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***  
  الكيان يسّوق الئحة تطبيعية 

ـ   : القدس من محمد أبو خضير     3/9/2005الرأي العام الكويتية  نشرت   وت ان اسـرائيل    كشفت يديعوت احرون
واشارت الى ان الممثلية التي تضم بضعة ديبلوماسيين تعمل بسرية،           .فتحت ممثلية ديبلوماسية تجارية في دبي     

نتيجة شرط فرضته السلطات المحلية على فتحها، مضيفة انه سبق فتح الممثلية اتـصاالت سـرية مـع دبـي            
 من وزارة الخارجيـة االسـرائيلية اجـروا         وصل اليها مرات عدة مسؤولون كبار     واستمرت ألكثر من سنة،     

وأضافت أن على رأس أحد الوفود االسـرائيلية كـان نائـب             .محادثات مع مسؤولين محليين رفيعي المستوى     
  يديعوت وتابعت .المدير العام لوزارة الخارجية للشؤون االدارية، شطريت، والمستشار القانوني للوزارة كينان          

ن يؤدي اللقاء الذي عقد في اسطنبول الى انطالقة على الدرب في العالقات مـع               أنه في تل ابيب، يأملون في أ      
وتساءلت الصحف االسرائيلية عن الدول التـي سـتكون التاليـة،            .خرى من الدول االسالمية والعربية    سلسلة ا 

 :فكانت االجابة من الخارجية االسرائيلية كما يلي
  . التطبيعصعد الى قطارت ساأمل بأنهتسرائيل كل الوقت تجري اتصاالت سرية، وا:  اندونيسياـ
اسرائيل كانت تحتفظ بممثلية ديبلوماسية في الرباط مع اندالع االنتفاضة، ومنذ ذلك الوقت، تجري              :  المغرب ـ

 .اتصاالت سرية لم ينتج عنها شيء، ومع ذلك ففي العام االخير استؤنفت العالقات السياحية
تونس بمكتب مصالح ُأغلق، والتونسيون معنيون بالـسياح، ولهـذا ففـي            اسرائيل كانت تحتفظ في     :  تونس ـ

 .اسرائيل يأملون أن يؤدي االمر الى استئناف العالقات الديبلوماسية قريبا
أجرت اسرائيل قبل نحو سنة اتصاالت سرية مع ليبيا تفجرت عقب تسريب لقاء مـدير عـام وزارة                  :  ليبيا ـ

 .ي رفيع المستوى في باريسالخارجية رون بروشاور مع مسؤول ليب
اسرائيل كانت تحتفظ في مسقط العاصمة بممثلية ديبلوماسية اقتصادية اغلقت مع اندالع االنتفاضـة،              : عمانـ  

  .وقبل بضعة أشهر زار عمان موظف كبير من وزارة الخارجية
فاضة، وفي اسـرائيل    تحتفظ اسرائيل بممثلية ديبلوماسية على مستوى منخفض لم تغلق في فترة االنت           :  قطر ـ

  .يأملون في أن يؤدي فك االرتباط الى رفع مستوى العالقات
 .تجري اسرائيل اتصاالت سرية، وزار موظفون اسرائيليون البحرين مرات عدة أخيرا: البحرينـ 
 .تجري اسرائيل اتصاالت سرية مع اليمن منذ سنين، ولكن هذه لم ينتج عنها شيء: اليمنـ 
 . سرية واهنةاتصاالت: الكويتـ 
  ال توجد اتصاالت على االطالق،:  السعوديةـ

مصادر اسـرائيلية   أن  تل أبيب   وأبو ظبي   وعمان   نقالً عن مراسليها في      3/9/2005الشرق األوسط   وأضافت  
ونقلـت  . تـشاد من بينهـا    زعمت ان هناك عشر دول عربية واسالمية مرشحة القامة عالقات مع اسرائيل،             
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رائيلية زعمها ان هناك اتصاالت بين االمارات واسرائيل منذ خمـس سـنوات،             صحف عبرية عن مصادر اس    
و قللـت   . بدأت بالسماح لخبراء اسرائيليين في شتى المجاالت بالمشاركة في مؤتمرات دولية تقام في اإلمارات             

 إمـاراتي،   وقال مصدر . المصادر االماراتية من شأن التفارير االسرائيلية وقالت ان هذه التقارير ليست جديدة           
ان الحديث عن عالقة ما بين االمارات واسرائيل ربما تكون له عالقة باللقاء الذي جمـع وزيـري خارجيـة                    

واشار المـصدر   . باكستان واسرائيل، وذلك لاليحاء بأن اسرائيل تحقق اختراقات دبلوماسية في اكثر من اتجاه            
تمثيل سري السرائيل في دبي فيه اكثـر        في تصريح لـالشرق األوسط الى ان ما اوردته الصحف عن مكتب            

من اساءة لالمارات، فهي تحاول االنتقاص من الدور المركزي الذي تلعبه الحكومـة فـي صـياغة وتوجيـه                   
ورأى أن النبأ يوحي بأن الدبلوماسية االماراتية لها وجه سري ال ينضبط بالثوابت المعروفة              . السياسة الخارجية 

رزها االلتزام بقرارات القمم العربية التي تربط اي تطبيع للعالقـات باسـرائيل             للسياسه الخارجية والتي من اب    
واكد انه ال يوجد في نظم تسجيل مكاتب التمثيـل        .باعتراف الدولة العبرية بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني      

اب من الفكرة الن  او المكاتب التجارية في دبي أي اطار يسمح بتسجيل مكاتب تمثيل سرية، مشيراً الى االستغر              
وجود مكاتب التمثيل في اي دولة او اي مدينة يكتسب مبرراته وفاعليته من قدرته على تكوين حضور فاعل له                   

  .في بيئته ومحيطه، وهو امر ال يمكن تصوره اذا كان المكتب يعمل باسلوب سري
قـصوري إلـى أن     إليه  ار  اشما  : الوكاالت،  اسطنبول،  القدس المحتلة  3/9/2005السياسة الكويتية   وذكرت  

حواراً مفتوحا حول االعتراف باسرائيل تم في عهد نواز شريف، وأن حوارا مماثال سيبدأ فـي الـبالد قريبـا           
به كان رسالة لشعب اسرائيل مفادها أن العيش في سالم مع الدول العربية             شالوم  لمناقشة األمر، مؤكدا ان لقاء      

وحول مـا إذا     .ة من جانبهم تقابل بخطوات مماثلة من الجانب االخر        واإلسالمية ممكن، وان الخطوات االيجابي    
كان يدعو الدول العربية واالسالمية لتحرك مماثل على صعيد العالقات مع اسرائيل قال ان ذلك يرجع إلـيهم                  

  .وأنه ال يملك حق تقديم النصائح للدول األخرى
زيا اكدت عدم وجود اية خطـط لـديها القامـة           ماليأن  :  قنا ،كوااللمبور 3/9/2005الوطن القطرية   وأوردت  

 فقد أعلن وزير الخارجية سيد حامد البار أن بالده ال تفكر في هذه المرحلة في                ،عالقات دبلوماسية مع اسرائيل   
 ، جهود الفلـسطينيين النـشاء دولـتهم       اقامة أي عالقات دبلوماسية مع اسرائيل وأنها سوف تستمر في مساندة          

 هو اال خطوة صغيرة ولكن الطريق للسالم النهائي مازال بعيدا جدا وأكـد علـى أن                 نسحاب ما االوأوضح أن   
وذكر أن هناك الكثير من الخطـوات       . رؤية دولتين يجب أن تتحقق قبل أن يقدم أي طرف على الخطوة التالية            
  .التي ينبغي على اسرائيل أن تقدم عليها لتحقيق قيام الدولة الفلسطينية

سامر عالوي  وإسالم آباد صادق ناشر     وصنعاء   مراسليها في  عن   نقالً 2/9/2005اراتية  الخليج اإلم وجاء في   
 بوزارة الخارجية اليمنية نفى صحة األنباء اإلسرائيلية التي تحدثت عن اتـصاالت سـرية                مسؤوالً اًمصدرأن  

ليج إنـه ال توجـد      تجري منذ سنوات بين اليمن والكيان إلقامة عالقات دبلوماسية بينهما، وقال المصدر ل الخ             
وأشـار إلـى أن هـذا       . عالقة وال اتصاالت سرية أو غير سرية بين اليمن وإسرائيل حول أي موضوع كان             

الحديث يعود إلى سنوات طويلة خلت عندما سمحت الحكومة ليهود من أصول يمنية يعيشون فـي الواليـات                  
 .تغير ولن يتغير إال بموقف عربي جماعي      أن موقف اليمن من هذه القضية ثابت ولم ي        بزيارة اليمن، و  المتحدة  

وأوضح أن من مصلحة إسرائيل أن تروج للكالم عن اتصاالت، حتى تزيد الشكوك في المواقف العربية مـن                  
التطبيع، كما تريد أن تؤثر في الدول غير العربية التي ليست لها عالقة بإسرائيل بالقول إن لها عالقـات مـع                     

   هذه الدول عالقات دبلوماسية معها؟الدول العربية فلماذا ال تقيم
دافعت باكستان عن لقاء اسطنبول، قائلة إن هذه الخطوة ستسمح لها بالقيام بدور نشط في المساعدة على حسم                  و

هذا سيوفر مكانا دبلوماسيا لباكستان، وأكد ان االتصاالت السرية         : وقال قصوري . الصراع في الشرق األوسط   
دنا ان نبعث بإشارة إلى الحكومة اإلسرائيلية والشعب مفادها أن االفتراض بـأن             ظلت مستمرة لعقود، لكننا أر    

الدول اإلسالمية ال تستطيع أن تعيش في سالم مع إسرائيل ليس صحيحا، اذا جلت إسرائيل عـن االراضـي                   
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اكـستاني  ونظم التحالف اإلسالمي الب   . ورفض االنتقادات الفلسطينية للمحادثات ومنها انتقادات حماس      . المحتلة
 مظاهرة فـي مختلـف المـدن        130المعارض، احتجاجات أمس على الخطوة الباكستانية، وخرجت أكثر من          

 -الباكستانية الرئيسية احتجاجا على اللقاء، واتهم المصلون، مشرف بجـر الـبالد وراء مـؤامرة صـهيونية                
والتأم البرلمـان الباكـستاني      .الميةأمريكية، حاملين الفتات تندد باالحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية اإلس        

وانبرى رئيس الوزراء للدفاع عن وزير خارجيتـه،        . لمناقشة التغير المفاجئ في السياسة الخارجية تجاه الكيان       
مؤكداً االلتزام بالثوابت الباكستانية بعدم االعتراف ب إسرائيل قبل قيام دولـة فلـسطينية عاصـمتها القـدس،       

لمان أنه ال يوجد تغيير في سياستنا وإذا ما جاء الوقت إلحداث أي تغيير في مواقفنا                وأضاف أريد أن أؤكد للبر    
وقد انتقد عـدد مـن أعـضاء         .فإننا سنطرح الموضوع للنقاش في الحكومة والبرلمان التخاذ القرار المناسب         

ـ         . البرلمان من الحزب الحاكم الخطوة     سم اسـتياء   وخالفاً لالحتجاج الصاخب للمعارضة اإلسـالمية، فقـد ات
المعارضة الليبرالية بالبرود مكتفية باالحتجاج على عدم أخذها باالعتبار، وتساءل عضو البرلمان ميان أسـلم،               

هـل  : في تصريحات ل الخليج، عن التغيير في أعمال إسرائيل ونواياها الذي يدفع باكستان لمكافأتهـا، وقـال     
، أم أن إسرائيل تابت عن جرائمها وخرجت من بيت           الماضية 57كانت سياستنا خاطئة على مدار السنوات ال        

المقدس وأعطت الشعب الفلسطيني حقوقه، وإذا ما كانت إسرائيل قد غيرت من سياستها فإننا عندها فقط يمكننا                 
 الداخلي، معوالً على وهن     لكن مشرف بدا واضحا أنه غير مكترث بالموقف الشعبي والسياسي          .أن نعيد التفكير  

 لم يتوقف الساسة الباكستانيون عن تحذيره بما آل إليه سابقوه من الزعماء الذين سبحوا عكس                ، في حين  الشارع
وفيما انشغل الساسة الباكستانيون    . التيار الشعبي والوطني فكان االستياء الشعبي أرضية خصبة للتغيير السياسي         

عدة الشعب الفلسطيني للحـصول      يهدف إلى مسا   التطبيعفي حملة إعالمية واسعة لتبرير موقف الحكومة، بأن         
على حقوقه وإقامة دولته وتحرير األقصى، فإن الكتّاب والمحللين السياسيين المحسوبين عليها أخذوا منحا آخر،               

  . الهندي-وهي الفائدة، التي ستجنيها باكستان من خالل العالقة ب إسرائيل، وذلك بضرب المحور الصهيوني
لقـاء  الدة عن ترحيبها باالجتماع، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجيـة           من جانبها، أعربت الواليات المتح    

لقد شجعنا كل الدول في العالم التي ليس لديها عالقات دبلوماسية مع إسرائيل علـى               : بأنه تطور ايجابي، وقال   
ورفـض   .فيةالمباشرة ببناء عالقات دبلوماسية على قاعدة الثقة واالحترام المتبادلين في إطار السيادة والـشفا             

الحديث عن أي دور تكون واشنطن قد قامت به لترتيب هذا اللقاء، كما ترك للحكومة اإلسرائيلية قرار الكشف                  
  .عن أي اتصاالت سرية قد تكون أو ال تكون لديها مع دول عربية

يـب  ان جماعات يهودية اميركية تخطط من اجل ترت       من   مصادر اسرائيلية    هذكرت ما 3/9/2005البيان  ونقلت  
 نفسه التقى في اسالم اباد بدايـة        مشرفوأضافت ان   . مشرف إلى تل أبيب والتوقيع على اتفاقات أمنية       لزيارة  

شهر اغسطس احد قادة اليهود في الواليات المتحدة للبحث في ترتيبات لقائه المرتقب في نيويورك مع زعمـاء                  
 الكيـان  في شهر اكتوبر بزيـارة إلـى         وأكدت المصادر ان زعماء اليهود يخططون الن يقوم مشرف        . اليهود

 وكاالت.والتوقيع على اتفاقيات تعاون امني معها
  

   الوجود المسيحى فى بيت لحم حولحماس ترفض اتهامات 
 قالت حركة حماس إنها فوجئت ببياٍن تم توزيعه يحمل توقيع حراس المهد، وكان مليئـاً  :غزة ـ ماهرابراهيم 

واضافت ان البيان هو الثاني خالل اسبوعين وجاء فيـه أن حمـاس    .ائفيةبعبارات تسعى لتحريك النعرات الط 
واستنكرت البيـان واعربـت     . تسعى إلى تقويض الوجود المسيحي في مدينة بيت لحم بشكٍل مخطّط ومدروس           

 يقف خلفه من أسمتهم بزلم االحتالل والشاباك وليس المسيحيين واشارت الـى             ,عن الشك والريبة تجاهه وقالت    
من ناحيته صرح    . الذي يبعث على الشك والريبة النه اتهم قيادة الحركة باألوغاد وما شابه ذلك من عبارات               ان

  .الشيخ حسن الورديان، أن حركته تربطها عالقات مميزة وتاريخية باإلخوة المسيحيين في المدينة
  3/9/2005البيان  
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  تصريحات أولمرت مضلّلة : السلطة

وقال سـمير   . رأت السلطة ان اعالن اولمرت تجميد توسيع ادوميم اعالن مضلل          :ؤوطكتب عبد الرؤوف ارنا   
 اما  ,حليلة، في تصريح لأليام هي محاولة اسرائيلية للتحايل والتضليل، فالوعد قدم لالدارة االميركية قبل اشهر              

الجـدار فـي المنطقـة      الجديد فهو استكمال البنية التحتية في المنطقة ومصادرة االراضي الفلسطينية القامـة             
وشدد أن التطمينات التي يحاول اولمرت ان يوحي        . استعدادا لتنفيذ المشروع مستقبال وهذا ما يجب الغاؤه فورا        

  .بها ليست فقط غير كافية وانما ايضا غير مقبوله فهو يقول ان حكومته تجمد المشروع وليس انها تلغيه
  3/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  ع أسلحة جميع الجماعات المسلحة سيتم نز: الرجوب

قال جبريل الرجوب، إن السلطة ستعمل على نزع أسلحة جميع الجماعات الفلـسطينية المـسلحة بعـد                 : غزة
االنسحاب التام من غزة، مشيراً إلى أن هذا األمر غير قابٍل للتفاوض وأن الـسلطة لـن تـسمح بوجـود أي                      

وأضاف في تصريحاٍت لإلذاعة الصهيونية أن السلطة وبالتنسيق         .ميليشيات مسلحة في الشوارع، حسب تعبيره     
 .مع القوات المصرية ستعمل على منع تهريب األسلحة وعلى ضمان االستقرار على امتداد محور صالح الدين               

 قال إن السلطة ال تمانع وجود طرف ثالث في المعبر من أجل ضمان مواجهة عناصر                ,وفيما يخص معبر رفح   
 مـن   .، حسب زعمـه   تهمر إلى أن الفلسطينيين معنيون بضمان استمرار التهدئة ألنّها تخدم مصلح          وأشا. القلق

كتائب اليوم بأنها هزيلـة،     الووصف قيادي بارز في      .أكدت كتائب شهداء األقصى رفضها للتصريحات     ناحيتها  
يتم ألن فلسطين ليست    وأكد أن حل أي جناح عسكري ونزع سالحه لن           .مشدداً على أنها تقودنا لحرب داخلية     

  .غزة بل فلسطين من بحرها لنهرها هي أرضنا ومن حقنا الدفاع عنها
  3/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  اتصاالت لتسليم المستوطنات المخالة في جنين للسلطة: يوسف

 كشف نصر يوسف، أمس عن وجود اتصاالت فلسطينية أميركية مصرية إسـرائيلية، مـن   :كتب محمد بالص  
إن المكانة القانونيـة للمـستوطنات      : وقال .أجل تسليم مستوطنات دمرتها إسرائيل في محافظة جنين، للسلطة        

وأكد، أن القيادة    .المخالة في جنين، واحدة من عدة قضايا عالقة ومثارة خالل اتصاالتنا مع الجانب اإلسرائيلي             
، ونقضي بتسليم المستوطنات ولكـن اإلسـرائيلي      الفلسطينية، كانت توصلت إلى تفاهم مع الجانب اإلسرائيلي، ي        

: قـال  و .، فور التوصل إلى اتفاق    هاننا، نجهز أنفسنا جيدا من أجل تسلم      إال أ رغم الخالف القائم     وقال   .واتراجع
إن على اإلسرائيليين أن يخرجوا من كل مناطق السلطة التي دخلوها خالل سنوات االنتفاضـة، مـشيرا إلـى                   

  .سليم رام اهللا، وقلقيلية، وبيت لحم، ولكن توجد هناك مماطلة إسرائيليةاتصاالت جرت من أجل ت
  3/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  نقاط خالف عالقة بين الفلسطينيين واالسرائيليين

عن : غزةوالقدس المحتلة  من طاهر النونوو   آمال شحادة عن مراسليها3/9/2005الخليج اإلماراتيـة    نشرت
طينية واإلسرائيلية أمس في ما يتعلق بقضية المعابر في قطاع غزة، خصوصا رفح، ففي              تضارب األنباء الفلس  

حين أعلنت السلطة قرب التوصل الى اتفاق، واصلت قوات االحتالل بناء معبرها الجديد فـي منطقـة كيـرم                   
هم شلوم، وهددت بفصل قطاع غزة عن الغالف الجمركي عن إسرائيل والضفة، اذا واصل الفلسطينيون رفـض               

من جانبه، أكد سمير حليلة أن إسرائيل        .إلشراف إسرائيلي على معبر رفح او نقله إلى منطقة المثلث الحدودي          
. هتخلت عن مطلبها بوجود ممثلين عنها في المعبر، مشيرا إلى أن األطراف الثالثة على وشك توقيع اتفاق حول                 
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كما ظهرت نقطة خالف أخرى حـول        .مدار الخالف إن هناك نقاطا ال تزال      : أما بالنسبة لمعبر البضائع، فقال    
 آالف عامل للعمل ابتداء من غد األحد، لكـن      5التسهيالت التي تقدم للفلسطينيين، إذ طلب الجيش السماح لنحو          

اما نقطة الخالف الثالثة فقد ظهرت في رد مـسؤولين فـي الجـيش            .   تصريح فقط  2500موفاز قرر إصدار    
لطلـب  لففي الجيش طالب العديد االسـتجابة       . طينيين بحيازة البنادق والذخيرة   ووزارة الحرب على طلب الفلس    

ومساعدة السلطة في الحفاظ على األمن في قطاع غزة، لكن موفاز رفض وقال إنه في هذه المرحلة ال يجـوز                    
  .قطاعالالسماح بدخول سالح وذخيرة إلى 

ان موفاز سيلتقي يوم غـد      من   مصادر اسرائيلية    هقالتما  : رام اهللا من   3/9/2005 األيام الفلسطينية    وأضافت
  . علما بأن االجتماع كان مقررا مع دحالن, معبر رفحمع وزير فلسطيني من اجل مواصلة البحث في موضوع

 
 متفائلون بقيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس: أبومازن

بالتوصل إلى الدولة الفلـسطينية     أعرب محمود عباس عن تفاؤله      : حاوره محمد أبو خضير وزكي أبو الحالوة      
المستقلة وعاصمتها القدس، معتبرا أن االنسحاب، ما هو اال الخطوة االولى التي ستقود الحقـا الـى الدولـة،                   

فال نقلـل   , مشيرا إلى أننا متفائلون أكثر من أي وقت مضى الننا بدأنا نلمس على االرض ان هناك امراً جديداً                 
 وقال ان شارون لـم يبـد الرغبـة فـي     .وخروج الجيش اإلسرائيلي من غزة مستوطنة، 25من أهمية تدمير   

واعتقـد انـه اليـزال متـردداً، وأكـد أن خـروج             , الجلوس إلى طاولة المفاوضات والبحث في كل القضايا       
المستوطنين واالستيطان صحيح وخروج الجيش اإلسرائيلي صحيح، ولكن ليس نهاية لالحـتالل إذ ال يـزال                

البد من البحث في التفاصيل وهذا البحث يجب ان يكون شامال وأن ترتبط كل الحلول بالضفة                هناك خالفات، ف  
من حيث المبدأ، نحن نتعامل مع التنظيمات من        : وعن تكرار الدعوة له لتفكيك البنى التحتية للفصائل قال        . طبعاً

ألساسي والنهائي كسلطة،   لن ندخل في حرب اهلية، ولكن هدفنا ا       , خالل المفاوضات ونجحنا وهناك خط احمر     
انـا  : وعن تأييده للتوطين في لبنـان، قـال       . ان تبقى هناك سلطة واحدة وسالح شرعي واحد وتعددية سياسية         

نحن فـي   ,  وهذه القضية غير موجودة في قاموسنا      يهشخصياً لم أتحدث عن التوطين اطالقا وانا غير موافق عل         
تي المتواصل، وأكد ان العالقـات طبيعيـة بـين الكويـت             وأشاد بالدعم الكوي   .لبنان وغيره ضيوف مؤقتون   

 ولذلك قلنا لهـم اننـا   ,ونحن ال ننسى انه حتى ايام الغضب والزعل كانوا يقدمون المساعدات لشعبنا  , وفلسطين
  .صباح بدراسة ذلكالشيخ نريد اعادة السفارة حتى تعود العالقات كما كانت، ووعدنا 

 3/92005الرأي العام الكويتية
  
  مشرف ابلغني بلقاء اسطنبول: سعبا

اكد محمود عباس امس ان برويز مشرف ابلغه مسبقا باللقاء الذي جرى اول من امس في اسطنبول، مؤكدا ان                   
 فـي   االبالغ تم وأشار نبيل أبو ردينة، إلى أن        .اي اتصال مع اسرائيل يجب ان يصب في مصلحة الفلسطينيين         

لى أن مشرف، أكد، أن الباكستان لن تقيم أي عالقات ديبلوماسية مـع             ولفت، إ  . بينهما قبل يومين   هاتفياتصال  
  وفا، ا ف ب، ا ب .إسرائيل، إال بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

  3/9/2005المستقبل اللبنانية 
  

  لندن توافق على مجلس تشريعي لفلسطين : 1935في النهار 
 المستعمرات وافقت على انشاء المجلس التشريعي فـي  جاء في اخبار لندن االخيرة، ان وزارة: خاصـ يافا  

وسيكون هذا المجلس برئاسـة  .  تأييدها للمندوب السامي الحالي وثقتها به     نفلسطين وانها اعربت مرة اخرى ع     
وسـيكون عـدد    .  عضواً نصفهم بطريق االنتخاب والباقي بطريق التعيـين        28المندوب السامي وسيتألف من     

بمعنى ان حـصة    . اما االعضاء االنكليز فسيكون عددهم تسعة     . ضواً واليهود سبعة   ع 12االعضاء العرب فيه    
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 في المئة، رغم ان عدد نفوسهم في البالد يزيد عـن ثلثـي مجمـوع                40العرب في هذا المجلس ال تزيد عن        
نفـذ أي   وسلطة المجلس العتيد هي كاسمه ال تتعدى دائرة تقديم النصيحة والمشورة الى الحكومة، فال ي              ! السكان

  .قرار من قراراته اال بعد موافقة المندوب السامي عليه
  3/9/2005النهار اللبنانية 

  
  وزيرا الخارجية االسباني والفرنسي يزوران فلسطين : القدوة
األراضي الفلسطينية يومي الـسادس والـسابع مـن الـشهر     بزيارة  يقوم وزيرا خارجية أسبانيا وفرنسا       :غزة

، إلى أن الجانبيين الفلـسطيني      القدوةوأشار   .ت هامة مع عباس، وقريع، وناصر القدوة      الجاري، الجراء مباحثا  
واالوروبي سيبحثان آفاق ومستقبل العملية السلمية في ضوء االنسحاب االسرائيلي وضرورة تنفيـذ خارطـة               

ينيين في كافة   أن اللقاءات ستركز كذلك على العالقات الثنائية ودور أوروبا في دعم الفلسط           : وأضاف .الطريق
  .لجمعية العامة لألمم المتحدةاالمجاالت، وكذلك تنسيق المواقف قبل بدء اجتماعات 

  3/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية 
  

   االمارات قرر تنفيذ قرار التقاعدىالسفير الفلسطيني لد
 قام بتوديع   ,هناكفلسطيني  قالت مصادر السفارة الفلسطينية في ابوظبي ان السفير ال         :ابوظبي من جمال المجايدة   

 . التقاعـد  ىحالة ال إلالعاملين في السفارة نهاية االسبوع الماضي، وابلغهم بانه قرر تنفيذ قرار عباس القاضي با             
  .لقرارل سفراء فلسطين في السعودية وقطر خالل الشهر الجاري تنفيذا أيضاومن المقرر ان يحال 

  3/9/2005القدس العربي 
 

  كان حربها السريينالقسام تكشف عن أر
وأدلى هؤالء بأحاديـث لـصحيفة       .عن أسماء قادتها العسكريين    كشفت كتائب القسام،  :  اسامة العيسة  ،بيت لحم 

وقال المكتـب اإلعالمـي      .صدرت بحجم نصفي، حملت اسم فجر االنتصار وزعت امس في الضفة والقطاع           
  .كتائب وفصائل المقاومة في دحر الغزاةال لهروب الصهيوني، ووضحنا دورالكتائب ان الهدف منها معالجة ل

  3/9/2005الحياة الجديدة 
 

   الباكستاني  -مظاهرة للجهاد اإلسالمي ضد اللقاء اإلسرائيلي
 دعت حركة الجهاد، خالل مظاهرة نظمتها امس في بيت الهيا الى وقف التطبيع مع اسرائيل، مدينـة                  :ب.ف.ا

ندعو الباكستان وكل الدول العربية واالسالمية الى وقف المفاوضـات          : وقال محمد الهندي   .الهرولة الباكستانية 
وأضاف أن الهدف من هـذه       .مع العدو ووقف هرولتها للتطبيع ألن غزة ثمرة مسمومة وليست انسحابا حقيقيا           

 لم تنته بعد ودمنـا لـم        تناالمظاهرة هو توجيه رسالة من فلسطين الى زعماء تركيا وباكستان، تؤكد أن انتفاض            
وتابع أن هذه المحادثات تشكل طعنة في ظهر تاريخ          .جف وهذه المفاوضات غصة في قلب الشعب الفلسطيني       ي

  . األمة تزامنت مع االحتفال في ذكرى االسراج والمعراج وكأن االقصى قضية منسية، وتتنكر لرسالة اإلسالم
3/9/2005الخليج اإلماراتية   

 
  جريحان فلسطينيان قرب غوش قطيف

 اعلن متحدث بلسان جيش االحتالل ان فلسطينيين اصيبا بنيران الجنود الليلـة قبـل الماضـية                 : نا كو –غزة  
واوضح ان قوات من الجـيش نـصبت كمينـا          .بالقرب من مجمع غوش قطيف االستيطاني جنوب قطاع غزة        
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ء زحفهمـا   بالقرب من الجدار المحيط بما كان يعرف بكتلة غوش قطيف، واطلقت النار على الفلسطينيين اثنـا               
  .باتجاه منطقة يحظر الحركة فيها، مما ادى الى اصابتهما بجروح

  3/9/2005القبس الكويتية 
  

   بلعين  الجيش االسرائيلي يقمع تظاهرة ضد الجدارفي
اصيب عدد من االشخاص ، بينهم ناشطون اسرائيليون واجانب، بجروح امـسخالل تظـاهرة              :   اف ب  ،بلعين

واستخدم الجيش االسرائيلي قنابل مسيلة للـدموع ورصاصـا         .  ى الجدار الفاصل  قرب قرية بلعين احتجاجا عل    
وقالت متحدثة عسكرية طلبنا     . متظاهر بينهم ناشطون اجانب واسرائيليون     100مطاطيا من اجل تفريق حوالى      

ا وبعد ان هوجم الجنـود بالحجـارة، ردو       . من المتظاهرين التفرق بسبب اعالن القطاع منطقة عسكرية مغلقة        
واشارت المتحدثة الى وقوع جـريحين      . باطالق القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق التظاهرة       

وذكر عصام مخول من جهتـه ان عـشرة          .بينهم عسكري ومصور صحفي وتوقيف ناشطين اسرائيليين اثنين       
.  مـسجد فـي بلعـين        اشخاص جرحوا، واتهم في بيان الجيش االسرائيلي باطالق قنابل مسيلة للدموع علـى            

  . ويشارك في هذه التظاهرات التي تتم بمعدل واحدة في االسبوع ناشطو سالم اسرائيليون واجانب
  3/9/2005 الدستور

  
  االحتالل يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم اإلبراهيمي 

بالخليل ومنعت األهالي مـن     شددت قوات االحتالل يوم أمس من إجراءاتها التعسفية والقمعية في البلدة القديمة             
وذكرت مصادر محليـة     .الوصول إلى الحرم اإلبراهيمي ألداء الصالة، واعتقلت أحد أفراد الشرطة الفلسطينية          

 يطا وتم نقلـه     منأن قوات االحتالل المتمركزة على الحاجز العسكري على مدخل مخيم الفوار، اعتقلت شاب              
 في البلدة القديمة عمليات احتجـاز طالـت عـشرات األهـالي             وشهدت أحياء عديدة   .إلى جهة تحقيق مجهولة   

وأكدت مـصادر سـدنة      .وشملت فئات عمرية مختلفة بما في ذلك أطفال ال يتجاوزون الثالثة عشرة من العمر             
قوات االحتالل منعت مئات المصلين من الوصول إلى الحرم ألداء صالة الجمعة، فيما واصلت قوات              أن  الحرم  

  .ع اآلذان في الحرم الشريف لألسبوع الثاني على التوالياالحتالل منع رف
  3/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  قوات االحتالل تستخدم المتفجرات في تدمير منازل المستوطنين

أشاعت قوات االحتالل ولليوم الثاني علي التوالي، أجواء من الرعب واإلرهـاب، فـي أوسـاط                 :رائد موسي 
ل السلطان، المكتظ بالسكان، والمحاذي للمستوطنات اليهودية، غرب مدينة رفح، جـراء            الفلسطينيين في حي ت   

وبين المواطن حازم العبسي من حي تل الـسلطان أن           .أصوات اإلنفجارات المدوية الصادرة من المستوطنات     
ـ                 ستوطنة قوات االحتالل استخدمت علي مدار اليومين الماضيين المتفجرات لتدمير ما تبقي من منازل فـي م

وأوضح أن قوات االحتالل عملت علي مدار األيام الماضـية علـي هـدم منـازل                 .رفيح يام، المحاذية للحي   
المستوطنين في مستوطنات بيت سديه وعتصمونا ورفيح يام باستخدام الجرافات وآليات الهدم العـسكرية فـي                

 .منازل ومنشآت في هذه المستوطنات    حين لجأت، منذ االثنين الماضي، إلي زرع المتفجرات لهدم ما تبقي من             
واعتبر مختصون فلسطينيون أن تدمير منازل المستوطنين باستخدام المتفجرات من شأنه إعاقة أعمـال إزالـة                

  .الركام وإلحاق أضرار بيئية يصعب معالجتها
  3/9/2005القدس العربي 
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  االحتالل يقتحم مخيم بالطة في نابلس ويداهم منزالً
حتالل الصهيوني فجر اليوم مخيم بالطة شرق نابلس وشنت حملة مـداهمات فـي الحـارة                اقتحمت قوات اال  

 جندياً، تقدمت انطالقـاً مـن سـهل         80وقال شهود عيان إن قوة صهيونية راجلة قدرت بنحو          .الشرقية للمخيم 
نجلـه  روجيب واقتحمت المخيم، وتوجهت مباشرة نحو منزل عبد الحميد الطيرواي وداهمته بحجة البحث عن               

وأضاف شهود العيان أن جنود االحتالل قاموا بتفتيش المنزل وحطموا بعضاً من األثـاث واألبـواب،                 .جمال
  .وعلم من مصادر عائلة الطيراوي أن جنود االحتالل داهموا في تلك األثناء منزل الشاب جمال في رام اهللا

  3/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  ابقة اسرائيلية  االنسحاب من غزة س:الطيبي
قال احمد الطيبي ان االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة وتفكيك المستوطنات سابقة اولى تقوم بها اسرائيل في                 
االراضي الفلسطينية وهناك بعد ايجابي مهم في هذه السابقة مشيرا الى ان قرار االنسحاب احادي الجانب يستند                 

ن القطاع وهذا ايجابي والثاني تكثيف االسـتيطان فـي الـضفة            الى عنصرين رئيسين االول جالء االحتالل ع      
وقـال ان    .الغربية وتعزيز المصلحة االستراتيجية االسرائيلية في تهويد القـدس وضـم الكتـل االسـتيطانية              

االنسحاب من قطاع غزة اداري وعسكري ويصبح كامل القطاع منطقة أ اي تحت السيادة الفلسطينية الكاملـة                 
  . من مستوطنات شمال الضفة الغربية عسكري فقط وتبقى منطقة االنسحاب ببينما االنسحاب

  3/9/2005 الدستور
  

  للمطالبة بتعويضات بعد االنسحابفلسطيني استعداد 
يستعد مواطنون ومؤسسات فلسطينية رسمية وأهلية، لخوض معركة قانونيـة مـع الدولـة       : رائد موسي  ،غزة

للمطالبة بتعويضات عما لحق بهم من أضرار جراء استخدام ممتلكـاتهم           العبرية بعد إتمام االنسحاب من غزة،       
اللجوء إلي القانون والقـضاء سـواء        . عاماً من االحتالل   38ألغراض عسكرية أو استيطانية طوال أكثر من        

اإلسرائيلي أو الدولي، للمطالبة بالتعويض ال يقتصر علي المواطنين الفلسطينيين، بل هناك جهـات فلـسطينية                
مية وأهلية تستعد لفتح هذا الملف، كون أن األراضي التي استغلتها قوات االحتالل تتنوع بين الملكية الفردية             رس

ويؤكد محافظ خان يونس، أن المعركة القانونية لمالحقة المحتل تمثل أولوية           .الخاصة، والملكية الحكومية العامة   
ولفت إلي أن المحافظة بادرت باالتصال بعدد         .والتنميةفي المرحلة القادمة جنباً إلي جنب مع أولوية اإلعمار          

من القانونيين والحقوقيين، وعقدت عدة اجتماعات بهدف مقاضاة االحتالل وإجباره علي دفع تعويضات نظيـر               
وكشف  . استغالله لألراضي العامة والخاصة ونظير أعمال العدوان واألضرار التي خلفها خالل فترة االحتالل            

ه برفع قضية موحدة باسم كافة المحافظات، المتضررة من جراء االستيطان واالحتالل بحيـث              عن وجود توج  
  . يشرف عليها لجنة من كبار القانونيين في القطاع، وتتولي مسؤولية هذا الملف المهم

 3/9/2005القدس العربي 
  

  عودة أبناء غزة إلى القطاع ليست ممارسة لحق العودة 
لخبير في القانون الدولي أنيس القاسم إن عودة أهالي غزة إلـى القطـاع بعـد إعـادة                  قال ا :  نادية سعد الدين  

، 194االنتشار اإلسرائيلي منه ال تعتبر ممارسة لحق عودة الالجئين الذي نص عليـه القـرار الـدولي رقـم           
أبنـاء  وأضاف ان عودة البعض من       .موضحاً بأن العودة هنا إذا تحققت ستتم إلى أرض محتلة وليست محررة           

غزة إلى القطاع تعتبر عودة إلى حالة اللجوء األولى حيث أن الكثيرين منهم يعتبرون من الجئـي األراضـي                   
واعتبـر أن كلمـة      . وبالتالي فإن عودتهم إلى القطاع ليست إنهاء لحالة اللجوء         1948الفلسطينية المحتلة عام    

واعتبر أن  .انونياً إعادة انتشار لقوات االحتالل    االنسحاب من قطاع غزة تضليلية حيث أن الذي حدث واقعياً وق          
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وعالمة بارزة تؤشر لما     تفكيك المستعمرات وإجالء المستوطنين يشكل الحدث األبرز في مسألة إعادة االنتشار          
وأعرب عن اعتقاده بأن يتبع غزة إعادة انتـشار          يمكن إنجازه مستقبالً بالنسبة للمستعمرات في الضفة الغربية       

الل من مناطق أخرى في الضفة الغربية، مشيراً في هذا السياق إلى اتفاق أوسلو وما رافقـه مـن                   لقوات االحت 
خطوات وتصريحات إسحق رابين أمام حينما اعتبرها اتفاقيات تعطي الفلسطينيين حكماً ذاتياً يديرون من خالله               

  .شؤون أمورهم الحياتية وبالتالي تحافظ على يهودية دولة إسرائيل بحسبه
  3/9/2005د األردنية الغ

  
  بالجليل) بيت جن(يهود يعتدون على فلسطيني في 

وأفاد .  من قرية بيت جن في الجليل األعلى       فلسطيني على قامت مجموعة من اليهود المتطرفين باالعتداء       :غزة
شهود عيان ان قيس كان يعمل في أرضه في منطقة الزابود أمس األول، حين اعتدى عليه نفر مـن اليهـود                     

وأضاف شهود العيان أن أهالي قرية بيت جن هرعوا على الفور إلى مكان االعتداء، وقاموا بردع                . متطرفينال
المعتدين وطردهم من األرض، فيما حضرت قوات كبيرة من الشرطة االسرائيلية وعملت على منع وقوع أيـة           

متطـرفين المعتـدين مـن      وجاء أن قوات الشرطة عملت على إخراج اليهود ال        .مواجهات أخرى بين الطرفين   
كما جاء أن عدداً منهم كـان قـد         .المنطقة وتوفير الحماية لهم بعد إقدامهم على االعتداء على المواطن المذكور          

دخل القرية فساعدتهم الشرطة على الخروج منها، في حين هرب بعضهم إلى األحـراش المجـاورة وعملـت        
تجدر اإلشارة  .ل البحث يتواصل عن أحد المفقودين منهم      الشرطة على إخراجهم أيضاً من هناك، في حين ال يزا         

إلى أن هذا االعتداء ليس األول من نوعه، إذ تشهد اآلونة األخيرة تـصاعداً ملموسـاً فـي االعتـداء علـى                      
  .الفلسطينيين العرب في الداخل بدوافع عنصرية

 3/9/2005الوطن العمانية  
  

  لثاني في غزة مهرجان الطريق إلى القدس ا:الشابات المسلمات
هتف المئات من النساء والزهرات بالروح بالدم نفديك يا أقصى، وناشد النساء كل العالم من أجل إنقـاذ                   :غزة

جاء ذلك خالل مهرجان الطريق إلى القدس الثاني الذي تنظمه جمعية الشابات             .بيت المقدس والمسجد األقصى   
منهن زوجة الشيخ أحمد ياسين وعدد من زوجـات         المسلمات بحي الصبرة بحضور شخصيات نسائية إسالمية        

وأمهات الشهداء وآالف النساء من شتى أنحاء مدينة غزة، واتسم المهرجان باالستعراضات العـسكرية التـي                
وألقى مشير المصري، كلمةً أكد فيها تمسك حركة حماس بالـسالح           . تجسد أهمية المقاومة والدفاع عن القدس     

 وكامل التراب الفلسطيني، وقال إن القسام سيكون أقـوى مـن ذي قبـل بعـد                 والمقاومة حتى تحرير القدس   
وأكد المصري على أهمية ومكانة بيت المقدس والمسجد األقصى في قلوب           . االنسحاب ولن يتخلى عن سالحه    

وأكد أن مشاركة حماس في االنتخابات البلدية واالنتخابات التشريعية ومنظمـة التحريـر ال يعنـي                 .المسلمين
  .تخلي عن سالح المقاومة بل السير بالعمل السياسي بطريقة متوازيةال

  3/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  فلسطينيون يستقبلون العام الدراسي الجديد بجيوب فارغة
 عاماً، قبالة الحقائب المدرسية فـي واجهـات المحـالت           15يتسمر ناصر .. يومياً  :   يوسف الشايب  ،رام اهللا 

سط رام اهللا، يحدق بها لدقائق، يحلم، ثم يعاود العمل كبائع متجول، يروج لـالمسكة، وهي المهنـة                 التجارية، و 
مخيم  من ناصر .التي يمارسها منذ بداية العطلة الصيفية لمساعدة عائلته التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة             

فاع ثمنها، ولقناعته بأهميـة تـوفير       األمعري  يدرك جيداً أنه لن يتمكن من شراء أية حقيبة أعجبته، بسبب ارت             
 من األشقاء والشقيقات، هو أكبرهم، يعمل اثنين منهم معه          10لناصر   .لقمة ألسرته، على حقيبته التي يحلم بها      
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في العطلة الصيفية أيضاً بائعين متجولين أما البقية فهن فتيات، ووالده عاطل عن العمل ويعاني من أمـراض                  
الف االطفال الفلسطينيين الذين فرضت عليهم الظروف االقتـصادية الـصعبة،           ويشكل ناصر نموذجا آل    .عدة

والتي تأتي انعكاسا إلجراءات االحتالل التعسفية، حياة مأساوية، دفعتهم للخروج لميدان العمـل رغـم صـغر                 
 الجديد،  ويصف الكثير من الفلسطينيين العام الدراسي      .سنهم، ليتحملوا اعباء عائالتهم التي فقدت مصدر رزقها       

  .بـشبح يطاردهم، ويذكرهم بمأساتهم التي يعيشونها كل يوم
  3/9/2005الغد األردنية 

  
  األسيرة ماجدة فضة تروي المعاناة في سجون االحتالل  

غصت أروقة في بيت آل فضة بعشرات النسوة والفتيات اللواتي احـتفلن باألسـيرة               : أمين أبو وردة   -نابلس  
وبدت المحررة متأثرة وهي تحـدث أم طـارق   . ائها اشهرا في االعتقال االداري   المحررة ماجدة فضة بعد قض    

خنفة والدة األسيرة مالك خنفة، عن ظروف اعتقال األسيرات في تلموند ورسالتهن للجماهير الفلسطينية بإبقاء               
اقـف  وتشير فضة، التي أمضت قرابة سبعة اشهر في سجون ومراكز التحقيق إلى أن أكثر المو              .قضيتهن حية 

إيالما الزيارة غير المرغوبة للسجانات عدة مرات في اليوم إذ تجبر األسيرات على الوقوف للعدد مهما كانـت                 
وتستذكر عقاب كل من ترفض االنصياع لتلك التعليمات والتي تكون نهايتهـا، كمـا              .حالتهن النفسية والصحية  

األسر تقول إنها معاناة والـدة األسـير        وحول أحلك الظروف داخل      .تقول الحجز االنفرادي في غرفة صغيرة     
الطفل نور، ويتوقع إطالق سراحه في الشهر المقبل األمر الذي يعد قرارا صعبا لعدم إطالق سـراح والدتـه                   

وتؤكـد ماجـدة أن رسـالة       . وتستعرض معاناة األسيرات العامة إذ تقول إن غالبيتهن من القاصـرات          . معه
رار في إبقاء قضية األسرى واألسيرات حية في كافة المحافـل الدوليـة             األسيرات للجماهير الفلسطينية االستم   

  .والمحلية، ورفض أية حلول ال تتضمن إخالء السجون جميعاً
  3/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
  غداً جلسة خاصة للنظر في قضية النائب حسام خضر 

  تعقد المحكمة العسكرية لالحتالل غدا األحد في سالم جلسة خاصة للنظر في قضية النائب حـسام                  :ألفت حداد 
وتواصل المحكمة فى هذه الجلسة االستماع لمرافعة خضر باإلضافة إلى شهود الدفاع، وكانت المحكمة              ،  خضر

 بعـد مطالبـات متكـررة       وللمرة األولى منذ بدأ جلساتها قد سمحت للنائب خضر بالمرافعة والدفاع عن نفسه            
وسيحضر جلسة المحكمة عدد من البرلمانيين الدوليين ومحام         .ومستمرة من النائب ومحاميه ولجنة الدفاع عنه      

بصفة مراقب عين من قبل اتحاد البرلمانيين الدوليين باإلضافة إلى أعضاء عرب من الكنيـست وشخـصيات                 
  .تمثل منظمات حقوقية محلية ودولية

  3/9/2005 48عرب 
  

  اسير ابن اسير وشقيق شهيدين وحفيد شهيدة
أفرجت سلطات االحتالل أمس عن الفتى عزالدين بسام السعدي بعد اعتقال اداري لمدة عـامين، وكـان                 :جنين

عزالدين قد اعتقل بعيد اعتقال والده الشيخ بسام القيادي البارز في حركـة الجهـاد بعـد مطاردتـه عـامين                     
 عاما كان قد أصيب خالل االجتياحات المتكررة لمخيم جنـين           18البالغ من العمر    ويذكر أن عزالدين و   .كاملين

، وهو االبن األكبر حاليا للشيخ بسام السعدي بعد ان استشهد ابناه التـوأم              2002عقب حملتها على المخيم عام      
 بعد حملة   19/6/2002وحتى والدة الشيخ بسام لم تنج من االعتداء فقد استشهدت بتاريخ            .إبراهيم وعبد الكريم  

  .تفتيش واسعة طالت كل بيت في مخيم ومدينة جنين للبحث عن مطلوبين
3/9/2005الحياة الجديدة   
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  شارون يلتقي أبو مازن في نهاية الشهر الحالي

قالت مصادر سياسية إسرائيلية أن شارون، سيلتقي في نهاية الشهر الجاري، محمود عباس، بعد عودتهما مـن                 
وبحـسب   . هنـاك  ء أن شارون سيلتقي بوش، وأنه من غير المتوقع أن يلتقي بأبو مـازن             وجا .مجلس األمن 

 قد اتصل أمس، هاتفياً، ببيرس، ونقل عنه قوله أن الفلسطينيين كانوا يرغبـون بـأن                عباسالمصادر ذاتها فإن    
متصل قالـت   وفي سياق    .يكون اإلنسحاب من غزة المرحلة األولى من مسيرة ستؤدي إلى السالم بين الشعبين            

وجاء أن الزيارة قام بترتيبها رئـيس        .أن الملك عبداهللا، سيزور إسرائيل في األسبوع القادم لإلجتماع بشارون         
كما قالت أن عبداهللا كان قد اجتمع مع شارون في مزرعة هشكميم، وأن الزيارة كانت سرية، في حين                  .الموساد

رائيلية، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار خطوات المـساندة    وبحسب مصادر سياسية إس    !أن الزيارة الحالية علنية   
وأضافت أن األردن تسعى ألخـذ دور        . في أعقاب تنفيذ فك اإلرتباط     شارونمن قبل زعماء دوليين وإقليميين ل     

أكبر في المسيرة السياسية، بذريعة الخشية من تطورات في الضفة الغربية قد تؤدي إلى عـدم إسـتقرار فـي                    
  !ت أن األردنيين ينفون عادة األنباء عن اإلتصاالت مع اإلسرائيليين حتى يتحدد موعدها النهائيزعم و.المملكة

  3/9/2005 48عرب 
 

  اخالء قطاع غزة سينتهي خالل شهر: بيريز
اعلن بيريز ان اسرائيل ستنهي انسحابها الكامل من غزة خالل شهر واحد والمشكلة ستكون تنظيم نقاط                : روما
 .ينا ان نكون قد اخلينا غزة تماما خالل شهر بما في ذلك كل المستوطنين وكل المـستوطنات                وقال عل  .العبور

تنظـيم  . واضاف سيكون علينا اآلن البت في نقاط العبور الننا ال نريد ان نترك غزة مغلقة من كل الجوانـب                  
نـسعى الـى    .  التحـرك  المعابر امر حساس جدا الننا نريد ضمان امننا بالكامل بينما يريد الفلسطينيون حرية            

لكـن يجـب    . تطبيق خارطة الطريـق   : نحن نعرف ما يلي   . وتابع باالنسحاب من غزة انجزت مرحلة      .تسوية
تحقيق شرطين هما ان يبرهن الفلسطينيون انهم قادرون على ادارة غزة وتجنب نتائج انتخابية يمكن ان تـؤثر                  

  )اف ب.(على خطة السالم
  3/9/2005الغد األردنية 

  
 يهدد برد حاد على أي إطالق نار من غزةحالوتس 
علينا ان نكون اكثر حزمـا      : تحدث حالوتس عن توصيته بشأن طبيعة التصرف بعد االنسحاب وقال         : الناصرة

يجب ان يكون حـادا وبـدون اي        . فاذا احتجنا الى الرد، فيجب ان يكون هذا شديدا اكثر بكثير          . بعد االنسحاب 
 التلعثم في وضع كهذا فان لم نتصرف بهذا الشكل فسنفقد االساس لكل فكرة              توازن، وتابع مهددا محظور علينا    

من اللحظة التي خرجنا فيها ونحن نرى في غزة دولة بكل ما تعنيه الكلمة وعلينا ان                . النظام الجديد في المنطقة   
 .لرد بكل شدةيجب ان يسود القانون والهدوء والنظام وان لم يتوفر ذلك فيجب ا. نتعامل بما يتناسب مع ذلك

  3/9/2005البلد اللبنانية 
 

      السلطة   اسرائيل تدعم بقاء مبارك في
العالقـات      يهدد التغيير السياسي     االنتخابات الرئاسية خشية اال       السلطة في    مبارك في  بقاء     ترغب اسرائيل في  

 الديموقراطيـة المـصرية لكـن هـذه         قد تكون لديهم شكوك حول     واالسرائيليون    . الصعبة اساسا بين البلدين   
يمتنـع المـسؤولون      ورسميا  . مواجهة مصلحة الحفاظ على االستقرار لدى جارتهم        تهم كثيرا في      التحفظات ال 

يبـدو فـوز       الشؤون الداخلية المصرية بينمـا       في    دخلونيت   يظهروا على انهم     ال   تعليق لكي    عن االدالء باي  
ان مبارك بحاجـة الـى دعـم            ال اعتقد  :  انبار  وقال الخبير السياسي    . ة واليته محسوما مسبقا   الرئيس المنتهي 
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واسوأ سـيناريو بالنـسبة      .  عميال للصهيونيين    عتبارها   على العكس فان مثل هذا الدعم ستكون نتيجته        .  اسرائيل
االنتخابات لزعزعة     دة لوجود الدولة العبرية،   بش    المعارضون   يستغل االخوان المسلمون،     السرائيل سيكون ان  

مصر نحو الديموقراطية لكن ذلـك         نرغب بالطبع بحصول تطور في      : واعتبر الباحث كيمحي    . استقرار النظام 
كـريس      . مثل االسـالميين     تصاعد حركات مناهضة للديموقراطية بقوة       بالتاكيد في     وال نرغب    يتم سريعا،    لن

  .، ا ف باوتون
  3/9/2005األيام البحرينية 

  
  معارضة إسرائيلية لتوسيع المقبرة اإلسالمية   

تتجه اللجنة اإلسرائيلية لمنع تدمير اآلثار في الحرم القدسي إلى تقديم التماس لمحكمة العليا اإلسـرائيلية ضـد                  
ة على طول الجـدار الـشرقي       المؤسسات المسؤولة عما وصف بالتوسع غير القانوني للمقبرة اإلسالمية الممتد         

 وسلطة اآلثار وسلطة حمايـة الطبيعـة والحـدائق          شارون وقدمت اللجنة التماساً ضد      .للحرم القدسي الشريف  
 وزعم عـضو فـي      .الوطنية، وتزعم اللجنة أن جميع هذه المؤسسات ال تفعل شيئاً من أجل منع هذه األعمال              

 اقتحموا في السنوات األخيرة الحديقة الوطنية حول أسوار         اللجنة أن مسلمين وتحت إشراف األوقاف اإلسالمية      
هذه منطقة لها أهمية كبيرة مـن حيـث         :  ايالت مزر  .د وقالت   .القدس وأقاموا مقبرة وحققوا أرباحاً شخصية     

األبحاث المنطقة التي تقام عليها المقبرة الجديدة ترتكز من الناحية العملية على السور الهرودياني علـى سـفح      
لهيكل، ويرتبط السور في مناطق معينة بأسوار أكثر قدماً، ولربما ببقايا الهيكل األول، وهذه القبور التـي                جبل ا 

 . تحفر في هذه المنطقة ستحول في المستقبل دون إجراء أبحاث
  3/9/2005االتحاد االماراتية 

  
  تنقالت شارون مروحية بسبب المخاوف األمنية 

 وجه تعليمات إلى مكتب شارون بأن تكون تنقالته بواسطة مروحية وأن            ذكرت يديعوت أحرونوت أن الشاباك    
وأشـارت الـصحيفة إلـى أن العمـل بهـذه           . يقلل قدر اإلمكان من تنقالته بالمركبات حتى لو كانت مصفحة         

وال يزال يجري العمل بموجبها نظرا لزيادة التهديدات علـى حيـاة   . التوصيات بدأ مع تنفيذ خطة فك االرتباط     
 بعد أن تلقى الشاباك معلومات جديدة تشير إلى حديث يدور بين ناشطي اليمـين اليهـودي المتطـرف                   شارون

  . وأوصى شارون بأن يقلل من الظهور في المناسبات العامة. يتطرق إلى إمكانية التعرض لشارون
  3/9/2005البيان 

  
   ألف قطعة سالح بحوزة المستوطنين 237

 ألف قطعـة سـالح بحـوزة        237طيات رسمية صهيونية عن وجود نحو       كشفت مع : وكاالت،  القدس المحتلة 
الصهاينة، معظمها بيد المستوطنين، ذُِكر أن أربعة وثالثين ألفاً منها يحملها أصحابها، بدون الحـصول علـى                 

  .ترخيص من الجهات األمنية المختصة
  3/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   فقدت أهميتها األمنية67 مناطق: خبراء وعسكريون إسرائيليون

 يعكف فريق عمل اسرائيلي يضم شخصيات عسكرية وسياسـية وأكاديميـة علـى      : سائدة حمد  ،القدس المحتلة 
، فقدت أهميتها االمنية بالنسبة الـى       67بلورة عقيدة امنية اسرائيلية جديدة تذهب الى ان األراضي المحتلة عام            

ن ينتهي من مهمته بحلول رأس السنة العبرية، سيقدم الى شارون           وكشفت معاريف ان الفريق يتوقع ا      .اسرائيل
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واشارت الصحيفة الى ان العقيدة األمنية الجديدة تعتبر ان المنـاطق، وهـو التعبيـر الـذي                  .توصيات بتبنيها 
تستخدمه اسرائيل لالشارة الى الضفة، فقدت معناها األمني كجبهة استراتيجية تحمي دولة اسرائيل الـصغيرة               

اما الـسبب الثـاني      .م لسببين، أولهما تالشي احتمال نشوب حرب مباشرة بين الجيوش، كما في الماضي            الحج
وأشـار   .فهو ازدياد أهمية االسرة الدولية بشكل كبير وتعاظم قدرتها على فرض خطوات علـى دول العـالم                

 تتيح لها الدفاع عـن نفـسها        اعضاء الطاقم الى حقيقة ان الوسائل التكنولوجية الحديثة التي في حوزة اسرائيل           
وأوكلت مهمة صوغ العقيدة األمنيـة       .وشن هجمات على مواقع ابعد واكبر بكثير من مناطق الضفة والجوالن          

الجديدة الى فريق اسرائيلي برئاسة ميردور وايالند وياعير واشكنازي وشخصيات من سالح الجو االسـرائيلي               
لدولة العبرية في مواجهة حقيقية مع الرؤية الـصهيونية باعتبـار           وتضع العقيدة ا   .وبن يئير وبن بيران وشيفر    

لكن ما رشح عن هذه العقيدة ال يشير الى المنـاطق الفلـسطينية مـن               . أرض فلسطين التاريخية أرض اليهود    
الضفة التي اوشكت اسرائيل على ضمها لحدودها بفعل الجدار، وال الى القدس الشرقية وهي جزء من الضفة،                 

  .ان يشكل اشارة اسرائيلية وللمرة األولى الى االغوار الفلسطينيةلكن يمكن 
  3/9/2005الحياة 

  
   عن عدد من مصانع شركة الصناعات العسكرية اإلسرائيلية ءقطع الكهربا

قامت شركة الكهرباء اإلسرائيلية بقطع التيار الكهربائي عن عدد من مصانع شـركة الـصناعات العـسكرية                 
 شركة الصناعات العسكرية اإلسرائيلية تاعاس مدينة بمئـات الماليـين مـن الـشواقل،               وجاء أن  .اإلسرائيلية
ومن جهتها تقول تاعاس أنها تجرى اإلتصاالت إليجاد حل للمسألة،           . مليون شيكل لشركة الكهرباء    15بضمنها  

  .دات كهربائيةكما أشارت الشركة إلى أن العمال يواصلون عملهم في المصانع بعد أن تم تشغيلها بواسطة مول
  2/9/2005 48عرب 

  
   الكيان حالة وفاة غير طبيعية في 29تسع حاالت انتحار من 

  . حالة وفاة غير طبيعية29الل أسبوع، وذلك من أصل خ الكيانوقعت تسع حاالت انتحار في : ياسر العقبي
  2/9/2005 48عرب 

 
   مليار دوالر27.4االحتياط األجنبي في إسرائيل 

 27.4 مليون دوالر في آب إلـى        590ئيل المركزي أن احتياط البالد من النقد األجنبي زاد          أعلن مصرف إسرا  
وذكـر المـصرف أن      . مليار دوالر  25.7مليار دوالر، علما أن االحتياط بلغ في آب من العام الماضي نحو             

ات المصرف بالرغم   الزيادة الكبيرة في تموز يوليو ترجع الى ارتفاع إيداعات القطاع الخاص وعائدات استثمار            
  )رويترز( .من أن الحكومة سحبت مبالغ من حسابها لدى المصرف لتمويل عمليات في الخارج

  3/9/2005المستقبل اللبنانية 
  

   صحافية اسرائيلية النها ترتدي البزة العسكرية ىبارنبويم يرفض التحدث ال
: فة االسرائيلية باللغة العبرية درسا لن تنساه      لقن المايسترو العالمي دانيال بارنبويم الصحا      :من زهير اندراوس  

ففي ليلة الخميس وصل الي المركز الجماهيري في القدس الغربية لالحتفال باصدار كتابه المشترك مع ادوارد                
وقبل بدء الحفلة تقدمت اليه مراسلة اذاعة الجيش االسرائيلي وهي ترتدي البزة العسكرية وطلبت منـه                 .سعيد

 المشروع المشترك، فرفض التحدث اليها، وصرخ في وجهها انني لست مستعدا ان اتحـدث               التحدث اليها عن  
وعندما حاولت مرة اخري مقابلتـه صـدها وقـال لهـا             .الي صحافية ترتدي البزة العسكرية لجيش االحتالل      

  .ولالذاعةبالحرف الواحد اذهبي وغيري ثيابك، وعندها سأفكر فيما اذا كنت علي استعداد لالدالء بتصريح لك 
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3/9/2005القدس العربي   
 

  نمو أرباح بنك فلسطين المحدود 
ائج قياسية خالل النصف األول من                    ام أن البنك حقق نت أعلن رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين المحدود ومديره الع

ًا صافية بلغت              و بلغت          5ر886العام الحالي، موضحًا أن البنك حقق أرباح سبة نم ون دوالر وبن جاء   % .211 ملي
ة غزة،                               ة في مدين ه العام ر إدارت ده البنك في مق ذي عق ادي ال ر الع ذلك خالل آلمته الجتماع الجمعية العمومية غي

  .أمس، وبحضور أعضاء مجلس إدارة البنك وعدد آبير من المساهمين وممثلي سلطة النقد ومراقب الشرآات
3/9/2005األيام الفلسطينية   

 
  المدارس الروسية في فلسطين

وهـذا الكتـاب    . طالئع النهضة في فلسطين   : حديثاً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب جديد بعنوان       صدر  
الذي وضعه الباحث والشاعر حنا أبو حنا يتناول زاوية غير مطروقة تماماً في تاريخ المنطقة العربية وهي أثر                  

يتناول الكتاب الجهـد    .ة المحيطة بها  المدارس الروسية في تكوين النخب النهضوية في فلسطين والبلدان العربي         
يتحدث الكتاب عن النـشاط     و. الروسي في إنشاء المدارس في فلسطين ولبنان وسورية في ظل الحكم العثماني           

التبشيري الكاثوليكي والبروتستانتي الذي عم المنطقة العربية في القرن التاسع عشر، ويعدد أهم المدارس التي               
يخلص الباحث حنا أبو حنا إلى ان الهدف الجوهري مـن إنـشاء المـدارس    .طينأنشئت في تلك الفترة في فلس 

الروسية لم يكن نشر األدب الروسي أو الثقافة الروسية بين العرب بقدر مـا كـان وسـيلة لـضمان حمايـة                      
ريـداً  هذا الكتاب يشكل بحثاً ف    و.األرثوذكس في الدولة العثمانية وانقاذهم من التبشير الكاثوليكي والبروتستانتي        

  .ومتميزاً في هذا الحقل من الدراسات التاريخية
  3/9/2005المستقبل اللبنانية 

  
  فيلم فلسطيني يحمل جمهور مهرجان البندقية إلى المخيمات  

نقل المخرج السينمائي الفلسطيني رشيد مشهراوي أمس الجمهور في مهرجان البندقية الى مخيمات الالجئـين               
الذي يرسم صورة قاتمة وساخرة في آن عن واقـع          ) االنتظار(ط مع فيلمه اتانت     الفلسطينيين في الشرق االوس   

واحيانا يبرز امل التوصـل     . يراودنا نحن الفلسطينيين شعور باننا ال نقرر مصيرنا       : وقال مشهراوي . مواطنيه
  .فاالنتظار جزء ال يتجزأ من حياتنا. الى حل ثم يندثر ويبدأ مجددا انتظارنا

  3/9/2005ة الخليج اإلماراتي
  

  أغنية فلسطينية لالنسحاب اإلسرائيلي 
ومـن المقـرر أن تـذاع       . يصور فريق فلسطيني أول أغنية في بيت لحم لالحتفال باالنسحاب من قطاع غزة            

األغنية على القنوات الفضائية العربية والمحلية كجزء من االحتفاالت الرسـمية الفلـسطينية ويـشارك فـي                 
  )أ.ش.أ. (يدةتصويرها أطفال من مخيم عا

  3/9/2005البيان  
  

  كيد مرتد كتاب إسرائيلي يفضح المؤامرة على عرفات   
كشف كتاب إسرائيلي صدر مؤخراً تحت عنوان كيد مرتد حجم التآمر اإلسرائيلي على عرفـات، والمـساعي                 

كتاب الذي ألفه   ويفضح ال . الحثيثة للتخلص منه عنوة أو بـ طرق إبداعية بعد فشل االحتالل في قمع االنتفاضة             
الصحافيان دروكر رفيف وعوفر شاحر، قيام إسرائيل بإهدار فرص التهدئة والسالم فـي الـسنوات األربـع                 
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. عرفـات األخيرة، سلسلة من خبايا مخططات وحقيقة مواقف المؤسسات األمنية والسياسية اإلسرائيلية حيـال              
لى شخصه وتحميله كامل المـسؤوليات      وأوضح أن إسرائيل دأبت على شيطنة عرفات من خالل التحريض ع          

على سفك الدماء في المنطقة، بهدف التهرب من استحقاقات السالم مع الفلسطينيين، انسحاباً مع نظريـة قيـام                  
وأضـاف أن شـارون، اسـتغل       .  بإشعال االنتفاضة والتحكم بها و غياب الشريك في الجانب اآلخـر           عرفات

. ة التحديات كالمبادرة السعودية ألن عرفـات سـيحبطها        التحريض على شخص عرفات من أجل عدم مواجه       
وأضاف المؤلفان أنه عندما وصلت معلومات قاطعة بأن عرفات يعمل من أجل خفض مـستوى ألـسنة لهـب             

 التي أعقبها وقف إطالق نار إسرائيلي،       2001الصراع كما حصل بعد عملية نادي الدولفين في يافا، في يونيو            
  ·والتحريضسرعان ما قوبل باإلنكار 

3/9/2005االتحاد االماراتية   
  

  في ذكرى أبو علي مصطفىمهرجان : عمان
 نظم حزب الوحدة الشعبية االول من امس في مقره مهرجانا خطابيا بمناسبة ذكرى استشهاد ابو علـي                  :عمان

أحمـد   شارك فيه و .مصطفى، شارك فيه عدد من ممثلي األحزاب االردنية والشخصيات االردنية والفلسطينية          
  .سعدات في كلمة القاها عبر الهاتف من سجنه

  3/9/2005الغد األردنية 
 

  حول المعابر يسرائيلاإل يمصرال باالتفاق يفرنسترحيب 
رحبت فرنسا باالتفاق الذي وقع بين مصر واسرائيل حول نشر فرقة عسكرية مصرية علـى طـول الحـدود                   

 اننـا نـشجع بقـوة       :ارة الخارجية الفرنسية سيمونو   واعلن مساعد المتحدث باسم وز     .المصرية مع قطاع غزة   
مصر واسرائيل والسلطة على مواصلة حوارها للسماح بفتح نقاط عبور على الحدود البرية بين غزة ومـصر                 

واضاف ان فرنسا مع شركائها في االتحاد االوروبي لن تدخر جهدا لكـي يـنجح هـذا                  .لالشخاص والبضائع 
  )اف ب.(خارطة الطريقاالنسحاب ويسمح بتحريك حقيقي ل

  3/9/2005الغد األردنية 
 

  !... إستراتيجية إسرائيلية للتطبيع
 طارق ديلواني

لم يمض على تصريحات شالوم المثيرة، بأن بالده قريبة جدا من تطبيـع العالقـات مـع عـدة دول عربيـة                      
ر بدأت تتقاطر من هنا وهناك      فالتقارير واألخبا . وإسالمية، حتى بدأت أولى بوادر التطبيع بالظهور علنا بالفعل        

مشيرة إلى تقارب إسرائيلي باكستاني وزيارة مرتقبة للعاهل األردني إلى إسرائيل وسط الحديث عن دور تركي                
الواثق جدا من التطبيع مع العرب، عن مـدى ثقـة           .. قبل نحو شهر تحدثت في مقال لي بعنوان  شالوم         . نشط
 تكشف األمر عن عالقات تطبيعية رسمية بين باكستان برعاية تركية           اليوم.  بدنو مرحلة التطبيع الشامل    شالوم

والحقيقة أن ثمة إشارات ملفتة كثيـرة       .  باكسستانواستشارة عربية في خطوة غير متوقعة وغير مسبوقة، من          
ية األمر ال يخلو من إستراتيجية إسرائيلية دفاع      . في هذا الحدث ليس اقلها دور الوساطة الذي يقوم به اردوغان          

هذا من جانب   . محكمة للتطبيع مع عدة دول عربية وإسالمية تضمن عنصري األمن واالقتصاد جنبا إلى جنب             
أما من الجانب اآلخر فثمة هرولة عربية وإسالمية غير مبررة للتطبيع دون وجود حاجة ملحـة أو                 .. إسرائيل

ة لباكستان، فاألمر متعلق باعتقـادي      بالنسب. ضرورة قصوى أو منفعة إستراتيجية أو اقتصادية أو حتى سياسية         
أولهما يتعلق بشخص مشرف بالنظر إلى دوره المشبوه كأحد أهم رموز األنظمة العميلة ألمريكا              : بآمرين اثنين 

ويأتي اللقاء بعد اتصاالت سرية بين البلدين، مشيرا إلى أن باكـستان            . والمنفذة لمشروعها في الشرق األوسط    
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بلوماسية مع إسرائيل من شأنه تخفيف الضغوط الهندية وتعميق العالقات مع الواليات            تعتقد بأن إقامة عالقات د    
أما األمر اآلخر إذا ما نظرنا للموضوع بحسن نية، فهو الرغبة الباكـستانية بـالقفز علـى العالقـة                   . المتحدة

 العالقـة أكثـر مـع       اإلسرائيلية الهندية الوثيقة سياسيا وعسكريا واقتصاديا وتخفيف الضغوط الهندية وتعميق         
األخطر فيما يحدث اليوم، أن المبررات الرسمية والعربية للتطبيع مع إسرائيل تأتي في سياق              . الواليات المتحدة 

نفس استسالمي مهزوم، يعتقد ويحاول فرض اعتقاده بأنه لم تعد هنالك أسباب منطقية للمواجهة مع إسـرائيل                 
  . وأن التسوية أقرب للتحقق بدليل انسحاب غزة
نسحاب وتطبيع محموم ومذموم، فباإلضافة للزيـارة المرتقبـة         االإنه انفتاح عربي وإسالمي على إسرائيل بعد        

الموضوع أكثر مـن    .  إلسرائيل مباركللعاهل األردني لـإسرائيل يدور الحديث عن زيارة مرتقبة قد يقوم بها            
تراتيجية إسرائيلية للوصول إلى تطبيـع      مجرد رغبات إسرائيلية ورسائل غزل وود عربية متبادلة، بل هي إس          

فقد شرعت الخارجية اإلسرائيلية منذ فترة في إرسال بعثات سياسية بصورة سرية إلى دول الخليج في                . كاملال
محاولة إلقناع هذه الدول بإقامة عالقات دبلوماسية مع الدولة العبرية، واألمر بات مسالة وقت فقط قبل أن يتم                  

هذه البعثات اإلسرائيلية الرسمية تضم العديد من رجال األعمال اإلسرائيليين الذين           . قاتاإلعالن عن هذه العال   
يجرون مباحثات مع نظرائهم في دول الخليج، ألن الخطة التي أعدها شالوم تقضي بأن تتم في المرحلة األولى                  

ذه الدول، وبالمقابل تقوم الـدول      إقامة عالقات اقتصادية مع الدول العربية وافتتاح ممثليات للدولة العبرية في ه           
والخطوة الثانية هي تطوير العالقات مع هذه الدول وتحويلها إلى عالقـات  . إياها بفتح ممثليات لها في تل أبيب  

وبحسب هذه اإلستراتيجية   . دبلوماسية كاملة بما في ذلك زيادة التعاون في المجال االقتصادي ومجاالت أخرى           
القسم األول يضم الدول العربية المصنفة إسرائيليا بأنهـا معتدلـة، والتـي             : ى قسمين تم تقسيم العالم العربي إل    

ترغب في إقامة عالقات مع إسرائيل، أما القسم الثاني فيشمل الدول العربية المتزمتة، التـي تـرفض إقامـة                   
  . العالقات مع إسرائيل بسبب الضغوطات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها

مى تطبيع متواصلة لم تتوقف يوما حتى في أحلك الظروف وأسوئها، بـدعوى حـرص األردن                أردنيا، ثمة ح  
على توظيف اتصاالته وعالقاته مع إسرائيل لمنعها من اتخاذ خطوات أحادية الجانب تؤثر على حقوق الشعب                

  . الفلسطيني ومستقبله في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على األراضي الفلسطينية المحتلة
 اللحظة لم يصدر لألسف أي رد فعل عن القوى الحية أو تلك المناهضة للتطبيع باستثناء موقـف حمـاس    حتى

المطلوب اليوم  . والجهاد اإلسالمي، واللتان اعتبرتا حمى التطبيع هذه هدية مجانية لإلسرائيليين واستباقا لألمور           
وجمـاهير األمـة   .  وتراجعت هذه الحملـة مقاطعة في كل الدول العربية واإلسالمية بعد أن خبتالتفعيل دور   

العربية وقواها الفاعلة مدعوة إلى المزيد من التصدي للسياسات التطبيعية، والعمل على إفشالها، والتعويل اليوم               
على الشارع العربي وعلى المؤسسات العربية غير الرسمية لمواجهة هذا التطبيع المجاني بأكثر من طريقة من                

رف عربي موقع من قبل مؤسسات المجتمع المدني وغرف التجارة واالتحادات واألنديـة             قبيل إصدار ميثاق ش   
  .في كل األقطار العربية، بااللتزام بعدم التطبيع أو إقامة أي نوع من االتصال أو التعامل مع الكيان الصهيوني

  مجلة العصر
  3/9/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  ) 26(خطة الفصل واليوم التالي

  الحرب األهلية : جهاد والسيناريو األسوأال
  حلمي موسى  
كانت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين بين أول الفصائل التي حاولت قراءة الواقع الفلسطيني المرتقب بعـد                 

وقد أعدت وحدة الدراسات والمعلومات مكتب األمين العام لهذا الغرض، في مطلع            . التنفيذ الكامل لخطة الفصل   
وبعد اإلشارة  . السيناريوهات المتوقعة : ي، وثيقة داخلية بعنوان االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة        آب الماض 
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إلى األلغام والمخاطر السياسية التي أهمها رهان العدو اإلسرائيلي على حدوث صـدام فلـسطيني داخلـي أو                  
. االستراتيجية للخطـوة اإلسـرائيلية    انزالق الفلسطينيين إلى مستنقع الحرب األهلية، تؤكد الوثيقة على األهمية           

وتوضح أنه، وبصرف النظر عن األهداف والمبررات اإلسرائيلية، فإن هذه الخطوة ستبقى عالمة فارقة فـي                
  . تاريخ الصراع العربي اإلسرائيلي

وتحاول الدراسة، التي تبحث في السيناريوهات المحتملة، التشديد على وجوب سعي الفلسطينيين لإلفالت مـن               
أولهمـا  : وتتعامل مع مستويين من الـسيناريوهات المتوقعـة       . لفخ اإلسرائيلي المنصوب لهم في خطة الفصل      ا

  . يتعلق بعملية االنسحاب نفسها، واآلخر يختص بفترة ما بعد االنسحاب
غير أن الدراسة تلحظ، برغم ذلك، أن أجواء االستعدادات التي تجريها السلطة وبعـض الفـصائل لالحتفـال                  

فقطاع غزة ال يحتمل أن يصبح مـسرحاً السـتعراض          . ر تثير الكثير من القلق بل تقرع ناقوس الخطر        بالنص
  . القوة والتنافس والسباق على ادعاء هذا الطرف أو ذاك أنه هو صانع النصر

وفي كل األحوال، ترى الدراسة أن سيناريوهات ما بعد االنسحاب تعتمد كثيـرا علـى سـيناريوهات فتـرة                   
الهـدوء  :  إن استمرت التهدئة، فإن األجواء ستكون مفتوحة على االحتماالت والسيناريوهات التالية           .االنسحاب

واستئناف المفاوضات، استمرار المقاومة في الضفة ووقفها في غزة، المواجهة الـشاملة، وسـيناريو الحـرب     
  . األهلية

التهدئة واسـتئناف المفاوضـات علـى    دراسة أن سيناريو الهدوء والمفاوضات قد يعتمد على تثبيت الوتوضح  
ومثل هذا السيناريو يعني انتهاء االنتفاضة والعودة إلى سمات المرحلة التي سبقتها من             . أساس خريطة الطريق  

وتشير الدراسة إلى أن هذا السيناريو يقتضي انسحاب إسرائيل الكامل وتـسهيالت الحركـة فـي                . واقع أوسلو 
  .  القيود المفروضة على الفلسطينيينالمعابر والميناء والمطار وإلغاء

كما أنه يقتضي قبول فصائل المقاومة السيما حماس والجهاد في ظل هذا الظرف بتجديد التهدئة الشاملة التـي                  
ويتطلب وجود نوع من التفاهم بين السلطة والفـصائل حـول ترتيـب الوضـع               . تنتهي في نهاية العام الحالي    

وكل ذلك إضـافة إلـى      .  بالتهدئة، والتخلي عن مطلب جمع سالح المقاومة       ويستدعي التزام إسرائيل  . الداخلي
ضغط أميركي على إسرائيل لتفهم احتياجات السلطة ووجود دعم مصري وعربي ودولي لتأمين االحتياجـات               

  . الفلسطينية للتنمية
بية حركات المقاومـة  وتبين الدراسة أن هذا ما تريده السلطة ومعظم الدول العربية، وهذا سيقود إلى تراجع شع            

األمر الذي يجعلها تبادر مستقبالً بتنفيذ المطالب اإلسـرائيلية         . في الساحة الفلسطينية وتعزيز قوة ودور السلطة      
  . بجمع سالح الفصائل وتفكيك أجنحتها العسكرية

ها في النظام   وفي هذا السيناريو يصبح قطاع غزة قاعدة للدولة الفلسطينية المؤقتة، وترويض الفصائل واستيعاب            
وستتعاظم هرولة بعض األنظمة العربية نحو إسرائيل األمر الذي سيفسح المجـال أمـام              . السياسي الفلسطيني 

القيادة الفلسطينية الحالية للقبول بأقل مما رفضه عرفات في كامب ديفيد الثانية وأدى إلـى انـدالع انتفاضـة                   
  . األقصى

المقاومة في الضفة الغربية انطالقـاً مـن مـشروعيتها وضـرورة            أما السيناريو الثاني فيتحدث عن استمرار       
ويرى إمكانية حدوث ذلك إن حصرت      . 48استمراريتها في ظل وجود االحتالل، ووقف العمليات داخل مناطق          

ويعتمـد  . الفصائل التهدئة في غزة، وقبلت إسرائيل بعدم تأثر العالقة مع السلطة في غزة بما يجري في الضفة                
ريو كذلك على وجود تفاهم وانسجام بين السلطة والفصائل بشأن سالح المقاومة، وترتيبات الوضـع               هذا السينا 

الداخلي بحيث ال تمارس ضغوط على المقاومة تدفعها نحو الهروب إلى المواجهة مع العدو بالقيـام بعمليـات                  
  . عسكرية ضد أهداف صهيونية انطالقاً من غزة

 في القطاع حتى في مرحلة ما بعد االنسحاب يعتبر مطلباً أساسـياً لتحقيـق               وترى الدراسة أن استمرار التهدئة    
ولكنها ترى أن سلوك السلطة سيكون العامل األهم المحدد لـسلوك           . السلم األهلي السيما بين السلطة والمقاومة     
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االت وعدم تنفيذ   كما أن عدم استمرار إسرائيل في االعتقاالت واالغتي       . الفصائل والفعاليات األهلية تجاه السلطة    
وتخلص الدراسة  . انسحابات جديدة في الضفة وارتفاع وتيرة المقاومة في الضفة يجعل من الصعب تحييد غزة             

في هذا السيناريو إلى القول بأن نجاح المقاومة في الضفة وانطالقاً منها إلى العمق اإلسرائيلي، في إيالم العدو                  
موقف العدو من السلطة والتسهيالت التي تعطى لها في غـزة           وتوجيه ضربات موجعة له سينعكس حتماً على        

في قضايا المعابر والميناء والمطار، األمر الذي يعيد عقارب الساعة في القطاع إلى الوراء ويجعـل الوضـع                  
مفتوحاً على أحد احتمالين إما توسيع رقعة المواجهة مع العدو لتشمل القطاع، أو إذعـان الـسلطة للـضغوط                   

  .  واألميركية فتسعى لوقف المقاومة في الضفة بغرض صيغة تهدئة جديدة مع الفصائلاإلسرائيلية
وتطالب الدراسة السلطة بالصمود أمام الضغوط اإلسرائيلية واألميركية بخصوص مشروعية استمرار المقاومة            

ـ       . في الضفة خاصة إذا انحصرت في الضفة ضد الجيش والمستوطنين          وازن وترى أن ذلك يمكن أن يحفظ الت
وتلحظ أن استمرار المقاومة في الضفة وجمود العملية        . في الساحة الفلسطينية ويحافظ على وحدة الشعب وقواه       

  . السياسية بين السلطة ودولة االحتالل سيفتح الباب أمام العودة إلى أحد أشكال الخيار األردني
ي الضفة فـي إيـالم العـدو فـي العمـق            أما احتمال المواجهة الشاملة مع العدو فيقوم على نجاح العمليات ف          

الصهيوني وقيام إسرائيل بالرد العنيف في الضفة األمر الذي يدفع إلى استئناف عمليات المقاومة مـن غـزة،                  
وبوسع سيناريو كهذا أن يقود إلى التهديد بانهيار السلطة والعملية          . فتبدأ إسرائيل باالجتياحات المحدودة للقطاع    

وربما لهذا السبب قد ال تسمح الـسلطة ومـصر          . مأزق كبير ألنها ترعى السلطة    السياسية ووضع مصر في     
بدخول غزة المعركة مجدداً وستتصدى السلطة للمقاومة ولو بالقوة وهذا ما يقـود إلـى االحتمـال األخطـر                   

  . واألخير
ة إلسرائيل مـن    وتعتبر الدراسة أن السيناريو الرابع المتمثل في نشوب حرب أهلية يشكل أحد األهداف الرئيس             

ويقوم الرهان اإلسرائيلي على أن الفلسطينيين لن يستطيعوا إدارة شؤون حياتهم في غزة بـشكل               . خطة الفصل 
حضاري، وأن حالة الفوضى واالضطراب ستدب في المجتمع الفلسطيني الذي سينزلق بكل قواه إلى مـستنقع                

ها تعاظم االستقطاب الـداخلي والـصراع علـى         ويتحقق هذا السيناريو إذا توفرت شروط بين      . الصدام الداخلي 
وكذلك شيوع اإلحباط والسخط    . السلطة أو المصالح بين أطراف مستعدة للذهاب في ذلك إلى حد استخدام القوة            

أو حدوث صراع بين أجنحة السلطة أو في فتح يؤدي إلى نشوب مواجهة واسعة تهدد               . الشعبي والفلتان األمني  
  .. حمة المجتمع الفلسطينيبانهيار السلطة وانهيار ل

وتخلص الدراسة إلى أن ما يضعف السيناريو الخطير هو وجود دولة االحـتالل المعنيـة بانفجـار الوضـع                   
كما تلحظ الدراسة أن الدور المصري قد يحول دون ذلك من خالل أن انهيار السلطة يفتح الباب أمام                  . الداخلي

  . ر أمام استحقاق كبير له تبعاته ومخاطرهعودة اإلدارة المصرية إلى القطاع مما يضع مص
  3/9/2005السفير 

  
  حماس تستبق الدعاية لالنتخابات وتتصرف كمنتصر : تحليل

  ىرائد موس
شعار أربع سنوات من المقاومة غلبت عشر سنوات من المفاوضات ، هو واحـد مـن بـين عـشرات                     :غزة

ة االنسحاب، كونها جـاءت تحـت ضـغط مـن           الشعارات التي استخدمتها حماس، للترويج لنظرتها من عملي       
المقاومة، وليس بفعل المفاوضات، وهو األمر الذي لم تستطع المؤسسة الرسمية إيجاد مسوغ مقابل له، فلجأت                
إلي التسويق بأن االنسحاب ما هو إال خطة إسرائيلية أحادية الجانب، لكنها جـاءت بفـضل صـمود الـشعب                    

لكن يبدو أن مفهوم حماس، الذي جنـدت مـن    . حماسىقطع الطريق علالفلسطيني وليس ألحد منة في ذلك، ل 
 مدار األيام والشهور الماضية، وجد صداه في الشارع الفلسطيني، وربما العربـي، ولـم               ىأجله كل طاقاتها عل   

  وربما يكون لنظرة رأس    . التي قامت بها   تستطع السلطة الترويج جيداً لمفهومها، رغم الحملة اإلعالمية المكثفة        



 

 21

 ى الفساد المالي واإلداري، التي عـان      بسببالهرم في السلطة من المقاومة دور في فشل التسويق لما تعتقد به،             
لكن حماس التي أثبتت خالل الفترة ذاتهـا         . تثق بما تقول أو ما تتعهد به       تهممنها الفلسطينيون، إذ لم تعد أغلبي     

في سبيل ذلك ثمناً باهظاً علي صعيد العالقة الداخلية مع          أنها تتمتع بقدر كبير من المصداقية والشفافية، ودفعت         
ـ                صـعيد الجماهيريـة مـن       ىالسلطة، رفعت من أسهمها في الشارع، مع عدم إغفال ما تعانيه حركة فتح عل

غير أن فتح التي ال زالت تتمتع بموروث تاريخي، ترفض االعتراف بتقدم حمـاس عليهـا                 .مشكالت داخلية 
 صناديق االقتراع في االنتخابات البلدية، وتعمل جاهدة علي استغالل عـاملي التـاريخ              جماهيرياً رغم ما أكدته   

ـ                   ىوالسلطة، لالحتفاظ بمكانتها الكبيرة في الشارع الفلسطيني التي اعتادت عليها، وال تتخيل نفـسها يومـاً عل
ن رصيد جاهزاً،   نسحاب، وجدت حماس ما قدمته م     الوعندما حان وقت الحصاد ببدء ا      .هامش القرار السياسي  

 اللحظة ماهية الفعاليات التي تنوي القيام بها        ىفي حين لم تستطع باقي الفصائل مجاراتها، أما فتح فلم تظهر حت           
 ى البعض أن فتح اكتفت بدور السلطة، وال تريد القيام بما تقوم به حماس من فعاليات تحتاج إل                 ىلالحتفال، وير 

 الفصيلين المتنافسين، خصوصاً وأن المقارنة ستحسم لصالح حماس في          تواجد جماهيري كي ال تتم المقارنة بين      
غالب األمر، وهذا قد يكون له تأثير علي نتائج االنتخابات التشريعية المقرر إجراؤها، والمراحل المتبقية مـن                 

نهـا لـن     والتواجد اإلعالمي الكبير، لتعلن أ      العسكري الذي أقامته   واستغلت حماس العرض   .االنتخابات البلدية 
 اعتبار أن االحتالل لن ينتهي بهـذا        ى بعد االنسحاب، عل   ى عن سالحها، ولن تحل جهازها العسكري حت       ىتتخل

 إيصال رسالة معينة    ىاالنسحاب، هذا األمر أزعج المؤسسة الرسمية، التي رأت في ذلك محاولة من حماس إل             
 مواجهة محتملة   ىراقبون، أن حماس تخش    م ىوير .لها، تتجاوز تخريج دورة عسكرية أو االحتفال باالنسحاب       

مع السلطة وفتح، أكثر من خشيتها استمرار االستهداف اإلسرائيلي في مرحلة ما بعد االنسحاب، ولذلك تـصر                 
ـ .  التمسك بسالحها وجهازها العسكري، وتبرر ذلك بعدم األمان من جانب قوات االحتالل            ىعل  أي حـال    ىعل

 هـذا   ىماهيرية رغم الضربات التي تعرضت لها، مطالبة بالمحافظة عل        يبدو أن حماس التي حققت كل هذه الج       
 المشاركة في االنتخابات البلدية، واإلعالن عن نيتها المـشاركة فـي االنتخابـات              ىاالنجاز، وهذا ما دفعها إل    

  . التشريعية
  3/9/2005القدس العربي  

  
  هل إسرائيل دولة يهودية؟ 

  عبد الوهاب المسيري    . د
فة إسرائيلية مقاال ادعت فيه أن السبب األساسي ألمراض إسرائيل هو الدين اليهودي، وتدعي هـذه               كتبت صحي 

الصحيفة أن الصهيونية حين ولدت كفكرة كانت متنورة ومثيرة وغنية بالوعود، ولكنها لم تعرف كيف تفـصل                 
نـابع مـن الـشذوذ      وفسرت التمييز العنصري ضد العرب بأنه       . المستقبل الصهيوني عن الماضي اليهودي؟    

اإلسرائيلي الناجم عن تبني النموذج الرجعي الذي تطرحه اليهودية األرثوذكسية في إسـرائيل، والـذي يـؤثر                 
 أصبحت دولة دينية مع أن األيديولوجيـة الـصهيونية أيديولوجيـة    - في تصورها -فالدولة الصهيونية   . عليها

 وهم يسيطر على كثير من المستوطنين، كما        ,لة دينية وتصور أن إسرائيل أصبحت دو    . علمانية، قومية ليبرالية  
 وهـم   ,أن تصور هذه الدولة باعتبارها دولة يهودية إما بالمعنى الديني أو المعنى اإلثني الثقـافي أو العرقـي                 

كولونيالية أم دين، يوضح فيـه      : وقد كتب شموئيل شامير مقاال بعنوان الصهيونية      . يسيطر على معظم العرب   
ويصنف الدولة الصهيونية تصنيفاً له مقدرة تفسيرية عالية، فهو يرى أن نقطة انطالق الـصحيفة               هذه النقطة،   

اإلسرائيلية مغلوطة تماما، وأنه من الضروري أن نرى الكيان اإلسرائيلي باعتباره كيانا كولونياليا اسـتعماريا،               
  . لالستعمارومن ثم فإن الطريق لحل الصراع لن يكون إال عن طريق تبني سياسة معادية

  :ويذكرنا الكاتب بأن اليهودية األرثوذكسية عارضت الصهيونية كلية منذ بدء ظهورها لألسباب التالية
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وقد عارضت كـذلك الهجـرة      .  كانت المؤسسة الدينية تخاف فقدان السيطرة على المهاجرين إلى فلسطين          -1
اجرين تمت علمنتهم، وانحرفوا عن العقيدة      وهي كانت على حق فمعظم المه     . للواليات المتحدة وأوروبا الغربية   

  .اليهودية أو تبنوا صيغا مخففة منها ال عالقة لها باليهودية األرثوذكسية
 الصهيونية كانت حركة قومية تبنتها الحكومات األوروبية غير اليهودية، وهي حركة نشأت علـى غـرار                 -2

  .الذين انخرطوا في الفكر القومي الصهيونيوهذا ما حدث لليهود . الحركات القومية العلمانية في الغرب
 كان اآلباء األوائل الصهاينة ورواد الفكر الصهيوني مثل هرتزل وماكس نـورداو وبـن جوريـون مـن                   -3

  .العلمانيين الرافضين للدين اليهودي وأي دين
ميعـاد دون    كانت تحرم العودة إلى أرض ال      -األرثوذكسية– ويمكن أن نضيف نحن أن اليهودية الحاخامية         -4

انتظار لألمر اإللهي بالعودة، ومن يأخذ األمر بيده ويمل من االنتظار فإنه يرتكب جريمة دحيكات هـاكتس أي               
  .التعجيل بالنهاية

ويؤكد كاتب المقال أن الصهاينة األوائل لم يكونوا متدينين لكنهم كانوا متحمسين بشدة لألساطير اليهودية ومنها                
هذه الظاهرة لم تكن مميزة أو مختلفة عما هو دارج في الحركات القومية العلمانية              . استمدوا األساس للصهيونية  

لقد تكون الجانب الكولونيالي للصهيونية عندما تحولت        .التي مجدت أبطاال قوميين أسطوريين قدر ما استطاعت       
ليين، والصهيونية لم   واستوطن الوافدون الجدد على حساب السكان األص      . الهجرة إلى فلسطين إلى واقع ملموس     

تكن فريدة في ذلك، فهي انطلقت من الرأي الذي ساد في أوروبا اإلمبريالية في ذلك الوقت والذاهب إلى أنـه                    
يمكن االستيطان في أي مكان خارج أوروبا، ويمكن طرد سكان األرض األصليين وإبادتهم ومصادرة أرضهم،               

هذه هي نقطـة االنطـالق    .بل وليسوا من بني البشر شعوب متخلفة، -حسب التصور العنصري الغربي-فهم  
. 1967أما ما يسمى الصهيونية الدينية فهي لم تقم بأي دور مهم، حتـى يونيـو                . الحقيقية للحركة الصهيونية  

ويقول الكاتب إن محاولة تفسير االنعزالية الصهيونية عن المواطنين العرب وخلق مجتمع منـافس لهـم فـي                  
ثم يضع الكاتب النقط علـى الحـروف، فيقـول إن           . فسيره بالعودة إلى الدين اليهودي    فلسطين، أمر ال يمكن ت    

الصهيونية حركة استعمارية استيطانية، فالمؤسسات الصهيونية العلمانية، االشتراكية وغيـر االشـتراكية، لـم        
منع منذ البدايـة    ثم يضرب الكاتب مثال بالصندوق القومي اليهودي الذي         . يخطر لها ببال استيعاب الفلسطينيين    

ولم يوافق على إقامة بلدة غير يهودية على أراضيه باعتبارها ملكا للشعب اليهـودي،              . بيع أراض لغير اليهود   
فهل سلك الصندوق ذلك من منطلقات دينية؟ لقد تأسس الصندوق القومي من ِقبِل يهود علمانيين حسب نمـوذج                  

 ألمانيا القيصرية، فهدف الصندوق ال عالقة لـه بالـدين   صناديق أرض مشابه في نهاية القرن التاسع عشر في  
والدافع األول لتأسيس حركة أرض إسرائيل الكاملة، جاء من الجانب           .اليهودي، فهو هدف لكل توسع كولونيالي     

ومشروع االستيطان في الضفة الغربيـة هـو مـن بدايتـه احتاللـي              . اليساري العلماني للمجتمع اإلسرائيلي   
هذا هو واقع الكولونيالية الصهيونية، التي جاءت للتسلط على الشعب          . صر الديني فيه هامشي   واستعالئي والعن 

لعل كل هذا يقنع الكثيرين في عالمنا العربي أن إسرائيل ليست دولة يهودية، وإنما دولة                .الذي وجد في المكان   
لوكها والتنبؤ به، ويفسر الـدعم      استعمارية استيطانية إحاللية، وهذا التصنيف لها سيجعلنا قادرين على رصد س          

كما أننا نؤكد أنها دولة استعمارية وأننا نحارب ضدها ال ألن المستوطنين الصهاينة يهود              . األميركي السخي لها  
وأننا سنحارب ضد أي محتل من      . وإنما نحارب ضدهم ألنهم محتلون، تماما كما حاربنا ضد الممالك الصليبية          

وفي هذا اإلطار ال يمكن أن توصـف المقاومـة          . ضية االحتالل وليس يهوديته   أي ملة أو دين، فالقضية هي ق      
وقد يسأل سائل أين موقع البعد       . حق بل واجب الشعب المحتل     -حسب القانون الدولي  -بأنها إرهاب، بل تصبح     

 البعد النفسي، الديني هنا؟ أنا من المؤمنين بأنه ال يمكن فصل البعد الديني عن البعد السياسي أو البعد القومي أو               
فالمجاهد الفلسطيني يتحرك دفاعا عن أرضه وهذا بعد قومي         . فما يحرك المرء ليس بعدا واحدا وإنما عدة أبعاد        

ويوظف كل ما لديه من قدرات وهذا بعد سياسي وعسكري إيماناً منه باهللا والوطن وهذا بعد ديني وسياسي في                   
واإلنسان المسلم لم يـأمره     . بعد نفسي   الخضوع للمغتصب  ذات الوقت وتعبيرا عن فطرة إنسانية سليمة ترفض       
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فالمقاومـة  . دينه بالحرب ضد اليهود باعتبارهم يهودا، وإنما أمره بإقامة العدل في األرض وفـي رد الظـالم                
الفلسطينية ليست مقاومة عنصرية وإنما هي مقاومة إنسانية، وهي إنـسانية ألنهـا متمـسكة بأهـداب الـدين              

 كانت دولة إسرائيل يهودية أم بوذية أم ملحدة، فنحن نقاومها، باعتبارهـا احـتالال وظلمـا                 اإلسالمي، وسواء 
  . والمقاومة من هذا المنظور تعبر عن أعظم وأنبل ما في اإلنسان. وبطشا بأصحاب األرض

  3/9/2005االتحاد االماراتية 
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