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  باكستان تقرر اعادة العالقات الدبلوماسية مع اسرائيل 

 وزير الخارجية الباكستاني خورشد محمود قصوري، اثر اجتماعه بسيلفان شالوم، في اسطنبول، قرار اعلن
وحسب !بالده اعادة العالقات الدبلوماسية مع اسرائيل بعد االنتهاء من سحب القوات االسرائيلية من قطاع غزة

ده ابلغت ذلك لرئيس السلطة االذاعة االسرائيلية قال قصوري خالل مؤتمر صحفي مشترك مع شالوم، ان بال
واضافت ان هذا اللقاء جاء بمبادرة من الرئيس الباكستاني برفيز مشرف . الفلسطينية وحصلت على موافقته

وفي حديث  .الذي طلب من رئيس الوزراء التركي ترتيب ذلك خالل زيارة شالوم وقصوري الى اسطنبول
توثيق هذه االتصاالت خالل اعمال الدورة السنوية المقبلة لالذاعة االسرائيلية قال شالوم ان اسرائيل تنوي 
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وانتقدت الجماعة االسالمية الباكستانية قرار بالدها، وقالت ان هذا اللقاء يشكل يوما اسود . لالمم المتحدة
  .لباكستان ويكلل جبينها بالخزي والعار

1/9/2005 48عرب   
 

  التوقيع اليوم على اتفاق فيالدلفي 
 المصري  ،فيما صادقت الكنيست بغالبية األصوات على االتفاق االسرائيلي       : الناصرة 1/9/2005الحياة  نشرت  

 جندياً من حرس الحدود المصري على محور فيالدلفي عقد عمر سليمان سلسلة اجتماعات في               750بشأن نشر   
ر الحدوديـة   القدس مع شارون وآخرين من أركان حكومته تناولت مسألة انتشار الجنود المـصريين والمعـاب              

وقالت االذاعة االسرائيلية ان اسرائيل أبلغـت سـليمان عزمهـا            .االسرائيلية،  والتهدئة على الجبهة الفلسطينية   
االنسحاب من الشريط الحدودي بعد أسبوعين من استكمال انتشار القوات المصرية لكنها تصر على أن تبقـى                 

ضائع عبر معبر رفح، من سيناء الى القطـاع لمنـع           خاض والب شلها السيطرة األمنية واالشراف على هوية اال      
وأضافت ان ثمة اقتراحات عديدة تتم مناقشتها احدها ان يكون االشراف على معبر رفح              . تهريب وسائل قتالية  

الى ذلك،   .مشتركاً، فلسطينياً واسرائيلياً لفترة تجربة الى حين بلورة آليات لمواصلة االشراف، بعد مرور أشهر             
اثناء مناقشة الكنيست طلب الحكومة إقرار االتفاق مع مصر، ان انتشار القوات المـصرية علـى                قال موفاز،   

طول المعبر ال يشكل أي خطر على اسرائيل وان بقاء القوات االسرائيلية فيه ال ينطوي على أي منطق فضالً                   
عزز العالقات األمنية بـين     وزاد ان من شأن االتفاق ان ي      . عن انه يعرض حياة الجنود االسرائيليين الى الخطر       

وزاد ان اسرائيل لن تسمح بدخول دبابات مصرية أو أي عتاد حربي ثقيـل الـى الـشريط                  . اسرائيل ومصر 
وقال ان مهمة القوة المصرية تنحصر في منـع  . الحدودي، كما انه لن تقام فيه مقار عسكرية أو مخازن أسلحة  

ربين أو أي نشاط جنائي آخر من مصر، مضيفاً ان االتفـاق            تهريب وسائل قتالية عبر البحر ايضاً أو تسلل مخ        
وتابع ان انتشار القوات     .مرفق بمذكرة تمنع تقديم أي دعم عسكري أو نقل وسائل قتالية من مصر الى السلطة              

المصرية سيخضع لمراقبة القوات الدولية في سيناء وال داعي ألي قلق، اذ اشـرفت علـى االتفـاق اجهـزة                    
قيادة العسكرية وهو يشكل لبنة في التعاون األمني مع مصر وهو تعاون بالغ األهمية قائم اآلن                االستخبارات وال 

في مواجهة تحديات مشتركة وفي مقدمها محاربة االرهاب، ولهذا االتفاق الجديد مغزى كبير لتعزيز التعـاون                
  .على المستويات كافة

فشلت مهمـة   أاسرائيل  أن   رام اهللا أحمد رمضان    ينقالً عن مراسلها ف    1/9/2005المستقبل اللبنانية   وذكرت  
سليمان في بحث إيجاد حل لعقدة المعابر الحدودية بعد االنسحاب من القطاع، وهي القضية التي تشدد الـسلطة                  
الفلسطينية على ضرورة التوصل الى اتفاق بشأنها يضمن وضعها بيد قوات االمن الفلسطينية وبوجود مصري،               

لم يتوصـل الـى     وواكدت االذاعة ان سليمان اجتمع بشارون وموفاز،         .كون اوروبياً وطرف ثالث يمكن ان ي    
وفي اللقاء الذي عقد بين سليمان وموفاز، قال األخير إن على المصريين اإلهتمـام              .  بشأن المعابر  هماتفاق مع 

وات المصرية علـى    كما قال إن نشر الق     .بأن يحارب الفلسطينيون اإلرهاب ويبذلوا جهداً لمنع تجدده في غزة         
. المحور سيتيح للجيش االسرائيلي الخروج من المحور بشكل متزامن مع االنسحاب العـسكري مـن القطـاع                

 بأن على اسـرائيل  هوطمأن. وبحسب اإلذاعة وعد سليمان خالل اللقاء مع شارون ببذل كل المطلوب من مصر     
زة وتنظيف سيناء من اإلرهابيين والسالح، ألن       أال تقلق ألن القوة المصرية ستهتم بمنع تهريب االسلحة الى غ          

  . وسيتم اليوم توقيع االتفاق نهائياً في مصر .هذه هي مصلحة مصرية تماماً مثلما هي مصلحة اسرائيلية
وفي خطابه أمام الكنيست إنتقد النائب زحالقة، خطة فك اإلرتباط مؤكداً أن إسرائيل ال تنهي بـذلك إحتاللهـا                   

وحول اإلتفاق اإلسرائيلي المصري، قـال بـأن         .لى إحتالل من الخارج، براً وبحراً وجواً      للقطاع، بل تحوله إ   
الحدود بين غزة ومصر هي شأن فلسطيني مصري وليست شأناً إسرائيلياً، ومجرد إحضار اإلتفاق للمـصادقة                

ت تتحمل المـسؤولية    وأكد بأن إسرائيل ما زال    . تحرر تماماً تعليه في الحكومة والكنيست إنما يثبت بأن غزة لم          
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على ما يحدث داخل غزة، وال يمكن للقطاع وسكانه الفلسطينيين ان يتحرروا من وطأة اإلحتالل اإلسـرائيلي،                 
ـ                    تولن تتحسن المرافق الحياتية إذا لم يتم فتح المعابر البحرية والجوية والمعبر اآلمن إلى الضفة، فغـزة كان

وأضاف بأن جميع الخبراء في مجال القانون الدولي قـد أجمعـوا            . سجناً أما اليوم فهو في حالة إعتقال منزلي       
على أن خطة فك اإلرتباط أحادية الجانب، ال تنهي اإلحتالل اإلسرائيلي ما دامت إسرائيل تسيطر على المجال                 

   . البحري والجوي وتمنع التواصل مع الضفة
االسبوع القادم في بناء معبر حدودي في       يبدأ   جهاز االمن االسرائيلي  أن   1/9/2005 48عرب  وجاء في موقع    

وكان سليمان قد عبر في لقـاء مـع          .اقصى جنوب شرق غزة وذلك على الرغم من معارضة مصر والسلطة          
شارون وموفاز عن رفض مصر القتراح اسرائيل يقضي بمغادرة الفلسطينيين للقطاع عبر معبر رفح وبصورة               

الخميس ان هدف االقتراح االسرائيلي هو ان       اليوم  الت هآرتس   وق .حرة على ان يعودوا عبر معبر كيرم شالوم       
. تتمكن اسرائيل من مواصلة التفتيشات االمنية للداخلين الى القطاع واجراء فحص جمركـي علـى البـضائع                

واضافت ان اسرائيل تهدد باخراج غزة من اتحاد الجمارك مع اسرائيل والضفة في حال اصـر الفلـسطينيون                  
. وسيتم الخميس توقيع االتفاق نهائيـا فـي مـصر          .ارة المعبر الحدودي في رفح وحدهما     والمصريون على اد  

  . وسيوقع االتفاق نيابة عن اسرائيل اللواء يسرائيل زيف
 

  انهيار التهدئة يفشل تجربة غزة : القاهرة للفلسطينيين
ر الجانب الفلسطيني من  كشفت مصادر فلسطينية عن ان عمر سليمان حذ:رام اهللا ـ محمد إبراهيم والوكاالت 

وقالت ان سـليمان     .ان انهيار التهدئة، سيؤدي إلى فشل تجربة غزة وسيجلب رداً إسرائيلياً عنيفاً على القطاع             
وقال مسؤول فلسطيني رفيع إن سليمان أبلغ عبـاس         . حذر من فشل استثمار تجربة االنسحاب للتقدم في الضفة        

 إلى حلول وسط بشأن المعابر والمطار من دون أن يعد بحـدوث             بأنه سيفحص مع الجانب اإلسرائيلي التوصل     
. ويسود التشاؤم مكتب أبومازن بسبب تصاعد األزمة داخل الليكود     . اختراق بسبب األزمة التي يواجهها شارون     

 بات على قناعة بأن تقدماً لن يتحقق في ما يتعلق بالقضايا المثارة للبحـث               عباسوقال مسؤول في المكتب ان      
وتلقى أبومازن دعوة أميركية الجتماع ثالثي مع شارون وبوش         .  التحدي الراهن الذي يواجهه شارون     في ظل 

وقالت مصادر فلسطينية ان أبومازن يخـشى الخـروج مـن هـذا             . لدى زيارته المرتقبة إلى مدينة نيويورك     
ي الشارع الفلسطيني   االجتماع من دون تحقيق تقدم في أي من القضايا موضع البحث ما قد يتسبب في إحباط ف                

  . قد يقود إلى انفجار جديد
  1/9/2005البيان  

  
  الطريق طويل وال تنازل عن الثوابت: عباس
 هذه  , قال عباس في كلمة القاها خالل افتتاحه مقر محافظة شمال قطاع غزة في بلدة بيت الهيا                :ب‚ف‚ـ أ  غزة

واشـار  ‚ جر غير شرعية ويجب ان تزال      كلها من اول حجر وحتى آخر ح       1949المستوطنات التي بنيت بعد     
واضاف ‚ الى ان هناك مئات المستوطنات منتشرة وموجودة في كل مكان بالذات تلك التي تحتضن مدينة القدس               

 وتابع ال يمكن ان نهرع من       .امامنا طريق طويل وصعب وعلينا بالصبر والحكمة دون التنازل عن كل ثوابتنا           
ولن نهرول من اجل حل بأي ثمن سنصمد ونستمر بالمطالبة والدعوة           ‚ صةاجل حل حتى ال يقال اننا ضيعنا فر       

  .لتحقيق حقوقنا
  1/9/2005الوطن القطرية 
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 قوات األمن الفلسطينية تنهي استعداداتها لالنتشار
انهت قوات االمن والشرطة الفلسطينية استعدادتها : غزة ـ ا ف ب من 1/9/2005 القدس العربي نشرت

وقال توفيق ابوخوصة أمس ان  .لفاً في المستوطنات والمواقع التي سيخليها الجيش االسرائيلي ا15لنشر قرابة 
واوضح ان اول  . االرض واستالم االراضي المحررةىكافة التحضيرات والتجهيزات جاهزه تماما للتنفيذ عل

اما قوات . ع لهامن سيدخل هم سالح الهندسة والمتفجرات تتبعها قوات الشرطة حيث ستنشيء مراكز ومواق
واضاف انه سيتم نشر قوات من شرطة مكافحة الشغب في  .االمن فستنتشر في محيط المستوطنات من الداخل
عدم لواكد اننا بدأنا من اليوم بوضع اعالنات توعية للمواطنين  .المناطق الخارجية والمأهولة لمنع اي تجاوزات

 خطة االنتشار وتنسيقا ىا مع الطرف االسرائيلي علواضاف ان هناك اتفاق .اعاقة رجال االمن والشرطة
  .مستمرا من خالل غرف العمليات المشتركة في معبر بيت حانون، ومعبر رفح

 ان عمليـة    يه أبو خوصـة مـن     اشار ال ما   :الوكاالت نقال عن    غزةمن   1/9/2005شرق األوسط   ال وأضافت
يلي وقوات االمن الفلسطيني، موضـحا ان حجـم         االستالم والتسلم ستتم في مراسم رسمية بين الجيش االسرائ        

  .قوات االمن الفلسطيني ستحدد حسب الحاجة وحجم المستوطنة المستلمه وحجم المنشآت الموجودة فيها
ل جمال كايد ان القوات االسرائيلية      وق : وكاالت االنباء  نقال عن غزة  من   1/9/2005 االتحاد االماراتية    وذكرت

نها لن تقوم بوضع اي نوع من المتفجرات داخل المستوطنات او االراضـي التـي               ابلغت الجانب الفلسطيني با   
سيتم تسليمها، وانها غير مسؤولة عن قيام احد من المستوطنين بوضع متفجرات في داخـل المـستوطنات او                  

 .االراضي الزراعية
  

  ملف المطاردين سينتهي بعد االنسحاب: السلطة
 بـشكل    غـزة  تهاء االحتالل سينتهي موضوع المطاردين من سكان قطاع       أكدت السلطة، انه مع ان    :  الفت حداد 

وقال عبد الفتـاح حمايـل       .نهائي، النه سيصبح بعد االنسحاب من المحظور على اإلسرائيليين دخول القطاع          
تحرر، ان تـصبح هـذه      ال انه لم يحصل أي شئ جديد فيما يتعلق بهذا الملف ولكن من البديهي بعد                48لعرب  

 . يحظى بدعم دولي كبيـر      لهذا الموضوع  واضاف ان الطرح الفلسطيني    .ت سيادة فلسطينية خالصة   المنطقة ذا 
ـ واشار الى ان هؤالء المطلوبين لن يهددوا امن اسرائيل، كما تحاول ان تزعم، النهم لن يتمكنوا من                    ,دخولال

وبين اليها او الخروج منها فهذه      اما فيما يتعلق بالمعابر البرية التي تربط القطاع بالخارج ودخول االخوة المطل           
 سـواء فـي   واكد ان السلطة تعمل على تأمين فرص عمل لهؤالء المطاردين .مسالة ال عالقة لإلسرائيليين بها 

من جهة اخرى عبر عن تخوفه من تحول قطاع غزة الى منفى مؤكدا فى الوقت نفسه رفـض                   .غزة أو الضفة  
  .قطاعالكأن تقوم بابعاد اشخاص الى  ,السلطة الي اجراء يمكن السرائيل ان تتخذه

  31/8/2005 48عرب 
  

  أبو صفية في تل أبيب بناقش قضية المعابر
بحث سليم أبو صفية مع عدد من المسؤولين  في سلطة الموانئ والمطارات اإلسرائيلية في : غزة ـ  حامد جاد

بين أبو صفية أنه تم االتفـاق علـى   و .نسحابالتل أبيب أمس جملة من القضايا المتعلقة بعمل المعابر ما بعد ا 
  .مضاعفة عدد نقاط الفحص األمني في معبر المنطار وزيادة ساعات العمل

   1/9/2005الغد االردنية 
  

 إطالق اذاعة خاصة باألمن الفلسطيني
 إعالميا من المكتب اإلعالمي للداخلية الفلسطينية لمخاطبة الجماهير عبـر  30يستعد حوالي : غزة ـ رويترز 

وقال أبو خوصة،   .  الكرامة الذي سيشكل حلقة وصل تربط بين قوات األمن وسكان قطاع غزة والضفة             صوت
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ان اإلذاعة التابعة للوزارة ستبدأ البث التجريبي الخاص بها ببث أغان وطنيـة وبالغـات خاصـة بـالوزارة                   
  . وتوقع أن يبدأ البث الفعلي خالل أسبوعين. وارشادات للجمهور

  1/9/2005شرق األوسط ال
  

  صفقة الدفيئاتفيعباس رضخ المالءات بيريس ورايس 
قالت مصادر فلسطينية موثوقة لمراسلة صحيفة هآرتس، ان  : الناصرة ـ القدس العربي من زهير اندراوس

واضافت نقال عن عباس اننا تلقينا . صفقة دفيئات المستوطنين فرضت عليهم فرضا من قبل قوات االحتالل
صفقة اال ال مدار اشهر طويلة القبول بى ان عباس رفض علىواشارت الصحيفة ال . نرفضهاهدية ال يمكننا ان

 ىواضافت ان رايس، قامت هي االخر. بيريس انه رضخ في نهاية المطاف للضغوطات التي مارسها عليه
ب وبموج.  ان التحفظات الفلسطينية نابعة من قضايا سياسية واقتصادية واجتماعيةىونوهت ال. بالضغط

 خارج البالد، ولكن عملية التصدير ىالصفقة، سيواصل الفلسطينيون الزراعة في الدفيئات بهدف تصديرها ال
، األمر الذي سيدر ارباحا كبيرة لهذه ىستتم عبر الشركة الحكومية االسرائيلية وشركات اسرائيلية اخر

الم فياض واذا تبين انها تجني  ان ادارة المشروع ستتم مباشرة من قبل سىونوهت الصحيفة ال. الشركات
ح الكبيرة اوزعم بوعاز كاني من ان الصفقة ستعود باالرب . شركات فلسطينية خاصةىاالرباح فانها ستحول ال

 مليون 75 ان المستوطنين ربحوا في السنة الواحدة من التصدير الي اوروبا مبلغ ى الفلسطينيين، الفتا الىعل
 ذلك ىباالضافة ال. داد لمواصلة استيراد المنتوجات الزراعية من الفلسطينيين استعىدوالر، وان االوروبيين عل

من ناحيته قال المدير العام للجنة . ان شركة المياه االسرائيلية ستواصل تزويد الفلسطينيين بالمياه, قال
 ان ى ال الف دونم من الدفيئات، مشيرا14 انه في قطاع غزة يوجد حوالي ,المساعدات الزراعية للصحيفة

 الفلسطينيين من قبل االسرائيليين، واضاف انه لوال هذه الزيادة االسرائيلية ى فرضت علهااربعة االف دونم من
. في الدونمات فانه كان بامكان السلطة االستثمار في المنطقة من ناحية عدد العمال وتطوير المجال الزراعي

حها اسرائيل وعدد من الدول الغربية لتصدير المنتوجات ان التسهيالت التي ستمن إلى ولفت عاشور في اقواله
 اتفاق بشأنهم ىالزراعية من الدفيئات ستكون ضربة قاصمة للمزارعين في غزة، الذين لم تتوصل السلطة ال

من  .مع السلطات االسرائيلية، األمر الذي سيؤدي الي تأجيج الخالفات االجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني
لمدير العام لشؤون المياه في السلطة ان االتفاق االسرائيلي الفلسطيني حول الدفيئات هو اتفاق ناحيته قال ا

لمحادثات حول اوقال مصدر فلسطيني للصحيفة ان  . الفلسطينيينىسياسي ال اكثر ولن يعود بالفائدة عل
دوا الزام الفلسطينيين ، االمر الذي يثبت ان االسرائيليين اراىالدفيئات جرت بمعزل عن المفاوضات االخر

 .بقبول هذا االتفاق
  1/9/2005القدس العربي  

  
  عشراوي تؤكد التمسك بحق العودة  

عها اجاء ذلك خالل اجتم .أكدت حنان عشراوي، على تمسك شعبنا بحق العودة لالجئين الفلسطينيين:  القدس
لمفروضة على حرية حركة الفلسطينيين  مسألة القيود اهوأثارت عشراوي مع .في رام اهللا، مع ألفارو دي سوتو

منتقدة استمرار الصمت الدولي إزاء مواصلة واستفحال العدوان االستيطاني على القدس . واستمرار الحواجز
نشغال العن اعتقادها بأن المرحلة المقبلة ستشهد غياباً للتحركات السياسية بسبب ا وأعربت .والضفة الغربية

  .دت على تمسك الفلسطينيين بخيار السالمفي االنتخابات، غير أنها أك
  31/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
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  عرفاترجال مالحقات ل
يبدو أن األشخاص الذين كانوا يحيطون بياسر عرفات، فقدوا حصانتهم السياسية، التي كان يوفّرها لهم قـربهم                 

لياً في رام اهللا بتهمة اخـتالس نـصف مليـون           ففايز حماد أحد مرافقيه معتقل حا     . منه وعالقتهم المباشرة معه   
دوالر، ومسؤول المرافقين محتجز في القاهرة بناء على طلب عباس، حيث يتهم بالمسؤولية عن فقـدان أوراق                 

  .ن عملية منظمة ، تجري لتصفيتهميبدو أتقول مصادر مطلعة و. !ووثائق كانت بحوزة عرفات قبل وفاته
  1/9/2005فلسطين المسلمة 

  
   لمنع حماس من المشاركة بانتخابات التشريعي ضغوط
 كشف الدكتور كمال الشرافي رئيس لجان المساندة والحماية األهلية أن لجان المساندة لـديها معلومـات                 : غزة

مؤكدة تتعلق بدفن االحتالل لمواد سامة وخطيرة في مستوطنات قطاع غزة و أن اإلسرائيليين يريـدون إيفـاد                  
المستوطنات نظيفة، مؤكدا إصرار الجانب الفلسطيني على قيام خبراء من األمم المتحـدة             خبرائهم للبرهنة أن    

بفحص هذه المستوطنات، وأشار الى أن هناك ضغوطا دولية لمنع حركة حماس من المشاركة في االنتخابـات                 
 . طالما تمسكت بسالحها

 1/9/2005الحياة الجديدة 
  

  حرير األسرىقانون الخطف القسامي هو الكفيل بت: حماس
وهو الـذي نرفـضه وعملنـا       :  هناك طريقان ال ثالث لهما أمام الحركة، األول         محمود الزهار    قال: خانيونس

وهو طريق  : مراراً وتكراراً على تجنبه وعدم سلوكه وهو االنقالب الدموي، وسفك الدماء الفلسطينية، والثاني            
في نهاية اللقاء إلى الثوابت الفلسطينية وعلى رأسـها         وتطرق  .االنتخابات وصناديق االقتراع التي سنتمسك بها     

مشدداً أن حركته لن تدخر جهداً في العمل على عودة الالجئين واإلفراج عـن األسـرى والمعتقلـين       والقدس،  
إن قانون الخطف القسامي هو الكفيل بتحرير األسرى وجعلهم ينعموا بالحرية وتقر أعين أمهاتهم وذويهم               : قائالً

  .  ستعطاف أحدبهم دون ا
  1/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  فرج عن قيادي في حركة حماسياالحتالل 

 عن الشيخ نايف الرجوب من مدينة دورا بمحافظة الخليل بعد اعتقال امسأفرجت سلطات االحتالل صباح 
  . أشهر9إداري دام 

31/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

  د جولة من االتصاالت مع السلطة حماس تنفي وجود ترتيبات لعق
 .نفت حركة حماس وجود ترتيبات لعقد جولة من االتصاالت مع السلطة الفلسطينية في إحدى الدول الخليجية

 إنّه ال يوجد أي ترتيبات لمثل هذا الموضوع، مشيراً إلى أنّه جرى االتفاق امس وقال سامي أبو زهري، في 
  .ين مختلف الفصائل الفلسطينية في القاهرةعلى إجراء جولة جديدة من الحوار ب

1/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

  حماس ستشارك في عملية البناء والتعمير في غزة 
 الزهار، أثناء زيارته مقر قيادة األمن الوطني في محافظة خان يونس، أمس، واجتماعه  الدكتور محمودقال

وة في عملية البناء والتطوير والتعمير في قطاع غزة بعد بالعقيد ركن جمال كايد، إن حماس ستشارك بق
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االنسحاب اإلسرائيلي، داعيا الجميع الى المشاركة في مرحلة البناء والتعمير، التي ال تقل أهمية عن مرحلة 
وقال الزهار، إن فوز الحركة في االنتخابات التشريعية المقبلة سيفرز أجندتها على الواقع  .المقاومة والتحرير

السياسي، ويفرض برنامجها اإلصالحي على كل الوزارات والمؤسسات الفلسطينية، خاصة وزارتي التربية 
والتعليم العالي، والصحة، مشيراً إلى أن المؤسسات التعليمية والمدارس لن تكون مشاريع استثمارية لكسب 

وف تشهد انفتاحاً على العالم وأوضح الزهار أن المرحلة المقبلة س .المال، بل مشاريع استثمارية تربوية
الخارجي بعد االنسحاب اإلسرائيلي وجالء االحتالل عن معبر رفح، ما سيتيح مجاالً واسعاً أمام رؤساء 
البلديات والمؤسسات اإلسالمية للسفر خارج البالد، وبناء عالقات أوسع مع جهات ومؤسسات مانحة في الدول 

  .ة لخدمة المواطنينالعربية واألجنبية، وجلب مشاريع تطويري
1/9/2005األيام الفلسطينية   

 
  حماس تحذر من المساس بسالح المقاومة

 أمس تصريحات وزارة الداخلية الفلسطينية التي قالت انها لن تسمح بوجود مجموعات حركة حماسرفضت 
  والوكاالت.مسلحة في قطاع غزة بعد االنسحاب، محذرة من المساس بسالح المقاومة

1/9/2005البيان   
 

 حماس تعزي الشعب العراقي بضحايا كارثة جسر األئمة  
حماس، عن تعازيها الحارة للشعب العراقي، بضحايا الكارثة التي وقعت صباح أمس، على  أعربت حركة

ودعت الحركة أبناء الشعب العراقي على اختالف أطيافه إلى اعتبار الفاجعة التي وقعت  .جسر األئمة في بغداد
عاً لهم لمزيٍد من التالحم والتوحد في مواجهة االحتالل األميركي، والوقوف سداً منيعاً مقابل مخططاته أمس، داف

 .التي تستهدف زرع الفتنة في العراق وتفتيت وحدته وتشتيت أبنائه
1/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   

 
  المقاومة تطلق النار باتجاه موقع عسكري

باتجاه موقع لجيش االحتالل قرب  نية أن رجال المقاومة الفلسطينية أطلقوا النارذكرت اإلذاعة الصهيو
ومن ناحية أخرى، زعمت مصادر صهيونية أن امرأة فلسطينية حاولت بعد ظهر يوم الثالثاء طعن  .طولكرم

  .جندي صهيوني في معبر الكرامة
31/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
  جداً في الرشيديةالجهاد االسالمي تفتتح مس

لمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج واالنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة افتتح مسجد ومجمع بيت المقدس التابع 
  .لحركة الجهاد اإلسالمي في مخيم الرشيدية برعاية ممثل الحركة في لبنان أبو عماد الرفاعي

ة وعده إنجازاً تاريخياً للشعب الفلسطيني وتحدث أبو عماد الرفاعي عن االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غز
وحذر السلطة الفلسطينية من اإلنجرار الى المربع األميركي اإلسرائيلي في . ومقاومته ونصراً للمقاومة

  .موضوع الحديث عن سالح المقاومة
1/9/2005المستقبل اللبنانية   
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  جبهة التحرير تزور الشيوعي اللبناني
.  الفلسطينية مقر الحزب الشيوعي اللبناني والتقى عضو المكتب السياسي عبد فتونيزار وفد من جبهة التحرير

كما زار الوفد رئيس حركة الوحدويين الناصريين الدكتور سمير صباغ، فأمين سر لجنة المتابعة لدعم قضية 
ات اللبنانية وجرى في اللقاءات بحث في قضية تعزيز العالق .المعتقلين في السجون اإلسرائيلية، محمد صفا

  .الفلسطينية، وضرورة نجاح اللقاء الوطني في صيدا
1/9/2005المستقبل اللبنانية   

 
  وفد الديموقراطية عند النائب رعد

التقى وفد من الجبهة الديموقراطية ضم عضو المكتب السياسي علي فيصل، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النيابية 
حقق هو نصر وإنجاز للشعب الفلسطيني ومقاومته، وأن غزة نقطة وأكد الوفد ان ما ت .النائب محمد رعد

وأكد ان سالح المقاومة باق حتى زوال االحتالل واالستيطان وسيكون . ارتكاز الستكمال تحرير الضفة والقدس
وفي وضع الشعب الفلسطيني في لبنان، أكد الوفد ضرورة توفير مقومات .له دور كبير في مواجهة هذا العدوان

 اللقاء الوطني الفلسطيني اللبناني في صيدا الذي يعد خطوة قيمة على طريق تنظيم العالقات الفلسطينية ـ نجاح
  .اللبنانية

1/9/2005المستقبل اللبنانية   
  

 وفداً فلسطينيا   عودة يلتقي
لجبهة ا ممثل بعد الزيارة قال أبو علي حسن. استقبل المطران الياس عودة، وفداً من الفصائل الفلسطينية

هدف زيارتنا موضوع االندحار الصهيوني عن غزة، هذا االندحار الذي جاء نتيجة سواعد المقاومة : الشعبية
 . كما تحدثنا مع سيادته عن وضع الفلسطينيين في لبنان: وأضاف. داخل فلسطين

1/9/2005السفير   
  

   في طولكرم و بيت لحم ويداهم المنازلمناطقاالحتالل يقتحم 
 بلدة بلعا شرق طولكرم؛ وأفادت مصادر محلية أن قوة من جنود االحتالل             أمست االحتالل صباح    اقتحمت قوا 

وأضافت المـصادر أن جنـود       .معززة باآلليات العسكرية، اقتحمت البلدة وسط إطالق كثيف للقنابل الصوتية         
كمـا  . لي مـن البلـدة  االحتالل شنّوا حملة دهم وتفتيش في منازل األهالي، خاصة في الحيين الغربي والـشما       

. بلدة تقوع ومخيم العزة ومخيم عايدة، وشنّت حملة مداهمات واسعة اعتقلت خاللها خمسة شبان              اقتحمت صباح 
وفي مخيم عايدة شمال بيت لحم، اعتقلت شابين، وأوضحت مصادر محلية أن قوة معززة باآلليات العـسكرية،                 

سجد بالل بن رباح، وانتشرت في أحيائه وشوارعه، بعد         اقتحمت المخيم عبر مدخله الرئيس المحاذي لمحيط م       
  .أن أغلقت جميع مداخله الرئيسة

  31/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  الضفة   مياهومعظم من األراضي مئات المالييناالحتالل استولى على 
 155 بلـغ نحـو       أوضحت مصادر فلسطينية رسمية أن عدد المستوطنات الرسمية في الضفة الغربية           : الخليل

 مستوطنات رسمية داخل الجزء المكتمـل مـن جـدار الـضم             6، توزعت بواقع    2004مستوطنة نهاية العام    
 مستوطنة رسمية تقع داخل الجدار المخطط له، أو الذي تحت اإلنـشاء، بينمـا               65والتوسع العنصري، مقابل    

بعاً لمسار جدار الضم والتوسع فإن هناك       وت . مستوطنة خارج الجدار موزعة في أنحاء الضفة الغربية        84بقيت  
 مستوطنات من تلك المقامة على أراضي منطقة بيت لحم، ومستوطنتان في منطقة الخليل، داخـل الجـدار                  8
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إن مجمـوع المـساحة النهائيـة       : المركزي لإلحصاء في  وقال مدير دائرة     .المخطط له، أو الذي قيد اإلنشاء     
 .م2004 مليون متر مربع في نهايـة آب مـن العـام             187بية بلغت نحو    للمواقع االستيطانية في الضفة الغر    

 مستوطناً، وذلك في نهايـة العـام        415, 440وأضاف أن عدد المستوطنين في األراضي الفلسطينية بلغ نحو          
 8م، مشيراً إلى أن هناك مستوطنتين في الخليل تقعان داخل الجدار المخطط له، أو الذي تحت اإلنشاء، و              2004
واستعرض عبد الهادي    .وطنات في منطقة بيت لحم داخل الجدار المخطط له أيضاً، أو الذي تحت اإلنشاء             مست

 32، و 48راضـي   أ في المائة من مياه الضفة الغربية تم نقلها إلى داخل            50حنتش مراحل االستيطان وأكد أن      
 مليـون   3ئة فقـط ألكثـر مـن         في الما  15في المائة أعطيت للمستوطنين في الضفة، فيما تم منح ما معدله            

  .فلسطيني
  31/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ال تعديل في قانون األحوال الشخصية : التميمي
أنه لن يتم الموافقة على أي بند جديد في قانون األحوال الشخصية المعدل قد               أكد الشيخ تيسيرالتميمي    :الخليل

جاء قول التميمي خالل ندوة عقدت مساء أمـس فـي جمعيـة     و .يتعارض مع أبسط قاعدة شرعية في اإلسالم      
 وعرضت رئيسة الجمعية، ومدير الندوة أهم بنود هذا القانون ومدى عالقته بالقـانون              .سيدات الخليل الخيرية  

  .األردني والمصري وأهم البنود الخاصة بالقانونين والمطبقة في الضفة والقطاع
ال الشخصية أنه يمس بأدق التفاصيل في حيات اإلنـسان وأي تغييـر       وأكد التميمي أن من ميزات قانون األحو      

ودعا التميمـي    .يجري علية يؤثر على كافة جوانب حيات اإلنسان ولذلك يجب أن يكون محل اهتمام كل مسلم               
العلماء لدراسة القانون وأي مادة مخالفة للشريعة لتشطب منه وكذلك البنود التي يمسها هذا القـانون وخاصـة                  

  . نود التي تحكم الحياة الزوجية واألسريةالب
  1/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  مخطط صهيوني إلبعاد آالف المقدسيين عن مدينتهم

حذر مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية من مخطط صهيوني لسحب هويات الفلسطينيين المقدسيين،             
أكثر من خمسة وخمسين ألفاً منهم خارج الجدار الذي تبنيـه           وإخراجهم من المدينة بشكل كامل، بعد أن صار         

  .سلطات االحتالل لتطويق مدينة القدس المحتلة وضمها إلى الكيان
وشدد المركز في بيان أصدره، على أن إعالن سلطات االحتالل بأنه بإمكان المواطنين المقدسيين، الذين باتت                 

، "خدعة"هم وعلى حرية دخولهم وخروجهم من المدينة بأنه         منازلهم تقع خلف جدار العزل الحصول على حقوق       
  .محذراً من خطورة التسليم بهذا األمر

وأكد أن البوابات، التي من المفترض أن يتم العمل بها، عند إحكام عزل المدينة في أوائل أيلول القادم، ستكون                    
هم، وإخراجهم من المدينة بشكل     بمثابة عملية رصد وإحصاء لمن يسكنون خارج الجدار، من أجل سحب هويات           

يجب أن تكون حافزاً للمواطنين للعودة للسكن داخل الجدار، والرباط في           مل، مشدداً على أن هذه المخططات       كا
  . أجل حماية مقدساتهم وحقوق شعبهممدينتهم، من

  1/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  الدراسي  الف طالب عربي يبدأون اليوم عامهم 400اكثر من 
وتفتح السنة   . الف طالب عربي   400 مليون طالب السنة الدراسية اليوم الخميس بينهم اكثر من           1.75يبدأ نحو   

الدراسية اليوم وسط العديد من النواقص خصوصا في المدارس العربية كما هي الحال في كل سنة وتـتلخص                  
  .فرات في قسم من هذه المدارسالنواقص باالساس بالغرف الدراسية خصوصا مع بدء تنفيذ خطة دو

  1/9/2005 48عرب 
  

  أهالي جنين يستعدون لجني محصول الزيتون   
يستعد سكان حي التركمان المحاذي لمستوطنة كاديم التي اخالها الجيش االسـرائيلي شـمال              : ا ف ب  ،  جنين

مـستوطنين التـي    الضفة الغربية لموسم قطاف الزيتون الذي يفترض ان يجري هذه السنة بدون مـضايقات ال              
وتروي الحاجة سارة الدروبي سعادتها بعد هدم منازل المستوطنة وخصوصا          ·.استمرت اكثر من عشرين عاما    

وتشرح الحاجة ساره ان هذا المستوطن كان يطلق        · البيت المحاذي للسياج الن المستوطن الذي سكن فيه مجرم        
 ان رصاصا انطلق منه على بيته وطلـب مـن           وقد حضر الى منزلي مرة وادعى     · النار على منازلنا ويرعبنا   

وتقول الحاجة سارة انها سعيدة االن بعـد رحيـل           ·الجيش هدم منزلي الذي دمروه وهدموه بالكامل قبل سنتين        
المستوطنين ليس النها خسرت منزلها الذي باعت كل ما تملك لبنائه، وانما بسبب مضايقاتهم وتنكيلهم المستمر                

وقبل يومين  · نعوننا من دخول اراضينا المزروعة بالزيتون على مدى عشرين عاما         وتوضح كانوا يم  · بالسكان
  ·.من خروجهم حرقوا ارضنا المزروعة بالقمح واللوز والزيتون

  1/9/2005االتحاد االماراتية 
  

   ..!أجواء فرحة إخالء مستوطنات غزة ال تبدو للعيان: في رام اهللا
سألة صعبة ان تلمح غزة في رام اهللا وأنت تتجول في شـوارعها،             ليست م :  كتب حمدي فراج وأنّا فالدهورن    

فكما كان الهم واحدا للمدينتين، فان فرحهما واحد، وهما مدينتان عريقتان، تنافستا طويال لربما فـي احتـضان                  
 الثقل السياسي والدبلوماسي للسلطة، فحظيت االولى بالمطار والميناء، وغزة واريحا اوال، لكن الثانية حظيـت              

، وأخيـرا مقـر الـرئيس       NGO’sبالسفارات والمقرات الرئاسية والتشريعية والوزارات والمنظمات األهلية        
ولكن ولألسف الشديد، فان الفرح الذي يجدر أن يظهر في عيون رام اهللا، بسبب               .عرفات، سجنه، وكذلك قبره   

 في حينه قبل حوالي اسبوعين، وبدأ   ما آل اليه وضع المستوطنات في غزة، لم يكن باديا، أو لربما كان قد ظهر              
فاالستيطان ما زال ماثال للعيان فـي رام اهللا،         . راحت السكرة وجاءت الفكرة   : االن يتبدد، وفق المآثور الشعبي    

ويلف المدينة من اتجاهاتها األربعة، والجدار يكاد يصبح حدا من حدودها، وحاجز قلنديا يتحول ليبدو كحـاجز                 
جز ايريز الذي فصل القطاع عن الضفة ردحا من الزمن، واألوضـاع االقتـصادية              دولي، او على األقل كحا    

  .سيئة، رغم ما يمكن أن تراه العين من حركة دؤوبة لألجانب والوفود الرسمية وغير الرسمية
  30/8/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
  إغالق الحرم االبراهيمي: الخليل
 االوقـاف   أمـس غالق الحرم االبراهيمي مع حلول ذكرى اإلسراء والمعراج،         أجبر قرار اسرائيلي بإ   : الخليل

وذلك وسط تدابير عسكرية مكثفة شملت احتجاز مجموعات من          االسالمية بالخليل على تنظيم احتفال بالمناسبة     
وقالت مصادر من االوقـاف ان    .المواطنين وصلبهم على الجدران في طرق مختلفة مؤدية الى الحرم ومحيطه          

تم بحجة افساح المجال أمام المستوطنين لالحتفال بأحد األعيـاد اليهوديـة،             رار قوات االحتالل إغالق الحرم    ق
مشيرة الى ان سلسلة التدابير العسكرية التي فرضت مؤخرا بهدف التقليل من تواجد المـواطنين فـي الحـرم                   

فـي سـياق     .ين من الوصول اليه   ومحيطه تنطوي على مخاطر جدية قد تقود في وقت الحق الى منع المواطن            
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متصل، قالت مصادر من لجنة إعمار الخليل ان قوات االحتالل اقدمت، مساء اول من امـس، علـى وضـع                    
غرفتين صغيرتين على مدخلين يؤديان الى تل الرميدة وسط المدينة والى الحرم االبراهيمي من جهة حي ابـو                  

  .اسنينة الواقع الى الجنوب
  1/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  رائد صالح يحذر من إمكانية االعتداء الجسدي على قيادات الحركة 

حذر الشيخ رائد صالح، من إمكانية قيام متطرفين يهود باالعتداء الجسدي على القيادات العربية فـي الـداخل                  
 ومن ضمنهم االعتداء الجسدي عليه شخصياً، وقال مراقبون ومتابعون للـشأن الفلـسطيني فـي الـداخل إن                 

محاوالت اغتيال شخصيات قيادية في الوسط العربي الفلسطيني في الداخل حصلت فـي الماضـي القريـب،                 
وفي تصريح خاص لمؤسسة األقصى قال الشيخ صالح عقـب           .ويمكن أن تتكرر مرة أخرى وبشكل تصاعدي      

 ومـدننا، علـى     إن هناك محاوالت بالعشرات لالعتداءات على قرانـا       : االعتداء على مقبرة الجماسين في يافا     
 وأضاف وأقولها بوضوح تلقينا إنذارات أو رسـائل تهديـد           ،مقدساتنا، على قيادات مجتمعنا العربي الفلسطيني     

تحمل محاوالت اعتداء علينا شخصياً، أو إن كان اعتداء على بعـض المهرجانـات التـي عقـدتها الحركـة                    
  .اإلسالمية

  1/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  لبناني فلسطيني لقاء عمالي
يزوراليوم وفد من االتحاد العام لنقابات عمال لبنان برئاسة مارون الخوري مقر االتحاد العام لعمال فلسطين 
فرع لبنان في مخيم عين الحلوة إلجراء مباحثات لتنفيذ المرحلة االولى من بروتوكول التعاون الموقع بين 

  .الطرفين
  1/9/2005السفير 

  
  للوثري العالمي يبدأ أعماله في بيت لحممؤتمر االتحاد ا

 شهدت بيت لحم في الساعة الثامنة والنصف من صباح امس وفي دار الندوة الدولية، جلسة افتتـاح                  : بيت لحم 
مؤتمر االتحاد اللوثري العالمي بحضور ميشيل صباح، و الشيخ تيسير التميمي، ومحافظ بيت لحـم ورئـيس                 

مشيداً بـدور كـل     .. تحاد اللوثري بتقديم كبار المدعوين المتحدثين الى المنصة        وقد قام نائب رئيس اال     .بلديةال
 .منهم في مجال اختصاصه وعطائه للمجتمع الفلسطيني وفي تعزيز الحوار والتعايش والعدالـة فـي المنطقـة                

 بعد  واعتبر صباح االنسحاب من قطاع غزة خطوة إيجابية ولكن ال بد من انتظار ماذا سيكون عليه وضع غزة                 
وأكد أن اسرائيل مستمرة في االقتحامات والمداهمات واالعتقال في حين أن ابو مازن يقـف               .اكتمال االنسحاب 

. وتحدث الشيخ التميمي، مرحباً بعقد المـؤتمر فـي األراضـي المقدسـة            . ضد العنف ويؤيد النضال السلمي    
اء الشعب الفلسطيني مـسيحيين ومـسلمين       وبخاصة في مدينة السالم مهد السيد المسيح وأكد أن العالقة بين أبن           

وقال ان من واجبنا كفلسطينيين الدفاع عن الكنائس كمـا نـدافع عـن              . جيدة ومن دون أية مشاكل أو معوقات      
. وأشار الشيخ التميمي الى محاوالت اسرائيل لطمس معالم القدس المسيحية واالسالمية لتهويد المدينة            . المساجد

  . لعنصري جاء لمنعنا من الوصول إلى كنيسة القيامة والمسجد األقصىوان اقامة الجدار الفاصل ا
وان تعرض األقصى ألي اعتداء فإن ذلك سيضع األمن والسالم في العالم في خطر ألن المسجد األقصى يمثل                  

ودعا الى وقوف االتحاد اللوثري إلى جانب الشعب الفلـسطيني لوقـف المذبحـة    . عقيدة مليار ونصف المليار  
  .رية الجارية اآلن بحق هذا الشعبالحضا

  1/9/2005الحياة الجديدة 
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  أبو الحمص يبحث دعم األطفال الفلسطينيين

رئيسة مكتب المفوض الـسامي لحقـوق االنـسان فـي            أطلع وزير التربية والتعليم العالي      :كتبت حنان قرط  
م المتحدة فـي وقـف االنتهاكـات        فلسطين، على معاناة اآلطفال الفلسطينيين، وطالبها بالتدخل ومؤسسات اآلم        

وآشار أبو الحمـص الـى       .االسرائيلية بحق األطفال الفلسطينيين، وضمان حقهم في التعليم آسوة بأطفال العالم          
 اغالقاً، ما يحول دون     292االغالقات التي تشهدها الضفة الغربية، مع بدء العام الدراسي الجديد، والتي بلغت             

جاء ذلك خـالل حفـل      . ين الى مدارسهم، ويتسبب في عرقلة المسيرة التعليمية       امكانية وصول الطلبة والمدرس   
 حول البرنامج العالمي في مجال حقوق االنسان، التي تـشمل تـشكيل              توقيع مذكرة التفاهم التي جرت، أمس     

قيـادة  لجنة وطنية لصياغة ومتابعة استراتيجيات العمل الوطني الخاصة بالتربية والتثقيف على حقوق االنسان ب             
وزارة التربية والتعليم العالي، وبالتنسيق والتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقـوق االنـسان، ومـشاركة                

  .الوزارات والمؤسسات غير الحكومية العاملة في مجال التربية ذات العالقة
  1/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  الكتلة اإلسالمية تطالب بوجود نقابة للمعلمين 

كتلة اإلسالمية للمعلمين الحكوميين الفلسطينيين بضرورة العمل بشكل جدي وفاعل لتشكيل جسم            طالبت ال : غزة
ودعت الكتلة  . نقابي يمثل المعلمين، عبر االنتخابات الحرة والمباشرة بعيداً عن التسلط والوصايا وفرض اآلراء            

راء االنتخابات فـي الموعـد      السلطة ممثلة برئيسها ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي لضرورة العمل إلج         
المحدد تلبية لرغبة المعلمين، كما دعت القوى الوطنية واإلسالمية إلى الوقوف أمام مسؤولياتها والضغط علـى             

من جهة أخرى عبرت الكتلة عن استهجانها ورفضها لتصرف          . الجهات المعنية للتسريع في إجراء االنتخابات     
امة التحاد المعلمين الذين شاركوا في مؤتمر برعاية مبـادرة جنيـف            مجموعة من المعلمين ومعهم األمانة الع     

المعروفة ذات األهداف المشبوهة والتي تهدف إلى التطبيع مع العدو، وحـذرت الكتلـة مـن هـذه الظـاهرة       
  .وانتشارها، خاصة وأنها جاءت برعاية األمانة العامة

  1/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  ين تعتبر أقل النسب في العالـم الثالثنسبة التسرب في فلسط
تتميز الدراسة التي أعدتها الوزارة أنها شملت جميع الـمدارس الحكومية ومدارس وكالـة              :كتبت أسماء الغول  

الغوث لتشغيل الالجئين والـمدارس الخاصة في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وبأنها مست الجـرح               
بل بحثها وراء األسباب التي تؤدي بالطالب والطالبات في الـمراحل االبتدائية           ليس من ناحية دقة األرقام فقط       

وحاولت الدراسة تقديم اإلجراءات الوقائية والعالجية الـمهمة        .واإلعدادية والثانوية إلى الخروج من الـمدرسة     
لــم العربـي    وهي تعتبر النسبة األقـل فـي دول العا        % 0ر9للحد من ظاهرة التسرب التي بلغت هذا العام         

  %.3وتعتبر تونس أقلها بنسبة % 28والعالـم الثالث حيث تبلغ في بعض الدول إلى 
  1/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  مخاوف لدى نساء الريف على نسبة مشاركتهن في االنتخابات 

 خـالل   كشفت المداخالت التي قدمتها اكثر من امراة يعشن في منطقة غرب رام اهللا            :   منتصرحمدان ،رام اهللا 
ورشة عمل نظمها الملتقي المدني حول االنتخابات، عن وجود امكانية لنشوء لوبي نـسائي يطالـب بمقاطعـة      

وطالبت العشرات من النـساء      .االنتخابات في حال عدم حصول المرأة على تمثيل عادل في االنتخابات المقبلة           
اون مع جمعية الخدمات الجماعية في قرية كفر        اللواتي شاركن في ورشة العمل التي نظمها الملتقى المدني بالتع         



 

 15

نعمة، بضرورة زيادة تمثيل المرأة في مؤسسات صنع القرار وتحديدا في المجلس التشريعي وانتقـدن النـسبة                 
 المعطاة لهن وفق التعديل الجديد الذي اقره المجلس التشريعي، كما طالبن كافة الفصائل والقوى التـي سـوف                 

  .تتنافس في االنتخابات المقبلة بزيادة تمثيل المرأة في قوائمهم االنتخابية
  1/9/2005الحياة الجديدة 

  
   عاماً على شاب من الخليل30السجن لمدة 

أصدرت المحكمة العسكرية في سجن عوفرحكما بالسجن الفعلي لمدة ثالثين عاماً، على أسير من بلدة               :  الخليل
ة فلسطينية أن المحكمة أصدرت حكمها على األسير فتحي محمد محمـود النجـار           يطا، وذكرت مصادر حقوقي   

والمشاركة في العديد من عمليات المقاومـة ضـد قـوات االحـتالل               عاماً، بتهمة قيادته شهداء األقصى     33
  . الصهيوني

  1/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  ..األسرى في سجون االحتالل ملف مفتوح ومعاناة مستمرة
رحل المستوطنون ولم ترحل السجون، ودمرت المستوطنات ولم تـدمر المعـتقالت،            :  كتب محسن اإلفرنجي  

هذه الشعارات جعلت منها الدائرة اإلعالمية بـوزارة األسـرى          .. فكما تم تحرير األرض يجب تحرير اإلنسان      
 وعـائالتهم بفـارغ     وينظر األسـرى   .والمحررين عنوانا لتقرير موسع خاص حول أوضاع ومعاناة األسرى        

الصبر وبشيء من األمل إلى نتائج االنسحاب اإلسرائيلي من غزة وشمال الضفة علـه يـسهم فـي زحزحـة                
قضيتهم التي يعتبرها الفلسطينيون األهم بين سائر القضايا ويبدون مخاوفهم من أن حالوة االنتـصار ستنـسي                 

 !فهل يتحقق لهم ما يـصبون إليـه؟       .سرائيليةالجميع و خاصة المسؤولين مرارة حياة األسرى في السجون اإل         
وهو ما   % 25وحسب توثيق الدائرة اإلعالمية فقد بلغت نسبـة عــدد األسـرى إلى عـدد السكان حوالي              

ويقدر عدد الفلسطينيين الذين مروا بتجربة االعتقـال منـذ بـدء             !يعني وجود أسير لكل بيت فلسطيني تقريباً      
ومارست قوات االحتالل ومحققوها أقسى     .  ألف مواطن فلسطيني   650أكثر من    حتى اآلن    1967االحتالل عام   

أنواع التعذيب واإلهانة ضد األسرى الفلسطينيين في انتهاك صارخ لكل القيم واألعراف والمواثيق الدولية التي               
 وتطرق التقرير إلى سياسة اإلهمال الطبي ضـد األسـرى المرضـى ممـا             . تدعو إلى احترام حقوق اإلنسان    

 400وعلى صعيد األسيرات ذكر التقرير أن أكثـر مـن           . ضاعف أعداد األسرى المرضى في كافة السجون      
 أسيرة داخل السجون تم تجميعهن في سجن        116أسيرة تم اعتقالهن خالل الخمس سنوات السابقة ال زال منهن           

 فلسطينيا ال زالت تحتجـز       طفال 3500أما بالنسبة لألطفال فقد اعتقلت سلطان االحتالل ما يزيد عن           . هشارون
وتنتهج سلطات االحتالل سياسة العزل ضد األسرى حيث تضعهم في زنـازين انفراديـة أو               .  طفالً 306منهم  

كل هذه االنتهاكات التي يعرض التقرير جانبا منها فقط تحدث فـي ظـل              . أقسام كاملة للعزل تفتقر إلى الحياة     
فكيف يمكن تفعيل قضية األسرى وعدم إغفالها        .ولية واإلنسانية صمت عالمي وانتهاك صارخ لكافة المواثيق الد      

إنها مسؤولية مشتركة وموزعة تتحمـل الـسلطة القـدر          .. أو إهمالها في نشوة االنتصار واالنسحاب من غزة       
  !!األكبر منها

  30/8/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
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  ةيعانون أوضاعاً سيئة وقاسي اسرى سجن بئر السبع

أسيراً، يعانون أوضـاعاً   ) 460(والبالغ عددهم    أكدت مصادر فلسطينية رسمية أن األسرى في سجن بئر السبع         
وأكدت المحامية عيساوي على معاناة األسرى من التضييق واالستفزاز المستمر مـن قبـل               .سيئة جداً وقاسية  

  .إدارة السجن، خاصة خالل فترة االنسحاب من قطاع غزة
  31/8/2005 يني لإلعالمالمركز الفلسط

  
  اسرائيل تغلق حاجز قنلديا 

، حاجز قلنديا وذلـك     1967اغلقت اسرائيل وللمرة االولى منذ احتاللها الضفة عام         :  سائدة حمد  ،القدس المحتلة 
في اطار تسريع وتيرة استكمال بناء الجدار الفاصل الذي يلف القدس تمهيداً لتوسيع حـدود القـدس الكبـرى                   

واغلق الحاجز بالكامـل     .ضفة واحكام القبضة على تنقل الفلسطينيين بين شمال الضفة وجنوبها         وعزلها عن ال  
وأحالت المواطنين على طريق التفافي ترابي موقت الى حين فتح المعبـر             .من خالل مكعبات اسمنتية ضخمة    

للـسيارات  سيتضمن المعبر سبعة مـسارب      . الحدودي الذي سيكون حدوديا على غرار ايرز عند مدخل غزة         
  .واجهزة مراقبة وكاميرات

  1/9/2005الحياة 
 

 من دون علم الحكومة $  مليار 2.5شارون أضاف إلى موازنة الجيش والمخابرات 
كشف مراقب الدولة في اسرائيل، عن سلسلة فضائح كبرى في تعامل شارون، وموفاز، مع موازنات               : تل أبيب 

 مليار دوالر   2.5 اخفاء مداخيل ضخمة وتحويل مبالغ تزيد عن         فاتضح انهما أقدما على   . الجيش ووزارة الدفاع  
. ، وذلك من دون معرفة الحكومة وال حتى وزارة المالية         )2004(الى الموازنات العسكرية فقط في سنة واحدة        

وجاء في التقرير، ان ما كان يعلنه شارون ونتنياهو، من أن الجيش خفض موازنته بـسبب تـدني األخطـار                    
وقد ساعدته في ذلـك عـدة       .  لم يكن صحيحا وأن الحقيقة هي ان الجيش واصل رفع الموازنة           بحروب جديدة، 

عناصر وعوامل، كلها غير سليمة وتعبر عن هدر أموال الشعب وتفتح الباب على مصراعيه لـإلدارة غيـر                  
  : ومن أبرز هذه العناصر. السليمة من جهة وللفساد من جهة ثانية

  . وامر بإجراء هذه التحويالت وإخفاء تلك المدخوالتـ شارون، نفسه الذي أعطى األ
ـ السرية المطبقة في صفقات بيع األسلحة االسرائيلية الى دول العالم المختلفة وتـصدير الخبـرات األمنيـة                  

فهذه السرية جعلت عددا قليال جدا من كبار الضباط والمسؤولين يعرفون أسـرار             . واالستخبارية على اختالفها  
  . مون عليها ويتصرفون بمبالغ هائلة من المال، من دون رقابة جديةاللعبة ويتكت

  . ـ غياب المراقبة حتى من وزارة المالية على مصروفات الجيش الحقيقية
فإذا كانـت الموازنـة العـسكرية فـي         . وبناء على ذلك، دخلت الى خزينة الجيش ووزارة الدفاع مبالغ طائلة          

، فان الموازنة   2004 مليار شيكل لسنة     46.8الحكومة وفي الكنيست بمبلغ     اسرائيل، التي تم اقرارها رسميا في       
 مليار  11.7ويعني ذلك ان زيادة الموازنة بلغت       .  مليون شيكل  500 مليارا و  58الحقيقية بلغت في السنة نفسها      

  . الى الخارجكلها قادمة من بيع األسلحة أو الخبرات العسكرية االسرائيلية . شيكل وهو ما يعادل ربع الموازنة
  1/9/2005شرق األوسط ال

  
  نتانياهو يطلق حملته االنتخابية بوعود االستيطان وشارون ينفذها

ليكود فـي قلـب الـضفة       الأطلق نتانياهو معركته االنتخابية للتنافس على زعامة        :  سائدة حمد  ،القدس المحتلة 
 مسرحاً لمشروعها االسـتيطاني الـضخم       وتحديداً في المنطقة التي صادقت الحكومة االسرائيلية على ان تكون         
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يأتي ذلـك فيمـا يؤكـد المـشهد          .، متهماً شارون بتأخير البدء في اعمال البناء في هذا المشروع          )اي واحد (
االستيطاني على األرض ان شارون يسرع بوتيرة غير مسبوقة بناء الجدار الفاصل الذي يلف المدينة المقدسة                

ن أجل استكماله قبل نهاية العام الحالي لتأمين فوزه بالسباق على من هو أكثر              بحواشيها االستيطانية الضخمة م   
وقال نتانياهو ان    .يمينية ووالء للمشروع االستيطاني لتهويد القدس قبل االنتخابات التمهيدية على رئاسة الحزب           

هـذا  ( يعظـم    شارون خلق سابقة من شأنها ان تؤدي الى تقسيم القدس، مضيفاً ان القدس في خطر وشـارون                
شارون يؤخر مشاريع البناء اليهوديـة      .  بإخالء غوش قطيف   67عندما قرر اقتالع اليهود الى ما قبل        ) التهديد

الفلسطينيون يريدون ان يخلقوا امتداداً جغرافيا      . بين معاليه ادوميم والقدس، والفلسطينيون يتفقون علينا في هذا        
 الحي اليهودي سيحدد الجهة التي ستسيطر علـى المرتفعـات           هذا: واضاف .متواصالً من الشمال الى الجنوب    

 وحـدة اسـتيطانية،     5000ودعا الى المباشرة في بناء      . اسرائيل ام الفلسطينيين  : الشرقية المشرفة على القدس   
واختار بدء   .ستتغير األمور عندما تعود لليكود قوته     ... آن االوان لبدء البناء هنا، وسأبني في هذا المكان        : وقال

معركته االنتخابية ضد شارون بتأكيد ضرورة التسريع في فرض وقائع على األرض من شأنها القضاء علـى                 
اي حل تسووي بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في اتفاقات مستقبلية إلقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيـاً                

 بل ايضاً على اجزاء منها ستتحول الى        67وقابلة للحياة، ليس فقط على كامل األراضي الفلسطينية المحتلة عام           
 اللفظي على شارون، فإن رجلي ليكود يتفقان الى         هورغم هجوم  .كانتونات معزولة ومنفصلة عن بعضها بعضاً     

حد التطابق في شأن ضم معاليه ادوميم بحدودها التي تم توسيعها أخيراً في اطار قرار حكومي والتـي تـصل                   
د الدولة العبرية واعتبارها جزءاً من القدس الكبرى بشقيها الشرقي والغربي           حتى مشارف مدينة اريحا الى حدو     

عاصمة ابدية السرائيل، اذ قرر نتانياهو، مسلحاً بتأييد واسع داخل صفوف حزبه لتقـديم موعـد االنتخابـات                  
ية ذاتهـا   على رئاسة الحزب، عدم اعطاء شارون الوقت الكافي لتنفيذ الخطط االسـتيطان           ) برايمريز(التمهيدية  

والتي صادقت عليها حكومته، وتحدث في هذا الشأن عن ضرورة عدم االذعان للضغوط الخارجيـة، قاصـداً                 
وان كانـت قـررت    ) اي واحد (بذلك الواليات المتحدة التي أبلغت اسرائيل رفضها اقامة المشروع االستيطاني           

في الضفة بحسب مـا كـشف قبـل         غض الطرف عن خطط التمدد االستيطاني في كافة المستوطنات المقامة           
ونقل عن مقربين من نتانياهو القول ان الهدف المرجو الجراء االنتخابات التمهيدية على رئاسة الحزب               . يومين

  .هو شباط او اذار المقبالن
  1/9/2005الحياة 

  
  مؤسسات حقوقية تطالب المحكمة العليا بإلغاء تعديل قانون األضرار المدنية 

 لحقوق اإلنسان من إسرائيل ومن األراضي الفلسطينية المحتلّة، اليوم، التماسـا للمحكمـة              قدمت تسع مؤسسات  
العليا االسرائيلية طالبت فيه بإلغاء تعديل قانون األضرار المدنية، الذي يمنع مواطنين فلسطينيين مـن طلـب                 

          ات األمن االسرائيلياء أضرار ألحقتها بهم قوة حتى تلك األضرار التي لحقـت       تعويضات من دولة إسرائيل جر
 مور ودان يكير    -ن حسن جبارين وأورنا كوهين وغيل غان      ووقام المحام  .بهم خارج إطار العمليات العسكرية    

وشددت المؤسسات الملتمسة على أن القانون ينتهك بشكل فظ مبادئ القانون اإلنساني الـدولي               .بتقديم االلتماس 
كما يمس بالحقوق األساسية مناقـضا مـا        . ي السارية على المناطق المحتلّة    ومبادئ قانون حقوق االنسان الدول    

وأضاف أن   .وعليه، ادعى الملتمسون أن القانون ليس دستوريا      . كرامة اإلنسان وحريته  : جاء في قانون أساس   
جهـة أو   هذا القانون يبث رسالة خطيرة ومتطرفة، بحسبها ال قيمة لحيوات المصابين من سكان منطقـة الموا               

لحقوقهم ، ألن المحكمة لن تسعفهم وألن من سبب لهم الضرر لن يطاله أي عقاب، وبناء علية، فـإن القـانون                
كرامة االنـسان وحريتـه   : وطالب الملتمسون المحكمة العليا أن تقر بأن قانون أساس      . غير أخالقي وعنصري  

  . يةيسري على كافة سكان المناطق التي تقع تحت السيطرة االسرائيل
  1/9/2005 48عرب 
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  مزوز سيفحص مسألة االعتراف بضحايا االرهاب اليهودي ضحايا لعمليات عدائية  

 ان المستشار مزوز، سيعيد فحص مسألة االعتراف بضحايا االرهاب اليهـودي            شارونافاد مصدر في مكتب     
تـأمين الـوطني، االعتـراف      ويأتي هذا الفحص في أعقاب رفض اللجنة التابعة لل         .كضحايا لألعمال العدائية  

بضحايا العملية في شفاعمرو كمتضرري أعمال عدائية، رغم  ان شارون كان قد طالبهـا بـاالعتراف بهـم                   
كما يأتي في ضوء ما نشرته هآرتس حول هذا الموضوع واشارتها الى ان القانون الحالي ال                . ضحايا لالرهاب 

ويتحتم على الجرحى وعائالت الـشهداء، اذا ارادوا        يعتبر شهداء وجرحى مجزرة شفاعمرو ضحايا لالرهاب،        
   .الحصول على تعويضات، التوجه الى لجنة خاصة، اال اذا تم تغيير قانون تعويض ضحايا العمليات العدائية

  31/8/2005 48عرب 
  

 اإلسرائيليون يفضلون شارون على نتنياهو
جه أمس، ان االسرائيليين يفضلون شارون      افاد استطالع للرأي نشرت يديعوت احرونوت نتائ      : ب.ف. أ ،القدس

وردا على سؤال من هو األكثـر جـدارة ألن يكـون رئيـسا              . أكثر بكثير من نتنياهو، لتولي رئاسة الوزراء      
% 25نتنيـاهو و  % 21شارون، في حين فضل     : من االشخاص الذين شملهم االستطالع    % 54للوزراء؟ أجاب   

مقابـل  % 51شعبية شارون اكبر في صفوف ناخبي الليكود مـع          واشار االستطالع ايضا الى ان      . ال رأي لهم  
  . لمنافسه% 26

 1/9/2005الوطن القطرية 
  

  بدء محاكمة مستوطن متطرف قتل أربعة فلسطينيين   
قدمت صباح أمس في المحكمة المركزية في القدس المحتلة، الئحة اتهام ضـد              :والوكاالت' االتحاد '-رام اهللا   

 وكان فايـسغان قـد      . الذي قتل أربعة عمال فلسطينيين في شيلو وحاول قتل فلسطيني          المستوطن اشر فايسغان  
رفض االعتذار عن جريمته، وأكد أنه نفذها لوقف تنفيذ خطة فك االرتباط ولتشجيع آخرين على القيام بجـرائم                  

 أنه بعد محادثة    ونقلت مصادر إسرائيلية عن محامي الدفاع لهذا المستوطن زعمه اليوم خالل المحاكمة           . مماثلة
  . أجراها مع عائلته وأصدقائه اتضح له أن هناك خلفية إشكالية صحية ذات طابع نفسي في ماضي فايسغن

  1/9/2005االتحاد االماراتية 
 

  حملة إسرائيلية للحصول على تعويضات عن ممتلكات تركها اليهود في العراق
نظمات اليهودية االسرائيلية والدولية بـدأت حملـة        ذكرت جيروزالم بوست ان الكثير من الم      :  د ب أ   ،تل أبيب 

للحصول على تعويضات عن الممتلكات التي تركها عشرات آالالف من اليهود الذين غادروا العـراق عقـب                 
 سبتمبر الجاري لبحـث     18وينظم مركز تراث يهود بابل باسرائيل مؤتمراً في لندن في            .انشاء دولة اسرائيل  

لة ويأمل المركز ان يرسل وفدا من اليهود العراقيين الى بغداد في مرحلـة الحقـة   كيفية وضع ستراتيجية للحم 
وتعتزم منظمة يهود العرب من اجل العدالة تنظيم حملة اعالمية دولية لتأييد هـذا               .لتقديم الطلب بشكل رسمي   

وقـال   . العـرب   وتدعم تلك المبادرة المنظمة العالمية ليهود      2006المطلب من المقرر ان تبدأ في مارس عام         
هيسكير حداد انه ال يعتقد ان الحكومة العراقية ستدفع ولكن التوعية بالقضية ستساعد اسرائيل في مفاوضـات                 

 جيروزالم بوست لن تدفع الدول العربية تعويضاً لليهـود الـذين غـادروا              ـواوضح ل , السالم مع الفلسطينيين  
وذكرت الصحيفة ان قيمة هذه الممتلكات قد تصل         .ينيينالعراق كما لن تدفع اسرائيل تعويضات لالجئين الفلسط       

  .الى باليين الدوالرات
 1/9/2005السياسة الكويتية 
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  فتح معبر القنيطرة لسفر رجال الدين الدروز الى سوريا 

أفاد بيان لوزارة الداخلية االسرائيلية، انه من المتوقع أن تبدأ صباح الخميس، ومنذ الساعة الثامنـة صـباحا،                  
درة مئات رجال الدين من ابناء الطائفة الدرزية من الجوالن السوري المحتل إلـى وطـنهم األم سـورية                   مغا

إضافة الى ذلك سيغادر أيضا عـشرات       . لزيارات دينية، وذلك عبر معبر القنيطرة في هضبة الجوالن المحتلة         
  . الطالب الجامعيين من الجوالن المحتل الذين يدرسون في سورية

  31/8/2005 48عرب 
  

   آلية عسكرية صهيونية 16مستوطنون يعطبون 
 قام مستوطنون معارضون لخطة االنسحاب الليلة الماضية بإعطاب ست عـشرة آليـة ثقيلـة                :القدس المحتلة 

وأشارت اإلذاعة الصهيونية إلى أن هذه اآلليات كانـت          .عسكرية صهيونية كانت تقف في مغتصبة نفيه دكاليم       
ازل المستوطنين في المغتصبة، معربة عن اعتقادها بأن عناصـر مـن المتطـرفين              تستخدم في عملية هدم من    

  .الصهاينة تقف وراء هذه العملية
  31/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ال نتحمل مسئولية ألغام تركها المستوطنون في المغتصبات المخالة: االحتالل

بـوات أو متفجـرات زرعهـا المـستوطنون فـي           أعلنت جيش االحتالل أنه ال يتحمل مسؤولية أي ع        : غزة
 العقيد جمال كايد أن الجانب الـصهيوني        قالو .المغتصبات المخالة قبيل إخراجهم من مغتصبات غزة والضفة       

أخبرهم بأنه لن يتم زرع أي ألغام في المستوطنات التي سيتم اختالؤها، إال أن جيش االحتالل أشار إلى عـدم                    
 .ت قد يكون المستوطنون قد زرعوها قبل إجالئهمتحمله المسئولية عن أي عبوا

  31/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

 اسرائيل تسعي الجبار الفلسطينيين علي الرحيل من بيوتهم: وزيرة اسرائيلية سابقة
وصفت وزيرة المعارف االسرائيلية السابقة شوالميت الوني ممارسات سلطات  :الناصرة من زهير اندراوس

 التي تقوم بها داخل جدار العزل العنصري من عمليات هدم لبيوت المواطنين وتوسع في االستيطان االحتالل
واالستيالء علي اكبر قدر ممكن من االراضي انه يهدف للضغط علي الفلسطينين للرحيل الطوعي من تلك 

السرائيليين والدوليين واضافت الوني انه يجب العمل المشترك ما بين الفلسطينيين ومحبي السالم ا .المناطق
للضغط علي الحكومة االسرائيلية لوقف اجراءاتها التعسفية ضد الفلسطينين وضرورة ازالة ذلك الجدار، الفتة 
الي انه يجب التركيز ايضا علي ضرورة اثارة موضوع الجدار والتوسع االستيطاني عبر وسائل االعالم 

لكن الحكومة كما يبدو تحارب االعالم وذلك كان واضحا عندما واضافت قائلة . االسرائيلية والعربية والغربية
وعن عمليات المقاومة قالت ال شك ان حماس تصب  .منع الجيش المصورين الصحافيين من دخول القرية

الماء علي الطاحونة االسرائيلية من حيث ال تدري ولو كنت فلسطينية لناشدتهم بوقف الهجمات االنتحارية في 
يلي ودعوت الفلسطينيين الي تبني اسلوب المهاتما غاندي في النضال باالحتجاج والمظاهرات العمق االسرائ

صحيح ان االرهاب الذي تمارسه اسرائيل في االراضي . حتي يتسني حشر اسرائيل في الزاوية امام العالم
واذا استمرت . ذاتهالمحتلة اكبر من االرهاب الفلسطيني لكن حماس تمنح االحتالل االدوات والفرصة لتكريس 

حماس باعتماد اساليب عملها ستتمكن اسرائيل من االجهاز علي عباس، ودعت الفلسطينيين الي استغالل 
ضعفهم وتحويله الي قوة واظهار مأساتهم في االستيطان والجدران امام العالم وفضح وجه اسرائيل كدولة تقتل 

ة الحقيقية التي ال مثيل لها منذ الحرب العالمية وتشرد وتسرق وتنهب كي يتسني التعرف علي هوية الضحي
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 اعتقد انه مع كل صاروخ علي سديروت يفقد الفلسطينيون عدالة قضيتهم ويمكن اسرائيل من المضي .الثانية
ووصفت الوني شارون بـ جندي . بالزعم بأن عرفات كان اسامة بن الدن وان سلطته ما هي اال القاعدة 

 . عظمة وال يهمه ان يضحي بحياة االخرينمتعجرف يعاني من جنون ال
  1/9/2005القدس العربي  

 
  !!الكيان الصهيوني يرفض عودة الغزيين من األردن للقطاع

كشفت مصادر برلمانية أردنية النقاب عن تلقي الحكومة إشارات برفض إعادة أبنـاء              : الشرق القطرية  -عمان
  .النسحاب الصهيوني منهغزة المقيمين في األردن إلى القطاع بعد تحقق ا

  1/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  تخفيض نصف بالمئة من ضريبة القيمة المضافة 
تنخفض ضريبة القيمة المضافة التي تجبى من الزبائن في اسرائيل، ابتداء من اليوم الخميس، بنـسبة نـصف                  

  %. 17بدل % 16.5بالمئة، بحيث ستصبح 
  1/9/2005 48عرب 

  
  ليهودي اليران غوالن حاول االنتحار في سجنه االرهابي ا

قالت مصادر في مصلحة السجون االسرائيلية ان االرهابي اليهودي اليران غوالن، حاول االنتحار في معتقـل                
وقالت المصادر ان االرهابي الذي نفذ العديد من االعمال االرهابية ضد المواطنين العرب في مدينـة                . كيشون

شنقا بواسطة بطانية، اال ان السجانين انقذوا حياته وتم نقله الى مستشفى رمبام في حيفـا،                حيفا حاول االنتحار    
  .حيث قال االطباء ان حالته سيئة للغاية

  1/9/2005 48عرب 
  

  جملة من الـمشاريع السياحية والعقارية
احة والعقـارات   تعتزم شركة فلسطين لالستثمار العقاري تنفيذ عدة مشاريع في قطاعي الـسي            :كتب حامد جاد  

وتوقع رئـيس مجلـس      .الـمجهزة لبناء الوحدات السكنية على مساحات وأراضي قطاع غزة والضفة الغربية          
 شـاليه   200ادارة الشركة ان تبدأ الشركة قبل نهاية العام الحالي بتنفيذ مشروع شاليهات غزة الذي يضم قرابة                 

 مليـون   15 الكلفة التقديرية لهذا الـمشروع تبلغ نحو        وبين ان  .سيتم اقامتها على الشاطئ الشمالي لقطاع غزة      
دوالر، منوهاً الى أن الشركة بصدد االنتهاء من إعـداد وتجهيز التصاميم الالزمة لهذا الـمشروع الذي سينفذ                

وشركة الـمشتل لالستثمارات الـسياحية  % 50عبر شراكة مؤلفة من شركة فلسطين لالستثمار العقاري بنسبة          
بها عدد من الشركات منها شركة باديكو وصندوق االستثمار وشركة االتصاالت واألمير وليد بـن               التي يساهم   

  .).C.C.C(طالل وشركة 
  1/9/2005األيام الفلسطينية 

  
 المالية توقع اتفاقية تعاون مع االتحاد األوروبي 

م بناء القدرات الفنية للـوزارة       اتفاقية تعاون مع ممثل المفوضية األوروبية لدع        أمس وقع وزير المالية  :  البيرة
فياض، أنه سيتم تأسيس دائرة التدقيق الداخلي من خالل عقـد           . وأوضح د  .في مجال الرقابة والتدقيق الداخلي    

وأكد على أن هذا المشروع يبنى على ما         .توقيعه مع شركة أرنيست يونغ، والتي ستقوم بتنفيذ هذا البرنامج          يتم
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ضيين في مجال التعزيز وبناء قدراتنا الذاتية في مجال الرقابة والتدقيق الـداخلي             تم إحرازه خالل العامين الما    
 .2003بدعم أوروبي منذ العام 

  31/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

  ثورة البراق: دفاتر فلسطينية
ـ  -حسب ادعائهم – قام اليهود بمظاهرة ضخمة بمناسبة ذكرى تدمير هيكل سليمان           1929 آب   14في   ي تـل    ف

أبيب، وفي اليوم التالي قاموا بمظاهرة مماثلة في شوارع القدس متوجهين نحو حائط المبكى، حيث رفعوا العلم                 
، مما دفع المسلمين في اليوم التالي للرد على هـذه المظـاهرات،             )النشيد القومي (الصهيوني وأنشدوا الهاتكفا    

قلوا من باحة المسجد بعـد صـالة الجمعـة فـي            وكان يوم جمعة وصادف ذكرى المولد النبوي الشريف، فانت        
مظاهرة كبيرة حطموا فيها منضدة لليهود على رصيف حائط المبكى كما أحرقوا أوراق الـصلوات اليهوديـة                 

اندلعت بعدها اشتباكات دموية فرعية حتى حصل االنفجار الكبيـر يـوم             .الموضوعة في ثقوب حائط المبكى    
ة البراق، حيث واجه شعبنا سلطة االحتالل البريطـاني والعـصابات           ، واندلعت ثور  1929 آب   23الجمعة في   
وشملت الثورة العديد من المدن والقرى الفلسطينية، وتم استخدام األسـلحة المختلفـة والطـائرات               . الصهيونية

 239 قتيالً من الصهاينة فضالً عـن        133وكانت حصيلة هذه الثورة وقوع       .الحربية من قبل سلطات االحتالل    
 . من أبناء شعبنا في معركة الدفاع عن األماكن المقدسة وحقوقنا التاريخية           232 وجرح   116اً، واستشهاد   جريح

وكان من نتائج هذه الثورة تشكيل لجنة شو للتحقيق ومن ثم لجنة البراق الدولية، التي رفض المجلس اإلسالمي                  
  .تقريرها ألنه يعطي لليهود حقوقاً في البراق الشريف ليست لهم

  1/9/2005سطين المسلمة فل
  

 بلدة سياحية بقبرص تطرد السياح االسرائيليين
ذكرت صحيفة معاريف االسرائيلية في عددها الصادر امس ان  :الناصرة القدس العربي من زهير اندراوس

قرية سياحية في جزيرة قبرص رفضت استقبال االسرائيليين في فنادقها او حتي في المالهي والمراقص 
واضافت ان مجموعة كبيرة من الشبان االسرائيليين وصلوا الي البلدة السياحية، ولكنهم فوجئوا بمعاملة الليلية، 

 . غير الئقة من المسؤولين الذين رفضوا تأجيرهم الغرف في الفنادق المختلفة
1/9/2005القدس العربي   

  
   مظاهرة جماهيرية ضد زيارة شارون لألمم المتحدة  

 شارون تشهد المدينة يوم الخامس عشر من سيبتمبر ريورك سوف تقول ال للجزامدينة نيو :تحت شعار
الجاري مظاهرة جماهيرية حاشدة أمام مبنى هيئة االمم المتحدة ينظمها تحالف حق العودة الى فلسطين وعدد 

رير  نشطاء لتح-منظمة نيوجرسي للتضامن( من المؤسسات الفلسطينية والعربية في المدينة وبالتعاون مع 
 وقالت الناشطة .وذلك ضد زيارة رئيس الوزراء االسرائيلي أرئيل شارون الى االمم المتحدة) فلسطين

إن المظاهرة ليست ضد زيارة شارون وحسب بل انها ضد سياسة التطهير العرقي : االمريكية شارلوت كييتس
لسطينين والعرب وأمام مرأى العالم االسرائيلية وما تمارسه هذه الدولة العنصرية من سياسات إلغائية بحق الف

  . في وضح النهار
واضافت كييتس  يجب علينا ان ال ننسى بان شارون هو المسؤول عن مجازر صبرا وشاتيال في لبنان وعن 
غيرها من المجازر المعروفة التي ارتكبت بحق العرب وانه يجب ان يحاكم في االمم المتحدة ، ال أن يحتفى 

 أهمية تسليط الضوء على معاناة الالجئين الفلسطينين بقولها  الحل الحقيقي واالنساني وأكدت كييتس على. به
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والقانوني هو في عودة الالجئين الفلسطينين الى بيوتهم ووطنهم وفي ممارسة حقهم في الحرية وتقرير 
  .المصير

31/8/2005 48عرب   
 

  واسعةفتح تواجه حالة جدل : زكي
سرائيلي من غزة يعد تراجعا في االستراتيجية الصهيونية القائمة على الهجرة زكي ان االنسحاب االعباس قال 

واالستيطان مضيفا ان هناك حالة عدم انتظام في وصول المهاجرين اليهود من الخارج الى البالد لتغيير الوجه 
سنوات بال  قائال انهم يعيشون منذ  في لبنانالفلسطينيينالالجئين وشرح زكي اوضاع . الديموغرافي لها

مرجعية في ظل العديد من التضييقات على حرياتهم الشخصية وحرية العمل والعديد منهم مطلوبون دون وجه 
حق الجهزة االمن اللبنانية مضيفا انه تباحث في هذا الصدد مع العديد من الوزراء ورؤساء النظام الثالثة 

تيش على مداخلها والسماح لسكانها بحرية بهدف تخفيف الحصار المشدد على المخيمات ووقف عمليات التف
العمل في بعض المهن وعدم المبالغة في تصوير المخيمات كجزر امنية ومالذ للفارين من وجه العدالة 

المجاالت، هناك تفهم واسع من مختلف االوساط  واضاف زكي حققنا بعض االختراقات في هذه  .اللبنانية
تمر  حركة فتح إنوعن الخالفات في صفوف حركة فتح قال زكي . نيين اللبنانية بضرورة وقف معاناة الفلسطي

جدل واسع ونحن نواجه مشاكل جدية وحقيقية بسبب االنقطاع الطويل للحركة عن الحياة في مرحلة 
 لم ينعقد أي مؤتمر للحركة بعد المؤتمر الخامس وكان من المفروض انعقاد ثالثة 1989الديمقراطية فمنذ عام 

ذا اوجد حاجزا داخل الحركة بين الشباب وبين الوصول الى المراكز االولى فيها وخلق صراع مؤتمرات وه
الجيلين القديم والجديد وصراع الخارج والداخل اضافة الى تدخل كل االطراف التي لها اهداف ثأرية عند فتح 

  .ضربها ووالتي ال تترك فرصة للمساس بها محاولة 
1/9/2005الحياة الجديدة   

 
    في القدسب أميركي يحرق نفسه طال

قال راديو إسرائيل إن طالبا أميركيا يهوديا، أحرق نفسه امس داخل المدرسة العبرية :  د ب أ-القدس المحتلة 
 في المئة 70ونقل الطالب إلى المستشفى وحالته خطرة حيث أصيب · التي يدرس فيها في مدينة القدس المحتلة

الذاعة عن الطالب قوله إنه فعل ذلك احتجاجا على االنسحاب االسرائيلي من ونقلت ا· من أجزاء جسمه بحروق
  · .غزة

1/9/2005االتحاد االماراتية   
 

  توقع زيارة الملك عبداهللا الى اسرائيل
افادت صحيفة معاريف االسرائيلية، اليوم، ان اتصاالت سرية مكثفة تجري في األيام االخيرة بين األردن 

واضافت الصحيفة ان التحضيرات . يارة المرتقبة للملك األردني، عبد اهللا، الى اسرائيلواسرائيل تحضيرا للز
تجري على المستويات العالية بين البلدين، وانه اذا لم يطرأ ما يحول دونها فمن المتوقع ان تتم في األسبوع 

  . الصحيفةنفى مصدر اردني رسمي، ظهر اليوم، ادعاء في ما  .المقبل او الذي سيليه
1/9/2005 48عرب   
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   دولة أوروبية يزور لجنة إعمار الخليل11وفد يمثل 
 دولة أوروبية لجنة اعمار الخليل، وذلك بهدف االطالع على أوضاع 11زار وفد دبلوماسي ضم ممثلين عن 

   ثار االنتهاكات االسرائيلية فيهاالبلدة القديمة من المدينة وآ
1/9/2005األيام الفلسطينية   

 
  عالقة السلطة بالفصائل بشأن االنسحاب: تحليل

ظهرت الكثير من المؤشرات المقلقة على طبيعة توجهات السلطة للتعاطي مع الوضع الفلسطيني الداخلي بعـد                
وبات واضحاً أن السلطة معنية بإرساء قواعد جديدة للتعامل في الساحة الفلـسطينية،             . فك االرتباط  تنفيذ خطة 

ليس هذا فحسب، بل    . ة والتي حكمت العالقات الداخلية منذ اندالع انتفاضة األقصى        ونسف أسس التعامل القائم   
إن هناك تخوفاً من إمكانية مبادرة السلطة لتصعيد التناقضات في الصف الفلسطيني الداخلي في مرحلة ما بعـد                 

دور لفـصائل   إصرار السلطة على رفض أي        , منها  العديد من المؤشرات   كوهنا. فك االرتباط لدرجة الصدام   
  . المقاومة في اإلشراف على تطبيق فك االرتباط، وإخضاع ملف االنسحاب إلشراف الفصائل

وهنا يتوجب أن نشير إلى أنه على الرغم من أن موافقة عباس على بعض صـيغ اإلشـراف                   :تجاهل الفصائل 
ر التجاهل العملي لوجود    والرقابة خالل اجتماعه مع ممثلي حماس، إال أنه سرعان ما يتم نسف هذه الوعود عب              

مسؤولو السلطة يدعون أن السلطة هي المسؤولة عن إدارة شؤون القطاع والتحكم بالموجودات داخل              . الفصائل
 ألن التجربة دلت على أن مسؤولي السلطة معنيون بتقاسـم الغنـائم             ذلكويظهر أن السلطة تريد     . المستوطنات

والمؤسف أن السلطة التي     .التجييش على أسس مصلحية وشخصية     في عمليات شراء الذمم و     هابينهم، واستخدام 
التقليـل   وهناك أيضا . فصائل، ال تفوت فرصة في تنسيق المواقف مع الجانب اإلسرائيلي         الترفض التعاون مع    

دفع لتنفيذ فك االرتباط، وبالذات التعريض بموقف حماس، والتشديد علـى           المن شأن دور فصائل المقاومة في       
 للمس بحماس علـى     هو إنصاف بقية الفصائل بقدر ما       وليس القصد .  يتجاوز دور أي فصيل آخر     أن دورها ال  

  .وهنا يبرز دور عبد اهللا اإلفرنجي بشكل خاص. اعتبار أنها القوة السياسية األكبر في الساحة الفلسطينية
 سالح المقاومة فـي     يحاول مسؤولو السلطة وبشكل منهجي وثابت نزع الشرعية عن         :استهداف سالح المقاومة  

بالطبع إن نجاح السلطة في نزع الشرعية       . غزة، بعد فك االرتباط، وذلك عبر تكرار سلطة واحدة سالح واحد          
عن سالح المقاومة وجمعه سيكون مقدمة لنزع الشرعية عن وجود حركات المقاومة نفسها وبالذات حمـاس،                

الذي يدل على ذلك هو التعهد الذي قطعـه علـى           و. في هذا الصدد  وقد ثبت أن هناك تدرجاً في عمل السلطة         
نفسه أبو مازن لنائب وزير الخزانة األمريكية في لقائه به مؤخراً، حيث أكد أن السلطة ستعمل علـى اعتمـاد                    
سياسة تجفيف المنابع في مواجهة حماس عبر اتخاذ الخطوات لمحاصرة عمل المؤسسات الخيرية واالجتماعية              

 المخاوف أكثر هو حقيقة أن السلطة ال تتخـذ موقفـاً واضـحاً إزاء مطالبـة إسـرائيل              الذي يثير . هاالتابعة ل 
هناك مؤشرات على أن قيادة السلطة غيـر معنيـة بلعـب            . والواليات المتحدة بإنهاء وجود حركات المقاومة     

دة السلطة موقفـاً    وتتخذ قيا . الفصائل دوراً في الحياة السياسية، وبالذات في المشاركة في االنتخابات التشريعية          
وعلى الـرغم مـن     . غامضاً وضبابياً من تنظيم االنتخابات واستكمال المراحل المتبقية من االنتخابات المحلية          

يناير المقبل، إال أن عدداً من مسؤولي الـسلطة وحركـة فـتح              إعالن أبو مازن من أن االنتخابات ستنظم في       
أن تحقق حمـاس    من  نتخابات يرجع إلى التخوف     اللتنظيم ا  همعدم تحمس . هايؤكدون أنه ليس من الوارد تنظيم     

لكن المقلق هنا هو حقيقة أن هناك العديد من التسريبات اإلسرائيلية التي تؤكد أن أبو مازن قـام                  . فوزاً كاسحاً 
  .تأجيل خوفاً من ردة فعل إسرائيل على مشاركة حركة حماسالب

ن التأكيد خاللها على أنهم يهدفون من تنفيذ فك االرتباط سلخ           ال يفوت اإلسرائيليون لحظة دو    :التواطؤ مع العدو  
واضح تماماً أن المخططات اإلسرائيلية يتوجب أن تـشكل تحـدياً   . الضفة الغربية بما فيها القدس واالنفراد بها      

كيف يمكـن   : للشعب الفلسطيني، بحيث يتوجب أن يكون على رأس اهتمامات الفلسطينيين اإلجابة على السؤال            
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هذا السؤال على ما يبدو ال يقلق       . صلة مشوار التحرير ومواجهة المخططات اإلسرائيلية في الضفة الغربية؟        موا
كثيراً دوائر صنع القرار في السلطة، ليس هذا فحسب، بل إن السلطة ال تريد أن تهتم فصائل المقاومة بما تقوم                    

 علـى   الرد من غزة  ن يكون من المسموح به      وتؤكد السلطة بشكل واضح أنه ل     . به إسرائيل في الضفة الغربية    
أن حركات المقاومة في الضفة تعاني من تأثير ضـربات قاسـية،            بما  و. ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية    

موقف السلطة هذا يعنـي إطـالق يـد         . فإن هذا يعني أن إسرائيل بإمكانها أن تواصل جرائمها دون رد مؤثّر           
 تحاول تصوير فك االرتباط وكأنه      ذلكالسلطة ومن أجل تبرير      .ائل الرد أن يكون من حق الفص    دون  إسرائيل  

في نفس الوقت تحاول غض الطرف عن مظاهر        . إنجاز تاريخي هائل يتوجب الحفاظ عليه عبر وقف المقاومة        
أن ما تقدم يبعث على القلق من إمكانية تحول السلطة لالسـتغوال والتـصعيد              . االحتالل التي ستبقى في غزة    

على الفصائل أن تعمل    و. ني في مواجهة حركات المقاومة والدفع بالواقع الفلسطيني إلى مزيد من التدهور           األم
تذكير أن االحتالل سيبقى جاثماً ومن الخيانـة التفـريط بورقـة            العلى توعية الشارع لما يخطط له بالخفاء، و       

  . المقاومة
  1/9/2005فلسطين المسلمة 

  
  معوقاته.. نتائجه.. أبعاده :لمتحدةالحوار بين حماس والواليات ا

  أسامة عبد الحكيم. د
ـ   :واشنطن  بين عـدد مـن البـاحثين األمـريكيين          2005 جرى في بيروت في شهر آذار        يذ أثار الحوار ال

واألوروبيين وقادة عدد من الحركات اإلسالمية ومن ضمنها حماس، أثار الكثير من التساؤالت حول الغاية من                
 مؤيد لما يجري ومعارض له ومشكك بالنوايا الغربية         لىوانقسم المراقبون إ  . الالت توقيتها  المباحثات ود  هذهـ

وكان أكثر ما أثار حفيظة المراقبين هو مشاركة وفـد مـن            . تجاه اإلسالميين عامة والحركات الجهادية خاصة     
ية وتصريحات بوش   فحماس ما زالت على رأس الئحة اإلرهاب األمريكية واألوروب        . حماس في المباحثات تلك   

ـ           بقوة على يد حماس ودعوته لنزع سالحها مـا          ذالـتي دعا فيها العالم الحر، المحب للحرية والسالم، أن يأخ
  .زالت تترد في اآلفاق

   اللقاءات مع الجانب األمريكيأبعاد
ميـادين  شـملت   .  اللقاء األمريكي مع حماس نتيجة طبيعية لالنتصارات التي حققتها الحركة على األرض            جاء

 العمليات النوعية التي قام بها الجناح العسكري مؤخراً وقلبـت           خصوصاعديدة منها االجتماعي، والعسكري، و    
 تطوير الجناح العسكري للحركة ألسـلحة علـى         لكذوكـ. استراتيجية إسرائيل العسكرية على حد قول قادتها      

ـ  . بساطتها بدأت تقلق إسرائيل     حماس على التصفية التي حاولت إسرائيل        استعصاء رات االنتصا هذوكان أهم ه
، وفشل محاوالت السلطة سحب سالح الجناح العسكري للحركة التي كانت إسـرائيل             تغتياالالالقيام بها عبر ا   

ـ    ال يمكن ألي متابع للشأن الفلسطيني الداخلي القفز عنه هو حالة            يذلـواألمر األهم ا  . هذوأمريكا تدفعها لتنفي
ـ    وقادتها بقـوا ملتـصقين بالـشعب        هافعناصر.  صبغ عناصر حركة حماس أنفسهم به      يذالتميز االيجابي ال

ـ . حاملين آماله وآالمه بكل إخالص، عاملين ما أمكن على الدفاع عنه ومساعدته ما سمحت اإلمكانيـات     اذهـ
 التـي    إضافة إلى نظافة الكف والسمعة الطيبة رفع من شعبية الحركة وهو ما دلت عليه االنتـصارات                لتميز،ا

  .حققتها في صناديق االنتخابات البلدية
ـ    من  اللقاء وما سيتبعه من لقاءات أخرى نتيجة النتصار تيار براغماتي أمريكـي يـرى               اذ جهة أخرى جاء ه

ضرورة انفتاح أمريكا على كافة القوى المؤثرة في الرأي العام في العالمين العربي واإلسالمي، علـى تيـار                  
 وبعد أن وجدت الواليـات المتحـدة        ،مبدأ أية عالقة ال تخدم إسرائيل في النهاية       استئصالي يرفض من حيث ال    

ـ . األمريكية نفسها في أزمة حقيقية مع الشعوب العربية واإلسالمية          األزمة نتيجة تأييـد الواليـات       هذجاءت ه
والعـراق،  المتحدة المطلق لكل ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ومقدسـاته وغزوهـا ألفغانـستان                 
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ومن هنا أرادت العمل على تحسين سـمعتها عـن          . وأطماعها بثروات المنطقة ودعمها ألنظمة مكروهة شعبياً      
.  الثقل االنتخابي والتي تعتبر الممثل الحقيقي لتلـك الـشعوب  اتذطريق إقامة عالقات مع األحزاب اإلسالمية     

وجاء تأسـيس فـضائية الحـرة       . مريكا القيام بها   أ اول اللقاء ضمن حملة من العالقات العامة تح       لكذكما يأتي   
  .  سوا لتصب في نفس االتجاهاعةذوإ

ـ  والعامل  أجبر أمريكا على القيام بفتح صفحة جديدة من العالقات مع إسالميي الـشرق األوسـط                يذ اآلخر ال
ر نفسها راعية   السياسيين، هو طرحها لمشروع نشر الديمقراطية في الشرق األوسط، وبالتالي فأمريكا التي تعتب            

 طرحها والتعامل مع أي حزب إسالمي يحمله صندوق االنتخاب          فيالديمقراطية في العالم تريد أن تبدو صادقة        
من هنا جاءت تصريحات السياسيين األمريكيين لترحب بتعاون الحكومة األمريكيـة مـع أي حـزب                . للحكم

ـ أما العامل األ  . إسالمي يتم انتخاب ممثليه في أجهزة السلطة        دفع الواليات المتحـدة للحـوار مـع         يذخير ال
ويبدو .  اإلسرائيلي – أمريكا إحالل السالم في الشرق األوسط وحل مشكلة الصراع العربي            حاولةحماس هو م  

  . تحقيق السالم الموعود وفق الرؤيا األمريكية من سابع المستحيالت دون مشاركة حماس
 عالقـة   اتذحماس التي رحبت بعقد أي لقاء مـع أي طـرف            وهنا تالقت األهداف األمريكية بأهداف حركة       

  .بقضية الصراع باستثناء إسرائيل
   اللقاءات مع األمريكييننتائج
 حركة حماس ثقل الالعب األمريكي وقدرته على تغيير دفة الصراع في الشرق األوسـط وفـي العـالم                   تدرك
ـ       . قاطبة وحتـى اآلن   . ك أثره اإليجابي ولو بعد حين      الثقل ال بد أن يتر     اذمن هنا فإن فتح حوار مع طرف به

ـ    تحفأمريكا هي التي باشرت بف    . فقد سجلت حماس نقطة في مرمى الواليات المتحدة         فيمـا   ا،ذ باب الحوار هـ
 اعترافاً بأهمية دور حمـاس واسـتحالة إمكانيـة          اتهذيمكن اعتباره تنازالً من الجانب األمريكي، وفي الوقت         

ثم إن حركة حماس لم تكتف خالل اللقـاءات التـي تمـت حتـى اآلن،                . لجماهيريتجاوزها نظراً المتدادها ا   
ـ .  الجانب األمريكي، بل عرضت وجهة نظرها لطبيعة الصراعتباإلجابة على تساؤال    تكـون قـد   لـك ذوبـ

فإسرائيل تريد أن تكون    . استطاعت أن تكسر جدار االحتكار اإلسرائيلي للمعلومات المرفوعة لإلدارة األمريكية         
 التي تسمع بهـا     نهاذ التي ترى بها وأ    لمتحدةقناة التوصيل المباشر للمعلومات، وتريد أن تكون عين الواليات ا         

ومن هنا يمكن تصور حالة الهستيريا التي أصابت دوائر اليمين          . فيما يتعلق بقضايا الصراع في الشرق األوسط      
كما أن حركة حماس لم تقدم      .  سماع أخبار اللقاء   األمريكي المحافظ والدوائر الصهيونية واإلسرائيلية من مجرد      

 فقد عبرت عن تمسكها بخيار المقاومة طالما كان هنـاك           لكذ اللقاءات وعلى العكس من      هذـأي تنازل لعقد ه   
  . احتالل، ورفضت الشروط المسبقة إللقاء سالحها لنزع اسمها عن لوائح اإلرهاب

   الحوار صعوبات
 من  لكذ في اختالل ميزان القوى بين الطرفين المتحاورين وإمكانية استغالل            أبرز صعوبات الحوار فتكمن    أما

 فإن المسيحيين الصهاينة وتيـار المحـافظين        لكذإضافة إلى   . الجانب األمريكي لفرض أجندة الحوار ونتائجه     
ووفق وجهة نظـرهم فـال      . اصةالجدد يعارضون أي حوار مع الحركات اإلسالمية عموماً وحركة حماس خ          

وبعد . د هناك فرق بين مسلم معتدل ومسلم أصولي، فالمسلمون سواء عندهم في معاداة أمريكا والعالم الحر               يوج
وصول أخبار حدوث لقاءات مع الحركة من جانب بعض األمريكيين وحديث اإلدارة األمريكية عن إمكانية عقد                

قوى سيف هجومها على الحركة مكيلـة        اإلعالم التابعة لتلك ال    جهزةلقاءات رسمية مع ممثلي الحركة، استلت أ      
فحركة حماس وفق تلك األجهزة مسؤولة عن قتل مئات اإلسرائيليين خالل سنوات انتفاضة             . لها التهم المختلفة  

ـ              رفـضون  ي يـن ذاألقصى، وميثاقها ينص على تدمير دولة إسرائيل، وهي جناح لجماعة اإلخوان المسلمين ال
اتهاماتها لحماس بأنها جناح واحد وال فرق بين جناح سياسي واجتمـاعي            وتتابع  . الديمقراطية من حيث المبدأ   

وتحاول تلك التيارات ربط حركة حماس بتنظيم القاعدة من خالل عبد اهللا عزام،             . وعسكري، فالكل لديها سواء   
ـ كما . مؤسس القاعدة وأحد مؤسسي حماس     برونه يعت يذالـ  عدد مـن البـاحثين المؤيـدين إلسـرائيل          رذ ح
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 يعنى إطالق   لكذة األمريكية من فتح أي حوار مع الحركات اإلسالمية المسلحة قبل إلقائها السالح ألن               الحكوم
  .النار على أنفسنا على حد قول روبرت ستلوف

 50 عدداً من الخاليا النائمة يتراوح عددها بين         حماس الصعيد الحكومي يرى فريق معارض للحوار أن ل        وعلى
ـ   100 – ـ   يذ، وسيأتي اليوم ال  الخاليا وتشن عمليات إرهابية ضد الواليات المتحدة وعلـى          هذ ستنهض فيه ه

، من جهته قال بوواز غـانور إن        F.B.I عن دينيس لورميل الخبير في جهاز        لكذوقد نقل إيلي ليك     . أراضيها
ـ   ـ           ذحماس لم تنف كن تغييـر    العمليات، ل  هذ أعماالً عسكرية ضد الواليات المتحدة وليس في نيتها القيام بمثل ه

ـ    2005واعتبر روبرت ميللر، في شباط      .  وارد استهاحماس لسي   أعمال إرهابية علـى     ذ أنه بإمكان حماس تنفي
 تنظر دوائر اللوبي اإلسرائيلي في الواليات المتحدة إلى نجـاح حركـة حمـاس فـي                 ال. األراضي األمريكية 

راق اللعبة لتشويه سمعة حمـاس علـى        حوارها مع أمريكا بعين الرضا، وستعمل على تعطيله وإعادة خلط أو          
 دارةالساحة األمريكية، حتى لو اضطرها األمر للقيام بأعمال عسكرية ولصقها بحركة حماس، فهل تحتـاط اإل               

   لك؟ذاألمريكية لـ
  1/8/2005فلسطين المسلمة 

  
  أسئلة ما بعد غزة

  ناصيف حتى
د غزة طالما أن االنسحاب ال يندرج في سياق         تزدحم األسئلة وتتكاثر التساؤالت ومعها االحتماالت حول ما بع        

تفعيل دينامية عملية السالم عبر المفاوضات بل إن مرحلة ما بعد غزة ستكون مرحلة الجمود السياسي بقـرار                  
إسرائيلي وعدم ممانعة دولية من دون أن يعني ذلك بالضرورة امتالك القدرة علـى احتـواء التـوتر ومنـع                    

مرحلة الجمود والتقاط األنفاس الستيعاب الصدمة وهـضمها        . يخلقها ذلك الجمود  االنفجارات والحرائق التي س   
حسب المنطق الشاروني هي مرحلة تستند الى معادلة قوامها تعزيز وضع شارون أمام الهجوم الذي يتعـرض                 
ة له من داخل حزبه ومن اليمين اإلسرائيلي ولو كلّف تعزيز وضعه السماح له بإقامة حواجز ومعوقات جديـد                 

أمام استكمال عملية السالم مثل زيادة االستيطان في الضفة من جهة، واشتراط ترتيب البيت الفلـسطيني قبـل                  
  .تحرك قطار السالم مجدداً من جهة أخرى

محطة التوقف بعد غزة بانتظار االنتخابات اإلسرائيلية والفلسطينية عنوانها التحـول نحـو الـشأن الـداخلي                 
إسرائيلياً عنـوان التحـول هـو الحـرب         . ة الفلسطينية في الشأن الداخلي الفلسطيني     اإلسرائيلي وإغراق القياد  

فلسطينياً عنوان التحول حرب سياسية قد تـشهد، بـسبب          . السياسية حول مبدأ االنسحاب وتداعياته المستقبلية     
 طبيعـة   طبيعة الوضع الفلسطيني وغياب تقاليد الدولة وغياب المؤسسات القوية، الى عنـف مـسلح، بـسبب               

من األسئلة والتساؤالت اإلسرائيلية كيفية النظر الـى        . االنسحاب، خصوصاً آفاقه أو تحديداً ضبابية هذه اآلفاق       
االنسحاب، فهل هو انتصار للدولة على المتدينين، كما يقول الكاتب أموس عوز، انتصار على الحاخامـات ؟                 

لى إسرائيل وبالتالي االستيطان أم أنـه سـيعطيه         هل هو نهاية حلم إسرائيل الكبرى؟ وهل سيضعف الهجرة ا         
زخماً أكبر باعتبار تركيزه في الضفة؟ هل االنسحاب حركة التفافية وخطوة وقائية إلحباط المفاوضـات كمـا                 
يتساءل عكيفا الدار؟ وهل يهدف لتأجيل مفتوح الستحقاق التفاوض؟ وهل االنسحاب ضد السالم أم هو خطـوة                 

؟ وهل سيصبح شارون مدعوماً من الرباعي الدولي صمام األمان لعمليـة الـسالم            في طريق مفاوضات السالم   
  ولمنع االنهيار؟

فلسطينياً هل يؤدي االنـسحاب الـى إلغـاء خيـار المقاومـة      . هذه بعض التساؤالت على الصعيد اإلسرائيلي   
سـتراتيجية وطنيـة    ومحاوالت نزع سالحها أو ربما وطنياً وواقعياً محاوالت تنظيم هذا السالح فـي إطـار ا               

الفلـسطينيون وقـد انتقـل      . فلسطينية ما زالت غائبة في ظل ازدياد الصراعات الفئوية والتنظيمية والشخصية          
أوالً في ظل انسداد األفق السياسي ازدياد       : الصراع الى الضفة والقدس سيجدون أنفسهم أمام االحتماالت اآلتية        
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ثانياً، احتمال سيطرة حماس علـى األرض       . تر مع حماس  ضعف السلطة وتآكل مصداقيتها في ظل تعايش متو       
ـ          فتح الند في لبنان في الماضي أو ربما تحول غـزة الـى              كلياً وتحول غزة الى نوع من حماس الند تذكر ب

هانوي فلسطينية كلياً، واالحتمال الثالث حصول فوضى مطلقة في غزة تخلق نوعاً من الحـرب اإلسـرائيلية                 
تيرة المنخفضة عبر حدود غزة الضفة، في ظل استكمال إقامة كانتونات فلسطينية، كانتونات             الفلسطينية ذات الو  

هذا هو  . إسرائيل تستفيد من درجة معينة من الفوضى في غزة        . أمر واقع في األراضي المحتلة وشبه المحررة      
اوي ويفقد الـسلطة مـن      الخيار األفضل إسرائيلياً ألنه من جهة يشغل الفلسطينيين بعضهم ببعض بالداخل الغز           

. جهة أخرى مصداقيتها الدولية ويبعد عن إسرائيل كأس المزيد من االنسحابات في ظل إحياء خريطة الطريق                
وسترسو المعادلة التالية مع الوقت وقوامها أنه بقدر ما تتوقف أو تتجمد عملية السالم بعد نزع فتيل غزة بقدر                   

القائمة والهشة وبالتالي صعوبة العودة الى عملية السالم مع ازديـاد           ما ستزداد صعوبة وتعقيدات حماية الهدنة       
عدد فتائل التفجير هنا وهناك من الحائط الذي سيستكمل الى القدس التي يجري تفريغها من أهلها الفلـسطينيين                  

 التـي   ويبدو أن المعركة المقبلة هي معركة بين إدارة تجميد الوضع السياسي من جهة            . الى االستيطان الناشط  
تقودها إسرائيل بتفهم دولي ومحاولة تحريك الوضع التفاوضي من جهة أخرى التي يعمل لهـا الفلـسطينيون                 

  .وربما وحدهم على صعيد الواقع ال على صعيد الخطاب
  1/9/2005المستقبل اللبنانية 

 آاريكاتير
  

  
  

1/9/2005الغد االردنية   


