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  ناشطات في حماس يعتزمن خوض انتخابات التشريعي 

 عبد العزيز الرنتيسي، خالل مؤتمر صحفي عقدته الدكتور زوجة هقالت ما 3/9/2005 48عرب نشر موقع
، ان المرحلة القادمة أصعب من سابقتها؛ كونها مرحلة التعمير بعد التحرير،  حماسدائرة العمل النسائي بحرك

 ان الناشطات واكدت على .فمطلوب المشاركة الفعالة والقوية في إعادة البناء ليعيش شعبنا حياة كريمة
ستشاركن في مرحلة التغيير واإلصالح ومحاربة الفساد على كافة األصعدة، وفي مقدمتها دخول االنتخابات 

   .سواء البلدية أو التشريعية
 أن تحرير غزة من االحتالل  أكدت أم محمد الرنتيسيأن 4/9/2005المركز الفلسطيني لإلعالم ونقل 

وأضافت أننا نؤكد  . على أن المقاومة هي خيار استراتيجي ال حيدة عنهالصهيوني هو أول المشوار، مشددة
باسم ذوي الشهداء وجميع األخوات في حركة حماس أننا نقف من وراء حركتنا الغراء والتي حملت ومازالت 
تحمل لواء الدفاع عن كرامة هذه األمة في وجه الغطرسة الصهيوني، ونؤكد على أننا لن نقبل أي مساس 

  . المقاومة من أي يد كانت، فالسالح حق للشعب الفلسطيني ومسيرة تحريره لم تكتمل بعدبسالح
إن : أبرقت برسالة إلى المرأة اإلسرائيلية قائلةأن زوجة الرنتيسي   4/9/2005 الرأي االردنية وأضافت

نك جئت بهم من ولكن أل, ومن هنا فإن عداءنا معك ليس ألنك يهودية, وجودك أنت وأبنائك على أرضنا باطل
فلتعلمي جيداً أننا لن نترك أرضنا ولن , شتات الدنيا لتسلبي أرضنا وتجعليها لك سكنا وتبعثي أوالدك ليقتلونا

 .فإذا أردت الحفاظ على أوالدك فال تبقي على أرضنا , نتنازل عنها وسنقاتل دفاعاً عنها
 شارون، قالت فيها نحن نساء فلسطين،  وجهت رسالة إلى أريئيل  أنها4/9/2005 الغد االردنية وأوردت

ال تفكر فى العودة إلى غزة؛ ألننا كما قال تعالى وِإن عدتُم عدنا ، ولتعلم : وشارون بات يعرفنا جيدا نقول له
أن غزة لن تركن إلى النوم والغفلة وإلقاء السالح، ولكن عينها ستظل ساهرة على أخواتها في كل فلسطين، 

كما خاطبت الرنتيسي المرأة الفلسطينية بقولها إن االنتصار  . هده العالم هو بداية خراب دولتكمولتعلم أن ما شا
المتمثل بجالء االحتالل عن غزة هو ثمرة صمود المرأة الفلسطينية وصبرها وتضحياتها، ونتيجةُ تعطر 

  . البيت المدمراألرض بدماء أبنائك الشهداء فلطالما ودعت الشهداء بالزغاريد ووقفت على أنقاض 
واشادت الرنتيسي بدور المرأة العربية ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، داعية إياها إلى المزيد من الدعم 

  .والمساندة كون المعركة لم تنته بعد
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  تحويل فتح الى منظمة غير حكوميةحذّر من  تالضباط األحرار 

حرار مذكرة مشتركة مع كتائب شهداء األقصى،  مجموعة فلسطينية تطلق على نفسها الضباط األوجهت
لمحمود عباس، ولفاروق القدومي حذرت فيها من مخطط قالت إنّه يهدف لتحويل حركة فتح إلى منظمة غير 

وجاء في المذكرة أن مخطط تحويل فتح إلى  .حكومية وإلغاء شعارها وبرامجها فيما يتعلق بالكفاح المسلح
ض الواقع عبر خطوات تدعمها حكومات أوروبية تحت إطار تثقيف أعضاء حزب سياسي إنمائي بدأ على أر

وحذرت المذكرة .  وإلغاء مواثيقها  خطيرة من حلقات تجويف حركتنااألمر الذي نعتبره حلقة. حركة فتح مدنياً
مما أسمته خطة الزحف السلطوي على مؤسسات منظمة التحرير لحصر القضية الفلسطينية في هذه السلطة 

كرة بإجراء وطالبت المذ. يتها الجغرافية، وإنهاء الخارج كلياً أي ال دور لالجئين، بما في ذلك حق العودةووال
 ياسر عرفات ومصارحة الجماهير الفلسطينية بها مهما كانت، وإجراء تحقيق حقيقي تحقيق جدي بموت

ين للمحاكمة، والتحقيق مع وإعالن نتائج واضحة حول قضية تسريب األموال واالستثمارات وتقديم المسؤول
طاقم الفساد وبعض أعضاء المجلس المالي والرقابة المالية لحركة فتح وإقصائهم عن أي مناصب رسمية، 

ودعت  .ومساءلة بعضهم عن مصادر ثرواتهم واستثماراتهم في كندا وعمان ورام اهللا وبيروت واإلمارات
متهم بالخيانة والفساد، ولوقف الموازنات التي تصرف المذكرة إلى التخلص من مسؤولين ذكرتهم باالسم واته

لبعض اللجان الوهمية والشكلية، وإعادة االعتبار ألقاليم حركة فتح بالخارج على المستوى السياسي والتنظيمي 
وهددت الجماعة الموقعة  .والمالي واإلداري والفصل وعدم الخلط بين أمور السلطة والحركة في مواقع الشتات

ورفضت الجماعة أي . ان بأخذ القانون بأيديهم، وتشكيل محاكم ثورية علنية، لمن أسمتهم تجار الدمعلى البي
  .قرار لسحب سالح المقاومة، وتعهدت بالتصدي له

4/9/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

 محادثات السالم بعد االنسحاب ونأمل دولة العام المقبل: عباس
دعا محمود عباس اسرائيل الى استئناف محادثات السالم فورا بعد : ترام اهللا ـ أحمد رمضان والوكاال

نسحاب من غزة، فيما يشهد االسبوع الطالع حركة موفدين اوروبيين باتجاه السلطة لبحث مرحلة ما بعد الا
ونحن نأمل ان الدولة .. وقال في حديث خاص لوكالة اسوشييتد برس امس نحن نحيا باألمل .االنسحاب
وأعلن ان المجموعات المسلحة  .ان من المهم ان تكون لنا دولة. ة ستنجز العام المقبل، ان شاء اهللالفلسطيني

وأشار الى ان الواليات المتحدة اكدت له  . اسابيع3التابعة لفتح سيتم وضعها تحت قيادة مركزية في غضون 
ارت توتيل ان واشنطن تعتبر وفيما قال ستيو .ان محادثات السالم ستباشر فور انجاز اسرائيل انسحابها

االنسحاب فرصة العادة شحن خارطة الطريق، اال انه اضاف انه ال يملك موعدا محددا إلقامة الدولة 
 .الفلسطينية

  4/9/2005المستقبل اللبنانية 
  

   عباس يتفقد مدارس غزة
ار الحياة العامة في  إن االنسحاب االسرائيلي سيؤدي الى تغييرات ايجابية في مسمحمود عباسقال :وكاالت

فلسطين بما في ذلك تطوير العملية التعليمية ولن تكون هناك عقبات وحواجز في وجه الطلبة والعاملين في 
 لدى قيامه بجولة تفقدية لعدد من المدارس في غزة مع بدء أول  ذلكقال .سلك التعليم وأمام المواطنين عامة

وقال لدينا .  ان الفلسطينيين لن يطالبوا بضمانات دولية مجددا,في لقاء مع صحيفة القدسواعتبر  .يوم دراسي
 .ضمانات ولدينا خريطة الطريق وتصريحات ومواقف واضحة من الدول واللجنة الرباعية والواليات المتحدة

  . االمم المتحدةاستبعد لقاء شارون في و
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 .ن مجرد لقاء مجاملةوقال اعتقد ان اللقاء لن يكون عمليا الن الجميع سيكون مشغوال وسيكو

  4/9/2005الخليج االماراتية 
  

  ساعة الصفر لالنسحاب ستكون سرية: حلس
كشف سليمان حلس أن ساعة الصفر لالنسحاب، وتسليم المستوطنات للسلطة ستكون  :كتبت أسماء الغول

تسليم سيكون بعد لاوأعلن خالل اجتماع، مع رئيس األطقم الفنية أن موعد  .سرية، وذلك باالتفاق بين الجانبين
عالن سيتم اإلوأكد أن  .منتصف الليل، تالفياً للطوفان البشري، الذي من المتوقع أن يغمر المستوطنات حينها

ن هناك خرائط جوية للمناطق والطرق المخالة ستصل إلى األمن الوطني في أفي اللحظات األخيرة، مضيفاً 
 . الشعبية واألمنيةةنسحاب، ذكر أنه سيعتمد على الحالوحول دخول األطقم الفنية لملف اال . ساعة48غضون 

وعدد مهام األمن الوطني في تلك المناطق بأنها تأمين انسحاب آمن للقوات اإلسرائيلية وحماية المنشآت، وليس 
وشدد على استعدادهم ألسوء االحتماالت للقيام بواجبهم، وصد  .األراضي، وتنسيق الدخول اليها والخروج منها

من جهته، عبر السمهوري عن خشيته من عدم وجود مركزية وتنسيق في التعبير الشعبي  .طوفان بشريأي 
عن فرحته والتعقيدات، التي قد تواجهها األطقم الفنية واألمن في أداء الدور المنوط بها حين ذاك، مؤكداً تفهمه 

 اإلسرائيليين سيتم دخول قوات األمن وافترض أنه بعد خروج. ألحقية الشعب باحتفاله بالشكل، الذي يرغب فيه
قوم األمن بتثبيت مراكزه ومن ثم التأكد من خلوها من مواد يالفلسطينية، وإعالن المناطق عسكرية مغلقة ل

أما المرحلة الثانية، فستكون عبارة عن  .خطرة، مشيراً الى أن األطقم الفنية ستدخل حين يتم إخطارها بذلك
لمرحلة الثالثة، قال إنها ستختص ببرامج االحتفاالت والزيارات والمهرجانات، وعن ا .تقويم أولي للمنشآت

وبالنسبة الى المرحلة الرابعة، قال إنها ستشمل تقويم وتفصيل المرافق  .وستستمر من خمسة إلى سبعة أيام
نشآت في والمنشآت، وستستمر أربعة أسابيع، ذاكراً أن الخامسة سيتم خاللها ترميم وصيانة المرافق والم

 .تسليم للجهات المعنيةالالمناطق المخالة، والسادسة سينتهي فيها دور األطقم، ويتم خاللها 
  4/9/2005االيام الفلسطينية 

  
   ال يمانع لقاء شارون  عباس:شعث

قال نبيل شعث إن عباس أبدى استعداده لقاء شارون في أي زمان ومكان، وذلك تعقيباً  :كتب فايز أبو عون
  .ناقلته وسائل اإلعالم اإلسرائيليةعلى ما ت

  4/9/2005االيام الفلسطينية 
  

  عريقات يطالب إسرائيل باالنسحاب الفوري من معبر رفح 
طالب صائب عريقات امس، الحكومة االسرائيلية باالنسحاب الفوري من معبر رفـح،            :  وكاالت االنباء  -غزة  

وقـال إن   . لبضائع واالفراد بين الضفة الغربية وغزة     والموافقة على تشغيل مطار غزة، وتسهيل حركة مرور ا        
هذه المطالب طرحت خالل لقائه مع بيريز، على هامش المؤتمر الدولي حـول أوروبـا وأميركـا والـشرق                   

وأضاف أنه طالب بيريز باستئناف مفاوضات الحل النهائي فورا ، مؤكداٌ استعداد الجانب الفلـسطيني               . االوسط
جدار بالضفة وعدم االجحاف بقـضايا      اليضا بوقف كافة النشاطات االستيطانية وبناء       ، واضاف أنه طالب أ    ذلكل

جميع المستعمرات، غير شرعية بما في ذلك معاليه أدوميم نفسها،          أن  شدد قريع   من ناحية أخرى    . الحل النهائي 
  .أو أي مشاريع توسيع وبناء جديدة

  4/9/2005االتحاد االماراتية 
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  ! الب بزيادة االجورالشرطة الفلسطينية تط

 . أطلق أفراد من الشرطة الفلسطينية النار في الهواء وسدوا طريق غزة الساحلي اليوم مطالبين بزيادة االجور               
ووصف توفيق ابو خوصة االحتجاج بأنه فعل من افعال الفوضى وقال إنه سيتم اتخاذ اجراءات ضد المشاركين                 

  .روقال إنه تجري مباحثات االن لحل االم .فيه
  4/9/2005 48عرب

  
   في دمشق للقاء الفصائلالقدومي
ن الفلـسطينيين   أل فـاروق القـدومي امـس        و ق :د ب أ   نقال عن    دمشق من   4/9/2005 الغد االردنية    نشرت

مضيفا أن غزة هي البداية وأنهم سيجبرون إسرائيل علـى االنـسحاب            . الوجود اإلسرائيلي في غزة    يرفضون
وأضاف في تصريحات لدى وصوله      .67الغربية التي تعتبر جزءا من أراضي       وإزالة المستوطنات من الضفة     

وفـي رد    . أن الفلسطينيين ودمشق في خندق واحد و هناك تنسيق و تعاون على أعلى المـستويات               سورياإلى  
على المطالب بإقامة سفارة في سورية قال إن المكتب الفلسطيني المقام هنا هو أكبر من سـفارة واصـفا مـن     

وأضاف انه عندما تكون هناك دولة هي ستطالب        .  بذلك بأنه ال يمكن أن يعرف مدى العالقة مع سورية          يطالب
وأشار إلى انه ال يجري ترتيبات لزيارات الحد وإنما الزيارة تصب في خانة لقاء الفـصائل والتـشاور                   .بذلك

ش منظمة التحرير كي ال تبتلعهـا       معها ومع المسؤولين السوريين واصفا اللقاء بأنه أمر طبيعي يهدف إلى إنعا           
وأكد أن مسألة سالح الفلسطينيين في لبنان سيجري بحثها مع المعنيين في لبنان مضيفا أن المقاومة ال                  .السلطة

وقال انه ال يمكن السماح ببقاء إسرائيل على المعـابر مـشيرا      .بد أن تستمر ويبقى السالح في أيدي المقاومين       
   . يمكن االعتراف بهاإلى أن أي اتفاقات أخرى ال

المستشار االعالمي للقدومي قـال إن  أن  :أ.ب.د نقال عن دمشقمن  4/9/2005 القدس الفلسطينية وأضافت
زيارة هو لمتابعة االتصاالت مع قادة المنظمات وبحث آخر التطورات خاصة بعد االنسحاب وتنـسيق               الهدف  

ى طريق تحرير كامل االراضي لغاية خط الرابع من         المواقف والتأكيد على أن االنسحاب هو خطوة خطيرة عل        
  .وأكد أن النضال سيستمر إلى أن يرفع العلم الفلسطيني فوق القدس .حزيران

 
 الزهار يرد على كالم الرجوب
ه بـ محامي الشيطان وتصريحاته المنسوبة إلى الرجوب واصفا إيا تصريحات لهاجم الدكتور محمود الزهار ا

ال نريد أن يعيد الشعب :  الزهارقولووغير مفهوم، مستغربا استخدامه مصطلح ميليشيات الكالم غير الدقيق ب
 الفلسطيني بذاكرته عملية صوريف

4/9/2005البيان االماراتية   
 

 حماس يجب ان تحتفظ بسالحها: حسن يوسف
قليل من شأن أعتقد أن ظهور قادة القسام إلى الرأي العام مرده محاولة البعض الت:  الشيخ حسن يوسفقال

عد نحن نقبل رأي السلطة القائل بضرورة اختفاء المظاهر المسلحة من الشارع ب:  يوسفوقال المقاومة
، ومنع ظهور السالح في الشارع ومحاربة كل مخترقي القانون، وهذه قد تكون استكمال االنسحاب اإلسرائيلي

حتفظ بسالحها لسببين رئيسيين، األول هو أنه ال حماس يجب أن ت: وقال. قاعدة جيدة لالتفاق بيننا وبين السلطة
توجد ضمانات بوقف إسرائيل لالغتياالت وغيرها من اشكال العدوان، والثاني هو أن االحتالل لم ينته من 

 . كامل غزة، وحتى لو انتهى من غزة فإنه لم ينته من الضفة، وليس ألحد أن يفصل بين غزة والضفة
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4/9/2005االيام الفلسطينية   
 

  خطوة باكستان تخدم المشروع الصهيوني: لجان المقاومة الشعبية
قال عامر قرموط، الناطق اإلعالمي للجان المقاومة الشعبية، أن لجان المقاومة الشعبية تؤمن بالعمل المشترك 
ق والوحدوي مع كافة الفصائل، وأكد على رفض اللجان الستئناف العالقات بين الباكستان وإسرائيل التي تلح

العار بالشعوب اإلسالمية عبر أنظمتها ألنها ال تعبر عن وجهة نظر الشعوب بل الحكام والتي تؤمر من رأس 
وناشد  الشعوب العربية واإلسالمية أن تقف جميعها  .الشيطان أمريكا وتخدم المشروع الصهيوني حسب تعبيره

شدد على أن لجان المقاومة الشعبية لن تتخلى و.  كافة االتفاقات المذلة والمهينةفي وجه هذه الحكومات وتفشل
: االحتالل خرج من غزة من طرف واحد وال توجد ضمانات لعدم عودته، وأضاف: عن سالحها مطلقاً، وقال

  .الشعب مثلما كان على درجة عالية من التضحية بدمه سيكون على درجة عالية من المسؤولية
4/9/2005المركز الفلسطيني لإلعالم    

    
   بغزة   السابع من الشهر الجاري   يجتمع في   فتح   ريثو

لمناقشة عدة قضايا هامة    يوم السابع من الشهر الجاري   غزة   لحركة فتح اجتماعا له في   يعقد المجلس الثوري
  من شماليغزة وأجزاء    يتعلق باالنسحاب االسرائيلى من قطاع   فيما   الفتحاوى والسياسي   على الصعيد التنظيمي

فتح قبل    إن ترتيب األوضاع الداخلية في  حركة فتحل   قال مجيد االغا عضو المجلس الثوريو .  الضفة الغربية 
نقاشات األعضاء باإلضافة إلى    االنتخابات التشريعية باإلضافة إلى آخر المستجدات السياسية ستوطن أولوية في

وأشار االغا  .  لمشروع االسرائيلى بشان االنسحاب أو الدولة المؤقتةمستقبل العملية السياسية وكيفية محاصرة ا
  العام    إلى أن الحركة بصدد عقد المؤتمرات الحركية لألقاليم قبل عقد المؤتمر الحركي

  
4/9/2005االيام البحرينية   

  
  اع الى كانتون معزولطتحويل الق: القيادة العامة

، ان موافقة الحكومة المصرية على إقامة معبر جديد لقطاع يادة العامةلققال مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية ا
'' يحول قطاع غزة الى كانتون ضيق ومعزول ويمثل نافذة جديدة لقوات االحتاللسغزة بين اسرائيل ومصر 

 ·.لممارسة ادوار جديدة في الحصار و القمع والتضييق
4/9/2005االتحاد االماراتية   

  
 إلسرائيلية في آب حصيلة االنتهاكات ا

أوضح تقرير لمؤسسة التضامن الدولي لحقوق االنسان  أن القوات اإلسرائيلية قتلت خالل شهر آب الماضي 
 10 مواطنا، من بينهم خمسة مواطنين قضوا في عمليات إعدام خارج نطاق القانوناغتيال، في حين استشهد 21

  .صلتينمواطنين على ايدي مستوطنين متطرفين في عمليتين منف
 225وفيما يتعلق بملف االسرى أوضح التقرير أنه خالل الشهر الماضي اعتقلت قوات االحتالل أكثر من 

 واوضح التقرير ان مدينة الخليل ال تزال لها الحصة األكبر من حيث عدد المعتقلين حيث اعتقل أكثر .معتقال
:  معتقال، جنين33:  معتقال، بيت لحم40: كرمطول:   من أبنائها ، أما باقي المدن فعلى النحو التالي50من  

 7:  معتقلين، سلفيت8:  معتقل، رام اهللا14:  معتقال، قلقيلية20:  معتقال، قطاع غزة23:  معتقال، نابلس24
أما بخصوص المنازل المدمرة فقد هدمت قوات االحتالل  .معتقالن:  معتقلين، والقدس5: معتقلين، طوباس
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 مترا مربع،ا في جبل المكبر بالقدس كما 350ة مؤلفة من ثالثة طوابق تبلغ مساحتها خالل الشهر الماضي بناي
هدمت قوات االحتالل منزال ومخازن زراعية في قرية الفندق القريبة من قلقيلية وهدمت قوات االحتالل منشار 

 تجاريتين في حجر في منطقة الرام بالقدس كما هدمت قوات االحتالل مزرعة مواشي ومحطة وقود ومنشأتين
  قرية إذنا قضاء الخليل، باإلضافة الى محلين لمواد البناء 

 مواطنا تعرضوا للرصاص الحي والمطاط أو تعرضوا للضرب المبرح 80وبخصوص الجرحى فقد أصيب 
خالل الشهر الماضي سجلت ستة اعتداءات بحق الصحفيين الفلسطينيين . على يد جنود االحتالل أو المستوطنين

   .بين اإلصابة واالعتقال والمنع من الوصول الى موقع الحدثتراوحت 
3/9/2005 48عرب  

  
  االحتالل يصادر أراٍض جديدة في منطقة بيت لحم

وقال، مدير عام مواجهة  .أقدمت سلطات االحتالل على مصادرة أراٍض جديدة في محافظة بيت لحم :بيت لحم
لطات االحتالل سلمت للمواطنين ثالث إخطارات تتعلق االستيطان والجدار في وزارة الحكم المحلي، إن س

 دونماً، وقال إنّه 53وتتضمن مصادرة . بمصادرة أراٍض جديدة في قرية النعمان وفي بيت ساحور وبيت لحم
وقال إن قريتي النعمان والخاص،  . ألف دونم في المحافظة13خالل شهر بلغت عمليات المصادرة أكثر من 

ودعا وزارة المالية لصرف مبالغ مستحقة لمحامين يتولون الدفاع . ية واقتصادية وإنسانيةتشهدان كارثة اجتماع
، احتجاجاً على مصادرة األراضي فيهما واستمرار نقريتيالوانطلقت صباح اليوم مسيرة في  .عن األراضي
  .بناء الجدار

  4/9/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  جراء الجدار  ينلوسا يطلع على معاناة الفلسطيني
 خاللها محيط جدار الفصل     واقام الكاتب الشهير ماريو لوسا والوفد المرافق له من بيرو، بجولة تضامنية، زار            

البرغوثي على حجم المعاناة    هم  وخالل الزيارة اطلع  .  مصطفى البرغوثي  همورافق. العنصري في القدس وقلقيلية   
وأكد أن هـدف     .ة الفصل العنصري والوضع غير اإلنساني     اليومية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء سياس      

جدار هو عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني وضم ما تبقـى مـن أراضـي                الإسرائيل من وراء إقامة     
 في المعبر الجديد عند حاجز قلنديا واطلعوا على اإلجراءات المتبعة عليه والتـي تعرقـل                واكما تجول  .الضفه

جدار يكشف زيف سعي شارون إلى تسويق نفسه علـى انـه            الوشدد البرغوثي على أن      .وتشل الحياة اليومية  
وتباحث الطرفان في سبل فرض عزله دوليه على إسـرائيل مـن             .رجل سالم والمبالغة في خطة فك االرتباط      

  . على إزالة الجدار ووقف االستيطانتهاخالل تصعيد الحملة الشعبية الدولية لحمل حكوم
  3/9/2005 48عرب

  
 حواجز االحتالل تعرقل الحركة في الضفة  

قوات االحتالل احتجزت عشرات المركبات على حاجز أن  :قنا نقال عن 4/9/2005 الخليج االماراتية نشرت
 أن قوات االحتالل اعتقلت امس هناكوأفادت مصادر فلسطينية  .عسكري مفاجئ أقامته جنوب مدينة طوباس

كما  . كان متوجها الى بلدته قادما من رام اهللا، ونقلوه الى جهة غيرمعلومةأمين بشارات من بلدة طمون بينما
 . احتجزت امس مئات المواطنين عند حاجزين أقامتهما شمال محافظة رام اهللا والبيرة تحت ذريعة التفتيش
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 من شاب ، باعتقالأمسقوات االحتالل قامت،  أن :قلقيليةمن  4/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم وذكر
يشار .  شهود عيانحسب, ده إلى جهة مجهولةتياقواقلقيلية على حاجز كانت قد نصبته على مدخل بلدة الفندق 

  . النجاح في جامعة دراسي أول يومكان في طريقه لبدءإلى أن الشاب 
 

  
  قوة اسرائيلية استخدمت فلسطينيين درعا بشريا

الخليل على البقاء في بيتهم بعدما استولت عليـه بهـدف           الحتالل ثالثة مواطنين في مدينة      لارغمت قوة تابعة    
 معهم اسـلحة بينهـا مـدافع رشاشـة          أحضرواوكشفت هآرتس اليوم عن ان الجنود        .استخدامهم درعا بشريا  

وقال الناطق   . شخصا نصفه على االقل من االوالد      16 يقطنه   الذيمنزل الواقع   الووسائل مراقبة واستولوا على     
 قـال   ,لكن قائد القوة   .مغادرةال ان الفلسطينيين لم يحتجزوا رغما عنهم وانه كان بامكانهم           العسكري في البداية  

ولفتت الصحيفة الى ان الضابط على ما يبدو لم يكن يعلم           .  بشكل متواصل حتى انتهاء العملية     همانه تم احتجاز  
اكد الضابط ان استخدام الفلسطينيين     و. بالتزام الجيش امام المحكمة العليا بعدم استخدام المواطنين دروعا بشرية         

وفي رده حول ما اذا كـان قـد اطلـع علـى              .دروعا بشرية هو اجراء عادي غايته الحفاظ على حياة الجنود         
  .ال علم لي باي خرق للقانون وانا مستعد لفعل كل شيء يمكن ان يحمي جنودي, قرارات المحكمة قال

  4/9/2005 48عرب
  

ل سياستها االستيطانية وتهويد القدسإسرائيل تواص: تقرير حقوقي  
كشفاً لممارسات الصهاينة والمتمثلة , تضمن التقرير الشهري للمركز القانوني للدفاع عن األرض بنابلس :نابلس

وهدم منازل وتجريف وقلع , وتلويث البيئة, ضي والبيوتاباعتداءات المستوطنين على المواطنين وعلى األر
ورصد التوسع االستيطاني داخل البلدة القديمة للقدس  .يطانية والجدار الفاصلالمخططات االستعن و, أشجار

 دونم من األراضي في 1800كما رصد التوسع ووضع اليد على  .الشرقية ومحيطها والبدء في بناء الجدار
 ورصد .هوالمعطيات األساسية عن, كما رصد مراحل االنسحاب. والطور, بلدات أبو ديس وعناتا والعيزرية

من أن تؤخذ على محمل الجد , وحذر، مدير المركز .ونهعدوان المستوطنين ومدى الخطر الذي يشكل
  .بتكثيف وتوسيع االستيطان في الضفة الغربية, التصريحات الخاصة بشارون

  4/9/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ! ملصقات في شفاعمرو تأييدا للعملية االرهابية
هم يعلقـون   تئيلية خالل الليل الفائت ثالثة متطرفين يهود في شفاعمرو بعـدما ضـبط             اعتقلت الشرطة االسرا  

وقالت االذاعة االسرائيلية صـباح      .ملصقات في المدينة تعبر عن التأييد للعملية االرهابية التي وقعت قبل شهر           
  .لون وكندا من مستوطنة تبواح وحوهمواضافت ان . المجزرة صورة لمنفذتحمل أيضااليوم ان الملصقات 

  4/9/2005 48عرب
  

  قطاع ال في المرضىإسرائيل تشدد من إجراءاتها ضد 
معاوية حسنين، أن قوات االحتالل شددت من إجراءاتها التعسفية ضد الحاالت المرضية في .دأعلن : غزة

ر، وأوضح أن الحاالت المرضية التي تنقل لمصر، تنتظر منذ أكثر من أسبوع على بوابة المعب .قطاع غزة
 كذلك ترفض نقل الحاالت المرضية لمستشفيات هانأواضاف،  .ينرغم وجود تنسيق مسبق مع اإلسرائيلي

ونوه أن األمر األصعب هو حرمان مرضى السرطان من بروتوكول العالج الدائم في مستشفيات تل  .الضفة
عن غزة، زاد عدد المرضى خالء إلوبين، أنه منذ أن بدأت عملية إ .وإيخلوف واسوتا داخل إسرائيل هاشومير
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وأوضح أنه حتى  . مريضاً، ناهيك عن حاالت االنتظار على الحواجز والمعابر35 يومياً إلى الممنوعون
من جهة ثانية ناشد  .حاالت الوفاة التي تتم في مستشفيات غزة يصعب التنسيق لها إليصال المتوفى لذويه

وناشد بعدم تناول  . إرباك قوات األمن والطواقم الطبيةالمواطنين بعدم االقتراب من محيط المستعمرات، أو
  .المأكوالت والخضروات والمعلبات أو أي من مخلفات لالحتالل

  3/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

  وعمليات دهم في خاراس والسموعتاعتقاال: الخليل
 فجر أول من أمس، في أحياء بالخليل، اعتقلت قوات االحتالل سبعة مواطنين خالل مداهمات قامت بها: الخليل

وبلدتي خاراس والسموع، فيما تحدثت مصادر منفصلة، عن قيام دوريات االحتالل بعمليات احتجاز على نطاق 
وقالت مصادر من  .واسع، ال سيما لمجموعات من طلبة المدارس في البلدة القديمة وفي محيط جامعة الخليل

  مواطنين منذ أول أيلول الجاري،9منازل تواصلت لتطال باالعتقال لالدهم لنادي األسير بالخليل، ان عمليات 
وسط الخليل، ان مرافقة عدد من أفراد الشرطة االسرائيلية لم تحل دون قيام من من جهة ثانية، قالت طالبات، 

 . عليهن من القيام بمحاوالت لالعتداءالمستوطنينمجموعات من 
  4/9/2005االيام الفلسطينية 

  
  تئناف التعويضات المرفوضة للفلسطينيين اس

دعا الممثل والمفوض القانوني للسلطة الفلسطينية اصحاب المطالبات المرفوضة من  :كتب عدنان مكاوي
الفلسطينيين والراغبين في االستئناف او االعتراض، الى اعادة التقدم بطلبات تعويضهم عن خسائرهم الناجمة 

وجاءت هذه الدعوة اثر االعتراضات التي تقدم بها آالف  لمحامي خريبط،عن الغزو العراقي  عبر مكتب ا
االمر الذي حدا بالسلطة لتوكيل شركة خليف ,  ولم يستلموا التعويضات السباب عدة,الفلسطينيين المتضررين

  . بالتماس لهيئة التعويضات العادة النظر في هذه الطلباتهمللتقدم نيابة عن
  4/9/2005القبس الكويتية 

  
 بدء التسجيل لبرنامج شبكة األمان االجتماعي: غزة

بدأت وزارة العمل بالتسجيل لبرنامج شبكة األمان االجتماعي في غزة، أمس، الذي  :كتب عيسى سعد اهللا
 ألف 55 ألف مواطن، بمعدل 400سيعمل على رعاية األسر الـمحتاجة لـمدة أربع سنوات، ويستفيد منه نحو 

من الضفة الغربية، التي لـم يبدأ التسجيل % 45 نسبة الـمستفيدين من البرنامج نحو وتبلغ .أسرة فلسطينية
من األسر الفلسطينية % 10من قطاع غزة، ويعمل وفق معايير مرنة تسمح باستفادة أفقر % 55فيها بعد، و

، إنه ال يوجد وزارة الوقال، رئيس وحدة تنسيق ومتابعة الـمديريات ب . شيكل شهريا600ًالتي يقل دخلها عن 
عملية بأسرع وقت العمل قدر الـمستطاع على إتمام السقف زمني محدد النتهاء عملية التسجيل، مشيراً إلى 

  .ممكن
  4/9/2005االيام الفلسطينية 

  
  النائبان زحالقة وبركة يلتقيان حسام خضر 

وجرى خالل اللقـاء     . التقى جمال زحالقة ومحمد بركة، صباح اليوم حسام خضر في معتقله في سجن مجدو             
 .تداول االوضاع السياسية بشكل عام وعلى الساحة الفلسطينية بشكل خاص، خاصة بعد اخـالء المـستوطنات               

ودعا الى اعطاء اولويـة لموضـوع       . واكد خضر على وجوب صيانة الوحدة الوطنية ازاء االخطار المحدقة         
 مجزرة شفاعمرو وطلب من النائب بركة نقل        واستنكر .االسرى في هذه المرحلة، والعمل على اطالق سراحهم       
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 هي محاكمة سياسـية     ته ان محاكم  اوأكد, من ناحيتهما، حيا النائبان صمود خضر      .تعازيه الى عائالت الشهداء   
 الى اطالق سراح مـروان البرغـوثي         أيضا ودعا. احتاللية، وشددا على ضرورة وقفها فورا واطالق سراحه       

جلسة التـي   ال مجريات المحاكمة، وحضرا     اكما استعرض . دة القوى السياسية  وعبد الرحيم ملوح وغيرهم من قا     
  .عقدت، اليوم في معسكر سالم

  4/9/2005 48عرب
  

  تحركالاالنسحاب يدفع امهات المعتقلين الى تكثيف 
  ال تملك مليحة خليل في خيمتها تلفازا وهي اصال ال تجيد القـراءة وال الكتابـة، اال انهـا   :ا ف ب ـ  رام اهللا

تكون دائما اولى الحاضرات من امهات المعتقلين الفلسطينيين في اي مسيرة يتم تنظيمهـا للمطالبـة بـإطالق                  
 100 حـوالى    أمسوشارك   .خالء ما قد يوحي بتحريك العملية السياسية      السراحهم، خصوصا بعد بدء عملية ا     

 .من مـع المعتقلـين الفلـسطينيين      متظاهر فلسطيني في مدينة رام اهللا، غالبيتهم من األمهات، في مسيرة تضا           
المسيرات قد  أن   ,إحدى المتظاهرات وقالت   . هتافات تدعو السلطة الى العمل على اطالق سراح ابنائهم         واوردد

ال تطلق سراح ابنائنا، لكننا سنواصل االعتصام والتظاهر كي يبقى ابناؤنا في البال وان شاء اهللا يستطيع ابـو                   
اد يمضي اسبوع اال وينظم الفلسطينيون مسيرات واعتصامات للمطالبة بإطالق          وال يك  .مازن ان يطلق سراحهم   

سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون االسرائيلية، وتقابل هذه المسيرات بوعود وتعهدات من القيـادة بـأن                
ت بطلـب    انها تقـدم    وتقول إحدى االمهات المشاركات    .تبقى قضية المعتقلين على سلم اولوياتها في التفاوض       

وقالت اذا كانـت ال      .تحت مبرر انه ال توجد صلة قرابة      رفض  لزيارة ابنها في سجن بئر السبع، اال ان طلبها          
  .فمن تكون له صلة قرابة به, توجد صلة قرابة بيني وبين ابني

  4/9/2005الغد االردنية 
  

  حسن سالمة يهدد باإلضراب المفتوح عن الطعام 
 نقب أن رسالة وصلتهم من القسامي حسن سالمة القابع في العزل بسجن شطة            ذكر األسرى في سجن ال    : نابلس

تفيد بأن حالته الصحية مأساوية، ووضعه آخذ بالتردي األمر الذي دفعه للتهديد بإعالن إضراب مفتـوح عـن                  
  . يتعرض لمعاملة قاسية وعدوانية يومية من قبل سجانيههإن: واوقال .الطعام حتى الموت

  4/9/2005ي لإلعالم المركز الفلسطين
  

  واوهولي كيدار  هداريم تردي أوضاع االسرى في سجني
 األسير تامر الريماوي، أن أوضاع هأوضحما : البيرة من 3/9/2005 وكالة االنباء الفلسطينية وفا ذكرت

ساني، وأفاد لمحامية نادي االسير، أن تعامل اإلدارة مع األسرى غير إن .األسرى في سجن هداريم، قاسية جداً
من ناحية أخرى تمكن  .وشكا من إهمال وضعه الصحي .موضحاً بأن األكل سيئ و قليل كماً ورديء نوعاً

وشكا جميع األسرى  ,محامي نادي األسير من زيارة عدد من األسرى الذين يقبعون في سجن أوهولي كيدار
ات الدولية والمحلية للتدخل من تردي أوضاعهم االعتقالية ومن حرمانهم من ابسط حقوقهم، داعين المؤسس

 .لتحسين ظروف اعتقالهم، والعمل على حل قضيتهم االنسانية
  نادي االسير محاميةهأوضحت  ما: بيت لحم- أسامة العيسة عن مراسلها 4/9/2005 الحياة الجديدة وأضافت

مياً أمريكياً وآخر وقالت أن محا .أن الريماوي قد تم إعادة فتح ملفه مرة أخرى واحضر للتحقيق واالستجواب
إسرائيليا، ومترجما حضروا وسألوه عن قضية قتل مواطنة إسرائيلية أمريكية األصل، ونفى التهمة ولم يقم 

  .بالتوقيع على أي وثيقة
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 لجنة األسرى تدعو إلى ربط قضية األسرى باالنسحاب
 باالنسحاب من قطاع همتدعت لجنة األسرى التابعة للقوى الوطنية واإلسالمية إلى ربط قضي :كتب حسن جبر

وطالبت في ختام اجتماع عقدته في مكتب الجبهة العربية غزة، أمس، منظمات حقوق اإلنسان كافة  .غزة
ى أهمية إلزام وأشارت إل .همدفعها لإلفراج الفوري عنلبالعمل الجاد من أجل الضغط على حكومة االحتالل، 

وشددت على ضرورة أن تضع السلطة قضية األسرى  .49إسرائيل بتطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
، وطالبوا الـمؤسسات الرسمية والشعبية نهمعلى رأس أولوياتها، واعتبار االنسحاب غير تام إال باإلفراج ع

إلى ذلك،  .الل االتفاق على برنامج وطني دائم ومستمرتفعيل نشاطاتها وفعالياتها الداعمة لقضية األسرى من خ
 40عزل أكثر من ي إلى أن االحتالل تولفت .حذرت منظمة أنصار األسرى من تطور سياسة العزل االنفرادي

أسيراً في زنازين انفرادية، مؤكدة أن عدداً منهم أمضى سنوات في العزل، مشيرة إلى أن إسرائيل تزيد من 
 .ما طالبت المنظمات والمؤسسات الحقوقية إطالق سراحهمإجراءات العزل كل

  4/9/2005االيام الفلسطينية 
 

  الجيش سينسحب من القطاع وفيالدلفي في منتصف ايلول : موفاز
قال شاؤل موفاز ان الجيش االسرائيلي انهى عملية هدم المباني في جميع المستوطنات في قطاع غزة باستثناء                 

سا وال تزال المحكمة العليا االسرائيلية تنظر في مصيرها وان الجـيش االسـرائيلي              تلك التي كانت تستخدم كن    
وادعى موفاز ان هناك معلومات وردت الى اجهزة االمن االسرائيلية            .سينسحب من القطاع خالل عشرة ايام     

يـة هـذه    وفيما لم يوضح موفـاز نوع      .تحذر من نية مسلحين فلسطينيين بتنفيذ عمليات ضد اهداف اسرائيلية         
وقال موفاز انه اصدر     .العمليات ومصدرها فقد اشار الى ان العمليات تنتقل من قطاع غزة الى الضفة الغربية             

تعليمات للجيش االسرائيلي بمواصلة حمالت االعتقال بحق ناشطين فلسطينيين وزيـادة العمليـات العـسكرية               
انه قام بجولة في قطاع غزة وصـادق علـى          واضاف   .وتسريع اعمال بناء الجدار العازل في الضفة الغربية       

  .خطة انتشار الجيش االسرائيلي حول القطاع
4/9/2005 48عرب  

 
    اسرائيلية تكرر عزم عبداهللا على زيارة اسرائيل  مصادر

 ، القول بأن الملك األردني عبداهللا، يعتزم زيارة القدس، خالل امسكررت مصادر سياسية اسرائيلية رفيعة، 
  .ئيس الحكومة االسرائيلية أريئيل شارونأيام للقاء ر

3/9/2005 48عرب  
 

  وزارة الثقافة اإلسرائيلية تهدد بطرد الموسيقار بارينبوم 
تعرض الموسيقار االسرائيلي العالمي دانيال بارينبوم لهجمة تحريض جديدة في اسرائيل أمس عقب تصريحاته 

وبلغ هذا التحريض درجة . ع اذاعة الجيش االسرائيلياألخيرة حول الحقوق الفلسطينية ورفضه اجراء مقابلة م
  .قيام وزيرة المعارف والثقافة االسرائيلية بالتهديد بطرده ومنعه من دخول اسرائيل

دعا رئيس لجنة الخارجية واألمن يوفال شتاينتس الى طرد بارينبوم من البالد وسحب الجنسية االسرائيلية  و
 من دون تأثر، وصرح بأن المجتمع االسرائيلي بات مريضاً بعقدة الذنب، ورد بارينبوم على االنتقادات. منه

فأنا أنتقدهم على السياسة والممارسة اللتين يتبعونهما ضد الفلسطينيين وأطالبهم بالتعامل مع الفلسطينيين 
  .1948االسرائيلية سنة بموجب ما دون في وثيقة االستقالل 
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فليس من . ل قول رأيي واستغالل كل فرصة لتكرارهمن جهتي سأواص:  وأضاف في تصريح صحافي
نحن اليهود عانينا األمرين من اضطهاد : وأوضح. المعقول ان يقوم اليهود بالذات باضطهاد الفلسطينيين

 .فكيف نسمح ألنفسنا باضطهاد اآلخرين. اآلخرين لنا
4/9/2005الشرق االوسط   

 
 

 
 نة معالية ادوميم مستوطسينقل الىاالسرائيلية مقر قيادة الشرطة 

 قال المحامي اإلسرائيلي داني زايدمان من جمعية عير عميم المختصة في - من زكي ابو الحالوة -القدس 
مراقبة النشاطات االستيطانية ان ارئيل شارون يدفع قدما لبناء قيادة اللواء الجنوبي في الشرطة االسرائيلية في 

قل مقر قيادة الشرطة في راس العمود للمستوطنين الذين  في مستوطنة معاليه أدوميم بهدف نE1مشروع 
وقال لهذا السبب هناك عالقة بين .يسكنون بالقرب من تلك المنطقة والمعروفة باسم مستوطنة معاليه هزتيم

 . ولدي تأكيد بخصوص ذلك ومنطقة راس العمودE1المشروع
4/9/2005القدس الفلسطينية   

 
  ! ة اطفال النه عربيبلدية اللد ترفض قبول طفال في روض

رفضت بلدية اللد مع افتتاح السنة الدراسية يوم الخميس الماضي قبول طفال عربيا في روضة اطفال بادعاء ان 
الروضة لليهود وان على الطفل العربي ان يدخل روضة اطفال للعرب على الرغم من موافقتها في وقت سابق 

  . بة من منزلهعلى قبول الطفل العربي في روضة االطفال القري
4/9/2005 48عرب  

 
  لبحث نقل البضائعنيي اجتماعات مع اإلسرائيلسنبدأ: سنقرط

أعلن مازن سنقرط، أن طواقم الوزارة ستعقد، اعتباراً من غٍد، سلسلة اجتماعات مع الطواقم  :كتب حامد جاد
القة بتسهيل نقل البضائع من األمنية اإلسرائيلية المختصة بشؤون الـمعابر لبحث العديد من القضايا ذات الع

 وأوضح، .قطاع غزة واليه، وزيادة عدد الشاحنات الـمصدرة من القطاع، أو الواردة إليه عبر معبر الـمنطار
وأضاف أن  .بواباتالمعبر، وفتح الـمزيد من الأن هذه االجتماعات ستتناول زيادة عدد ساعات العمل في 

التجاري في معبر رفح، وآليات تصدير واستيراد البضائع من خالله، الـمحادثات ستتناول أيضاً قضية الجناح 
 بشأن ضرورة تشغيل منفذي الـمنطار وبيت حانون، وثالثة معابر تجارية في الضفة كحد التأكيدإضافة إلى 

إلى ذلك، أشار إلى أن مجلس الوزراء سيبحث جملة من المشاريع والبرامج ذات العالقة االقتصادية  .أدنى
وتطرق إلى  .ونوه إلى مشاركة أطراف من اللجنة الرباعية والبنك الدولي في هذه االجتماعات .يبيةوالضر

جاهزية الطواقم الفنية الـمكلفة تسلّـم منطقة بيت حانون بموجوداتها، موضحاً أنه تم إعداد استمارات خاصة 
  .لحصر ما سيتم تسلـمه

  4/9/2005االيام الفلسطينية 
  

  مؤشر القدس لمستويات قياسية جديدةسهم  باديكو يقود 
سـواء   تمكن سوق فلسطين لألوراق المالية  األسبوع الماضي من تحقيق أرقام قياسية جديدة،            : رام اهللا المحتلة  

 نقطة، محققـاً مكاسـب      898.11على صعيد مؤشر  القدس أو أسعار الشركات، فأغلق المؤشر عند المستوى             
ليغلق عند المستوى   % 1.85تصاالت الفلسطينية  ارتفاعاً بلغت نسبته       شهد سهم شركة اال   و%. 5بلغت نسبتها   
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ومن الملفت للنظر أن التداول هذا       . مليون دوالر  9.72 مليون سهم بقيمة بلغت      0.60 دينار إثر تداول     11.59
من مجمـل قيمـة تعـامالت       % 57األسبوع تركز على سهم باديكو، ، السهم الذي لم يكتف بتشكيل أكثر من              

 5.4 دوالر ليغلق عند سعر تـاريخي جديـد          5 األسبوع الماضي، بل تمكن من اختراق حاجز المقاومة          السوق
  . مليون دوالر20 مليون سهم بقيمة تجاوزت 4.03مكاسب، بعد تداول % 10دوالر، محققاً 

 مـن   ومن الجدير بالذكر أن هذا النشاط، كان إثر حملة التصريحات التي أطلقها منيب المصري، ففي أكثـر                 
  .لمساهمة في عملية اإلعمار والبناءامناسبة نوه إلى 

  4/9/2005الغد االردنية 
  

 عروض مسرحية وتلفزيونية فلسطينية احتفاالً باالنسحاب
 لم يقتصر االحتفال باالنسحاب على أهالي القطاع أنفسهم، بل انتقلت فعالياته إلى مدن وأحياء الضفة الغربية، 

واشتملت الفعاليات على . قد مهرجانات، وورشات عمل ومحاضرات ومسرحياتمن خالل تنظيم مسيرات، وع
عرض مواد معدة بشكل فني على شاشة كبيرة تشمل صور شهداء، إلى جانب فيلم حول االندحار من 

 .قطاع وفيلم حرب األنفاقالمستوطنات 
  4/9/2005البيان االماراتية 

 
   نمساويالحرية لفلسطين في ملعب 

، بصدمة اثناء مباراته امام المنتخب امساالسرائيلي لكرة القدم والجمهور المرافق له ، مساء اصيب المنتخب 
فخالل الشطر الثاني من المباراة اندفع انصار القضية  .النمساوي في اطار مباريات كأس العالم لكرة القدم

 كتب عليه الحرية لفلسطينعارات الفلسطينية الى ساحة الملعب وجابوا أطرافه وهم يحملون علم فلسطين وش
وكاد يقع صدام بين انصار القضية الفلسطينية وانصار المنتخب االسرائيلي الذين اقتحم  .واوقفوا االبرتهايد

 باخراج الطرفين من ملعب سانت ياكوف، واتاحوا االمنوقام رجال . بعضهم الملعب رافعين العلم االسرائيلي
  .  ةااستئناف المبار

3/9/2005 48عرب  
  

  االدارة االمريكية تدرس الغاء المساعدة المالية السرائيلية 
قالت اذاعة الجيش االسرائيلي امس ان االدارة االمريكية تدرس الغاء المساعدة المالية السرائيل او تقليصها 
بسبب التكاليف الكبيرة التي ستتكبدها في اعقاب الكارثة التي حلّت بخليج المكسيك وبمدينة نيواورلينز 

  .االمريكية خصوصا
4/9/2005 48عرب  

 
  لقاء أبو الغيط ودي سوتو

 الموفد الخاص لألمم المتحدة الى الشرق األوسط الفارو دي ه أعلنما 4/9/2005 االتحاد االماراتية نشرت
 سبتمبر في نيويورك لمناقشة ما 20سوتو أمس، أن اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق األوسط ستجتمع في 

وقال دي سوتو للصحافيين بعد اجتماع مع احمد ابو الغيط إن االجتماع . ·نسحاب اإلسرائيلي من غزةبعد اال
سيتناول بالتفصيل ما وصل اليه الوضع بالنسبة لعملية السالم وسبل دفعها قدماً بما في ذلك االلتزامات التي 

وأوضح دي سوتو ·طة خريطة الطريقيتعين على األطراف المختلفة الوفاء بها وفقاً لتفاهمات شرم الشيخ وخ
  وكاالت .·أن اللجنة ستبحث كذلك موضوع استمرار االستيطان في الضفة الغربية
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أحمد أبو الغيط، طالب امس، إسرائيل، باالمتناع عن بناء أن  4/9/2005 القدس الفلسطينية وذكرت
كن استعادة ثقة الجانب المستوطنات والتوسع االستيطاني، ووقف بناء جدار الفصل العنصري حتى يم

 .الفلسطيني في جدوى العملية السياسية والتفاوض
  

   أدوية اسرائيلية للجزائر وتطبيع سياحي مع المغرب 
 أغسطس 31كشفت مصادر مغربية ان ستة وفود سياحية إسرائيلية بدأت في : المصطفي العسري - الرباط

 أجنبية تتكلف بحراسة الوفود التي ستمتد زيارتها الماضي بجولة سياحية في المغرب وأفاد المصدر أن شركة
إلي ذلك كشف نائب بالبرلمان الجزائري عن صفقة جزائرية .  سائحا227 نوفمبر، يبلغ تعدادها 10حتي 

  .الستيراد أدوية من إسرائيل عقدها مسؤول في وزارة الصحة الجزائرية
4/9/2005الراية القطرية   

 
 ولفنسون متفائل باقتصاد غزة 

أعرب جيمس وولفنسون، عن تفاؤله إزاء احتمال اتفاق الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي حيال القضايا المتعلقة  
  .بإعادة إحياء النشاط االقتصادي في قطاع غزة

 وأعرب وولفنسون لهيئة اإلذاعة البريطانية بي بي سي عن األمل في أن يتم التوصل إلى حلول توفيقية بشأن 
رئيسية الرابطة بين غزة والعالم الخارجي وإعادة بناء المطار والميناء خالل األسابيع والشهور مراقبة الطرق ال

 .  المقبلة
4/9/2005البيان   

 
  االتصاالت الباكستانية اإلسرائيلية ضربة لقضية القدس 

ي أقدمت عليها حذّر الجنرال حميد جول، المدير العام األسبق لالستخبارات الباكستانية، من خطورة الخطوة الت
حكومة الجنرال برويز مشرف بإجراء اتصاالت علنية والدعوة إلقامة عالقات دبلوماسية مع الكيان اليهودي 

وصف اللقاء بين سلفان شالوم وخورشيد محمود قصوري بأنه ضربة للقضية اإلسالمية  و.في فلسطين المحتلة
وقف باكستان التاريخي من الدولة اليهودية، وأضاف والفلسطينيين وقضية بيت المقدس وأنّه طعنة في الظهر لم

أن باكستان بالمحصلة النهائية لن تحصل على أي شيء مقابل موقفها الجديد، مشيراً إلى أن الدولة العبرية لن 
تضحي بعالقاتها االستراتيجية مع الهند والتي وقعت معها عدة اتفاقات دفاعية واستراتيجية مقابل العالقة مع 

   . لن تؤيد موقف باكستان في كشمير وأنّه لن تكون هناك عالقات تجارية ذات مردود لباكستانهاتان وأنّباكس
4/9/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  االردن يبلغ اسرائيل معارضته ألي تدخل في األوقاف اإلسالمية

 المحتلة رائف نجم، إن الوفد وقال نائب رئيس لجنة إعمار المسجد األقصى رئيس الوفد األردني إلى القدس
التقى بالسلطات األمنية اإلسرائيلية ونقل إليها الموقف األردني المعارض للتدخل اإلداري والفني في األوقاف 

وأضاف لقد شرحنا للسلطات األمنية اإلسرائيلية معارضة األردن الكاملة ألي مساس أو  .والمقدسات اإلسالمية
وأشار نجم  .قصى على أن تقوم بدورها بنقل ذلك الموقف إلى الجهات المسؤولةتدخل إسرائيلي في المسجد األ

إلى أن الوفد اطلع خالل زيارته على أوضاع المسجد األقصى وأعمال لجنة اإلعمار، محدداً المشاريع ذات 
ال وتتمثل تلك المشاريع بحسب نجم في استكم .األولوية بغرض إدراجها ضمن موازنة اللجنة للعام المقبل

  .ترميم قبة الصخرة وإصالح رخامها من الداخل والخارج وإعمال البنية التحتية والساحات الحجرية الخارجية
4/9/2005الغد االردنية   
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  1948جوازات سفر مؤقتة لعامين لحجاج 

 من حجاج 4500قال أمين عام وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية عبد الفتاح صالح إن حوالي  –عمان 
شاركون هذا العام في أداء مناسك الحج بجوازات سفر مؤقتة لمدة عامين بعد أن كان لعام واحد في  ي1948
 للحصول على موافقة الحكومة 1948وتسعى عدد من األحزاب العربية في األراضي المحتلة عام  .السابق

  .راً من قرار رفع رسوم جوازات السفر المؤقتة المقرة مؤخ1948األردنية باستثناء حجاج 
4/9/2005الغد االردنية   

  
  وترتيبات أوسع مع إسرائيل ملك األردن إلى أنقرة

يصل انقرة غدا الملك عبداهللا الثاني في زيارة عمل خاصة  : عبدالرازق أبو جزر- حسني محلي، غزة -انقرة 
ة ان تستغرق عدة ساعات يلتقي خاللها احمد نجدت سيزار ورجب طيب اردوغان وتتوقع مصادر دبلوماسي

تتناول المحادثات المساعي االقليمية من اجل السالم في المنطقة بتحقيق المصالحة اوال بين الفلسطينيين 
ولم تستبعد المصادر انعقاد قمة اقليمية في اسطنبول قبل نهاية العام  .واسرائيل، والحقا بين اسرائيل وسوريا

آرييل شارون والملك عبداهللا وك بين اردوغان الجاري ستتضح مالمحها بعد اللقاءات المحتملة في نيويور
فيما تحدثت المعلومات عن احتماالت اشراك  .الثاني وحسني مبارك وربما ايضا الملك عبداهللا بن عبدالعزيز

الرئيس السوري بشار االسد في هذه التحركات بعد اقناع شارون بضرورة التحرك على المسار السوري 
  .ايضا

4/9/2005القبس الكويتية   
 

  كيف تُفهم، أو ال تُفهم، إسرائيل وسياستها اليوم؟
 صالح بشير

فهو تحصيل حاصل، . ليس القول بذلك من قبيِل مدهش االكتشافات. دت التسوية، فكرة ومساراآإسرائيل و
ناجز البداهة، ال يجادل فيه اثنان، عدا أولئك الذين ال يزالون يناضلون أو يجاهدون من أجل إسقاط اتفاقات 

لو ومولودها غير الشرعي في نظرهم، أي السلطة الوطنية الفلسطينية، دون أن يتنبهوا، على ما يبدو، إلى أوس
  .أن أرييل شارون قد تولى المهمتين، منذ زيارته باحة المسجد األقصى، ففرغ من األولى ويكاد ينجز الثانية

يكون غير مسبوق منذ أن قامت، بل منذ على نحو قد , وذلك بعض من آيات انفراد الدولة العبرية بالمبادرة
لكن هل يكفي ذلك تفسيرا لعجز الجانب العربي ليس فقط عن اجتراح الحدث، بل . انطالق الحركة الصهيونية

حتى عن مجرد اللحاق به والتكيف مع تبعاته ومع ما يفضي إليه من واقع مستجد؟ يتبدى ذلك بجالء في إقامة 
 خصوصا، أو تياراتها الغالبة، على اجترار خطاب التسوية، كما كان إبان العرب عموما والنخب الفلسطينية

بأن أقامت جدارا فاصال أو وسعت فإذا ما اقترفت إسرائيل تجاوزا أو فعال احتالليا، . حقبة أوسلو أو قبيلها
لية السالم مستوطنة، تتوقف اإلدانة عند التذكير بأن خطوة كتلك تناقض عملية السالم أو ستضر بها، وكأن عم

وإذا ما التأم العرب في قمة، خصوصا بدعوة من بعض الدول الكبرى . تلك ال تزال جارية أو لم يبلغهم نعيها
التي انتدبت نفسها لقيادة األمة  فإن أقصى ما يتوصلون إليه في شأن النزاع مع إسرائيل هو العودة إلى طرح 

 غير ذلك في الغالب، وكأن الدولة العبرية لم تصد تلك المبادرة العربية التي تنبتها قمة بيروت، وال شيء
  .المبادرة صدا مبرما، ولم ترفضها رفضا ال رجعة فيه، وال وجود لميزان للقوة يجبرها على غير ذلك

للعالم . في الحاالت كلها، يحار المرء في تبين من يتوجه لهم العرب بمفردات وبمبادرات التسوية تلك
 العبرية تجاوزت نهائيا مرحلة التسوية، وأعلنت ذلك قوال وفعال، بحيث ال ينال منها الخارجي؟ لكن الدولة

أما عن المبادرة . اتهامها باإلخالل بمتطلباتها، وال تعتبر مثل تلك الحجج أساسا صالحا للتداول وللتعاطي
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يعود إلى قصور أساسي، العربية، فإن االستمرار في التشبث بها، وفي اعتمادها تحركا سياسيا وحيداً، إنما 
إسرائيل بطبيعة الحال راغبة في . مفاده افتراض حرص الدولة العبرية على تطبيع عالقاتها بالعالم العربي
، أي أنها ترفضه كجزء من تسوية التطبيع، رغبة شديدة ال تتستر عليها، لكنها تريده دون تنازالت من جانبها

ثم ما الذي من شأنه أن يدفع . فاصيلها أو جوانب منها دون جوانبما عادت تقبل بها أصال ومبدًأ وليس فقط ت
، بما 1967إسرائيل إلى القبول بتطبيع جماعي مشروط باالنسحاب من كامل األراضي العربية المحتلة سنة 

فيها القدس، وهي التي تأنس في نفسها القدرة على بلوغ سلسلة من التطبيعات الثنائية غير المشروطة، مع كل 
  ة عربية على حدة؟دول

بل أن خطاب التسوية ما عاد يجد آذانا صاغية حتى داخل فئات الرأي العام اإلسرائيلي التي كانت من دعاة 
تحوال أساسيا حصل داخل الدولة العبرية، ولم السالم، مثل هذه التيارات، اندثرت أو هي في حكم المندثرة، ألن 

نقسام الذي يخترق الكيان ورأيه العام، لم يعد قائما بين يمين نُعره االهتمام الذي يستحقه، وهو أن خط اال
حتى أن أرييل شارون قد يكون مرشح اليسار في صورة , ويسار، بل هو انزياح بين يمين ويمين أقصى
لم يعد ذلك الخط فاصال بين دعاة الحفاظ على يهودية الدولة، . حصول انتخابات يخوضها ضد بنيامين نتانياهو

من ذلك االنسحاب من األراضي المحتلة، وبين دعاة إسرائيل الكبرى، أي أنه ما عاد محوره وإن كان ث
االحتالل وهل يجب اإلبقاء عليه أم إزالته، بل أن إجماعا جديدا قد نشأ، أضحت الخالفات والصراعات الداخلية 

في ما يشبه عودة تجري في إطاره، أساسه أن المشكلة الفلسطينية ليست مشكلة أرض بل مشكلة سكان، 
 محور النظر في الحل من عدمه أو في 1967ومن هذا المنطلق ال تكون حدود سنة . الصهيونية إلى بداياتها

كيفيته، ومحور التفاوض بين إسرائيل وجيرانها، بل أن الحدود المعتمدة إنما هي تلك الفاصلة بين مواطن 
ض إسرائيل بشأنها إال مع نفسها، وعلى أساسها يتم ضم ما الكثافة السكانية الفلسطينية وسواها، وهذه ال تتفاو

ألن ... يراد ضمه من أرض، أو التخلي عما يراد التخلي عنه، ولكن على نحو يبقيه دون االستقالل والسيادة
المنطق العميق لهذه المقاربة، إذ يرى حضور اآلخر مشكلة وجودية نافية للذات، إبادي إلغائي، ومتى ما تعذر 

  .ذلك فعليا، ينال عبر إنكار صفة الوجود السياسي لآلخر وإجهاضهاتحقيق 
هي إذاً مقاربة مغايرة مختلفة جذريا، تقبل عليها إسرائيل تصورا وإنفاذا، ما عادت تفي في استيعابها والتعاطي 

ا إليها من معها مقوالت من قبيل السالم خيار استراتيجي واألرض مقابل السالم والعودة إلى مسيرة السالم وم
  .فتلك مقوالت صيغت في زمن آخر وانضوت ضمن منطق ما عاد قائما... تمسك بخريطة الطريق

نفهم أن يكون طرف من األطراف مهزوما، ونفهم أن يكون ضحية ميزان قوة جائر غاشم، ولكن هل عليه 
خذ به علماً، توصيفاً فوق ذلك، أن يتخاذل حتى عن الوعي السياسي بما يجري وعن ابتداع المفردات التي تأ

  ومطالب؟
4/9/2005الحياة   

 
  هل تفكر اسرائيل في االنسحاب من الضفة ؟

محمد هواش   
واخالء مستوطنات قطاع غزة واالستعدادات " االرتباط االسرائيلية"هل تلغي قوة الدفع التي ولدتها خطة فك 

نية االسرائيلية التي استمرت خمس الجارية النسحاب اسرائيل عسكريا من غزة فكرة ان المواجهة الفلسطي
اذ حتى . سنوات، لم تكن في جوهرها حربا على مصير غزة بقدر ما كانت حربا على مستقبل الضفة الغربية

 عندما كانت تحسب النسب المئوية التي سيحصل عليها 2000في مفاوضات كامب ديفيد الثانية عام 
تسوية التي عرضتها اسرائيل كانت تعني ان النسب المكملة الفلسطينيون من مساحة االراضي الفلسطينية في ال

الى المئة والتي تنوي ضمها هي من الضفة الغربية والقدس ال من قطاع غزة، حتى وان كانت السرائيل 
وال يغير من هذا االمر المصير المجهول الى اليوم لحدود االنسحاب . اهداف مضمرة او اطماع ابعد من ذلك
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ر محمود عباس الى ان معبر بيت حانون، يقع في االراضي الفلسطينية المحتلة وانه ما لم وقد اشا. من غزة
  . تتراجع اسرائيل الى خط الهدنة فان الوضع القانوني لغزة سيبقى تحت االحتالل

لكن االشارة االكثر مدعاة الى القلق والتأمل والعمل ايضا هي الخطوات االسرائيلية السريعة الستغالل الزخم 
الدولي لالنسحاب من غزة واحتواء اي انتقادات دولية لخطط االستيطان العملية في الضفة الغربية ومواصلة 
اسرائيل مصادرة اراٍض والبناء فيها الغراض االستيطان تحت حجج وذرائع امنية معلنة، ولكنها تعبر عن 

ات وتبريرات جديدة تدخل اليوم الى جوهر الرؤية االسرائيلية للحل السياسي مع الفلسطينيين، رغم ان تنويع
  . تمهد النسحاب من الضفة الغربية" نظرية االمن"مفهوم االمن االسرائيلي و

ومن دون اقامة قصور في الهواء او النوم على حرير المطلقات فان اسرائيل تبحث بعمق في مستقبل وجودها 
ل بانه لحماية الدولة العبرية المحدودة المساحة االسرائيلية بررت االحتال" نظرية االمن"في الضفة الغربية الن 

  . والتي تطوقها تجمعات ديموغرافية وعسكرية عربية واسالمية قد تهدد مصيرها ووجودها
والصواريخ البعيدة المدى المزودة رؤوساً غير " االرهاب"أخيرا خلص تقرير اسرائيلي أعده خبراء، الى ان 

والتقرير الذي اعده .رائيل مثل ايران، تشكل التهديد الرئيسي للدولة العبريةتقليدية قد تملكها دول معادية الس
ان االراضي التي احتلتها "خبراء في االمن بطلب من رئيس الوزراء االسرائيلي شارف االنتهاء ويلمح الى 

 1967راضي ان المقاربة التقليدية التي تعتبر ان ا"ويرى ".  فقدت اهميتها االستراتيجية1967اسرائيل عام 
رغم ان رئيس ".تشكل عمقا استراتيجيا لدولة اسرائيل في وجه الجيوش النظامية العربية، هي مقاربة تم تخطيها

ان التقرير لم يتطرق الى مسألة االراضي المحتلة واكد "لجنة الخبراء التي اعدت التقرير دان ميريدور اوضح
السرائيلي مهمة جدا لسببين ان رئيس الوزراء وصاحب فكرة ومناسبة الكالم ا".ان الخبراء لم ينهوا العمل بعد

اخالء مستوطنات واالنسحاب من غزة هو الذي طلب التقرير، واعطى اكثر من اشارة الى امكان تفكيك 
مستوطنات في الضفة فيما يلح على امكان تقديم تنازالت مؤلمة في التسوية النهائية مع الفلسطينيين، وفي 

ن تحول الضغط الدولي الحالل الديموقراطية في الشرق االوسط الى وضع االنسحاب الوقت ذاته يخشى م
  . االسرائيلي من الضفة وربما من الجوالن السوري المحتل على المفكرة السياسية

بل ذهب . ولهذا ربما صدرت من اسرائيل الرسمية تصريحات مفادها ان الضفة هي ساحة الصراع المستقبلي
وهو يعرف ان . ائيلي الى حد اتهام الفلسطينيين بانهم يستعدون النتفاضة ثالثة في الضفةوزير الدفاع االسر

اسرائيل تخطط العادة اقل قدر جغرافي ممكن، واكبر قدر ديموغرافي ممكن، الى الفلسطينيين في التسوية 
ون موافقتهم ويعرف ايضاً ان الفلسطينيين مثلما رفضوا اقتطاع اي نسب اراض من الضفة من د. المقبلة

وحصولهم على مقابل، سيرفضون اي تسوية التعيد اليهم الضفة مع تعديالت طفيفة يوافقون عليها وتشكل 
  .مخرجا لعدد من المشكالت المستعصية

4/9/2005النهار اللبنانية   
 

   العرب وإسرائيل من الزواج العرفي إلى اإلشهار
عالء أبوعامر. د  

 م كان عدد الدول التي تعترف بإسرائيل وتقيم عالقات 1993دئ في أوسلو عام أذكر أنه قبل أتفاق إعالن المبا
... دبلوماسية معها أقل من خمسين دولة معظمها دول أوروبية وأمريكية باستثناء اليونان واسبانيا والفاتيكان 

قية سالم منفردة ولم يكن من العالم العربي واإلسالمي إال دولتين أحدهما عربية وهي مصر التي ارتبطت باتفا
 . مع إسرائيل و األخرى إسالمية وهي تركيا 

بينما كانت باقي أرجاء العالم العربي واإلسالمي رافضة للتطبيع مع الدولة الصهيونية ، البعض  انطلق في 
موقفه بناء على مبادئ وقناعات قومية وإسالمية والبعض األخر أعتقد أن ذلك ممكن ولكن بثمن و هذا الثمن  
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 أن يدفع ألصحاب القضية  أي إلى الشعب الفلسطيني بمعنى أن تقبل إسرائيل الدخول في تسوية شاملة يجب
 .تعطي للفلسطينيين حقوقهم وفق قرارات الشرعية الدولية

 من الدول العربية بتطبيع عالقاتها مع إسرائيل األردن وعمان 6عقب اتفاق إعالن المبادئ في أوسلو قامت 
... نيا وقطر وتونس  و قد بررت هذه الدول مواقفها في ذلك الوقت بأنه دعم لعملية السالموالمغرب وموريتا

مع أنه في واقع األمر كان بعضها يقيم عالقات فعالة مع إسرائيل منذ أمد بعيد وكانت هذه العالقات ذات طبيعة 
سري  زواجاً رسميا مع دبكة إستراتيجية وتحالفيه، ولكنها كانت بحاجة إلى حدث ما يجعل الزواج العرفي ال

 .وكان ذلك الحدث هو إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية والتطبيع الفلسطيني اإلسرائيلي الرسمي. ومزمار 
هنا يمكننا القول أن المثل العربي الذي يقول أن على اإلنسان أن ال يكون ملكيا أكثر من الملك  واقعيا ، فإذا 

أصحاب القضية وأصحاب األرض السليبة وقد وافقوا أن يعيشوا إلى جانب كان الفلسطينيون قد طبعوا وهم 
إسرائيل وفق صيغة السالم الدائم والشامل فما المانع من أن تقوم دولة مثل باكستان في تطبيع عالقاتها مع 

ل وهي إسرائيل ، أليست إسرائيل هي حليفة الهند عدوة باكستان أال يحق لباكستان أن تبني عالقات مع إسرائي
واحدة من الدول الرئيسة المزودة  للسالح والخبرات التكنولوجية للهند أليس من حق باكستان  أن تدق إسفين 
في تحالفات الهند مع العالم الغربي الموالي إلسرائيل وتطوير هذه التحالفات من خالل الدخول على خط 

طالما أن هناك دول عربية متحالفة قوالً وفعالً التعاون مع تل أبيب في مكافحة ما يسمى باإلرهاب اإلسالمي   
هل يجب على باكستان البعيدة مئات الكيلومترات أن تكون .مع تل أبيب و واشنطن في هذه المجاالت وغيرها 

 . عربية أكثر من العرب ؟؟
اقيات هذا الكالم ربما يكون صحيحا للوهلة األولى ولكن إذا كان الفلسطينيون قد دخلوا في مفاوضات واتف

إعالن مبادئ مع إسرائيل فإنهم لم ينهوا حالة العداء معها ولم يقولوا أنهم وإسرائيل أصدقاء ولم يوقعوا على 
  عام بل ما زالوا يطالبون بحقوقهم شاهرين السالح حيناً 99صك تنازل عن أراضيهم ولم يؤجروها لمدة 

ا عن الحرب كإحدى الخيارات االستراتيجية في والدبلوماسية حيناً أخر وإذا كان العرب والمسلمون قد تخلو
 . السياسة الدولية فإنهم يجب أن ال يجردوا الفلسطيني من أوراق القوة السياسية ومنها ورقة المقاطعة والتطبيع 

البعض في لومه لباكستان يعتقد أنها اختارت وقتاً غير مناسب لمنح إسرائيل هذه المكافأة فإذا كان ثمن 
طاع غزة تكثيف االستيطان في الضفة الغربية والتنكر لحقوق الالجئين الفلسطينيين في العودة االنسحاب من ق

 .فمعنى ذلك أن إسرائيل تستحق الحصار والمقاطعة ال التشجيع
 

ما صرح به وزير خارجية باكستان لقناة الجزيرة الفضائية يحمل االستغراب واالندهاش فقد قال أن خطوة 
نبيل شعث . لكن د. جيع محمود عباس وأنها تمت بالتنسيق معه ومع أطراف عربية فاعلةباكستان تلك لقيت تش

ابلغنا األصدقاء العرب أن الوقت غير " نفى ما صرح به الوزير الباكستاني ولو بشكل غير مباشر إذ قال 
"   الغربية مناسب إلقامة عالقات مع إسرائيل وإن الوقت المناسب هو بعد االنسحاب اإلسرائيلي من الضفة

   .وهو ما يعني أن هناك التباس ما قد حصل وأن باكستان فهمت الرسالة الفلسطينية بهذا الشأن بشكل خاطئ 
لقد أعلن العرب في قممهم المختلفة أن السالم والمفاوضات هي خيارهم اإلستراتيجي ومع أن هذا الشعار ال 

ن السالم ال يمكن أن يحصل إال بين طرفين يركب على بعضه إذ أن المفاوضات وسيلة وليست خيار وإ
 . متكافئين في القوة واإلمكانات وهو أمر غير متوفر عند العرب حتى اآلن 

إذ  أن كل ما حدث من اتفاقيات ومعاهدات وتفاهمات  بين العرب والدولة الصهيونية ابتداءً  من اتفاقيات سيناء 
ظهر أن كل ذلك قد جاء نتيجة للضغط والتهديد األمريكي ال األولى وانتهاء بما يحدث اليوم في قطاع غزة تُ

  .اإلرادة الحرة لألطراف العربية وهذا شرط أساسي في أي معاهدة أو اتفاقية دولية
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أدوات القوة عند العرب لم تكن يوما في الحكومات وال في الجيوش المدججة بالسالح بل بإرادة الشعوب 
ل رأينا ذلك في ثورات االستقالل العربية في القرن الماضي ونراها اليوم وتصميمها على نيل الحرية واالستقال

 .في العراق وفلسطين
3/9/2005الحقائق   

 
  مباراة التطرف بين شارون ونتنياهو 

 بالل الحسن
ماذا تعني المعركة الدائرة بين آرييل شارون وبنيامين نتنياهو حول زعامة حزب الليكود؟ تعني أن بنية 

. سرائيلي، إذ تحتج على زعامة شارون المشهور بيمينيته، تنتج يمينية اشد تطرفا سيمثلها نتنياهوالمجتمع اإل
وهكذا يمضي المجتمع اإلسرائيلي من قيادة متطرفة إلى قيادة أشد تطرفا، وكأنه ال يعرف إال تدمير نفسه 

 .وتدمير من حوله
 :إن الوقائع اإلسرائيلية تتوالى كما يلي

، وذلك من أجل بناء A1اإلسرائيلية برئاسة شارون، وتقر خطة استيطانية جديدة تسميها خطة تجتمع الحكومة 
 . وحدة سكنية تكمل الوصل الجغرافي بين مستوطنة معاليه أدوميم ومدينة القدس3500

ء، يأتي نتنياهو بعد أن استقال من الحكومة إلى منطقة البناء هذه، ويتهم شارون بأنه يتأخر في إنجاز البنا
ويفتتح بهذا الموقف حملته االنتخابية ضد شارون على . ويدعو إلى بناء فوري لخمسة آالف وحدة استيطانية

 .الليكودزعامة حزب 
 وحدة سكنية، والثاني 3500األول يريد بناء . ويوضح هذا االختالف في المواقف، الفارق الوحيد بين الرجلين

. رائيلي األول شارون، يجد دائما من يزايد عليه في التطرفأي أن المتطرف اإلس.  وحدة5000يريد بناء 
وفي إسرائيل يسمون هذه المعركة، المعركة على رئاسة حزب الليكود، أما بالنسبة إلى الفلسطينيين، فهي 
معركة االستيطان، وهي معركة القدس، وهي معركة الكانتونات، وهي معركة االنسحاب اإلسرائيلي، وهي 

وهذه كلها عناوين لم يعد لها وجود في مسيرة التسوية السياسية بين إسرائيل . فلسطينية المستقلةمعركة الدولة ال
والفلسطينيين، ال في اتفاق اوسلو يرحمه اهللا، وال في خريطة الطريق التي يكاد يتبرأ الجميع من أبوتها، 

ن بعد ذلك أن المستوطنات فشارون يعلن رسميا أن القدس خارج نطاق التفاوض مع الفلسطينيين، وهو يعل
الكبرى حول القدس هي أيضا خارج نطاق التفاوض، وهو يدعو الفلسطينيين بعد ذلك إلى ضرب اإلرهاب 

حسنا لنتصور أن اإلسرائيليين قبلوا هذا المنطق . الفلسطيني من أجل البدء في تطبيق خريطة الطريق
وا في االمتحان اإلسرائيلي المطلوب منهم، فماذا اإلسرائيلي، وباشروا فورا ضرب اإلرهاب الفلسطيني، ونجح

من أرض الضفة الغربية، مقطعة إلى ثالثة كانتونات، وتحيط بها % 42سيقدم لهم شارون بعد ذلك؟ سيقدم لهم 
أنشئوا : المستوطنات اإلسرائيلية من كل جانب، ومعزولة عن أراضيها الزراعية بالجدار العازل، ويقول لهم

هل يقدم هذا العرض اإلسرائيلي أي إغراء ألي مسؤول . لكانتونات المقطعة األوصالدولتكم فوق تلك ا
فلسطيني لكي يقدم فعال على خوض غمار حرب أهلية فلسطينية من أجل هذا الثمن؟ ثمة في السلطة الفلسطينية 

 أصحاب هذا يراهن. من يسعى، رغم معرفته بكل هذه الوقائع، إلى مقابلة شارون مرة ثانية وثالثة ورابعة
فسنحاول إقناعه في المرة الثانية،  الرأي، حسب ما يقولون، على إقناع شارون، فإن لم يقتنع في المرة األولى

كأن شارون تلميذ في مدرسة منطق أرسطو، يسعى إلى المعرفة وامتالك . أو في المرة الثالثة، وهكذا دواليك
. ن إلى يديه أثناء اللقاءات، وال يرون كم هي مضرجة بالدمأو كأن الذين يحاورونه إلقناعه ال ينظرو. الحقيقة

وقد آن ألصحاب هذه المدرسة الفلسطينية . وال ينظرون إلى عينيه أثناء اللقاءات، وال يرون كم هي تواقة للدم
أن تنظر مثال . التي تريد أن تمارس السياسة من خالل منطق أرسطو أن تعيد النظر في نفسها وفي ما حولها

حاجز قلنديا الفاصل بين رام اهللا والقدس، لترى كيف أن إسرائيل قد أغلقته من أجل إعادة بنائه كمعبر إلى 
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حدودي يفصل بين دولتين، أي أن المرور منه سيتطلب الحصول على فيزا، على أساس أن المسافر من رام 
. خرى، إلى أرض دولة إسرائيلاهللا الفلسطينية، وحين يدخل إلى منطقة القدس، يكون قد دخل إلى أرض دولة أ

هل يوجد في منطق أرسطو ما يساعد على حل هذه المعضلة؟ يقول منطق أرسطو أن ألف هي ألف وأن باء 
هي باء، فهل بين رجال هذه المدرسة السياسية الفلسطينية من يستطيع قراءة األحرف قبل قراءة الكلمات، وقبل 

 ؟قراءة الجمل، وقبل قراءة المعابر الحدودية
لقد أمضى شارون أشهرا طويلة وهو يرفض الكشف عن . وهناك القصة األخرى حول معبر رفح نحو مصر

هل ستخليه إسرائيل أم ال؟ وهل ستسلمه إلى الفلسطينيين أم ال؟ وقال الفلسطينيون . موقفه من قضية المعبر
سلوا عمر سليمان رئيس كالما كثيرا حول تمسكهم بهذا المعبر، وساندهم بذلك المصريون، حتى أنهم أر

المخابرات بكل جالل قدره، وبكل الهيبة التي لديه، ليحاورهم بشكل نهائي حول هذه القضية، فأبلغوه بجوابهم 
يمكن للفلسطينيين أن يغادروا قطاع غزة عبر معبر رفح بصورة حرة، على أن يعودوا عبر : النهائي القائل

عني هذا أن إسرائيل ستبقى مسيطرة على معابر الدخول إلى ي. معبر إسرائيلي جديد هو معبر كيرم شالوم
وهو أمر يؤكد أن إسرائيل انسحبت من داخل القطاع وتريد أن تبقي . غزة، دخول األفراد ودخول البضائع

القطاع تحت سيطرتها العسكرية االستراتيجية برا وبحرا وجوا، أي أن قطاع غزة لم يتحرر تماما من االحتالل 
 .اإلسرائيلي

رغم ذلك يصدر وزير الداخلية الفلسطيني بيانا إنذاريا يقول فيه إن السلطة الفلسطينية والقيادة السياسية المنتخبة 
لن تسمحا بوجود جماعات مسلحة وجيوش خاصة بها بعد انتهاء وزوال االحتالل اإلسرائيلي عن المناطق 

عابر والموانئ والمطارات؟ ولماذا ال يصدر أال تشمل مسؤولية وزير الداخلية الم. المنوي االنسحاب منها
 بيانات حولها قبل أن يصدر بيانا حول سالح المقاومة؟

تستدعي خالصة هذا الوضع موقفا تفاوضيا استراتيجيا يخرج من دائرة اإلقناع المستحيل، إلى دائرة وضوح 
مقاومة وسالحها، فثمة مواقف معلنة المواقف، وتحشيد الحلفاء، وعدم التفريط بعناصر القوة الذاتية المتمثلة بال
 .ال بد من التمسك بها، وثمة مواقف أعلنت في السابق ال بد من التخلي عنها

4/9/2005الشرق االوسط   
 

  كاريكاتير
  

  
2/9/2005الحياة الجديدة   

  


