رواتـبهم       والمؤسسات اإلسرائيلية عبر الويب إن لم تعمل الحكومة على ت         
  ·الشهرية والمكافئات التي يحصلون عليها

لة هامحشاف اإلسرائيلية المتخصصة في مجال الكمبيوتر أشارت في تقرير لها إلى مـدى خطـورة هـذه                  مج
القضية خاصة في ظل األزمات االقتصادية التي يتعرض لها هؤالء الضباط نتيجة لـضعف الرواتـب التـي                  

   .يحصلون عليها مقارنة بالمهندسين والخبراء في أي شركة أو مؤسسة إلكترونية مدنية أخرى
وهدد شارون أي ضابط الكتروني بالفصل والتعرض للمحاكمة العسكرية حالة استمراره في إطالق التهديـدات               

 وأدت هذه التصريحات إلى وصول األزمة بين الحكومة وهؤالء الضباط االلكترونيين لطريـق              .ضد الحكومة 
لفصل وعدم تحركه جدياً من أجـل       مسدود حيث استمروا في تهديداتهم حالة استمرار شارون في التلويح لهم با           

 ولم يتوقف األمر عند هذا الحد بل هدد هؤالء الضباط صراحة بتدمير موقع شارون وموقـع                 .تحسين رواتبهم 
الجيش اإلسرائيلي وموقع وزارة الدفاع وغيرها من المواقع الحساسة األخرى عبر الويب حالة استمرار األزمة               

ء الضباط ويدعى يهودا كوفرباسور هدد صراحة بتدمير ما أسموه بـ           التي يتعرضون إليها، حتى أن أحد هؤال      
البني التحتية التكنولوجية إلسرائيل واخترق كافة المواقع الحصينة لها عبر الويب إن استمر شارون في تجاهل                

   .مطالبهم
 وعدا بتـسوية    وأثارت هذه التهديدات غضب العديد من المسئولين العسكريين بداية من موفاز وحالوتس اللذان            

هذه الطلبات خاصة وأن هؤالء الضباط االلكترونيين قد يتسببون فيما اسمه حالوتس بـ الكارثـة التكنولوجيـة      
  .على إسرائيل حالة تنفيذهم لتهديتاتهم

المثير أن المجلة كشفت عن عقد عدد من هؤالء الضباط االلكترونيين الجتماعات سرية مع بعض من الهاكرز                 
يوتر اإلسرائيليين من أجل بيع برامج التحصينات السرية التي تتزود بها عـدد مـن المواقـع                 وقراصنة الكمب 

 آالف دوالر للبرنامج الواحد، األمر الـذي        10اإلسرائيلية الهامة عبر الويب مقابل مبالغ مالية تصل إلى قرابة           
رة حل هذه األزمة بصورة سريعة       وطالبت المجلة بضرو   .يعني تدمير للقوة التكنولوجية التي تتمتع بها إسرائيل       

 وبالتالي يظهر هذا التقرير األزمة التكنولوجية التـي         .حتى ال تتكبد إسرائيل خسارة مالية مع حساسية المواقع        
 .تتعرض لها تل أبيب، وهي األزمة التي باتت تهدد موقع شارون ذاته

  29/9/2005االتحاد االماراتية 
  

   في أعمال عنف ماحش تغلق ملف رجال الشرطة متورطين .29
قالت مصادر إسرائيلية أن ماحش أغلقت أربعة ملفات تحقيق تم فتحها ضد رجال شرطة متورطين في أعمـال          
العنف المؤسفة التي وقعت في قرية المغار الجليلية قبل عدة شهور، بذريعة أنه ال يوجد أدلة كافيـة لتقـديمهم                    

   !للمحاكمة
  29/9/2005 48عرب 

  
   بين مصر وغزةئيلكهرباتفعيل مشروع الربط ا .30

الفلسطيني أمس على اتفاق يقضي بتفعيل مشروع الربط        نظيره  قع وزير الكهرباء والطاقة المصري و     و: القاهرة
الكهربائي بين الشبكة المصرية وشبكة غزة من خالل تحديث الدراسات الفنية التي تم اعـدادها لتنفيـذ هـذا                   

 فـي   ,تفاق فان الجانب الفلسطيني سيقوم بتوفير البيانات الفنية       وقال الوزير المصري انه بموجب اال     . المشروع
حين يقوم قطاع الكهرباء المصري بإعداد التصميمات الهندسية والدراسات الفنية وتحديد االستثمارات المطلوبة             

مشروع مع االمانة العامـة لممثلـي       الوأضاف انه ستتم مناقشة     . لعرضها على الجهات المانحة بمعرفة السلطة     
  بترا .دول الربط السباعي

  30/9/2005الغد األردنية 
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  دعم عربي لعضوية فلسطين كمراقب في منظمة التجارة العالمية  .31
ـ رام اهللا حصلت السلطة على دعم عربي لكي تصبح عضوا مراقبـا فـي منظمـة    :  عبد الرؤوف أرناؤوط 

فقوا باإلجماع خالل اجتماع عقد في عمان       وقال سنقرط إن وزراء االقتصاد والتجارة العرب ات        .التجارة الدولية 
 حضور في المؤتمر الذي ستعقده المنظمة الدولية فـي هـونج            هاعلى السعي لدعم موقف فلسطين وأن يكون ل       

وأشار إلى أن منظمة األونكتاد أبدت استعدادها للمساعدة في تهيئة فلسطين لالنضمام             .كونج في ديسمبر المقبل   
 عربية استعدت أن تقدم كل المساعدات الفنية التي يحتاجها االقتـصاد الفلـسطيني              وأكد أن دوالً   .منظمةالإلى  

  .لتنظيم تشريعاته
  30/9/2005الوطن السعودية 

  
  مركز إعالم وجمعية حقوق المواطن ينظمان صحافة في مرمى النار  .32

 دراسـية بعنـوان      نظم مركز إعالم بالتعاون مع جمعية الدفاع عن حقوق المواطن يوم الجمعة الماضي حلقة             
صحافة في مرمى النار حول دور الصحفي في تغطية الصراعات، وبدأ النقاش حول الكيفية التي يتم بها تغطية                  
الممارسات اإلسرائيلية في مناطق االحتالل من وجهة نظر مبادئ وقوانين حقوق اإلنسان والمواثيـق الدوليـة                

  . التي تعرف جرائم الحرب
  30/9/2005 48عرب 

  
 ة في صيدا تضامناً مع االنتفاضة واعتصام في شاتيال تظاهر .33

نظمت القوى الطالبية اللبنانية والفلسطينية في صيدا والمخيمات تظاهرة طالبية وشعبية شارك فيها التنظيم 
الشعبي الناصري، الحزب الشيوعي اللبناني، الحزب السوري القومي االجتماعي والحزب الديموقراطي الشعبي 

لطالبية الفلسطينية، تضامنا مع االنتفاضة الفلسطينية في عامها السادس ورفضا للعدوان االميركي والمنظمات ا
ورفع . الصهيوني وتدخل السفارة االميركية في الشؤون اللبنانية ودعما للمقاومة في لبنان وفلسطين والعراق

تحدث امين سر فصائل منظمة . نيةالمشاركون فيها الفتات نددت بتدخل السفارة االميركية في الشؤون اللبنا
التحرير في الجنوب خالد عارف مؤكدا تمسك الالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان بحق العودة ورفض 

وأكد ابو علي طالل باسم المنظمات الفلسطينية االستمرار في مقاومة االحتالل ومواجهة . مشاريع التوطين
 . يا العربيةالمخططات االميركية التي تستهدف القضا

وأحيت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين المناسبة، بلقاء سياسي وشعبي أقيم في قاعة المركز الثقافي 
وأكد المتحدثون التمسك بخيار المقاومة ونددوا بالعدوان االسرائيلي المتواصل . الفلسطيني في مخيم عين الحلوة

 .ها، اعتصاما في مخيم شاتيالونظمت الجبهة للغاية نفس. على الشعب الفلسطيني
   30/9/2005السفير 

  
  الحملة العالمية لمقاومة العدوان تدعو الى نصرة الفلسطينيين  .34

اصدرت االمانة العامة لـالحملة العالمية لمقاومة العدوان امس بياناً عن التدهور االمني الخطر في فلـسطين                 
 تستهدف االبرياء والمدنيين بذريعة مالحقة قـوى        تتعرض فلسطين هذه االيام لحملة عسكرية شرسة      : جاء فيه 

المقاومة الفلسطينية في غزة، وقد خرق الكيان كل االعراف والمواثيق وقرر تصعيد الموقف العسكري واالمني               
وتـصدياً لهـذه   (...). ضد الشعب الفلسطيني االعزل رغم االدعاء الصهيوني المزعوم باالنسحاب من غـزة          

جددة والمتكررة تدعو الحملة الى التصدي لهذه الغارة الصهيونية المقيتـة، كمـا تـدعو               الغارة الصهيونية المت  
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الشعوب العربية واالسالمية الى ان تهب لنصرة الشعب الفلسطيني االعزل واعادة القـضية الفلـسطينية الـى                 
اي شـكل مـن     وتدعو الحملة الى تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وقطع         . مركز االولويات ومحور االهتمامات   
  . اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني

  30/9/2005النهار اللبنانية 
  

 افتتاح فعاليات أسبوع األقصى السابع  .35
استغرب الداعية الشيخ أحمد القطان ان تعلن الكويت وتقول في اجهزة اعالمها انها آخر : نافل الحميدان كتب

ع المقاطعة مع اسرائيل حتى تتدفق البضائع اليهودية الى دولة سوف تقوم بالتطبيع وانها آخر دولة ستفتح وتمن
التصريح  الكويت معربا عن اسفه ازاء هذا التصريح مشيرا الى انه كان يفترض السكوت على سماع مثل هذا

وتساءل في كلمة ألقاها مساء امس  .حتى يبقى للجيل المسلم رمز الستمرار تلك المقاطعة وعدم الحديث عنها
.. تاح فعاليات اسبوع االقصى السابع الذي تنظمه جمعية االصالح االجتماعي تحت شعار االقصىاالول في افت

 .ماذا ننتظر؟ ايعقل ان يأتي نظيف شريف عفيف ثم يقول أنا آخر من يزني اذا زنا الجميع معقبا أعوذ باهللا
 .ه مشيرا، هنا تكون الخطورةووصف القطان االمر بالكارثة التي يعاني منها الجيل المسلم اليوم بتساقط رموز

 طارق سويدان ان ما اثبته ابطالنا في غزة وفي فلسطين اوصل الى نتيجة محسومة .ومن ناحيته، اكد الداعية د
وواضحة جدا وهي ان المقاومة اذا صمدت، مهما قدمت من تضحيات ومهما تعب الناس وانهكوا من الصراع 

رج اليهود من جنوب لبنان بالمفاوضات وال بالحلول السلمية، موضحا انه لم يخ .والحصار، فستحرر فلسطين
وكذلك لم يخرج الصهاينة من غزة بالمفاوضات وال باوسلو، وانما اخرجتهم الضربات الموجعة، مبينا ان 

تكونوا تألمون فانهم يألمون كما نألمون وترجون (شعبنا في فلسطين يتألم ونحن نتألم ثم تدارك تاليا قوله تعالى 
ورأى ان اسرائيل سوف تستمر بعنجهيتها دون ان تلتفت الى مجلس امن وال الى امم  ). اهللا ما ال يرجونمن

وقال  .متحدة، معتبرا ان التفات االسرائيليين الى المنظمات العالمية وتطرق االعالم اليهم مسألة ثانوية
كنوا، الفتا بقوله ولوال العمليات سيحاولون ان يأخذوا ما استطاعوا وسيحاولون ان يحققوا اهدافهم ما تم

مضيفا ان امل اليهود اآلن فلسطين، كما ان  .االستشهادية المباركة لحققوا ذلك، لكن هذا الذي اقض مضجعهم
 .فلسطين نفسها بدأت تتناقص عليهم

 30/9/2005الوطن الكويتية 
  

  تمر إسرائيلي في الكويت عشية رمضان المبارك .36
ميرا القبس في الكويت وجود منتجات تمر مكتوب على علب توضيبها صنعت            رصدت كا  :كتب محمد اإلتربي  

.. انهـا لذيـذة   : ولدى سؤال صاحب هذه البضاعة عن مصدر شرائها، تحفظ على االجابة، وقال           . في اسرائيل 
  .وهذا ما يهمني اوال واخيرا، ال سيما اننا على ابواب رمضان المبارك، والتمر اللذيذ مطلوب بشدة

  30/9/2005ويتية القبس الك
  

  موسكو تلعب دور الوساطة بين دمشق وتل أبيب .37
أثار تزامن زيارتي رئيس األركان السوري العماد علي حبيب ورئيس مجلس األمـن             :  أشرف الصباغ  ،موسكو

وذهبـت  . القومي اإلسرائيلي جيور إيالند لموسكو توقعات بوجود دور وساطة روسي بين سوريا وإسـرائيل             
يبة من وزارة الخارجية الروسية إلى التأكيد بأن كال من الضيفين التقيا رئيس هيئة األركان               بعض المصادر القر  

العامة للقوات المسلحة الروسية، وهو ما يؤكد بدرجة أو أخرى أن موسكو قد بدأت تأخذ على عاتقهـا بعـض                    
  .أوراق اللعبة الشرق أوسطية، وخاصة في الجانب السري منها

  30/9/2005الوطن السعودية 
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  على الفلسطينيين أنسنة خطابهم اإلعالمي في واشنطن  : خليل جهشان .38

اكد رئيس اللوبي العربي في الواليات المتحدة ان العمل االعالمي في الـساحة             :  وديع عواودة  -القدس المحتلة   
رق االوسـط،   االمريكية طالما شكل تحديا فلسطينيا بسبب هيمنة امريكا المتزايدة على المسيرة السلمية في الش             

 .وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر كيف نخاطب العالم؟ الذي نظمته السلطة في رام اهللا مطلـع االسـبوع                  
 مليون امريكي يعيشون في دولة معقـدة تتـشابك        290واعتبر ان مبعث هذا التحدي يتعلق بمحاولة التأثير في          

واوضح انـه وفقـا     . اخلية وسياسات خارجية  فيها توجهات السلطات ومصالح مختلفة للرأي العام ومتطلبات د        
 في المائة من االمريكيين ما زالوا يؤيدون حق الفلـسطينيين         55 الى   50الستطالعات رأي اكاديمية حديثة فإن      

واشار إلى ان الفلسطينيين كشعب يحظـون بـدعم         .  بالمائة في سنوات التسعين    67بإقامة دولة مستقلة، مقابل     
 42 من السلطة، داعيا الى أنسنة الخطاب االعالمي الفلسطيني في امريكا، وافاد بأن              اكبر لدى االمريكيين اكثر   

 في المائة مع الفلسطينيين، معتبرا      18 الى   14من االمريكيين اليوم يتعاطفون مع االسرائيليين مقابل        % 52الى  
اصبوا العداء لعرفات فيما يعادي      في المائة ن   66ان  : وقال .ان النسبة االخيرة ال يستهان بها وانها قابلة للزيادة        

 في المائة   67 في المائة منهم ان عباس جاد  في التعاطي مع السالم مقابل              68كما يرى   .  في المائة عباس   16
وشـدد علـى اهميـة     . في المائة عملية السالم في المنطقة49يرون بجدية شارون في القضية ذاتها فيما يؤيد     

كما دعا المسؤولين الفلسطينيين الى تجاوز      . توظيفها في الساحة االمريكية   تدريب كوادر اعالمية في فلسطين و     
 والظهور بصورة اصحاب حق واقوياء يعانون من نقاط ضعف واوجاع، مشددا على االبتعـاد               ,خطاب التباكي 

عن الظهور بصورة البطل، كذلك دعا الى استغالل الجاليات الفلسطينية في الشتات وتجنيدها فـي المواجهـة                 
  . العالمية بعد اقامة دائرة تنسيق وطنية خاصةا

  30/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

  عالقاتنا مع اسرائيل خدمة للفلسطينيين والعرب: تونس وتركيا .39
اردوغان ومحمد الغنوشي لم  :جمال المجايدة من ابوظبي عن مراسلها 30/9/2005 القدس العربينشرت
بوظبي امس من القول بان العالقات الدبلوماسية لبلديهما مع اسرائيل  خالل زيارتيهما الرسميتين الي اايتردد

وقال اردوغان ان لقاءاته مع المسؤولين االسرائيليين تتركز حول الحل . هي خدمة لمصلحة القضية الفلسطينية
ائمة  ان اسرائيل دولة قائمة بذاتها، بجانب ذلك دولة فلسطين ايضا قىالسياسي في الشرق االوسط، واشار ال

من جانبه قال الغنوشي حول .  حل ال بد من االعتراف بهذا الحقى للوصول الى ار,واضاف .في نظر تركيا
  .شارونل رغم الدعوة التي وجهت ونشاركي سوف همالمشاركة العربية في قمة المعلوماتية ان

 بين تونس وإسرائيل،  الغنوشي انه ال خالف مباشراًهأعلنما : رويترزنقال عن  30/9/2005 السفير وأضافت
وان بالده على استعداد تام لالعتراف بإسرائيل وإقامة عالقات طبيعية معها إذا منح الشعب الفلسطيني حقوقـه                 

 . وقال بقدر ما يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه يكون التطبيع. في إطار الثوابت العربية
  

 فاتالحدود اللبنانية ـ السورية تحت المعاينة بالرجال والطوا .40
نفى مسؤول امني لبناني صحة المعلومات المتداولة في لبنان عن وجود عمليات : البقاع ـ من عفيف دياب

وقال ان البالد مكدسة وبالتالي ال , تهريب لالسلحة عبر المعابر والمسالك البرية وتحديداً من االراضي السورية
 وكلنا يعلم ان لهذه ,بذلكقيادة العامة تقوم سمعنا ان الجبهة الشعبية ـ ال: واوضح .داعي لعمليات تهريب

المنظمة ولغيرها مكاتب ومراكز عسكرية منتشرة ولديها مستودعات اسلحة وبالتالي ال يمكن لها ان تقوم 
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واظهرت جولة  .تهريب ولفت االنظار االمنية نحوها وخصوصاً ان الحدود خاضعة ومنذ فترة لمراقبة مشددةالب
  . الجهزة االمن اللبناني المختلفة على طول الحدود البرية مع سوريةميدانية حركة غير عادية

  30/9/2005الرأي العام الكويتية 
  

  واشنطن تدعو حماس إلى التغيير  .41
 عدم صحة ما يتـردد مـن أن         خارجية االميركية أكد مدير االعالم والسياسة العامة في ال       :كتبت  حنان البدري   

 قناعة بذلك،   هموقال، كل األطراف المشاركة في عملية السالم، لدي       . طافاالنسحاب اإلسرائيلي سيكون آخر الم    
 ال بد أن    هاموقف من حماس أكد، أن المشكلة هي أن       الوحول   .نعلم أنها عملية طويلة لسوء الحظ، لكنها مستمرة       

عـاً  طب. للدخول في عملية سياسية   ها  هناك مجال واسع ل   : هل هي حزب سياسي أم منظمة مقاومة، وقال       : تقرر
وتعتبرها منظمة إرهابية، لكن يحدث أحياناً أن تكون هناك مشاركة مدنيـة سـلمية ألحـزاب                ها  واشنطن ضد 

وحول مزاعم قيام سوريا بتحفيـز       .متطرفة، وهنا فإن القرار للشعب الفلسطيني وللحكومة لحل هذه التناقضات         
 كآلة للضغط على إسرائيل     هم تستعمل من دون شك، أن سوريا كانت     :  فلسطينية لتصعيد المقاومة، أجاب    تيارات
وأكـد   .التصريحات ولكن هذا في نفس الوقت منطقي      هذه  قد ال نتفق مع     : أضافو . هم، وأحيانا تجمد  هاوغير

وكشف انه ستتم رؤية تقدم واضح وايجابي في        . بهان زيارة ابو مازن لواشنطن مهمة للغاية فبوش يثق كثيرا           
  .األشهر القليلة المقبلة

  30/9/2005إلماراتية الخليج ا
  

 محلل البنتاغون يقر بإفشاء معلومات سرية الى إسرائيل  .42
وقال المتحدث باسم المحكمة ان . أعلنت محكمة فدرالية اميركية أمس، ان لورنس فرانكلين سيقر بذنبه

  ا ب . سيكون األربعاء المقبليهاالستماع إل
  30/9/2005السفير 

  
  صحيفة سورية تهاجم كالم موفاز  .43
انتقدت صحيفة الثورة السورية امس كالم موفاز عن استمرار احتالل مرتفعات الجوالن السورية إلـى               : ا.ب.د

األبد، وقالت إن هذا التصريح يؤكد عدم رغبة إسرائيل في تحقيق السالم في المنطقة وتحديها لألمـم المتحـدة                   
  . على الشرعية الدولية وقراراتهاأين هي ردود فعل الدول التي تدعي الحرص: تتسائل و.والمجتمع الدولي

  30/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

  ! هل تتعلم؟... حماس .44
  وحيد عبد المجيد. د

الرؤية السياسية يضعها في مواقف حرجة من وقت إلى آخر، ولكنه يكبد قضية فلـسطين               " حماس"افتقاد حركة   
من أن االنسحاب من قطـاع غـزة        فبالرغم  . خسائر طول الوقت، حتى عندما تحين فرصة لتحقيق مكسب ما         

يحقق مصلحة إسرائيلية أمنية واستراتيجية، كان في إمكان الفلسطينيين أن يجنوا منه مكسباً إذا توافقوا على أن                 
  .لدولتهم التي قدموا تضحيات هائلة من أجلها" بروفة"يجعلوا هذا القطاع نموذجاً ناجحاً يمثل 

 فهذه الرؤية هي بمثابة     ن يروا الطريق الذي يتعين عليهم أن يسلكوه؟       ولكن أنى لمن تعوزهم الرؤية السياسية أ      
مرة أخرى عندما أصرت على استفزاز رئـيس الـوزراء          " حماس"ترشد إلى هذا الطريق الذي فقدته       " بوصلة"

اإلسرائيلي المأزوم داخلياً، عبر خطاب يؤكد أنها هزمته فهرب منسحباً، ومن خالل سلوك يوحي بأنها تستطيع                
  .سيطرة على قطاع غزةال
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الذي تنـسب فيـه إلـى    " حماس"ولنبدأ بخطاب . فأما الخطاب فهو ليس صحيحاً، وأما السلوك فهو ليس رشيداً     
 2000وشتان بين قرار إيهود باراك االضطراري لالنسحاب من جنوب لبنـان فـي عـام                نفسها ما ليس لها،     

اب من قطاع غزة الذي كان عبئاً على إسرائيل منذ          لتفادي مزيد من الخسائر، وقرار شارون االختياري لالنسح       
وهذا عبء يعود إلى طابع القطاع نفسه وظروفـه، ولـيس إلـى             . أصالً" حماس"احتاللها له، أي قبل أن تولد       

 .بإسرائيل" حماس"هزيمة ألحقتها 
فـال تـستطيع    أن يباهي بأنه أرغم إسرائيل على االنسحاب من جنوب لبنان،           " حزب اهللا " فإذا كان في إمكان     

لقد حولت مسار انتفاضـة األقـصى فعـسكرتها         . أن تنسب إلى نفسها إنهاء االحتالل في قطاع غزة        " حماس"
ودفعت باتجاه اعتماد نمط رئيس للعمل المسلح، وهو العمليات االنتحارية أو االستشهادية، في محاولة الستنساخ               

مل تراجع هذه االنتفاضة ونجـاح إسـرائيل فـي          وكان هذا أحد أهم عوا    . في جنوب لبنان  " حزب اهللا "تجربة  
وربما كان ممكناً أن يحدث االنسحاب من قطاع غـزة هربـاً مـن              . استعادة زمام المبادرة الميدانية والسياسية    

قد أدركت أن انتفاضة مدنية، وليست مسلحة، هي التـي تقـض مـضاجع              " حماس"المقاومة بالفعل، لو كانت     
  . أيضاً في الضفة الغربيةاالحتالل ليس فقط في غزة ولكن

أن الكـالم   " حماس"غير أن مثل هذا اإلدراك كان يقتضي رؤية سياسية غائبة، وبسبب غيابها، لم يعرف قادة                
لقد تعود كثير من العرب أن يحققوا بـالكالم مـا ال يـستطيعون          . ليس مجانياً في أي وقت أو تحت أي ظرف        

 عن الهزيمة التي ألحقتها بإسرائيل وفرضت عليها أن تفـر           "حماس"وهذا هو مؤدى خطاب     . إنجازه في الواقع  
ولكن هذا الخطاب جاء في وقت ال يستطيع شارون تحمله ألن خصومه يـستخدمونه إلشـعال نـار             . من غزة 

  .سعياً إلى إقصائه من رئاسة هذا الحزب" ليكود"الغضب ضده في داخل حزب 
لتجعله منطلقـاً لحربهـا     " حماس" ترك قطاع غزة لحركة      فالوقود الذي يوفر الطاقة لهذه الحملة هو أن شارون        

االستعراضـي بعـد    " حماس"وجاء سلوك   . بحرية أكثر من ذي قبل    " اإلرهاب"ضد إسرائيل وقاعدة لممارسة     
  .االنسحاب ليعطي الحملة ضد شارون في حزبه، وفي أوساط اليمين عموماً، المزيد من الوقود

، على نحو ال    "كسر العظم "في صراع إسرائيلي داخلي وصل إلى مرحلة        حركتهم أداة   " حماس"وهكذا جعل قادة    
وهم، في ذلك، افتقدوا الحس السياسي البـسيط، ولـيس فقـط            . يمكن أن يحصدوا من ورائه إال خسائر صافية       

  . الرؤية السياسية
عراض توقع أن يلجأ شارون إلى تصعيد عسكري شديد في حال إقـدامهم علـى اسـت               " حماس"كان سهالً لقادة    

الذي شـهد   " ليكود" ساعة على اجتماع مركز      48الذي خططوا له يوم الجمعة الماضي، أي قبل أقل من           " القوة"
" حماس"وهكذا أتاحت ممارسات    . أكبر انقسام في تاريخ هذا الحزب على خلفية قضية االنسحاب من قطاع غزة            

سائر جديدة كان ممكناً تجنبها، مثلمـا       الالسياسية فرصة لشارون لتوجيه ضربة واسعة تلحق بقضية فلسطين خ         
كانت هذه الحركة نفسها في غنى عما أصابها في صورتها، وليس فقط في قادتها وكوادرها، عندما تراجعـت                  

فهل تستوعب  . خالل يومين عن تهديداتها المفتوحة وأعلنت وقف عملياتها ضد إسرائيل انطالقاً من قطاع غزة             
  حالها وال تتعلم؟أم تبقى على .. الدرس هذه المرة

29/9/2005االتحاد االماراتية   
 

  !وثنيَّة السالح .45
 جواد البشيتي

، التي تضر وال تنفع، نراها في الخطاب العقائدي ـ السياسي لدى تنظيمات فلسطينية ذات نفـوذ   "الوثنية"إنَّها 
عظُـم، ال يـستحق هـذا       ، مهما   "، فالسيف "الجهاد اإلسالمي "و" عظيم، كحماس " جهادي"شعبي واسع، وتُراٍث    

  . السيف، مصيره أن يستعبده السيف" ألَّه"ال يستحقِّون هذا الـمصير، فمن " مؤلِّهوه"، و"التأليه"
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بين " حرب أهلية "إسرائيل ولو عبر    " نحاِرب"سنظلُّ  : على أن تحملهم على القول اآلتي     " الوثنية"لقد أوشكت هذه    
، ولو كانت عاقبـة     "مظاِهر وجودنا العسكري والقتالي   "، و "مسلَّحينا"، و "سالحنا" بـ   سنظلُّ نحتفظ . الفلسطينيين

  "!حرب أهلية"ذلك الدخول في 
نَعلَم وهذا ِعلْم في منزلة اإليمان أن إسرائيل، وفي عهدها الشاروني على وجه الخصوص، ال تفهم غير لغـة                   

 الـمفاوضات أو ِمن غير مفاوضات ما ليس في وسعهم أخْـذه            القوة العسكرية وأنَّها لن تعطي الفلسطينيين في      
  . منها بالقوة العسكرية، وبالـمقاومة في أشكالها كافَّة

ونَعلَم أنَّها لـم تُضرب عسكرياً بما يكفي لجعلها تَنْظُر إلى الـمشكلة القومية للشعب الفلسطيني بعيـون تـشبه               
، التي جنَحت لسلـم يجِحـف كثيـراً        "السلطة الفلسطينية "نَّما عيون   وإ" الجهاد اإلسالمي "و" حماس"ليس عيون   

  . هو الذي أنْبتَ الحاجة إليه" الواقع الصخري"بالفلسطينيين وحقوقهم القومية، وإن كان 
 األوان،  نَعلَم كل ذلك، وغيره ِمن الحقائق الـمرة والـمريرة، ولكن ما ينبغي لنا أن نَعلَمه، اآلن، وقَبَل فـوات                 

       أجل، أن َل، وِمنقَب تصفع"هو أنَّك "       تملك ِمن أن ينبغي لك كة ورباط الخيل  "عدوقطـع  "ما يردعه عـن     " القو
الصفعة صفعتين       "رأسك يرد لك تضربه بـ       . ، فال بأس ِمن أن 33ال بأس ِمن      صاروخاً، فتُصيب خمسة ِمـن 

بصفعتين، فخسارة ِمن هذا القبيل تتكبدها يمكن تعويضها، كما يمكـن           " الصفعة"أفراده بجراح، إذا رد لك هذه       
  ". النصر"جعلها طريقاً إلى 

التي يتمنَّاها الفلسطينيون، ولكن ما نيلها بالتمنِّي، فالحرب التي أعدها لهم شارون، الذي هـو               " الحرب"هذه هي   
       عوبفضل، إخراجـه الـمـستوطنين والجنـود        هوية زماننا الدولي واإلقليمي والعربي، وشرع يخوضها، ب ،د

اإلسرائيليين ِمن قطاع غزة، هي حرب الجبناء، الذين لديهم ِمن وسائل الـموت والدمار ما يمكِّنهم ِمن تـدمير                  
 نفسها" الضحية"، والقضاء على أهله، عن بعد، وِمن دون أن يتكبدوا خسائر تُذْكَر، فهل تعلُِّل               "القطاع"وإحراق  

  ! ، التي يدين بها العالَم، كذباً ونفاقاً؟"أوهام الديانة الرابعة"بـ 
  ! ؟"طيراً أبابيل"على شارون، " السماء العربية"هل تَنْتَِظر، كمن ينْتَِظر سقوط السماء على األرض، أن تُرِسَل 

قراطية، التي تنبح علينـا، ِمـن   ، وخروج القيم والـمبادئ الديم"الضمير العالـمي واإلنساني"أم تَنْتَِظر صحوة   
  !أجداثها؟

عن بعـد، وال يـردع      " حرب التدمير واإلبادة  "، وجوداً واستعماالً، ال يحمي قطاع غزة وأهله ِمن          "السالح"هذا  
قد يردعها عن اقتحام الــمدن والقـرى والــمخيمات،          . إسرائيل الشارونية عن شنِّها والـمضي قُدماً فيها      

  ! ينيين في الشوارع واألزقَّة، ولكن أليس هذا بالشيء الذي ال تُفكِّر فيه إسرائيل وال تريده هنا؟ومقاتَلة الفلسط
ومع ذلك، ال بد ِمن تنظيم هذا السالح، وحامليه ومستخدميه، في طريقة تفيد، أوالً، في تعزيز القدرة الدفاعيـة                   

لذي ِمن هذا النمط، كما تفيد فـي إظهـار وتأكيـد            االجتياح البري ا  ) أو احتمال (الفلسطينية في مواجهة خطر     
  . السيادة األمنية والعسكرية للسلطة الفلسطينية

أقوى وأشد رهبة وتـأثيراً ِمـن    " سالحين"كما يحتاجون إلى امتالك     . الفلسطينيون يحتاجون اآلن إلى هذا وذاك     
مسيحية "، التي فيها ِمن     "اومة الشعبية الشاملة  الـمق"، و "الديمقراطية: "هما" السالحان"وهذان  ". صواريخ القسام "

  . ما يكفي" فَن كالوزفيتس"ما يكفي، وِمن " الـمسيح
أو (سـقوط   "أن يتبـصروا عواقـب      " السيف الـمسلول "على التخلي عن    " الحرب األهلية "وعلى الذين فضلوا    

) أو إسـقاط  (هو ذاتـه سـقوط      )" أو اإلسقاط (وط  السق"عليهم أن يعلـموا أن هذا      ". السلطة الفلسطينية ) إسقاط
وعلـيهم أن يعلَمـوا أن      ". خيار الحل عبر التفاوض   "، و "خيار الحل عبر الـمقاومة العسكرية    : "معاً" الخيارين"

  "! السيادة الـمطلقة للخيار الشاروني"هذا وذاك هو ذاته ) أو إسقاط(سقوط 
30/9/2005األيام الفلسطينية   

  
  مسوغات ترشيد المقاومة.. نوات على االنتفاضةخمس س .46
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  صالح محمد النعامي
على وقع استئناف عمليات االغتيال وحمالت االعتقال والقصف العشوائي، يحيي الفلسطينيون الذكرى الخامسة             

، وما  إلى أين تتجه المقاومة الفلسطينية    : واليوم، كما في الماضي يطرح السؤال الهام      . الندالع انتفاضة األقصى  
مدى مساهمة آليات العمل المتبعة من قبل حركاتها في تقريب الشعب الفلسطيني من تحقيق الحد األدنـى مـن                   

وهل تخضع عمليـات   األهداف الوطنية، أم أن هذه اآلليات باتت تباعد بين الفلسطينيين وتحقيق هذه األهداف؟
ت اآلالف من الجرحى والمعاقين واعتقال       شهيد وعشرا  3800العتبارات رشيدة بعد سقوط أكثر من        المقاومة

آالف المناضلين وتدمير أالف المنازل على مدى عمر هذه االنتفاضة؟ وما يتوجب على هذه المقاومـة عملـه                  
لضمان بقائها حتى تحقيق الحد األدنى من األهداف الوطنية المقبول فلسطينياً والمتمثلـة فـي إقامـة الدولـة                   

 وقطاع غزة؟ وهل هناك ثمة بدائل أخرى غير المقاومة يمكـن أن تـساهم فـي                 الفلسطينية في الضفة الغربية   
  ؟"فك االرتباط"تحقيق هذه األهداف، السيما بعد استكمال تنفيذ خطة 

  من يملك زمام المبادرة؟

بعد خمس سنوات على انطالق االنتفاضة يبدو جلياً أن الدولة العبرية توشك على استعادة زمام المبـادرة فـي                   
وسرعان ما تبين خطـأ تقيـيم حركـات المقاومـة           ". فك االرتباط " الشعب الفلسطيني بعد تنفيذ خطة       مواجهة

فقد وفرت الخطة هامش مناورة واضحا للدولة العبرية في  .النعكاسات هذه الخطة، ومبالغتها في تقدير رمزيتها
شكل حر في مراكمة الردع ضد      مواجهة حركات المقاومة، وأصبح بإمكان تل أبيب استغالل فائض القوة لديها ب           

فالدولة العبرية تعتبر أنها باتت متحررة من الكثير من االعتبارات التي كانـت             . المقاومة تحديداً في قطاع غزة    
عند الرد على عمليات المقاومة، وبالذات على الـصعيد الـدولي           " فك االرتباط "تضعها في الحسبان قبل تنفيذ      

. أن لديها غطاء دولياً للرد على عمليات المقاومة المنطلقة مـن قطـاع غـزة   فإسرائيل تشعر اآلن  .واإلقليمي
، "فك االرتبـاط  "وتستمد تل أبيب التشجيع من موقف الكثير من األطراف الدولية التي باتت تعتبر أنه بعد تنفيذ                 

 عـن ذلـك     فإن الكرة انتقلت للملعب الفلسطيني، وأن على السلطة أن تقوم بنزع سالح المقاومة، كما عبـرت               
اللجنة الرباعية مؤخراً، وأنه في الوقت الذي ال تقوم فيه السلطة بذلك فإن من حق إسرائيل الرد على عمليـات                    

ويشكل الصمت الدولي عن العمليات الواسعة التي قامت بهـا   .المقاومة المنطلقة من القطاع بكل ما تراه مناسباً
في نفس الوقت فإنه لم     .  على صحة الحسابات اإلسرائيلية    دليالً" أول الغيث "في قطاع غزة مؤخراً ضمن حملة       

لم يعد " فك االرتباط"فبعد تنفيذ  .يعد هناك أهداف إسرائيلية بإمكان حركات المقاومة أن تضربها في قطاع غزة
هناك مستوطنات وقواعد عسكرية يمكن قصفها أو تنفيذ عمليات تسلل نوعية فـي قلبهـا، ونـصب كمـائن                   

في نفس الوقت فإن العمليات المنطلقة من القطاع تنحصر         . جنود أثناء تحركهم في أنحاء القطاع     للمستوطنين وال 
في إطالق الصواريخ على المستوطنات اليهودية الواقعة داخل الخط األخضر، ومثل هذه العمليات على الرغم               

م وسائل لـم تـستخدم طـوال        من محدودية تأثيرها، فإن إسرائيل تعتبرها مبرراً لقيامها بردود كاسحة باستخدا          
إلى جانب كل ذلك فإن العمليات المنطلقة من قطـاع غـزة            . انتفاضة األقصى، خاصة استخدام المدفعية الثقيلة     

تؤذن بتهاوي اإلجماع الفلسطيني حول المقاومة، حيث أن السلطة الفلسطينية تحمل حركات المقاومـة تبعـات                
اع غزة رداً على إطالق الصواريخ، على أمل أن يجر ذلـك ردة             العمليات التي يقوم بها جيش االحتالل في قط       

ومن نافلة القـول إن   . فلسطينيا19ًفعل جماهيرية، كما حدث في أعقاب انفجار جباليا الذي أسفر عن استشهاد 
التجاذبات الداخلية الفلسطينية حول عمليات المقاومة المنطلقة من قطاع غزة، قد تمهد الطريق لفتنـة داخليـة                 

من ناحية ثانية فإن    . سطينية ال تساهم إال في تراجع القضية الوطنية، ويعزز في المقابل موقف الدولة العبرية             فل
 توجيه ضربات موجعة ألهـداف      -من ناحية نظرية  -الضفة الغربية هي الساحة التي بإمكان حركات المقاومة         

 المستوطنات التي يقطنها عـشرات اآلالف       ففي الضفة تتواجد عشرات   . االحتالل سواء داخلها أو انطالقاً منها     
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فـي نفـس    . من المستوطنين، فضالً عن انتشار عشرات القواعد العسكرية التي باإلمكان توجيه ضربات لهـا             
الوقت فإن متاخمة مناطق الضفة للعديد من المدن اإلسرائيلية الكبرى جعل من السهل على المقاومين الوصول                

التي شنتها قوات االحـتالل     " السور الواقي " أنه من ناحية عملية، ومنذ حملة        إال. إلى قلب هذه المدن وضربها    
 وما تالها من حمالت متصلة، قد تقلصت قـدرة          2002من العام    نيسان/ضد حركات المقاومة هناك في أبريل     

ثـر  حركات المقاومة على الفعل في الضفة الغربية إلى حد كبير، وانخفض عدد عمليات المقاومة هناك إلى أك                
ليس هذا فحسب، بل إن حركة كبرى مثل حركة حماس لم تنجح على مدى عامين ونصف في تنفيذ  %.80من 

إال عمليات معدودة داخل الضفة أو انطالقاً منها، بعد أن تم الزج بكل من يشتبه في أن له عالقة بالحركة فـي                      
ع وتيرة ومستوى عمليـات االغتيـال   والذي بات واضحاً أن الدولة العبرية لم تتجرأ على رف .غياهب السجون

ضد قيادة الحركة في قطاع غزة والتي طالت مؤسسها وزعيمها الشيخ أحمد ياسين وخلفه الدكتور عبد العزيز                 
الرنتيسي مطلع العام الماضي، إال بعد أن أدرك صناع القرار فيها أن قدرة حماس على الرد انطالقاً من الضفة                   

ومن البديهي أن األمور زادت تعقيداً بعد       . دومة، وهذا لألسف ما تبين أنه صحيح      الغربية أو فيها تكاد تكون مع     
  . إقامة جدار الفصل العنصري في قلب الضفة الغربية

 ترشيد توجبه التحديات

إن ضمان بقاء المقاومة الفلسطينية، ونجاحها في تحقيق أهدافها يفرض على دوائر صنع القرار في حركاتهـا                 
ويجب أن يكون ترشيد عمليات المقاومة هو أهم قرار يجـب   .دة تقييم شاملة للمرحلة الماضيةالقيام بعملية إعا

استخالصه، وذلك لضمان بقاء المقاومة لتواصل دورها في حفظ القـضية الوطنيـة الفلـسطينية، والتـصدي                 
اومـة لـثالث    واعتقد أنه يتوجب إخضاع عمليات المق     .لمخططات حكومة االحتالل الهادفة لتصفية هذه القضية      

وفيما يتعلق بالمكان، فإن أول ما يتوجب حسمه هو         . وطبيعة األهداف، والزمان  , المكان: اعتبارات أساسية هي  
فتقريباً يكاد ينحصر العمل المقاوم انطالقاً من القطاع اآلن بعـد           . مستقبل العمل المقاوم انطالقاً من قطاع غزة      

صحيح أنه من حـق     . إطالق الصواريخ ذات األثر المحدود جداًً     استكمال تنفيذ خطة فك االرتباط، في عمليات        
المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الرد على الجرائم التي يرتكبها جيش االحتالل في الضفة، لكـن إذا كانـت                   
ممارسة هذا الحق ستؤدي إلى إلحاق ضربات قاصمة وموجعة بالمقاومة، مقارنة باألثر الذي ال يكـاد يـذكر                  

طالق الصواريخ، فإنه باإلمكان ضبط النفس وعدم توفير المبـررات إلسـرائيل السـتغالل تفوقهـا        لعمليات إ 
النوعي الستنزاف فصائل العمل الوطني، وحسم المواجهة وتهيئة الظروف لتغلب كفة األطـراف الفلـسطينية               

حقـاً، يجـب أن تكـون       ال يكفي أن تكون م    "فكما تنص القاعدة الذهبية     . التي تكفر بالمقاومة وتستخف بورقتها    
، فإنه من الحكمة أن تعي حركات المقاومة أن العالم إن لم يؤيد ردود فعل إسرائيل القاسية ضد المقاومة                   "حكيماً

والنتيجة أنه سيكون بإمكـان إسـرائيل       . بشكل صريح، فإنه يغض الطرف عنها     " فك االرتباط "في القطاع بعد    
في نفـس الوقـت فـإن       . ف محلي وإقليمي ودولي مناسب لها     مواصلة االنفراد بحركات المقاومة في ظل ظر      

المقاومة انطالقاً من القطاع قد تجر إلى حرب أهلية فلسطينية، فهناك الكثيـر مـن األصـوات فـي الـساحة                 
وبـدالً  ". فك االرتباط "الفلسطينية التي تنادي بمنح فرصة الختبار قدرة السلطة على إدارة القضية الوطنية بعد              

 بشن عمليات المقاومة ذات األثر المحدود، بإمكان الفصائل الفلسطينية مواصلة تذكير الجمهـور              من االنشغال 
، والمتمثلة في بقاء السيطرة اإلسرائيلية على       "فك االرتباط "الفلسطيني والعالم بمظاهر االحتالل في القطاع بعد        

لتحرك السياسي من أجـل إنهـاء هـذه         الجو والبحر والمعابر، وإعطاء السلطة الفلسطينية الفرصة الستغالل ا        
من هنـا فقـد     . المظاهر، وأن تعلن للعالم بما ال يقبل التأويل أنه بالنسبة لها فإن القطاع الزال تحت االحتالل               
وفـي المقابـل    . أحسنت حركة حماس عندما أعلنت عن وقف عملياتها ضد إسرائيل المنطلقة من قطاع غـزة              

 بكل ما أوتيت من قوة استعادة قدرتها علـى العمـل ضـد أهـداف                يتوجب على حركات المقاومة أن تحاول     
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فال خالف على أن الضفة الغربية تخـضع   .االحتالل في الضفة الغربية، سواء جنود االحتالل أو المستوطنين
الحتالل مباشر، وأنه من حق حركات المقاومة وواجبها ضرب االحتالل هناك بكل ما أوتيت من قـوة، علـى          

وهنا نصل لالعتبـار الثـاني المتعلـق بطبيعـة     . وف القاسية جداً التي تمر بها المقاومة هناك       الرغم من الظر  
األهداف التي يتوجب على المقاومة ضربها، فيتوجب أن يـتم التركيـز علـى اسـتهداف جنـود االحـتالل                    

نين هو أكثر   فقد دلت جميع الدراسات التي أنجزت في إسرائيل على أن استهداف الجنود والمستوط            . ومستوطنيه
ما يدفع المجتمع اإلسرائيلي للضغط على الحكومات إلبداء المرونة في كل ما يتعلـق بالـصراع الفلـسطيني                  
اإلسرائيلي، ويعمل على تهاوي االلتفاف الجماهيري حول سياسات الحكومـات اإلسـرائيلية المتعلقـة بهـذا                

دية التي تستهدف المدنيين يتوجـب أن يخـضع         لكن في المقابل فإن تنفيذ عمليات المقاومة االستشها       . الصراع
فكما هو واضـح فـإن      . لحسابات دقيقة جداً، وأال يتم تنفيذ هذه العمليات لمجرد توفر اإلمكانيات الميدانية لذلك            

العمليات االستشهادية التي استهدفت المدنيين ساعدت شارون على بلورة إجماع إسرائيلي داخلي حول سياساته              
 الفلسطيني وتحديداً حركاته المقاومة، وساعدت هذه العمليات دوائر صنع القرار في الدولة             القمعية ضد الشعب  

في نفس الوقت فـإن هـذه       .العبرية في رفع سقف ردودها العسكرية على عمليات المقاومة بشكل غير متكافئ           
 منـه أحـزاب     العمليات أدت إلى دفع المجتمع اإلسرائيلي إلى مزيد من التطرف السياسي، الـذي اسـتفادت              

في نفس الوقـت فـإن هـذه        . وحركات اليمين في استعادة الحكم وتطبيق برامجها السياسية المتعلقة بالصراع         
العمليات تساعد على توفير شرعية دولية لردة الفعل اإلسرائيلية الهادفة دائماً لتجفيف كل المصادر التي ترفـد                 

حيث أنـه يـتم عـرض هـذه      امن مع تحركات سياسية،وتكون هذه العمليات أكثر ضرراً عندما تتز.المقاومة
لكن يمكن القيام بمثل هذه العمليات تحديداً بعد مجـازر كبيـرة            . العمليات وكأنها تهدف إلحباط هذه التحركات     

ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين سواء من قبل جنود االحتالل ومستوطنيه،حيث يمكن تفهم القيام بمثـل هـذه                 
  . ظروفالعمليات في هذه ال

  المقاومة الخيار الشاق والوحيد

، "فـك االرتبـاط  "إن ترشيد المقاومة كضمانة الستمراريتها وتعزيزها، يكتسب أهمية خاصة في مرحلة ما بعد  
ألنه بات واضحاً أنه في هذه المرحلة ال يوجد أمام الفلسطينيين ثمة خيارات أخرى سـوى تكثيـف عمليـات                    

ذات " فـك االرتبـاط   "قناع حكومة شارون بأن محاولتها تحقيق رهاناتها على         المقاومة داخل الضفة الغربية إل    
من هنا فإن تكثيف المقاومة في الضفة       . الوقع الكارثي على الشعب الفلسطيني وقضيته ستواجه بمقاومة شرسة        

 هو الوصفة الوحيدة لمنع شارون من مواصلة إعادة رسم خارطة الضفة لضمان تحقيق أطماع دولة االحـتالل                
التوسعية، وتهويد القدس وإسدال الستار على أي فرصة إلقامة دولة فلسطينية، وفي ظل تجند الكثير من القوى                 
الدولية، وعلى رأسها اإلدارة األميركية لمساعدة شارون في تصفية قضية الالجئين كما تنص رسالة الضمانات               

لبون الفلسطينيين باالنتظـار حتـى تتـوفر        وواضح تماماً أن كل الذين يطا     . التي سلمها الرئيس بوش لشارون    
، يرون أنه من البديهي أن      "خارطة الطريق "الظروف اإلسرائيلية الداخلية التي تسمح بالشروع في تطبيق خطة          

تقوم السلطة في المرحلة األولى من هذه الخطة بنزع سالح المقاومة وتصفية حركاتها، كما عبر عن ذلك بيان                  
إن أحداً ال يمكنه إقناع الفلسطينيين بهجر خيار المقاومة، وانتظار الفرصـة المناسـبة              .اللجنة الرباعية األخير  

لتوفر بدائل سياسية، في الوقت الذي يدل الواقع السياسي في الدولة العبرية على أن التنافس على زعامة الدولة                  
 المقاومة في الضفة يعني في      وعلى العكس فإن تكثيف   . العبرية ينحصر حالياً بين اليمين واليمين المتطرف فقط       

الحقيقة إسداء معروف للمجتمع اإلسرائيلي عبر إعادته إلى رشده، وإقناعه بفك ارتباطه بقوى الظالم والتطرف               
من هنا فإنه من األهميـة بمكـان أن يبـرهن الـشعب             . والفاشية التي يتنافس على زعامتها شارون ونتنياهو      

ل والمتواطئين معها أنه لن يسمح بتصفية قضيته، وأنه لن يقبل بـسجن             الفلسطيني عبر مقاومته، لدولة االحتال    
  .غزة بديالً عن الدولة الفلسطينية كاملة السيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس
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