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***  
   الفتنةبزرع بذور  حماسالسلطة تتهم

قالت وزارة الداخلية ان البعض في حركة حماس يسعى دون ابطاء نحو اشعال نار فتنـة ملعونـة                  : ألفت حداد 
واضافت في بيان ان قرارات حمـاس        . نبرأ الى اهللا من نتائجها الكارثية على شعبنا ومستقبل قضيته الوطنية          

ومناطق عسكرية على مستوى قطاع غزة وكأنه ال سلطة وال شرعية وفي افضل الحاالت ان               بتعيين قادة ألوية    
وقال لم يعد غريباً ما نشهده من لهجة تصعيدية، وقرارات اسـتفزازية، لغـرس               .هناك سلطة بديلة او موازية    

لتي يتم تـسويقها    بذور الفتنة الملعونة لدى بعض المتنفذين في حماس، بما يتعارض مع الشعارات الرنانة، ، ا              
كمبادئ وأسس، فيما يختفي وراءها مخطط واضح لتقويض كل القواسم المشتركة فـي العالقـات الوطنيـة،                 

شعب األمينـة والمخلـصة إلـى       الواضاف لذلك فإننا ندعو جماهير       .ومحاولة التفاف على السلطة وشرعيتها    
لوعي المسؤول الذي تلتـزم بـه الـسلطة         االنتباه لهذا المخطط اإلجرامي، ونشدد على أن الحرص الوطني وا         

  .ومؤسستها األمنية ليس من ضعف، بل من منطلق المسؤولية التاريخية والحكمة القيادية
  5/9/2005 48عرب 

  
  سالح المقاومة ضغوط لنزع: السلطة
يذ  كشفت السلطة عن تعرضها لضغوط أميركية لنزع سالح فصائل المقاومة كشرط لتنف            : محمد إبراهيم  ،رام اهللا 

 خطة من ثالث مراحل لتنفيذه، استجابت حماس لألولى منهـا،   لهوهو ما أعدت. مراحل خطة خريطة الطريق  
وكشف مسؤول فلسطيني للبيـان أن       .بتأكيد قبولها حل فصائل المقاومة وإلغاء المظاهر المسلحة من الشوارع         

وذكرت  .شيء بعد الخطوة التي قام بها  بأي   شاروناإلدارة األميركية أبلغت عباس أنها غير قادرة على مطالبة          
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نيويورك تايمز نقالً عن مسؤولين أميركيين ان الواليات المتحدة تعتزم مطالبة حلفائها بأن يـشيدوا بانـسحاب                 
 .إسرائيل وأن يتجنبوا دعوة شارون إلى اتخاذ خطوات أخرى نحو انسحاب من بقية المستوطنات في الـضفة                

 ية في الشرق األوسط أن تستكمل إسرائيل االنـسحاب        ودأوا يؤكدون أن األول    إلى أن بوش ومساعديه ب     واوأشار
وذكرت الصحيفة أن مسؤولي إدارة بـوش ال يخفـون          .  وأن يثبت عباس سيطرته على األمن هناك       ،من غزة 

نتانيـاهو وأن يتخـذ خطـوات إلرضـاء         مـع   أملهم في ان يخرج شارون منتصرا من المواجهة المنتظـرة           
 وفتح الطريق أمـام     ،ح مسؤول فلسطيني أن يتم سحب السالح من القطاع في عملية تدريجية           ورج .الفلسطينيين

  .مسلحي حماس لدخول الجيش والشرطة
  5/9/2005البيان 

  
  ال سالم مع االستيطان وال أمن في وجود الجدران  : عباس

 أن العالم   ،48 فلسطينيو  في لقائه أمس مع مجموعة من إعالميي       أكد محمود عباس   :القدس المحتلة وديع عواودة   
لن ينعم بالسالم من دون توفير حل عادل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن السالم لن يتحقق مع  االسـتيطان                    

 وحـول   .وان الجدران لن تؤمن األمن ألحد، واعتبر أن إسرائيل برفضها للمبادرة العربيـة أضـاعت كنـزا                
 ال نريـد    ،خلية فليتركونا نتعامل معها كما نريـد، واسـتطرد        هذه قضية دا  : الضغوط لنزع سالح المقاومة قال    

وثمن التعاون االعالمي بين الفلسطينيين فـي       . القتال من اجل القتال وال يجوز للبندقية أن تبقى من دون هدف           
ناحيتي الخط االخضر لمصلحة االعالم الوطني، الذي لم يكن فعاالً ويشهد مسيرة تحـسن ، آمـالً ان تـصبح                

وحول حقيقة موقف السلطة من مخططات اسرائيلية للتبـادل الـسكاني            .ة الفلسطينية خياراً للفلسطينيين   الفضائي
  . نفى وجود اي نية لقبول ذلك،بين المستعمرات في الضفة ومدن وقرى عربية في وادي عارة

  5/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

 عباس يتحدث عن احتمال التوصل الي اتفاق حول رفح 
محمود عباس اكد أمس ان موضوع معبر أن : وكاالت االنباء نقال عن غزة من 5/9/2005 ستورالد نشرت

 ىادل وكان . اتفاق بشأنه مع اسرائيل في القريب العاجلى احتمال التوصل الىرفح يبحث بجدية، مشيرا ال
واضاف . حرية كاملة ان ما يهمنا هو ان يتمتع ب،معبرالوقال حول مستقبل  . ولفنسونئه مع في ختام لقالكبذ

 .قضية بالذات هي الشغل الشاغل لنا ولولفنسونهذه الان 
د سفيان أبـو زايـدة، أن الفلـسطينيين         يأكت: القدس المحتلة من   5/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   وذكر

 استعداد السلطة لتقبل أي طرف ثالـث تثـق فيـه            عنوأعرب  . يعتبرون السيطرة على المعابر مسألة حاسمة     
ـ   :  الذرائع  بأن إسرائيل ال تثق إال بنفسها وبجيشها، قال           وحول .إسرائيل لإلشراف على معبر رفح      والقـد وثق

بأنفسهم أثناء االحتالل، واألنفاق التي اكتشفوها تكاد ال تقارب نسبة الصفر، كل األسلحة التي دخلت كانت تمر                 
  .همثق بـن ال نا فإنبنا ونثقيمثلما ال : وقالتجريبية، اللفترة ا حولورفض اقتراح موفاز،  .هممن تحت أنف

  
   مطار غزةحولاالحتالل يتعنت 

أكد سليمان أبو حليب عدم احراز أى تقدم فى المفاوضات بشأن استئناف العمـل فـى مطـار     : ـ الوطن  غزة
ونفى إجراء أى اتصال من الجانب االسرائيلى حـول موضـوعات           .  نظرا لتعنت الجانب االسرائيلي    ،عرفات

ميناء والمطار والممر، موضحا أن السلطة تحتكم بشأن تشغيل المطار الى الـشرعية الدوليـة والبرتوكـول                 ال
  . الموقع بين الجانبين

  5/9/2005الوطن العمانية 
  



 

 5

  فلسطينيو لبنان بين تصريحات السلطة والتسريبات
نظمة التحرير في لبنـان      ان مسألة اعادة تمثيل م     من عباس زكي    هكشفما  : غزة من   5/9/2005 الحياة   نشرت

وقال ان مسألة اعادة تمثيل      .الثنائيةاصبحت مسألة وقت، معتبراً أنه تم تجاوز الماضي المأساوي في العالقات            
منظمة كي تكون هناك مرجعية للفلسطينيين فيها وللتعاطي مع الحكومة اللبنانية، هي احدى النتائج االيجابيـة                ال

اء زيارة قريبة، لنقل عناصر مسلحة الى قطاع غزة وشمال الضفة، وقـال ان              ونفى نيته اجر  . لزيارته األخيرة 
واضاف انه ال يحبذ ان يقوم بزيارات كثيرة للبنان، معلالً، بأن            .مثل هذه المعلومات ليس لها أساس من الصحة       

ال نريد أن نفقد    نحن ال نملك معابر لندخل الجئين أو مقاتلين، وكذلك          : وقال. قد تسبب ارباكاً وسوء فهم    تها  كثر
  .البوصلة فهناك قرارات شرعية دولية واعراف وتقاليد للعملية السياسية في ما يخص قضية الالجئين

إلى كل من سوريا    سيغادر   أن وفداً فلسطينياً     ،مصادر صحافية نقلت  أن  : غزة من   5/9/2005البيان   وأضافت
وأكدت مصادر عربية لصحيفة المنـار، أن       . وارولبنان لبحث نقل آالف الفلسطينيين من لبنان إلى غزة واألغ         

جهات إقليمية ودولية تجري اتصاالت فيما بينها لالتفاق على خطة بدعم أميركي وتحظى بموافقـة إسـرائيلية                 
وأوضحت أن تلك الجهات ترى في رحيل الفلسطينيين خطوة على طريق االستقرار في الـساحة               . لنقللعملية ا 

  . بالتطورات في المنطقةاللبنانية، وهي خطوة مرتبطة
  

 التعيينات االخيرة تتضمن وجوها جديدة وسيدات: القدوة
أكد ناصر القدوة انه سيتم خالل ايام قالئل صدور قرارات باقالة ونقل جميع السفراء  : جمال المجايدة،ابوظبي

د بانه سيكون هنالك واك.  لم يمضوا في مناصبهم الحالية اربع سنوات9في دول العالم باستثناء  الفلسطينيين
وجوه جديدة وشابة وسيدات كجزء من إعادة التأسيس والبناء في السلك الدبلوماسي وسيتم الحقا تقييم جميع 

وقال نريد  .العاملين في السفارات وتوحيد األوضاع ما بين الدائرة السياسية والوزارة والعقود وآخرين منتدبين
وينص . ى دخل من مصادر أخرىة كما يمنع الحصول علوضع أساس مالي معقول وتوفير ظروف معيشي

 . عدم السماح الي دبلوماسي فلسطيني يحمل جنسية اجنبية بتمثيل فلسطين في الخارجىالقانون الجديد عل
  5/9/2005القدس العربي  

  
  آالف الموظفات يتلقين رواتب من دون وجه حق

آالف العسكريين والمنتسبين الـى األجهـزة   أن  :غزةمن فتحي صباح  عن مراسلها 5/9/2005 الحياة   نشرت
ولم تخرج النساء العامالت     . على عدم شملهم بزيادة مالية على راتب الشهر الماضي         وااالمنية الفلسطينية احتج  

وبـررت   .في قوى األمن الى الشوارع اسوة بالرجال واكتفين بإبداء استيائهن وامتعاضهن من هـذا التمييـز               
لعسكريات الى أن آالفاً منهن موظفات من دون وجه حق، وهـؤالء زوجـات              ل مصادر عدم صرف عالوات   

 بأربعـة   هنوقدر بعض المصادر عدد   . مسؤولين كبار في السلطة وأجهزتها االمنية والمدنية وبناتهم واحفادهم        
آالف يحصلن على رواتب وهن غير موجودات في االراضي الفلسطينية منذ سنوات، وبعـضهن لـم يـدخل                  

لفلسطينية أصالً، وأخريات طالبات جامعيات او ربات بيوت وغيرها من وسائل النهب واالسـتيالء              األراضي ا 
يذكر ان هذه االحتجاجات جاءت قبل ايام قليلـة مـن الموعـد المحـدد               . على المال العام من دون وجه حق      

  .النسحاب قوات االحتالل، وهي تهدد بخلط األوراق، في ما لو استمرت
سالم فياض اعتبر استثناء أفراد الشرطة من أن  :غزة من حامد جاد 5/9/2005األردنية  الغد  مراسلوذكر

مؤكداً أن تنفيذ قانون الخدمة العسكرية بدأ تطبيقه اعتباراً من أمس ولن يكون . الزيادة كان خطأ غير مقصود
  .هناك أي تمييز بين العاملين في األجهزة العسكرية
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  هور صحة دحالن أوساط إسرائيلية تتحدث عن تد
بين تضارب تصريحات  أن هناك : غزةى منرائد موس عن مراسلها 5/9/2005 القدس العربي نشرت

أكدت مصادر إعالمية إسرائيلية ان حيث . الفلسطينية واألردنية بشأن صحة دحالنواألوساط االسرائيلية 
 ىحرجة، ولكن ليس هناك أي خطر عل ته أن حالىالتقديرات اإلسرائيلية وحسب تراكم معلومات لديها تشير إل

 هو قادم من دقة التدخل الجراحي في هذه المرحلة الن هناك احتماال ألن يتعرض ذلكوقالت ان مصدر  .حياته
 هو تأجيل أي تدخل جراحي إال بعد ه كافة األطباء الذين يشرفون عليىوكشفت أن التوجه لد. لخطر الشلل

 من ناحية . ال بد أن يتأخرى من المستشفه فان خروجلكشاكلة الشلل، لذ ىالتأكد انه لن تحدث آثار جسيمة عل
 .ها صحة دحالن، نافياً ما يتردد بشأن تدهورى، أكد أحمد الطيبي، أنه طرأ تغيير كبير علأخرى
دحالن حرص على ان يتحدث الى الصحافيين أمس، وهـو         أن  : عمانمن   5/9/2005 النهار اللبنانية    وذكرت

وعـادة اسـرائيلية، فـي      ... خبار سيئة بأووصف ما اوردته وسائل االعالم االسرائيلية       . شفىمستاليتجول في   
 بشكل  همارس نشاط ي ه بدا في صحة جيدة ان     حيثواكد   .دخال الشعب الفلسطيني في حال ارباك شديد      المحاولة  
  . طبيعي

واطنين التوقف عن نـشر     دحالن ناشد الم   أن   :5/9/2005 األيام الفلسطينية     في كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   و
 لمساعدة طلبة المدارس والجامعات والمحتـاجين مـن ابنـاء           تهااعالنات التهنئة له في الصحف، والتبرع بقيم      

  .الشعب، داعيا الى عدم االنجرار وراء االشاعات التي يبثها البعض حول وضعه الصحي
  الطبيب المشرف على عالج    هأوضحما   :عمان من   5/9/2005 الغد األردنية     مراسلة  نادية سعد الدين   وأضافت
 ممتازة وما تعرض له هو تشنج بسبب االرهاق، وقال ان الفحوص اثبتت انه ال يعاني اي                 تهان حال من   دحالن

  . بعد ثالثة إلى أربعة أيامشيء، وان االطباء اذنوا له بالخروج
  

   لن يعترفوا بإسرائيل إن لم تعترف بهمونالفلسطيني: القدومي
وفي ما يتعلق بالمقاومة وسالحها       ان الفلسطينيين لن يعترفوا بإسرائيل إن لم تعترف بهم،          القدومي  أكد :د ب أ  

مضيفا أن  . أكد انه من يمس البندقية الفلسطينية فليذهب إلى الجحيم ألن البندقية هي بندقية المقاومة المشروعة              
بعد االنسحاب و ليس أية سلطة أخـرى  منظمة التحرير مع حماس والجهاد هي المسؤولة عن إدارة قطاع غزة      

  .و يمكن للسلطة أن تشارك كأي فريق آخر
  5/9/2005البيان  

  
  لجان ستأخذ قراراتها بشأن االعتراضاتال: الشوبكي
صرح جمال الشوبكي أن لجان الدوائر االنتخابية ستباشر اخذ قراراتها بشأن االعتراضات التي قدمت               :رام اهللا 

وسوف يتخذ القرار بخصوصهم وفـق       ،ذلكن االبتدائية حيث انتهت الفترة المخصصة ل      لها على قوائم المرشحي   
القانون، ودعا إلى استمرار روح التعاون والتسامح بين كافة الفصائل والمستقلين والعشائر وصوال لتنافس حر               

  .يةكما اوضح أن اللجنة تقوم بالتحضير حاليا لفترة الدعاية االنتخاب .ونزيه يوم االنتخابات
  4/9/2005الحياة الجديدة 

  
  السلطة تشرع بإعداد خطة مشاريع إلعادة اإلعمار

توقع، مساعد وزير الشؤون الخارجية ان تنتهي الوزارات المختصة من اعداد خطة طموحـة               :كتب حامد جاد  
اعمـار مـا    للسنوات الثالث المقبلة، منوهاً الى أن الخطة تشتمل على جملة من المشاريع ذات العالقة باعادة                

واعتبر أن توفر خطة تنموية فلسطينية واضحة واستمرارية الجهد بين           .دمره االحتالل خالل السنوات الماضية    
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السلطة والجهات المانحة، اضافة الى توفر االستقرار األمني وازالة العراقيل االسرائيلية يعد من أهم العناصـر             
  . الخطةالمشجعة لمجتمع المانحين لدعم وتمويل مشاريع هذه

  5/9/2005األيام الفلسطينية 
  

   تطوير قذائف القساممنمخاوف اسرائيلية 
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنية اسرائيلية ادعاءها أن حركة حماس نجحت أخيرا في تطوير 

ومنها  كيلومتراً، وبذلك تكون عشرات البلدات االسرائيلية في الجنوب، 16قذائف القسام ليصل مداها الى 
مناطق حساسة أمنياً مثل مزرعة شارون في النقب ومحطة توليد الكهرباء في اشكلون عسقالن، في مدى هذه 

وأضافت .  إنما هي في مراحل التطوير،لكنها استدركت لتقول أن القذائف الجديدة ليست عملياتية بعد. القذائف
واعربت  .ة االسالمية قدراتها العسكريةأن تحقيق مثل هذه القدرات يعتبر قفزة نوعية في تطوير الحرك

المصادر عن مخاوفها من وصول معدات عبر ميناء غزة بعد االنسحاب االسرائيلي من القطاع تمكّن حماس 
 كيلومتراً لم 12وختمت مشيرة الى أن بحوزة الحركة اآلن قذائف يصل مداها الى . من استكمال تطوير القسام

  .شكلون لرصد هذه القذائفأحتم نصب منظومة إنذار في مدينة تستعملها ضد اسرائيل بعد، ما ي
5/9/2005الحياة   

  
  إحياء ذكرى استشهاد أبو علي مصطفى: الشعبية
رباح مهنا على ضرورة الحفاظ على المقاومة حتى دحر االحتالل والتركيز على وحدانية السلطة التي . أكد د

قضايا الرئيسية واإلمكانيات التي سيتم توفرها إال بعد إجراء تلتزم بالقانون مشددا على أهمية عدم التصرف بال
 .االنتخابات التشريعية لكي يكون التصرف فيها على أساس الشراكة والرقابة من كافة القوى السياسية والوطنية

جاء ذلك خالل كلمته التي ألقاها في مهرجان أقامته جبهة العمل الطالبي التقدمية على شرف إحياء الذكرى 
  .السنوية الرابعة الستشهاد القائد أبو علي مصطفى وبدء جالء االحتالل عن غزة

4/9/2005الحياة الجديدة   
 

   التطبيع الباكستانيالزهار والهندي يدينان 
أدان قياديان من حماس والجهاد االسالمي بشدة التطبيع الباكستاني االسرائيلي وقال الدكتور - قنا -غزة 

‚ يع العالقات بين دولة باكستان واسرائيل جريمة بحق االمة االسالمية وفي حق االسالممحمود الزهار ان تطب
وأضاف الزهار أنه ال يجوز لدولة نووية اسالمية كباكستان أن تطبع عالقاتها مع دولة الكيان الصهيوني التي 

 وال يمكن للشعب واضاف أن هذا االمر غير مقبول‚ تقتل أبناء الشعب الفلسطيني وتحتل المسجد االقصى
 في اليوم الذي يحتفل فيه الشعب  الدكتور محمد الهنديوقال. الباكستاني وال للحركة االسالمية أن يقبل بها

الفلسطيني باالندحار عن غزة تأتي هذه المفاوضات االسرائيلية الباكستانية برعاية تركية لتشكل وصمة بحق 
 .الشعب الفلسطيني تفسد علينا احتفالنا

5/9/2005 القطرية الوطن  
  

  تلفزيون السلطة يعد لحملة التقليل من قيمة المقاومة 
أفادت مصادر في السلطة الفلسطينية أن التلفزيون الفلسطيني التابع للسلطة يعكف حالياً على القيام بحملٍة 

الصواريخ منظمٍة للتقليل من قيمة المقاومة الفلسطينية في االنسحاب الصهيوني من قطاع غزة السيما 
وقالت المصادر إن التلفزيون يعمل في هذا األمر بناء على توجيهات من القيادة السياسية حيث يقوم  .الفلسطينية

بإعداد إحصائياٍت عن أضرار بين الفلسطينيين زعم أنها نجمت عن إطالق الصواريخ، ونوهت المصادر إلى 
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وتشير المصادر . لمواطنين للهجوم على المقاومة والصواريخأن التلفزيون يجري مقابالٍت مع فئاٍت بعينها من ا
إلى أن األمر يتعلّق بترتيبات ما بعد االنسحاب الصهيوني من غزة وقرب موعد االنتخابات البلدية و التشريعية 

  .والتأثير على اتجاهات المواطنين الفلسطينيين
5/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
  الحفاظ على المسيرة التعليميةحماس تؤكد على ضرورة 

بمناسبة بدأ العام الدراسي الجديد أكّدت حركة حماس على ضرورة الحفاظ على المسيرة التعليمية ألنها عماد 
رقي الشعوب وتحضرها، وأهابت بكل العاملين في المؤسسة التعليمية أن يبذلوا كّل ما في وسعهم كي ينشأ 

ودعت حماس السلطة الفلسطينية أن تعطي المسيرة التعليمية  .ق وحب الوطنأبناؤنا على العلم والقيم واألخال
أولوية خاصة من حيث الميزانية والنفقات وتأهيل المدارس وبناء مدارس جديدة وتأهيل المعلمين واعتماد 

  .طبيعة واقعنا وقضيتنا الفلسطينية، وحفظ كرامة المدرس ورفع المستوى المعيشي لهمع مناهج تتوافق 
5/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
  القسام تنفي حل قضية المطلوبين

نفت كتائب الشهيد عز الدين القسام علمها بما ورد بشأن اتفاق أبرم حول موضوع المجاهدين المطلوبين لدى 
  .االحتالل الصهيوني، مؤكدة أن حل قضية المطلوبين وفق الشروط الصهيونية أمر مرفوض جملة وتفصيالً

5/9/2005 مركز الفلسطيني لإلعالمال  
  

  اسرائيل تستغل المخاطر المحدقة بالحرم القدسي لتحقيق مآرب امنية 
في الوقت الذي ترفض فيه اسرائيل رسميا التحذيرات التي تطلقها دائرة األوقاف الفلسطينية وجهات اسـالمية                

 ان  أمـس شفه موقع معـاريف مـساء       بشأن المخاطر المحدقة بالحرم القدسي والمسجد األقصى، يستدل مما ك         
وحسب ما نشره الموقع فان اسـرائيل توجهـت الـى           .اسرائيل تستخدم هذه التحذيرات لتحقيق مآربها األمنية      

األردن، طارحة التحذيرات ذاتها امام مسؤولين اردنيين القناعهم بالضغط على دائرة األوقـاف فـي الحـرم                 
بوضع كاميرات للتصوير في باحات الحرم، وهو مـا ترفـضه           القدسي، كي توافق على قيام سلطات االحتالل        

  . دائرة االوقاف التي تعتبر الطلب االسرائيلي يهدف الى رصد ما يحدث داخل الحرم لتحقيق مآرب خاصة
  5/9/2005 48عرب

  
  االحتالل يعترف باستخدام فلسطينيين كدروع بشرية 

وأوضحت صحيفة هآرتس أن ثالثة أخوة      ،  وع بشرية اعترف جيش االحتالل باستخدام فلسطينيين في الخليل در       
من عائلة فلسطينية في الخليل اجبرتهم قوة من الجيش االسرائيلي على السيطرة على بيت العائلة والبقاء داخله                 

حي جبـل جـوهر   في وأشارت الصحيفة إلى اقتحام قوة من الجيش فجرا منزل   . ليكونوا دروعا بشرية للجنود   
 شخصا نصفهم من االطفال ثم قام الجنود بطرد سكان المنزل مع االبقاء علـى               16سكنه  شرقي الخليل والذي ي   

ويبرر القائد العسكري االسرائيلي هذا السلوك إنه إجـراء عـادي           . ثالثة اطفال بداخله حتى انتهاء مهمتهم فيه      
 بشرية قـال القائـد      يرمي الى الحفاظ على حياة جنوده، وعندما ذكرته الصحيفة بمنع استخدام المدنيين كدروع            

   .انا مستعد لعمل كل شيء من اجل الحفاظ على جنودي.. اإلسرائيلي ال اعرف عن اي خرق للقانون
  3/9/2005البيان 
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  قطاع الاالحتالل يشدد قيوده على حرية تنقل الفلسطينيين داخل 
جرائمها ضد الفلسطينيين،   طالبت مؤسسة حقوقية فلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على دولة االحتالل، لوقف            

والعمل على تسهيل حركتهم وتنقلهم، والنظر إلى المعاناة التي تسببها سياسات قوات االحتالل الصهيوني، التي               
 عاماً الماضية، وتصر دولة االحتالل على تكريسها، على         38عانى منها الفلسطينيون في قطاع غزة على مدى         

وقال مركز الميزان لحقوق اإلنسان في بيان صادر عنـه، إن            .رتباطالرغم من شروعها في تنفيذ خطة فك اال       
قوات االحتالل تمعن في تشديد قيودها على حرية حركة وتنقل السكان، داخل قطاع غـزة، بحيـث تواصـل                   
إغالق الطريق الرئيس، الواصل بين محافظات قطاع غزة الشمالية والجنوبية، طوال أيام األسبوع، باسـتثناء               

سكنية عن محيطها عزالً تاماً، كمـا هـو          وتواصل تلك القوات عزل تجمعات    . لجمعة ويوم السبت  مساء يوم ا  
  .الحال في مناطق مواصي رفح وخانيونس والمعني وأبو ناهية والسيفا

  5/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

 البداوي بلدة اشتباك بين الجيش ومطلوبين في استنفار لفصائل فلسطينية اثر 
بادل اطالق النار اثناء قيام قوة من الجيش بمداهمة في محلة جبل البداوي على بعد مئات االمتار من جرى ت

مخيم البداوي حين تعرضت القوة لرشقات نارية وقنبلة يدوية من المبنى المداهم فحصل اشتباك اسفر عن 
 الجيش اللبناني المنطقة وقد طوق. سقوط جريحين لم تعرف هويتهما، وألقي القبض على عدد من المطلوبين

تزامن ذلك مع تسجيل استنفار للفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي وعلى مداخله، . بحثا عن مطلوبين آخرين
خصوصا أن المعلومات التي تم تداولها امس ان المطلوبين هم من الفلسطينيين المقيمين خارج نطاق مخيم 

 . هالي بقطع الطريق لبعض الوقتواحتجاجا على االعتقاالت قام اال. البداوي
  5/9/2005السفير  

  
  مواجهات مع الشرطة في غزة ضد دفع رسوم مدرسية

اعلنت مصادر طبية ان اربعة اشخاص جرحوا أمس في مواجهات مع الشرطة في غزة خالل تظـاهرة ضـد                   
 مـن   12وذكر صحفي من فرانس برس وشهود عيان ان الشرطة قامت بضرب حـوالى              . دفع رسوم مدرسية  

واكد احد المتظـاهرين    . المتظاهرين الذين كانوا يرشقون مكتبا رسميا بالحجارة والزجاجات في نهاية التظاهرة          
 نحن  :وقال. ان السلطة تخطط لفرض رسوم لتعليم االطفال بينما هناك عدد كبير من اآلباء عاطلين عن العمل               

  . نريد كتبا ودفاتر الطفالنا ونريد وظائف. ال نريد دفع رسوم تسجيل. عاطلون عن العمل منذ خمس سنوات
 5/9/2005الوطن العمانية 

  
   يعلنون إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على الفساد نسائقو

رام اهللا إضراباً مفتوحاً عن العمل احتجاجـاً علـى          ،   سائٍق يعملون على خط نابلس     100أعلن اليوم أكثر من     
لسائقون إن الوزارة تتجاهل منذ أكثر مـن ثـالث سـنوات            وقال ا  .تجاهل وزارة مواصالت السلطة لمطالبهم    

مطالبهم العادلة في حماية عملهم ووقف التعديات على حقوقهم لكسب رزقهم، متهمين بعض المـسؤولين فـي                 
وذكر الـسائقون إن     .الوزارة بالفساد المالي واإلداري، وبتفشي سياسة المحسوبيات والواسطات داخل الوزارة         

ملت على منح تراخيص جديدة للمركبات العمومية العاملة فـي قـرى محافظـة نـابلس                جهات في الوزارة ع   
 تاكـسي   109للوصول ونقل الركاب إلى مدينة رام اهللا مباشرة، وهو األمر الذي أدى إلى شل عمل أكثر من                  

  .رام اهللا منذ عشرات السنوات، تعمل على خط نابلس
  5/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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   يرفضون عمالء االحتالل 48الـفلسطينيو 
، إن العشرات من الشخصيات في أم الفحم عقدت         1948قالت مصادر فلسطينية في مدينة أم الفحم المحتلة عام          

وقال المجتمعون إنه    .اجتماعاً تشاورياً لمواجهة ظاهرة العمالء الهاربين من الضفة الغربية إلى مدينة أم الفحم            
دياد العنف والجريمة والسقوط، بعد بناء جدار العزل العنصري، إذْ جاءت إلى أم             لوحظ في اآلونة األخيرة، از    

على الصعيد ذاته، قالت    .الفحم أعداد كثيرة من العائالت الفلسطينية، من الضفة الغربية، بينهم عدد من العمالء            
عها، التـي نقلـت      إن عائالت العمالء من قرية الدهينية تركت مواق        48ضي  مصادر صحافية فلسطينية في ارا    

، في سـاعات الليـل، إلـى        )3/9(إليها من قبل جيش االحتالل ، في بلدة تل عراد في النقب، وانتقلت السبت               
  .منطقة كيبوتس كيرن شالوم القريب من غزة

  5/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  عرض تفاصيل خطة األطقم الفنية الستالم المواقع المخالة
دم منسق غرفة عمليات األطقم الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون ملف االنسحاب             ق :كتبت أسماء الغول  

عرضاً تفصيلياً حول خطة األطقم الفنية المقترحة الستالم المواقع المخالة، خالل اجتماعين منفصلين في مركز               
م منطقة شمال غـزة     رشاد الشوا، أمس، حضر األول منهما وزير شؤون األسرى المفوض لرئاسة فريق استال            

. وحضر الثاني وزير النقل والمواصالت المفوض لرئاسة فريق استالم منطقـة غـزة و المنطقـة الوسـطى                 
وعرض شامية في كال االجتماعين المرحلة التحضيرية لخطة األطقم الفنية المقترحة الستالم المواقع المخالة،              

وذكر أن التشكيلة المقترحة    . ي فرق ستستلم ثمانية مواقع    قائالً إن الفرق التي ستستلم المناطق المخالة هي ثمان        
لكل فريق استالم هي رئيس الفريق المفوض وشخصيات فلسطينية مرافقة للفريق إلى جانـب وحـدة المـسح                  
والجرد والتوثيق ووحدة البنية التحية والخدمات اللوجستية وعيادة طبية متنقلة وضابط اتصال ومسؤول إعالمي              

  .البياناتومجموعة تعبئة 
  5/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  الكيان والسلطةأكاديميون يناقشون فرص تعزيز التعاون األمني بين 

ناقش أكاديميون وسياسيون فرص تعزيز التعاون األمني بـين الجـانبين الفلـسطيني              :خليل الشيخ من الرنكا   
رسم الحدود واحترامهـا بمـا يـضمن        واإلسرائيلي في أعقاب االنسحاب، وأكدوا أهمية توفير فرص حقيقية ل         

واحتدم النقاش بين المتحدثين خالل الجلسة األولى، من فعاليات اليوم الثـاني لورشـة               .االستقرار في المنطقة  
وقدم متحـدثون مـن الجـانبين تـصوراتهم          .العمل، التي تنظمها مؤسسة كونراد أديناور األلمانية في الرنكا        

فقدم خليل الشقاقي، مداخلة تمحورت حول االهتمامات الفلسطينية         . االنسحاب لألوضاع األمنية في المنطقة، بعد    
باألمن الداخلي وحاجة السلطة إلى ضبط األمور، محذراً من قيام إسرائيل بإجبار السلطة على استخدام القـوة                 

ع األمنيـة   استعرض شاؤول أرئيلي، المسؤول في األجهزة األمنية اإلسرائيلية األوضا         و .ضد الفصائل المسلحة  
وأكد احتياج الـسلطة     .الراهنة، مشيراً إلى المناطق التي تعرضت لما أسماه بالعنف الفلسطيني خالل االنتفاضة           

 تحدث رئيس مركز األهـرام       كما   .لضبط األمن، من خالل تحسين الوضع االقتصادي وتقوية األجهزة األمنية         
منطقة ورؤية الحكومة المصرية لضمان األمـن عنـد         للدراسات السياسية والعسكرية حول الواقع األمني في ال       

ألقى ، ممثل عن مكتب رئاسة الحكومة       و .وأكد سعي الحكومة المصرية إلى تسهيل االنسحاب       .الحدود والمعابر 
األردنية مداخلة تحدث فيها عن أشكال المفاوضات، التي جرت في السابق والحاضر بين األردن وإسـرائيل،                

وأكد أهمية أن يستثمر الفلـسطينيون       .لسطينيين، وتحقق األمن واالستقرار في المنطقة     من أجل تلبية حقوق الف    
  .االنسحاب للظهور أمام المجتمع الدولي بأنهم مؤهلون إلقامة دولتهم المستقلة، وحماية األمن واالستقرار

  5/9/2005األيام الفلسطينية 
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  طبيع رابطة علماء فلسطين تدعو الشعوب إلى الوقوف في وجه الت

عبرت رابطة علماء فلسطين عن استهجانها إلقدام الحكومة الباكستانية على إقامة عالقات دبلوماسية مع الكيان               
، وطالبت حكومة باكستان بالعدول عن قرارها واالستجابة لرغبة شعبها الرافض إلقامة مثل هـذه العالقـات،                 

وأكدت الرابطـة أن الـشعب       . مع العدو الصهيوني   محذرة الدول العربية واإلسالمية من الهرولة نحو التطبيع       
  .الفلسطيني ينتظر من الحكومة الباكستانية كما الحكومات العربية واإلسالمية أن تنصره وتقف إلى جانبه

  5/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  جمعية األقصى تشرع بنقل نشاطاتها إلى داخل المسجد األقصى
وقاف والمقدسات اإلسالمية  بنقل أول الفعاليات العامة للحركة إلى رحـاب            شرعت جمعية األقصى لرعاية األ    

المسجد األقصى، من أجل مواجهة المخاطر التي يواجهها في ظـل تهديـدات جماعـات صـهيونية، بنـسفه                   
وقد عللت جمعيـة     .بالصواريخ، أو اقتحام باحاته ألداء الصلوات داخله، بحجة أنه بني مكان هيكلهم المزعوم            

قصى هذا اإلجراء كي يكون األقصى ديدنة كل مسلم، ولحمايته من أي مكروه، وقـد نقلـت الجمعيـة أول                    األ
  . الفعاليات إلى المسجد األقصى، وهي محاضرات إيمانية، حضرتها جماهير غفيرة، داخل المسجد المرواني

  5/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  ..!ب عن الطعام في أريحا يشرعون بإضراونسياسيمعتقلون 
 أيلول، إضرابا عن الطعـام، وذلـك        4بدأ أحد عشر معتقالً سياسياً فلسطينياً يحتجزون في سجن أريحا، األحد            

وفي بيان له للفت     .احتجاجا على استمرار اعتقالهم من قبل السلطة الفلسطينية رغم انقضاء محكومية عدد منهم            
هناك مشكلة يواجهها هؤالء المعتقلون وهـي أن        د الستار قاسم،    عب. األنظار إلى قضية هؤالء المعتقلين، قال د      

  . أغلب وسائل اإلعالم تتجاهلهم
  4/9/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
  مسيرة تطالب السلطة بايالء قضية االسرى االهتمام 

لين ابو مازن والـسلطة     طالب اهالي االسرى، والهيئة العليا لمتابعة شؤون االسرى والمعتق        : ابراهيم ابو كامش  
الوطنية باعطاء قضية االسرى االهتمام الذي تستحق، والسعي لحشد الرأي العام الدولي لممارسة المزيد مـن                
الضغط على حكومة شارون، واالفراج عن كافة االسرى دون تأخير لما لذلك من اهمية في تعزيـز فـرص                   

حاشدة التي انطلقت امس من ميدان المنارة وسط رام اهللا          جاء ذلك خالل المسيرة الجماهيرية ال      .السالم المنشود 
بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمتابعة شؤون االسرى والمعتقلين بمشاركة آباء وامهـات وزوجـات وابنـاء                 

  .االسرى وعدد من ممثلي القوى والتنظيمات السياسية
  4/9/2005الحياة الجديدة 

  
  طينيين أسرى فلس7أحكام متفاوتة بالسجن على 

أصدرت المحكمة العسكرية في سجن سالم خالل األيام األخيرة أحكاما بالسجن لفترات متفاوتة تراوحت ما بين                
كما أجلت المحكمة النظر في ملفات عدد آخر         .السجن المؤبد وعدة شهور بحق سبعة من األسرى الفلسطينيين        

  .من األسرى
  5/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  ب لقاءات لشارون مع زعماء العالممساع لترتي
 تروج الصحافة االسـرائيلية نقـالً عـن وزارة الخارجيـة            : اسعد تلحمي  ،الناصرة 5/9/2005الحياة  نشرت  

وقال النـاطق   . االسرائيلية أن اسرائيل بصدد اقامة اتصاالت مع عدد من الدول العربية بعد انسحابها من غزة              
ة تجري مع عدد من دول الخليج الستكمال اجراءات انشاء عالقات مع            باسم الوزارة بن دور ان اتصاالت سري      

ورفض تحديد اسماء الدول التي تجرى معها االتصاالت، لكنه قال ان االنفراج علـى المـسار                . الدولة العبرية 
في الـسياق نفـسه، تواصـل        و . الفلسطيني سيؤثر في طبيعة العالقات ومستواها في دول عربية         -االسرائيلي

ل سعيها الى قطف الثمار السياسية النسحابها من غزة، ويبذل مكتب شارون ووزارة الخارجية جهـوداً                اسرائي
لترتيب لقاءات قمة لشارون مع زعماء العالم على هامش اعمال الجمعية العمومية لألمم المتحدة بهدف تنظـيم                 

وأفادت هآرتس ان اسرائيل     .الرتباطاستقبال احتفالي يكون بمثابة تقدير دولي لسياسة شارون وتنفيذه خطة فك ا           
تولي أهمية للقاءات مع قادة الدول االعضاء في مجلس األمن وأنه حتى اآلن تم تنظيم لقاءات له مع كل مـن                     
قادة الواليات المتحدة وروسيا وبريطانيا وتركيا وكندا، وان لقاءات أخرى متوقعة مع ملك المغرب وزعمـاء                 

وزادت ان احتماالً قوياً بأن يعقد اجتمـاع بـين          .  الصين بعد موافقتها للقائه    تونس وعمان وقطر ، فيما لم تبد      
  .شارون وشالوم والرئيس االندونيسي سوسيلو بامبنغ يود هيونو

أن فريق عمل شارون من  معاريف نقال عن مكتب شارون، هذكرتما  5/9/2005القدس العربي وأوردت 
 ه هامش قمة األلفية لهيئة ألمم المتحدة، بهدف اقناعىة علمنكب حاليا علي ترتيب لقاء خاطف مع بوتفليق

نفت الجزائر ان تكون اجرت اتصاالت أيا كان نوعها مع إسرائيل لفتح باب و. بتخفيف تشدده تجاه اسرائيل
 .التطبيع معها كما تروج لذلك الحكومة اإلسرائيلية

  
  وفد إسرائيلي إلى تونس 

وزيرة االتصاالت داليا اسحق سيزوران تونس فـي نـوفمبر المقبـل            أعلن مسؤول إسرائيلي أمس ان شالوم و      
وقال مسؤولون تونسيون ان المسؤول اإلسرائيلي دعي إلـى          .للمشاركة في القمة العالمية حول مجتمع اإلعالم      

حضور اجتماع تنظمه األمم المتحدة يشارك فيه ممثلون عن جميع دول العالم، وأثار هذا االجتمـاع انتقـادات                  
  أ ف ب.رضة التونسيةالمعا

  5/9/2005البيان 
 

  االحتالل يبدأ بسحب قواته من مستوطنات شمال القطاع
ـ    : غزة األيام، أن الجيش اإلسرائيلي بدأ بسحب قواته من مـستوطنات شـمال             أكد شهود ومصادر فلسطينية ل

لمحملـة بالعتـاد    وأفاد الشهود والمصادر بأن عدداً من اآلليات وسـيارات الجيـب العـسكرية ا              .غزة، أمس 
وأعلن التلفاز اإلسرائيلي إن الجيش سينتهي من تفكيك بنـاه التحتيـة ليكـون              . العسكري، غادرت ايلي سيناي   
  .واألبنية الوحيدة التي ال تزال عمليا قائمة، هي الكنس .مستعداً لالنسحاب في أي وقت

  5/9/2005األيام الفلسطينية 
  

  عابد يناشدون الحكومة بعدم هدم الماتحاخام
 بارزون نداء للمحكمة العليا في محاولة اخيرة لمنع الحكومة من هـدم             ات وجه حاخام  : رويترز ،القدس المحتلة 

 مثلوا امام هيئة المحكمة ان قانون الشعائر يحظر على اليهود           اتمعابد يهودية في مستوطنات غزة وقال حاخام      
وقالت ديانا بطو المستـشار االعالمـي    ا للتدنيسهدم المعابد وأن االبقاء عليها افضل حتى مع احتمال تعرضه   

لعباس ان السلطة ستحمي االشياء التي يمكن استخدامها لصالح الشعب الفلـسطيني وأن المعابـد اليهوديـة اذا               
وقال الحاخام هـاكوهين  ، تركت فستحدد السلطة الغرض الذي يمكن استخدامها فيه اذا كان ذلك االمر مطروحا 
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 العليا الى اي حد سنصل عندما تريد دولة اسرائيل استخدام المتفجرات والجرافات لهدم              كوك في جلسة المحكمة   
واشار الى ان المعابد اليهودية ابقيت دون هدم في دول عربيـة            ،  معابد، هذا عمل يسيء لروح الشعب اليهودي      

  .المعابد ال ادري كيف يمكن حماية اي اماكن عامة بما في ذلك :ونقل عن موفاز قوله، وفي أريحا
 5/9/2005الوطن القطرية 

  
  المحكمة االسرائيلية تدعو الى عدم هدم الكنس 

وطلـب رئـيس     . كنيسا في غزة   20 دعت المحكمة االسرائيلية حكومة شارون الى تجنب هدم          :القدس المحتلة 
ن اجل الحفاظ   المحكمة القاضي باراك من ممثلي الدولة القيام بجهد اضافي لدى الفلسطينيين والمجتمع الدولي م             

اال ان ممثلي الدولة ردوا بانهم لم يلقوا تجاوبا واكدوا ان الجيش االسرائيلي سيقوم بنفـسه                 .على اماكن العبادة  
وقالت مصادر اسرائيلية، إن السلطة الفلسطينية رفضت عدة         .بعمليات الهدم بعد ان فكك ما يمكن الحفاظ عليه        

يلية بابقاء الكنس على حالها، وان تحرسها قوى األمـن الفلـسطينية،            طلبات للطواقم األمنية والسياسية االسرائ    
وقالت المصادر ان الجانب الفلسطيني طلب من اسرائيل ان ال تطـرح مجـددا               .وهو ما رفضته السلطة بشدة    

وطلـب ممثلـو    .مطلب ابقاء الكنس على طاولة المفاوضات، ألنه ال مجال ألي نقاش حول هـذا الموضـوع      
يا لليهود في اسرائيل بابقاء الكنس على حالها، حتى لو هدمها الفلسطينيون، وقالوا من المفـضل                الحاخامية العل 

  .ان يهدمها الفلسطينيون من ان هدمها القوات االسرائيلية
  5/9/2005الغد األردنية 

  
   تتراجع عن خصم جزء من تعويضات المستوطنين إسرائيل

ن وزارة القضاء في الكيان الصهيوني تراجعت عـن قرارهـا           ذكرت مصادر إعالمية عبرية أ    : القدس المحتلة 
بتقليص التعويضات، التي ستدفع لمستوطني غزة، الذين عارضوا االنسحاب، ولم يغادروا القطاع، خالل المهلة              

وقال التلفزيون الصهيوني أن وزيرة القضاء ليفني أوعـزت إلـى النيابـة              .الرسمية التي حددتها الحكومة لهم    
  .ديل موقفها المعلنالعامة بتع

  5/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  شارون يطالب بتسريع تعديل قانون ضحايا االرهاب
وزيرة القضاء ليفني على تسريع العمل لتعديل قانون ضـحايا            ذكرت هآرتس ان شارون، حث     :القدس المحتلة 

   . في شفاعمروتلتي نفذلعائالت ضحايا العملية االرهابية ا االرهاب كي يتاح دفع التعويضات 
  3/9/2005 الدستور

  
  إسرائيل ستزود بلداتها المجاورة لغزة بنظام إنذار ضد الصواريخ

أعلن الجيش اإلسرائيلي، أن البلدات اإلسرائيلية المجاورة لغزة، ستزود بنظـام إنـذار ضـد               : ب.ف. أ ،القدس
 المتحدثين باسم الجيش لوكالة فـرانس       وقال أحد  .الصواريخ لمواجهة أية هجمات فلسطينية محتملة بصواريخ      

وذكرت يديعوت احرونوت أن     .برس نعرف أنهم يحاولون تحسين تقنياتهم بشكل كبير، لذلك نعد هذا السيناريو           
 كيلومتر، مـا يهـدد البلـدات        16ر5المجموعات الفلسطينية المسلحة تملك على ما يبدو صواريخ يبلغ مداها           

واضاف المتحدث ان الجيش ينشر حول كل تجمـع          .وصا مزرعة شارون  االسرائيلية القريبة من غزة، وخص    
  .سكني لالسرائيليين خارج غزة هذا النظام للوقاية من الهجمات االرهابية ومن بينها اطالق الصواريخ
  5/9/2005األيام الفلسطينية 
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  ليكوديون يعرضون حال النهاء أزمة الحزب
 عرض ثالثة وزراء في الليكود تنظيم انتخابـات         :ف ب   أ ،ةالقدس المحتل  5/9/2005الوطن القطرية   نشرت  

تمهيدية في فبراير من اجل انهاء االزمة الداخلية التي قد تؤدي الى خروج شارون من رئاسة الوزراء، ويمثل                  
الوزراء الثالثة شالوم وهانغبي وليفنات، تيار الوسط في الحزب، وهو قرار يترتب عليه الكثير مـن التبعـات                  

ة، وطلب الوزراء الثالثة من المرشحين الى رئاسة الليكود بااللتزام مسبقا بعدم االنسحاب من الحـزب                السياسي
  .في حال لم يحالفهم الحظ بالفوز، في وقت رفض شارون حتى اآلن التعهد بمثل هذا االمر

عرضـها   ي التـي تـسوية   ال الموافقة على    وان من نتنياهو والنداو رفض    يمقربأن   5/9/2005السفير  وأضافت  
  )48أ ف ب، أب، عرب (.  على إجراء االنتخابات الداخلية في أقرب موعدانويصر. ثالثة الوزراءال

 مقربون من شارون، صباح اليوم، انه يرفض االلتـزام بالبقـاء فـي             هقالما   5/9/2005 48عربوأرد موقع   
وجاء رد شارون هذا علـى التـسوية   . الليكود اذا ما خسر المنافسة على رئاسته في االنتخابات الداخلية المقبلة        

ويفيد مقربون من شارون انه يسعى الى اجراء االنتخابات الداخلية في نيـسان            ...ثالثةال وزراءالالتي يطرحها   
  .من العام المقبل، أي قبل نصف عام من موعد االنتخابات االسرائيلية العامة

  
  نتنياهو وشارون في سباق تطرف ضد الفلسطينيين 

توافق خبراء بالشئون اإلسرائيلية على أن دخول نتنياهو السباق على زعامة حـزب الليكـود      : سر البنا  يا ،غزة
سيزيد من تطرف شارون تجاه الفلسطينيين؛ في مسعى منه لكسب تأييد اليمين المتطرف داخل الحـزب علـى                

ـ  . الداخليةحساب خصمه، خالل االنتخابات      لقد حشد  : نت قال عطا القيمري   .م أون الين  إسال وفي تصريحات ل
نتنياهو حوله قسما كبيرا من أعضاء الليكود، ال سيما بعض الوزراء الذين يوصفون بالصقور ممن عارضـوا                 
بقوة انسحاب شارون من غزة وأجزاء من الضفة، لتعارض هذا االنسحاب مع مبادئهم الفكرية المـستندة إلـى                  

شدد على أن شارون سيزيد من ممارساته المتطرفة ضـد الفلـسطينيين كـي              و. أيديولوجية صهيونية متطرفة  
: وأوضح قائال . يجاري نتنياهو؛ سعيا القتناص تأييد الفئات األكثر تطرفا داخل الليكود قبل االنتخابات الداخلية            

 الشحنة المتزايدة في تطرف شارون ال يستبعد أن يترجمها في هجوم لفظـي عنيـف علـى الفلـسطينيين، أو                   
اجتياحات عسكرية لألراضي الفلسطينية، باإلضافة إلى التمسك ببقية مستوطنات الـضفة، بـل واإلعـالن أو                

نتنيـاهو وشـارون شخـصيتان متطرفتـان        : أن أوضح جمال زحالقة  و. الشروع في أنشطة استيطانية جديدة    
والتمـسك ببقيـة الكتـل      باألساس، ويتفقان على تهويد القدس، وتوسيع األراضي التي تسيطر عليها إسرائيل،            

 مشيرا إلى أن الصراع بينهما حاليا هو صراع شخـصي علـى             .االستيطانية بالضفة، ورفض عودة الالجئين    
حتى يتسنى له تنفيـذ     : األول: يريد تأجيل االنتخابات الداخلية للحزب لسببين     شارون  مضيفا أن   . زعامة الليكود 

، أما  شطة استيطانية ترضي متطرفي الليكود قبل االنتخابات      اعتداءات جديدة على الفلسطينيين، والشروع في أن      
؛ إذ يعتقـد    السبب الثاني فيتعلق برغبته في أن تبرد سخونة معارضة المتطرفين له بسبب خطة فك االرتبـاط               

  .  فسيكون أمله كبيرا في الفوز بها2006شارون أنه إذا جرت انتخابات الليكود في إبريل 
  4/9/2005اسالم اون الين 

  
   مليون دوالر84عجز ميزانية إسرائيل في آب 

 مليون شيقل فـي آب      380أعلنت وزارة المال في تل أبيب أمس أن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره               
 أشهر من العام    8 مليون شيقل في تموز يوليو ليصل بذلك العجز في أول            145أغسطس مقارنة مع عجز قدره      

 مليـار  16.4 مليار شيقل في حين بلغ االنفاق   16.1زارة أن االيرادات بلغت     وذكرت الو  . مليار شيقل  1.8الى  
  )رويترز. (شيقل، علما أن هذه األرقام ال تتضمن االئتمانات الممنوحة إلسرائيل
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  5/9/2005المستقبل اللبنانية 
  

  زيارة عبداهللا السرائيل ليست مؤكدة : شالوم
ردني الملك عبد اهللا الثاني السرائيل ليست مؤكدة حتى االن فيما قال سيلفان شالوم اليوم ان زيارة العاهل اال

ونقلت وسائل . نوفمبر تكاد تكون مؤكدة/زيارة الرئيس المصري حسني مبارك السرائيل في تشرين الثاني
اعالم اسرائيلية عن شالوم الذي كان يتحدث في لجنة الخارجية واالمن التابعة للكنيست قوله ان االتصاالت بين 

وذكرت االذاعة االسرائيلية العامة نقال عن . سرائيل واالردن حول زيارة الملك عبد اهللا ما زالت مستمرةا
مصادر في السلطة الفلسطينية العاهل االردني قد يزور مدينة رام اهللا في الضفة الغربية يوم الخميس القادم 

 الرئيس المصري ستشمل المشاركة في من جهة اخرى قال شالوم اليوم ان زيارة. وسيلتقي مع محمود عباس
  . احياء ذكرى مرور عشر سنوات على اغتيال رئيس الوزراء االسرائيلي االسبق رابين

5/9/2005 48عرب  
  

  قراصنة كومبيوتر من اسرائيل يقتحمون موقع وزارة االقتصاد األردنية  
 لوزارة االقتـصاد االردنيـة وقـاموا        اقتحم قراصنة كومبيوتر من اسرائيل الليلة الماضية الموقع األلكتروني        

باستبدال صفحته الرئيسية بأخرى تحمل صورة لكف يد سوداء سجلت فوقها كلمات النشيد القومي االسـرائيلي                
واضاف هؤالء القراصنة الـذين يطلقـون علـى انفـسهم اسـم طـاقم                .هتكفا، على خلفية العلم االسرائيلي    

K4H0L4V4N      وقال موقـع يـديعوت      ...رهابيين، وضد الموقع األردني    عبارات قذرة ضد من يسمونهم اال 
-Teamاحرونوت ان مجموعة القراصنة هذه قد تكون سعت الى االنتقام من مجموعة اطلقت على نفسها اسم                 

Evil     موقع اسرائيلي في األسابيع األخيرة، لكن الموقع يضيف ان تلك المجموعة            200، وقامت بتخريب قرابة 
غربية، ومن غير المفهوم، حسب يديعوت احرونوت لماذا اختار االسرائيليون بالـذات            عرفت نفسها على أنها م    

  !تخريب موقع يعود للمملكة االردنية التي تعتبرها اسرائيل من اكثر الدول الصديقة لها في الشرق األوسط
  5/9/2005 48عرب

  
  .  نقطة900ارتفاع اسعار االسهم ومؤشر القدس فوق 

في ظل طلـب     سهم الفلسطينية امس وسط تداوالت نشطة كما ارتفعت احجام التداول،         ارتفعت اسعار اال  ،  عمان
 نقطة، مقارنة مـع     900ر09 نقطة، واغلق عند مستوى      900وتجاوز مؤشر القدس حاجز     . نشط على االسهم  

وحسب البيانـات   %. 0ر22 نقطة اي ما نسبته      1ر98 نقطة، بارتفاع مقداره     898ر11االغالق السابق والبالغ    
 مليون سهم وبحجـم تـداول       4ر11لصادرة عن سوق فلسطين لالوراق المالية فقد بلغ عدد االسهم المتداولة            ا

  .  عقدا1193مليون دينار، نفذت من خالل 9ر11اجمالي مقداره 
  5/9/2005 الدستور

  المشاكل اإلقتصادية تطغى على تفكير الشباب الفلسطيني
الوضـع  و الفلسطيني أن قـضية الحـصول علـى وظيفـة،            أظهر استطالع للرأي العام في صفوف الشباب      

وفي استطالع للـرأي حـول التوجهـات         . االقتصادي والبطالة هي المشاكل األبرز التي تثير قلق هذا الجيل         
مـن  % 27.2 قـال    ،السياسية للشباب في المجتمع الفلسطيني أجراه مشروع الحكم الصالح الذي ينفذه بانوراما           

أن أكبر مشكلة تقلق الشباب الفلسطيني اليوم بالدرجة األولى هـي الحـصول             عتبرون   ي الذين استطلعت آراؤهم  
أن المـشكلة   % 21.9أن المشكلة المالية هي أكبر مشكلة تقلقهم، في حين قـال            % 22.6على وظيفة، فيما قال     

  . لهممن الشباب أن االستقرار اإلجتماعي هو المشلة المقلقة األبرز% 14.2هي توفر األمن، فيما رأى 
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  3/9/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

  دعوات لوضع خطة تنموية كاملة في غزة
على أهمية العمل على ربط ودمج خطة التنمية االقتصادية         ‚ شدد اتحاد الهيئات المحلية   :  أنس عبد الرحمن   ،غزة

 وواضـحة للتنميـة بعـد       ووضع خطة استراتيجية اقتصادية شاملة    . لغزة مع المخطط العام واالقليمي للقطاع     
‚  يجب أن تكون هذه الخطة منسجمة مع خطط الهيئات المحلية في محافظـات غـزة               :وقال االتحاد  ‚االنسحاب

وأكد أهمية تنظيم ورش عمل تدرس حال خطط التنميـة فـي             ‚خاصة تلك التي كان االستيطان يبتلع أراضيها      
‚ ونسبة الفقر مرتفعـة جـدا     ‚ بار أن اقتصاده مدمر    مشددا على أهمية التركيز على جنوب القطاع باعت        .القطاع

وعدم وجـود مـستثمرين بـسبب       ‚ وهناك غياب كامل لرأس المال    ‚ ويفتقر لكل المشاريع النهضوية والسياحية    
وطالب بأن تشمل الخطة عددا من المشاريع ذات العالقة بتهيئة المناخ االسـتثماري الـالزم               . االحتالل المركز 

  .لما بعد االنسحاب‚ اع الخاصلتلبية احتياجات القط
 5/9/2005الوطن القطرية 

  
  فلسطين تشارك في معرض دمشق الدولي

جواد ناجي وكيل وزارة االقتصاد الوطني جناح فلسطين في معرض دمشق الدولي، منهـا              . افتتح د : حامد جاد 
والمـشغوالت اليدويـة    قطاعات الحجر والرخام، والمنتجات الغذائية، والصناعات التكميلية، وصناعة النسيج          

  . مؤسسة فلسطينية عاملة في سورية يعرض منتجات مختلفة13والخزفية، إضافة إلى مشاركة 
  5/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  تراجع مستوى التفاؤل بتحسن أوضاع المنشآت الصناعية 

ـ             ى تراجـع مـستوى     ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن االتجاه العام للمؤشرات الرئيسية يشير ال
خالل حزيران علـى    % 5ر4خالل تموز مقارنة بـ     % 9ر4التفاؤل بتحسن أوضاع المنشآت بشكل عام بنسبة        

، وكذلك تراجع التفاؤل بارتفـاع      2005مستوى األراضي الفلسطينية، مقارنة بما كانت عليه في كانون الثاني           
خـالل  % 33ر6مـوز مقارنـة بــ       خالل ت % 44ر8مستوى التشغيل بشكل عام، حيث وصلت النسبة الى         

، بينما كان هناك تحسن مستوى التفاؤل بارتفاع حجـم          2005حزيران، مقارنة بما كانت عليه في كانون الثاني         
خالل حزيران، مقارنة بما   % 8ر6خالل تموز مقارنة بـ     % 9ر6المبيعات بشكل عام حيث وصلت النسبة الى        

  .2005كانت عليه في كانون الثاني 
  5/9/2005لسطينية األيام الف

  
  قطاعالإلى إعطاء األولوية للشركات الفلسطينية في مشاريع إعمار دعوة 

اعتبر رئيس اتحاد المقاولين بمحافظات غزة أن إعطاء األولوية لشركات القطاع الخاص في إعمار غزة بعـد                 
ليا قبل التعاقـد علـى      نسحاب ضرورة اقتصادية وواجب وطني والتزام أخالقي، داعيا السلطة إلى التفكير م           اال

ودعـا الـشركات     .منها على األقـل   % 30المشاريع مع جهات دولية بدون مشاركة الشركات المحلية وبنسبة          
المحلية أن تتآلف وتتكاتف فيما بينها لتكون شركات اكبر بقدرات مالية وإدارية وفنية اكبر، تؤهلهـا لمواجهـة                  

  .ثيرة المتوقعةريعها الكبيرة والكمرحلة األعمار المقبلة ومشا
  5/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  انتعاش حركة التجارة على الحدود بين مصر وغزة مجددا
 قال مسؤولون وتجار مصريون إن حركة التجارة على الحدود بين مـصر وغـزة        : يسري محمد  ، مصر، رفح

اع أعـداد الفلـسطينيين     تمركز جنود مصريين على الحدود وارتف     وبدأت تنتعش من جديد مع هدوء األوضاع        
وذكر عبد العزيز الغالي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية          .مستوطنات غزة في االتجاهين وإخالء    العابرين  

، كمـا زاد عـدد      التجار عادوا إلى نـشاطهم مـن جديـد        بشمال سيناء، أن االنتعاش الحالي طبيعي، فمعظم        
  .مبيعات السلع المصرية المتجهة لألراضي الفلسطينيةالفلسطينيين المترددين على مصر، األمر الذي أنعش 

  5/9/2005الشرق األوسط 
  

  اإلمارات تنفي فتح مكتب تمثيل إسرائيلي في دبي 
نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية نفياً قاطعاً األنباء التي نقلتها صحف اسرائيلية خالل األيام الماضية عن 

 أن دولة اإلمارات تلتزم التزاماً كامالً بمبادرة السالم  المصدروأكد. فتح مكتب تمثيلي إسرائيلي في دبي
العربية التي أعلنتها قمتا بيروت والجزائر والتي تربط أي تطبيع للعالقات مع إسرائيل باالعتراف بالحقوق 

  . الشرعية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
5/9/2005البيان   

  
  تشكيل هيئة للسير بالدعوى القضائية  : يرفاس
 كشف عوني يرفاس النقاب ان الحكومة ستعمل على تشكيل لجنة قانونية لوضع : مصطفى الرياالت-عمان 

سيناريوهات قانونية مختلفة حول كيفية السير ومتابعة كافة القضايا المتعلقة ببيع او تأجير امالك الكنيسة 
وابلغ يرفاس لجنة المتابعة النيابية انة سيتم تشكيل هيئة دفاع عن  . القدس العادتها الى الكنيسةاالرثوذكسية في

امالك الكنيسة تضم في عضويتها محامين اردنيين وفلسطينيين باالضافة الى محام اجنبي على االرجح ان 
  . ال يعنيه اصدار قرار بل تنفيذهيكون بريطانيا واختيار اي من المحاكم اردنية او دولية مؤكدا على ان االردن

5/9/200 الدستور  
 

  علماء بيت المقدس تحذِّر من مكافأة إسرائيل بالتطبيع 
وصرحت مصادر . استنكرت هيئة علماء ودعاة بيت المقدس مكافأة االحتالل بالسعي إلى إقامة عالقات معه

ع مشرف على هامش اجتماعات الجمعية إسرائيلية بأن شارون ال يمانع إذا ما وجه إليه طلب لعقد اجتماع م
في غضون . العامة لألمم المتحدة منتصف الشهر الجاري، مؤكدة أن ذلك ال يوجد على برنامجه حتى اآلن

    .ذلك، دعت هيئة العلماء والدعاة في بيت المقدس إسالم آباد إلى التراجع عن إقامة عالقات مع تل أبيب
5/9/2005البيان   

 
 ! ع إسرائيل تتفق مع تعاليم اإلسالمالمحادثات م: مشرف

 وتعايش .قال مشرف إن اإلسالم يسمح ألتباعه بالحوار مع أتباع األديان األخرى، مضيفاً اإلسالم دين سالم
قرونا في سالم ووفاق مع األديان األخرى ويستطيع ذلك في المستقبل أيضا، إال انه أكد مجددا أن بالده لن 

وقال رئيس الوزراء شوكت عزيز، إن إسالم آباد ستقرر ما إذا كانت . ولة فلسطينيةتعترف بإسرائيل قبل قيام د
وقال مشرف وعزيز إن باكستان . ستعترف بإسرائيل بما يحقق المصلحة الوطنية العليا بعد المشاورات الالزمة

 رويترز .تريد االضطالع بدور ايجابي في تسوية القضية الفلسطينية
5/9/2005السفير    
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   يدعو األنظمة العربية إلى مقاطعة الكيان  االخوانمرشد
انتقد اإلخوان المسلمون ما يجري على الساحِة العالميِة بخصوص محاوالت الكيان الصهيوني المستمرة التغلغَل 
داخل العالم اإلسالمي وأعربوا عن رفضهم القاطع إلقامِة أية عالقات بينه وبين باكستان المسلمة، ويرفضون 

ّل أنواع التعامِل مع الصهاينة سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي الحكومي في كّل البالد أيضا ك
اإلسالمية، ويربأون بالشعب التركي المسلم أن يكون طرفًا أو حاضنًا لمثل هذه المحاوالت الصهيونية للتطبيع 

ذه اللقاءات التي ال تخدم سوى أهداف مع العالم اإلسالمي، أو أن تستخدم أرض الخالفة اإلسالمية لعقد مثل ه
  .الكيان الصهيوني في الهيمنة والتوسع

5/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

  غزة المحررة بداية الدولة ال المعركة 
  أمين المهدي    

والمدينـة فـي المفهـوم    .  في أصلها اليونـاني القـديم  POLICYهو معنى مصطلح سياسة   » أحوال المدن «
وإذا أضـفنا   . ي المكان والسيادة والمجتمع، أي أنها نواة الدولة أو مقابلها في المفاهيم المعاصـرة             اإلغريقي ه 

مفهوماً آخر مستقراً منذ ميكيافيلي ومروراً بكالوزفتز وهو أن الحرب هي السياسة بوسائل أخـرى، ذلـك أن                  
الحرب أو تجنبها أو االنخراط     حس الخطر أو احتماالت تهديد المصالح الحيوية هو ما يفرض على الدولة شن              

ويقدم ما سبق   . فيها، فإنه لم يحدث طوال القرن العشرين وهو قرن الحروب أن تحاربت دولتان ديموقراطيتان             
مفهوماً معرفياً مركباً يدور حول الدولة أرقى أشكال االجتماع البشري قدرة علـى التطـور وكوعـاء للتقـدم                  

  .اإلنساني في الوقت ذاته
 الصهيونية في إنشاء مؤسسات الدولة قبل الحصول على وطن منذ عقد البرلمان، أي المـؤتمر                شرعت الحركة 

) الوكالـة اليهوديـة   ( في كازينو في مدينة بازل السويسرية، ثـم األداة التنفيذيـة             1897الصهيوني األول في    
والجامعة العبرية  ) هستدروتال(واتحاد العمال   ) اإلليانس(والمؤسسة التعليمية   ) ألغوينت(والمؤسسة االجتماعية   

واألحزاب والبنوك وغيرها، وكان غالبيتها في الخارج ثم انتقل إلـى           ) التخنيون(في القدس ومعهد التكنولوجيا     
  . الداخل

  االتفاق على نواة
وبـين  ) البيـشوف (أن يختار بين الدولة أي المقيمين في فلسطين         ) بن غوريون (وعندما كان على ديفيد غرين      

اختار الدولة من دون تردد، وفي ظل الحرب في تشرين الثاني نوفمبر            » العائدين«رسالي أي القادمين    الجانب ال 
، جرى حصر األصوات االنتخابية وكتابة السجالت بما فيها األصوات العربية، وجرت االنتخابات فـي               1948

كن الحرب انتهت، ويعتبـر     ، ولم ت  1949كانون األول ديسمبر، ثم انعقد أول كنيست إسرائيلي في آذار مارس            
  .الكثيرون أن هذا هو التاريخ الحقيقي إلنشاء إسرائيل

قادت األصولية العربية كذهنية ورجال الصراع مع إسرائيل منذ وقت مبكر في شخص المفتي الحـاج أمـين                  
قـت  الحسيني المتخرج من األزهر والذي لم يكن لديه أية أجندة سياسية وال عمل مؤسسي، وهكذا تورط في و                 

واحد في الصراع مع الصهاينة واإلنكليز وخصومه المحليين وخصوصاً عائلة النشاشيبي، وانهمك أيضاً فـي               
التنافس اإلقليمي بين العرشين الهاشمي والمصري لمصلحة األخير في محاولـة وهميـة لتأسـيس الخالفـة                 

. اً من اإلنكليز فهرب من فلسطين      مطلوب 1938الثالث، وأصبح منذ    ) الرايخ(اإلسالمية، وأقام عالقات قوية مع      
، وكان أفضل الحلـول فـي تـاريخ         1939أي مشروع ماكدونالد في     ) الثاني(أعلنت بريطانيا الكتاب األبيض     

ثم ظهر  . الصراع، وكانت الدول العربية ميالة لقبوله، ولكن المفتي رفضه ما أجبر الدول العربية على التراجع              
قالب رشيد عالي الكيالني الموالي للنازية ثم هرب إلى برلين بعـد فـشل              ، كي يدعم ان   1941المفتي في بغداد    

االنقالب، وما ان انتهت الحرب الثانية، إال وكان مطلوباً في محكمة نورمبرغ كمجرم حرب، ثم ظهر فجأة في                  
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ن ، لم يكن في فلـسطي     1946 إلى   1938ويمكن القول إنه ما بين      .  الجئاً في كنف الملك فاروق     1946القاهرة  
  .قيادة أو هيكل تنظيمي من أي نوع

تشكل الشرعية الدولية والقانون الدولي مجاالت مهمة من مجاالت العمل السياسي والديبلوماسي باعتبارها ناتجاً              
 تشرين الثاني   29 في   181ولم يثبت العمل العربي منذ قرار التقسيم        . مباشراً لتوازنات القوى التي تحكم العالم     

، درايتهم بالتعامل في هذا المجال، وما يحدث هو الـرفض أو            2005 في   1559ى القرار   ، وحت 1947نوفمبر  
 باستثناء قرارات وقف النار ثم القبول بعد ذلك في درجة تالية من سلم االنهيار والضعف، في حـين          ،المراوغة

وجـود موقـف    أن كل القرارات تقريباً صدرت طبقاً للبند السادس أي إنها قرارات للتفاوض، ومعنـى ذلـك                 
  .تفاوضي يتغير حتماً بمرور الزمن، وهكذا يحمل النظام العربي عمالت خارج التداول

كانت حرب تشرين األول أكتوبر محدودة الهدف والمدة والمكان حيث لم تخرج عن األراضي المحتلـة ولـم                  
ائيل تحتـل غـرب     يمس المجال الجوي والبحري والبري إلسرائيل بطلقة واحدة، وانتهت مشاهد الحرب وإسر           

قناة السويس ما بين ثالثة إلى أربعة أمثال ما احتلته القوات المصرية شرق القناة بواسطة ثالث فرق وطوقـت                   
أحد الجيشين وهو الجيش الثالث ودمرت حائط الصواريخ، وغيرت مسرح العمليات للجيش الثاني وتحققت لها               

الجبهة السورية أقل سوءاً، حتى أن مصر وسـورية         سيطرة جوية وبرية وبحرية ساحقة، ولم يكن الحال على          
ومـا  .  في حين قبلته إسرائيل بعد ثالثة أيام رسمياً وعملياً بعد خمسة أيام            19طلبتا وقف إطالق النار في يوم       

تحقق بعد ذلك من جالء عن سيناء إنما كان بالعمل السياسي السلمي وباتفاقات سالم بعد زيارة القدس وبرعاية                  
رئيس األميركي كارتر، لكن النفاق األخالقي والسياسي حول الجالء إلى تحرير، وسمى االنتـصار              قوية من ال  
، والغريب أن سورية تحتفـل أيـضاً        »الضربة الجوية «، ثم اختزل كل شيء في ما سمي         »ثغرة«اإلسرائيلي  

الـذين كـانوا    بانتصار تشرين، وكل ذلك ال ينفي بسالة الشباب المصري والسوري من تـشكيالت المـشاة،                
  .يمتصون هجمات واحد من أكفأ أسلحة المدرعات، وهم على األقدام

تفكك النظام العربي هو اآلن حقيقة يدل عليها قيام بعض أطرافه بمحاولة بناء تحالفات مع قوى مـن                  وإذا كان   
 والمهمـشة    المقهورة خارجه مع كل ما يعنيه ذلك من تنازالت، وتتصاعد أدوار القوميات والطوائف واألعراق            

طويالً، فألنه طوال نصف قرن نشر الخطاب الثوري العري عقيدة الحرب وميول العنـف وسـيطرة الـرأي                  
الواحد ذي الدوافع المطلقة، وأضحت كلمة السالم يتيمة تثير التوجس لدى مجتمعات أحوج ما تكون إلى السالم                 

لتكريس دول التسلط المركزية التي انحدرت إلى       والتنمية، ولم يكن ذلك استعداداً للحرب وإنما ألنه أنسب مناخ           
مستوى دول التسلط العائلية ومنها من يسلك سلوك العصابات، كي تستر حقيقة العجز والعقم السياسي لـديها،                 

  .وتخفي في الوقت ذاته قانون الخوف والفساد والكذب وأيديولوجيات الحكم الحقيقية
إلرهاب وتمجيد االنتحار، وعندما كانت تلك البيئـة الغرائزيـة          ومع الهزائم تدهور خطاب الحرب إلى عبادة ا       

تتعرض لالرتباك نتيجة محاوالت التسوية كان اليمين الصهيوني يكمل الكلمات الناقصة لديها حتى تتالشى كل               
هكذا فعل شارون بزيارته الشهيرة للمسجد األقـصى كـي يقبـر مـشروع     فرص السالم وتكمل درب الغباء،  

م ومشروع باراك للدولة المدنية في إسرائيل، ويساعد العرب على إشعال االنتفاضة المسلحة التي              كلينتون للسال 
أعادت القضية الفلسطينية إلى ما دون الصفر بعد أن فقدت معظم وزنها األخالقي وكل مكاسبها وغدت مـسألة                

لسياق نفسه كان باراك تحـت      في ا . ، وتلقى مكافأته عندما اعتلى اليمين الصهيوني التوسعي سدة الحكم         إرهاب
زخماً وتأثيراً إيجابياً على    ) 2(ضغط كلينتون ينسحب من جنوب لبنان كي يكسب عملية السالم في كامب ديفيد              

النظام العربي، ولكن األمر تحول إلى العكس تماماً، وظهر كلينتون وكأنه مغن ريفي حالم، وعندما يقول فـي                  
، فإن ذلك هو بعض الحقيقة ولـيس كلهـا، ألن           »تحول إلى رجل دولة   إن عرفات فشل في ال    «: »حياتي«كتابه  

، وكان النظام العربي قد     »مصري الهوى «عرفات كان شريكاً أساسياً في النظام العربي، وكان أكثر من مجرد            
وال بد لإلنصاف من ذكر أن حزب اهللا قدم الكثير من التضحيات بكفـاءة،              . قرر تضييع فرصة السالم كالعادة    

ذلك لم يكن العامل الوحيد وراء انسحاب إسرائيل، والدليل مزارع شبعا، وإذا كان الدكتور ناجي عطري                ولكن  
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فلماذا ال يؤسـس هـو منظمـة        » إن حزب اهللا يدافع عن األمن القومي السوري       «: رئيس وزراء سورية يقول   
ى حزب اهللا أن يحصل علـى       واعتقد أنه عل  . مشابهة في الجوالن؟ أم أنه يقصد أن لبنان رهينة األمن السوري          

 وسيحصل لبنان   425اعتراف سوري موثق بأن مزارع شبعا هي أرض لبنانية ولحظتها سيطبق عليها القرار              
 ومسجل بالوثائق والخرائط الدولية أنها سورية، أم أنه سيحرر المزارع ثم يهديها             67على أرض فقدتها سورية     

ائغاً لدى المنظمات الفلسطينية، ويصب كل ذلك في رصيد اليمين          إلى سورية؟ لقد بعث كل ذلك إلهاماً ومثاالً ز        
  .الصهيوني بالطبع

وغزة هي جزء مقتطع من رقعة كانت تشمل المجدل والخليل وعسقالن، وقـد خـضعت للحكـم العـسكري                   
كان محمالً بتبرعـات     (1954في  » قطار الرحمة «، ولكنها منذ عملية     1949المصري منذ اتفاقات الهدنة في      

ة مصرية جرى تقسيمها على زعامات األخوان المسلمين في القطاع واألجهزة البيروقراطيـة، والقليـل               شعبي
، منذ ذلك التاريخ بدأت تحمل بصمات مصرية، فانتشر فيها التعليم الديني وأقيم فيها فـرع                )وصل إلى الفقراء  

يء، ومع التكدس السكاني الـذي ال       لجامعة األزهر وانتشر الفساد اإلداري واألنشطة األمنية من المستوى الرد         
وكان ياسر عرفات غلب العنـصر      . يوجد ما يماثله والفوضى، بدأ الفارق الحضاري مع الضفة يزداد وضوحاً          

على هياكل فتح والمنظمة ومن تخرج من األزهر، ومع محاوالت إسرائيلية لدعم كيانات تنظيميـة               » الغزاوي«
ى الفوضى، وهكذا أصبحت البيئة المناسبة تماماً لوجـود مراكـز           منافسة للمنظمة فقد أضافت بذلك فوضى إل      
 فـي المئـة مـن       13وكان إنشاء المستوطنات اإلسرائيلية على      . األصولية الفلسطينية وأيضاً الفقر الفلسطيني    

 في المئة منه لحمايتها مع عدم وجود فرصة لتوسيع هذه المستوطنات، لذلك             40مساحة القطاع يستلزم احتالل     
عروفاً منذ حكم رابين أن الدفاع عن جنوب إسرائيل من خارج القطاع أفضل وأقل كلفة، ولكن، لم يكـن                   كان م 

هناك من يعلق الجرس في مواجهة النفوذ المتزايد لمؤسسات االستيطان داخل الدولة اإلسرائيلية، ومع إضـافة                
  .تجربة االنسحاب من جنوب لبنان الماثلة واألقرب من النسيان

التهدئة بين السلطة الفلسطينية والفصائل حدث تفجير تل أبيب وأنكرت قيادة تنظيم الجهاد في غـزة                بعد اتفاق   
كان واضـحاً أن العمليـة أديـرت مـن          . عالقتها به في حين أعلنت فصائل من التنظيم في الضفة مسؤوليتها          

 إسرائيل، ومن عملية تـدنيس      عاصمة عربية، ثم جاء تفجير ناتانيا وأعلن تنظيم الجهاد انه انتقام من تجاوزات            
القرآن في سجن إسرائيلي الذي أنكرته الحكومة اإلسرائيلية ونفته مصادر أخرى، ثم صرح مـشير المـصري                 
المتحدث باسم حماس أنها ستنتقم لمجزرة شفا عمرو التي قام بها إرهابي إسرائيلي مجند، متجاهالً أن عـرب                  

ومـع  بير يفوق كثيراً ما يتوافر لكل المجتمعات العربيـة،          إسرائيل لديهم مؤسسات وعمل سياسي وحريات تع      
الصواريخ البدائية وقذائف الخلسة والخسائر الفلسطينية نتيجة العشوائية والفوضى، يتضح أن البعض خلق جدالً              
بين الداخل والخارج، أي بين محاوالت السلطة استعادة المبادرة في العملية السلمية وبين إرادة عواصـم دول                 

ى وضعيفة يعد شعبها أول ضحاياها تتوهم دوراً حاكماً إقليمياً وتحاول إضافة غـزة ومنـاطق الـسلطة                  صغر
الفلسطينية إلى رقعة هائلة يحتدم فيها الشر واإلرهاب تشمل العراق وجنوب لبنان وكل مدنه ورجاالته وحدوده                

 أن تسللت إليها في عملية واحـدة        الشمالية والشرقية وشرق سيناء المصرية، مع محاوالت إلضافة األردن بعد         
، وال أريد أن أضيف هنا تفاصيل التنـسيق          شاحنة محملة بالمتفجرات والمواد الكيماوية وهي قصة معروفة        17

والمكافأة الهزيلة في مقابل كـل ذلـك أن تتغـذى األصـولية             . المفقود بين الرئيس أبومازن وفاروق قدومي     
الدولـة  اسة والحقيقة والمجتمع الفلسطيني ومستقبله، وضد مشروع        الفلسطينية على نصر زائف جديد ضد السي      

 والتي لم تكن في حيازة هـذا الـشعب المعـذب    الفلسطينية الديموقراطية المدنية، وسيلة النضال المدني الفعالة   
مليـاً  ويستلزم هذا النصر الزائف بالطبع نسيان أنه الجالء الثاني وال يوجد نظرياً وع      . ألسباب متعددة ومعروفة  

أن االنـسحاب األحـادي     ما يمنع االحتالل الثالث، وإضافة أزمنة طويلة أخرى من الفوضى واأللم، على رغم              
الجانب من قطاع غزة يشكل فرصة مملوءة باالحتماالت ولكنها نوعياً فرصة نادرة أمام الفلسطينيين السـتعادة                

إسرائيلي وصل إلى درجة الصراع، إال أن السؤال         –وعلى رغم أنها نتيجة تفاوض ٍإسرائيلي       ،  المبادرة السلمية 
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ما الذي يدفع شارون لكل هذه الخسارات وليس أكبرها االنشقاق الحزبي وتهديده فـي              : األساسي يظل كما هو   
زعامة ليكود وانتقال الثقل إلى أقصى يمين الليكود وإلى أحزاب اليمين الديني والقومي وهو العلماني وزعـيم                 

  إلى تدليك غرائز وعدد العنف لدى األصولية والعروبة السياسيتين؟، إضافة االستيطان
أنه يظهر إسرائيل كمن سبق الجميع إلى الـسالم         : أولها في اعتقادي أن أسباباً متعددة تكمن وراء ذلك القرار،        

 وهو يـراهن  . ، ولكنه في الوقت ذاته يكمل الجملة الناقصة في صفحة الفوضى العربية           وتنفيذ خريطة الطريق  
للتنبيه والتعايش وهكذا تبدو غير مستحقة      » في متناول اليد  «على فشل السلطة في ضبط الفوضى وخلق فرص         

لخريطة الطريق، وهو متمرس بذلك، والجائزة معروفة وهي الحفاظ على جدار الفصل العنصري والتوسع في               
رائيلية فـي مواجهـة مؤسـسات       دعم الدولة اإلس  : األسباب هو وثاني   .في القدس والضفة  » المفيد«االستيطان  

ومجالس المستوطنات التي أصبحت خطراً ال يرى االستيطان لمصلحة الدولة ويفرض الجانب الرسالي المدمر              
إظهار إسرائيل كدولـة تعمـل مـن أجـل          :  األسباب هو  وثالث. ألسس الدولتين ويهدد عقيدة الجيش وأنظمته     

ألصولية ويعتبر اإلرهاب وسيلة سياسية وحرية الـشعوب        االستقرار في مواجهة بقايا نظام عربي تحالف مع ا        
  .تدخالً خارجياً

  5/9/2005الحياة 
  

 لنتهيأ الي خطوات أو قفزات
 عدلي صادق 

 إعادة النظر في االستراتيجية األمنية، وفي العقيدة ىمن الطبيعي أن يعكف الخبراء في الدولة العبرية، عل
 عندما جري التفاوض 2000ففي كامب ديفيد . له الخروج من غزةاألمنية نفسها، في ضوء المتغير الذي يمث

 رأس الفريق اإلسرائيلي ىحول انسحاب من معظم أراضي الضفة الفلسطينية، وكان الجنرال إيهود باراك، عل
المفاوض، وكان رئيسا للحكومة؛ كنا بصدد مشاهدة عيانية وشيكة، لهزيمة االستراتيجية التي تبلورت في منزل 

 عندما اجتمع عدد من الجنراالت لكي يقرروا احتالل 1967ل أهارون ياريف، عشية حرب حزيران الجنرا
كان . الضفة التي يرونها جزءا من أرض إسرائيل كشرط أساس لشن الحرب ضد مصر، مثلما أرادت واشنطن

ع لهم، فكان  سلطات رئيس الحكومة العمالي ليفي إشكول ـ آنذاك ـ الذي انصاىذلك فيما يشبه التمرد عل
وبعد أكثر من ثلث القرن، كان الجنرال باراك يقر في كامب ديفيد، بفشل المؤسسة العسكرية في . االحتالل

غير أن .  من خالل االستعداد الضمني إلنهاء االحتالل في معظم أراضي الضفة1967فرض استراتيجية 
م الجنراالت قبل خمس سنوات، بفشلهم، عنصرا الحقوق الفلسطينية، المتعلقة بحق شعبنا في العودة، جعلت تسلي

غير كاف، األمر الذي أفسح المجال للجنرال األشرس، واألكثر إجراما، أن يقود الحرب والسياسة في الدولة 
 األخير، يضطر الي االندحار من غزة، فيما يعكف ىوها نحن نر. العبرية، خالل األعوام الخمسة الماضية

 في االستراتيجية كلها، حسب ما أشارت صحيفة معاريف مؤخرا، وحسب ما نقلت  إعادة النظرىالخبراء، عل
الصحيفة، عن أحد أعضاء فريق الخبراء، عندما قال بأن االحتفاظ بـ المناطق لم يعد مجديا من الوجهة 

 . االستراتيجية
ا الواحدة، خالل أن ما خسرناه نحن الفلسطينيين، من خالل بعثرة أوراقنا، وبسبب غياب استراتيجيتنغير 

، بمعايير الربح والخسارة من معركة السنوات الخمس المنصرمة، هو الذي أنتج عيوب االندحار اإلسرائيلي
وإن لم نُحسن صياغة استراتيجية العمل الفلسطيني الواحدة، وإن أهملنا تعزيز الورقة السياسية . جانبنا

لترقيع ال باالصالح، وبالعبطة ال بالديمقراطية الحقيقية، الفلسطينية، وإن توهمنا بأن األمور يمكن أن تسير با
 ى قدر من التوافق الفلسطيني علىوإن تناسينا ضرورة التهيؤ للمقاومة بقدر التهيؤ للسياسة، وإن لم نتحل بأعل

 سنوات ى الصغائر؛ فإن معاناة شعبنا في الضفة سوف تمتد الى أسلوب من الترفع علىالتكتيكات، وبأرق
 مستويات اإلصالح الداخلي، ومراكمة ىفي هذا السياق، من واجبنا أن نتهيأ لخطوات أو قفزات، عل. طويلة
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 حشد طاقات الشعب الفلسطيني، بل حشد ما تيسر من ىعناصر النظام السياسي الفاعل والمقنع، القادر عل
ا من المطالبة بالجالء عن  فتح عشرات المعارك السياسية والقانونية، بدءىطاقات األمة، لكي نكون قادرين عل

الضفة، وفق قرارات الشرعية الدولية، مرورا بقضايا التعويضات عن الخسائر المادية، وعن كل خسائرنا من 
 . 1948جرائم الحرب، وتمسكا بحقوق شعبنا في األراضي المحتلة منذ العام 

بمسائل فنية، من بينها تطور السالح االستراتيجيون اإلسرائيليون، يبررون إعادة النظر في عقيدتهم األمنية، 
غير أن . اإليراني الصاروخي، الذي يقلل من أهمية الخطوط علي الخرائط، ويقلل من أهمية الكيلو مترات

وعندما يتمسك المحتلون بالجدار . توصلهم الي استحالة ابتالع أرضنا ذات الكثافة السكانيةالمؤكد، هو 
رض، فإنما يراهنون علي ضعف العمل العربي، إن لم يكن علي التواطؤ العنصري، وبمساحات كبيرة معينة األ

بالصمت، وهو ضعف العمل ـ أو التواطؤ ـ الذي لم يكن سيأخذ مفاعيله، لو كنا قد نجحنا في رسم 
 . استراتيجية فلسطينية، ينهض بها نظام سياسي رصين

ؤية ناضجة لطبيعة المهام التي تنتظرنا، ألننا لم لنبدأ منذ اآلن، في بناء النظام السياسي المقتدر، وفي تكريس ر
 وإن كان االستراتيجيون يفترضون بأن بقاءهم فيها، لم يعد ذا ىوألن الضفة مهددة، حتنتجاوز مرحلة الخطر، 

فالحاكمون في الدولة العبرية، خالل السنوات العشرين المقبلة ـ علي األقل ـ محكومون بغريزة . ىجدو
وبالرغبة في بقاء االحتالل، وأية نقيصة في التهيؤ الفلسطيني، سيعطي المحتلين ميزة االعتداء العنصري 

 . البقاءىتساعدهم عل
  5/9/2005القدس العربي  

 
  بروفة لسجون الضفة ...سجن غزة

   أبو يزن 
 مـن قبـضة الرقيـب       إال حين تتحرر معـابرهم الدوليـة      لن يشعر الغزييون بفرحة الخالص من االحتالل،        

حين يكون بمقدورهم االنتقال إلى الضفة      لن يتذوقوا طعم الحرية إال       ... ويصبح لهم مطار وميناء   ئيلي،  اإلسرا
 من دون المرور بهذا الطريق االلتفافي الطولي عبر القاهرة مرورا بعمـان، أو االنتظـار المـضني                  الغربية

  .للحصول على تصريح متعذر من ضابط أمن إسرائيلي
اإلسرائيلي هو التسليم بالسيطرة    " التسامح"تقل كلمتها النهائية بعد، فأقصى ما وصل إليه         إسرائيل حتى اآلن، لم     

الفلسطينية على حركة المغادرين من قطاع غزة، أما حين يتعلق األمر بالقـادمين إليـه، أفـرادا أو سـلعا أو                     
" نظرية األمن اإلسرائيلية  "ور  فالقاعدة من منظ  ...رساميل، فإن األمر يجب أن يخضع للموافقة األمنية االحتاللية        

، طريق التفريغ والترانسفير وإذونـات      "طريقا باتجاه واحد  "تقول أن حدود فلسطين مع الخارج يجب أن تكون          
  .الخروج بال عودة

واألرجح أن مباردات الوزير عمر سليمان التجسيرية، لم تنجح حتى اآلن في ثني حكومة شارون عن مواقفها،                 
تدخال دوليا أكثر نشاط لضمان أن ال يتحول قطاع غزة بعد انتهـاء مـسرحية االنـسحاب            وربما يحتاج األمر    

، إلى سجن كبير للفلسطينيين، تتالشى معه طاقة الفرح بالخالص من المستوطنات والمـستوطنين،              "التراجيدية"
  .لحواجزوتتحول طاقة غضب ونقمة تتغذى وتتراكم بفعل الممارسات االحتاللية المذلة على المعابر وا

إسرائيل ال تريد لقطاع غزة أن ينفتح بحرية على عمقه المصري، ولذلك فهي تصر على بقاء احتاللها للمعابر                  
مصريا، ومـن   " مكفول"وهي لم تنسحب منه إال بعد أن خلفّت وراءها حزاما أمنيا عازال،             ...والمنافذ الحدودية 

ذه هي شروط اإلسرائيليين وضمانتهم األمنية للجـالء        حقنا أردنيين وفلسطينيين أن نقلق ونتحسب، فإذا كانت ه        
عن غزة التي طالما حلموا بغرقها في البحر، فأية شروط وضمانات سيطلبون ويفرضون إذا ما أزفت سـاعة                  

  !.الجالء عن الضفة الغربية أو جزء منها ؟
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األمنية المطلوبة، وربما لهذا    بكليته محل ممر فيالدلفي، في إطار الترتيبات        " غور األردن "لنا أن نتوقع أن يحل      
السبب قررت الحكومة اإلسرائيلية مضاعفة االستيطان في هذه البقعة االستراتيجية، ولنـا أن نتوقـع ترسـيما                 
للحدود والمعابر وفقا لخطوط ألون ومشروعه القديم، ذائع الصيت، ولنا أن ننتظر طلبات بنشر ألوف الجنـود                 

 منظور نظرية األمن ذاتها، ولنا أن نتصور بناء سلسلة من األحزمة األمنية             على امتداد النقاط الرخوة أمنيا من     
التي تكفل حماية الجدار والمستوطنات التي تعهد شارون باإلبقاء عليها إلى األبد، ولنا أن نتخيل انتشارا كثيفـا                  

نيات والكهربائيـات   آلخر صيحات تكنولوجيا األمن والمراقبة والتفتيش والمراصد واإلسالك الشائكة واإللكترو         
  .والربط الفضائي إلى غير ذلك مما نعرف وال نعرف من صنوف وأجناس وسائل األمن واألمان

والخالصة أن العالم الذي احتفى واحتفل بخطة شارون لإلنسحاب من غـزة، لـم يـصغ كفايـة لتحـذيرات                    
نـت اإلسـرائيليين وتعنـتهم،      لكن ما نشهده اليوم من ع      الفلسطينيين من مغبة تحويل القطاع إلى سجن كبير،       

يبرهن، أن إسرائيل ليس لديها سوى السجون بمقاساتها المختلفة، تعرضها على الفلسطينيين ومن جانب واحـد                
  .أيضا، بدأت بسجن غزة الكبير، ولن تنتهي إال بعد االنتهاء من بناء سجون الكانتونات المعزولة في الضفة

  5/9/2005 الدستور
  

  المال والسالح والرجال للضفةلنقل: قادة المقاومة
أسئلة كثيرة تُطرح حول مستقبل المقاومة وسالح المقاومين، وتأثير االنسحاب الصهيوني على مستقبل المقاومة              

  .في قطاع غزة
ومن أجل اإلجابة على هذه التساؤالت ومعرفة تأثير االنسحاب الصهيوني علـى المقاومـة              ) فلسطين المسلمة (

  .حوارات منفصلة آراء عدد من قادة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزةوقادتها استطلعت في 
  كيف تنظرون إلى االنسحاب الصهيوني من القطاع؟-
نعتبر هذا االنسحاب انتصاراً للمقاومة الفلسطينية وهو ثمرة للصمود الفلـسطيني           ): كتائب القسام (أبو عبيدة   • 

ن تحرير قطاع غزة هو بداية الطريق وهـو جـزء مـن             المتواصل الذي طرد العدو من قطاع غزة، ونعتبر أ        
التحرير الكامل وأن قطاع غزة هو مرحلة أولى للتحرير وسنعمل على استكمال التحرير إن شاء اهللا تعالى في                  

  .كل أرضنا المحتلة
االنسحاب الصهيوني هو انسحاب جزئي بالنسبة لنا، فغزة وشمال الضفة          ): كتائب شهداء األقصى  (أبو جعفر   • 

الغربية هي جزء من بالدنا المحتلة، وعليه نحن ننظر لهذا االنسحاب على أنه انسحاب جزئـي ومـن حقنـا                    
  .مواصلة مقاومتنا، فالطريق طويلة ولن ننسى باقي بلداتنا وبالدنا التي يدنسها االحتالل

ة الفلسطينية وجاء   ننظر إلى االنسحاب أنه جاء تحت ضربات المقاوم       ): لجان المقاومة الشعبية  (عامر قرموط   • 
ليدحر االحتالل دحراً دون قيد أو شرط، ونحن كفصائل مقاومة فلسطينية ال يوجد بيننا وبين االحتالل أي اتفاق                  
وسنواصل عمليات المقاومة حتى دحر المحتل عن أرضنا الفلسطينية وتحرير أقصانا وإقامة دولتنا على كامـل        

  .التراب الفلسطيني بإذن اهللا
ننظر إلى هذا االندحار نظرة النصر المبين على أيدي المقاومة، فهذا االنـسحاب  ): سرايا القدس(  أبو عبد اهللا  • 

كان نتاج المقاومة وشدتها على المحتل، وهذا ما أثبتته دماء الشهداء التي سالت وتدفقت مـن أجـل التحريـر                    
لتحرير لكافة مدننا وقرانا وقدسـنا   والنصر المبين، ونحن على موعد إن شاء اهللا الستكمال المعركة واستكمال ا           

  .المباركة
  كيف سيكون تأثير االنسحاب الصهيوني عليكم كفصائل مقاومة؟-
إن انسحاب االحتالل هو ثمرة لتضحيات الشهداء وفي مقدمتهم القادة الشهداء الذين ضحوا بدمائهم              : أبو عبيدة • 

ا على اآلالم والجراح، وصبر األسرى علـى        رخيصة في سبيل اهللا وفي سبيل وطنهم، يأتي نتيجة لصبر شعبن          
فقدانهم حريتهم في سبيل وطنهم وأهات الجرحى والثكالى والمحرومين، وتضحيات شعبنا هي التي أدت إلـى                
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هذه الثمرة، وبالتالي نحن ندعو جميع فصائل شعبنا والسلطة الفلسطينية إلى االلتفاف حول برنـامج المقاومـة                 
  . مواجهة العدو الصهيونيألنه هو البرنامج الناجح في

االنسحاب لن يؤثر علينا بشيء سوى فرحة النصر التي حققناها بدماء شـهدائنا األبطـال الـذين                 : أبو جعفر • 
  .قدموا أعز ما يملكون وهم يسطرون أروع المالحم على مشارف وداخل المغتصبات الصهيونية

اومة على االحتالل وكل أشكال الهمجية الصهيونية       هذا يعني لنا االنتصار وانتصار خيار المق      : عامر قرموط • 
التي مورست بحق شعبنا في الضفة والقطاع، نحمد اهللا على هذا االنتصار الذي جاء عبر التضحيات الجسيمة                 
التي قدمها شعبنا الفلسطيني خالل الفترة الماضية، أما تأثير ذلك علينا فهذا يضخ فينا دماء جديدة نحو التحرير                  

  .كامل بإذن اهللاوالنصر ال
تأثير ذلك علينا ال يوصف، فالفرحة غامرة وسنحتفل بهذا النصر والعيد للمقاومة، وهذا النـصر  : أبو عبد اهللا  • 

  .يزيد ويرفع من معنوياتنا ويزيد من رغبتنا للسير نحو تحرير باقي أرضنا المحتلة
  ح سوى سالح السلطة؟ما هو مصير مقاومتكم وسالح المقاومين في ظل الحديث عن أنه ال سال-
كتائـب  (الفرار الصهيوني من القطاع ليس هو نهاية المطاف، ونحن سنحتفظ بالجناح العسكري             : أبو عبيدة   • 

وقوته بل سنسعى لزيادة قوة جناحنا العسكري ألن كتائب القسام إنما وجدت مـن أجـل تحريـر كـل       ) القسام
ط من األرض المحتلة وبالتـالي سـنحتفظ بالجنـاح          األرض الفلسطينية وليس قطاع غزة، والذي هو جزء بسي        

العسكري، ولن يستطيع أحد أن يوقف عملنا ما دام هناك أي شبر محتل من أرضنا الفلسطينية لذا ال بـد مـن                      
  .وجود مقاومة

ثم أين كان سالح السلطة في مواجهة االحتالل الصهيوني على مدى سـنوات المقاومـة، إذا أرادت الـسلطة                   
ا لحماية مؤسسات الشعب الفلسطيني فهذا جيد، لكن سالح المقاومة هو سـالح شـرعي فـي                 استخدام سالحه 

الساحة الفلسطينية ولن يستخدم يوماً من األيام في أي معركة جانبية أو أي فوضى، وسـالح المقاومـة كـان                    
  .موجهاً فقط لالحتالل وسيبقى كذلك، لذلك ال يمكن أن نتحدث عن تسليم سالحنا أو نزعه

كتائب شهداء األقصى لن تلقي السالح ولن تُحل وستمضي في مقاومتها عبر إمداد إخواننا بالضفة               :  جعفر أبو• 
  .الغربية بالمال والسالح وحتى الرجال لو سنحت الفرصة

بعد االنسحاب من القطاع المشوار طويل وال زالت أرضنا وقدسنا محتلة وما زال قطاع غزة               : عامر قرموط • 
الجتياح وعودة قوات االحتالل في حال أي طارئ، وهذا السالح ال بد أن يبقى في يد المقاومة،                 مهدداً بعمليات ا  

  .ونحن في ألوية الناصر صالح الدين لن نسلم سالحنا وسيبقى في أيدينا للدفاع عن شعبنا
 وال بد من    مصير المقاومة في قطاعنا الحبيب هو التجهيز لنصر آخر، اآلن نحن نحرر القطاع،            : أبو عبد اهللا  • 

أن نعد العدة للمعركة القادمة الستكمال التحرير، وتخليص باقي أرضنا من العدو الغاصب، لذا سـالحنا بـاق                  
وسنزيده قوة ولن نفرط به مادام هناك شبر واحد من أرضنا محتالً، وستكون هذه المرحلة مـستغلة للتـدريب                   

  .الجيد لتكوين جيش نظامي منظم ومدرب جيداً
  بار هذا االنسحاب أولى ثمرات المقاومة الفلسطينية التي امتدت لسنوات طويلة؟هل يمكن اعت-
، حيث يخرج   1967نعم بالتأكيد هذا االنسحاب الصهيوني يعتبر األول من نوعه منذ احتالل عام             : أبو عبيدة • 

ج بـإذن اهللا  العدو الصهيوني من أرض فلسطينية بالمقاومة، ألنه لم يعد يتحمل المكوث في قطاع غزة، وسيخر        
  .من كل أرضنا بالمقاومة كذلك

غزة تحررت بدماء الشهداء ولم تحرر بمفاوضات، غزة حررت بسواعد مقاومينا لم تحرر علـى               : أبو جعفر • 
يد الخونة، ونقول للشهداء والجرحى وأسرى الحرية والمبعدين هنيئاً لكم ما ضحيتم هنيئاً لكم وغداً ترفع أعالم                 

ت، هنيئاً لكم يا شهداء فلسطين وقادتها العظام الشهيد القائد ياسر عرفات والشهيد القائـد        فلسطين فوق المغتصبا  
أحمد ياسين والشهيد القائد فتحي الشقاقي والشهيد القائد إسماعيل أبو القمصان، هنيئاً لكم ما نلـتم يـا أبطالنـا                    

  .وقادتنا
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  الفلسطينية؟بعد االنسحاب هل من الممكن أن نرى كوادركم في أجهزة األمن -
هناك مباحثات بشأن قضية االنضمام لألجهزة األمنية، لكن هذه المباحثـات لـن تجعلنـا نملـك                 : أبو جعفر • 

المناصب بل سنبقى كما نحن جنوداً نخدم الوطن ونحمي أبناء شعبنا ونقدم التضحيات، فلن نسلّم سالحنا ولـن                  
  .تحل الكتائب بانضمامنا للسلطة

ة في السلطة الفلسطينية وأجهزتها األمنية مشاركة طبيعية، وحق طبيعي لكل أعضاء            المشارك: عامر قرموط   • 
  .وقادة المقاومة، وهذا ليس له عالقة بالبندقية

دخول األجهزة األمنية ليس غايةً عندنا، لكن نحن نريد أن يكون لكـل مقاتـل منـا دور فـي                    : أبو عبد اهللا  • 
أما األجهزة األمنية والعمل فيها نحن ال ننظر إليهـا بأهميـة            التحرير، وضرب العدو الصهيوني هنا وهناك،       

كبيرة، إنما ننظر كيف سنكون في المرحلة القادمة وكيف سنحافظ على مقاتلينا ونعدهم جيداً للمعركة القادمـة                 
وكيف نواصل مقاومتنا للعدو الصهيوني وخروقاته في القطاع إن هو أقدم على ذلك من عمليـات اجتيـاح أو                   

  .لاغتيا
  1/9/2005فلسطين المسلمة 

  
 ..قادة حماس العسكريون

  أحمد الربعي
ما الذي يدفع حركة حماس إلعالن أسماء وصور قادتها العسكريين في قطاع غزة، مع معلومات كاملة عـنهم                  
وعن أسرهم؟ ثم لماذا تنشر أمام كل اسم المدة التي قضاها في سجون إسـرائيل وسـجن الـسلطة الوطنيـة                     

  الفلسطينية؟
واضح أن حماس تعيش أزمة بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، فالحركة لم تكن تتحدث إال بلغة العنف                  
والجهاد، وكل قادتها والمتحدثون باسمها ال يجيدون غير هذه اللغة، فما الذي يمكن أن يقوله قادة الحركة فـي                   

لسطينيون أنفسهم في القطاع أمـام تحـديات   ، ووجد الفمواجهة مرحلة جديدة تم فيها انسحاب إسرائيل من غزة 
إعادة البناء، وإصالح ما دمره االحتالل، والبحث عن لقمة الخبز واألمل بتحسن الخدمات الصحية والتعليميـة                

  .وغيرها
بيان حماس فيه من الحماسة الشيء الكثير، ولكنه خال من أية مضامين سياسية، وهو يحاول اإليحاء للمواطن                 

 غزه تم تحريره على يد حماس، وأن هؤالء القادة الذين نشرت أسـماؤهم وصـورهم، هـم                  العادي أن قطاع  
 ولالنتفاضة التي ساهم فيها أطفال الحجـارة        محررو الشعب الفلسطيني، مع تجاهل تام لكل تضحيات اآلخرين        

  .الذين ال ينتمون إلى أي تنظيم سياسي، وتجاهل لكل الجماعات الفلسطينية األخرى
تحقيق مكسب سياسي، باإليحاء بان حماس وقادتها هم من حرروا القطاع، حتى لو كـان مقابـل                 هل المطلوب   

ذلك تعريض حياة هؤالء القادة للخطر على يد إسرائيل؟ وهل المطلوب من خالل نشر مدة سجن هؤالء القـادة               
ة للـسلطة   في إسرائيل وفي سجون السلطة، اإليحاء بأن حماس تقاتل على كل الجبهات وأنهـا كانـت ضـحي                 

  . الوطنية الفلسطينية وسجونها، مثلما هي ضحية إلسرائيل
حماس تريـد أن تـوحي      وكان واضحا من البيان، الذي نشره محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام، أن               

للناس بأنها قادرة على محاربة إسرائيل والسلطة، حيث يقول البيان إننا لن نتخلى عن سالحنا وسـنقوم بـالرد                   
  . كل من يهاجمنا إن كانت السلطة أم إسرائيلعلى

والقوى التي حركت   في اللحظات الحاسمة في التاريخ ال يمكن للكالم العاطفي واإلنشائي أن يخلق حالة جديدة،               
، أمـا   التاريخ هي تلك التي تدرك أن لكل مرحلة سياسية لغة ومصطلحات ومطالب تتفق مع هـذه المرحلـة                 

  .تضخيم الذات واحتكار الساحة واحتكار الحقيقة، فهو سلوك يخلو من الحكمةاستمرار إطالق الشعارات و
  5/9/2005الشرق األوسط 
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