
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
  

      الصفحة
     :ية الرئيسااألخبار
  3 وحدات سكنية جديدة في أريئيل .1
  4  محاولة اغتيال أحد قادة القسام .2

    
    :السلطة

  5   جولة ميدانية في مستوطنات غزة  .3
  5  قريع وولفنسون بحثا متابعة االنسحاب من غزة .4
  5  احتفال لمنظمة التحرير في الرشيدية .5
  5  ال توجد مواعيد محددة لتسلم المستوطنات: عباس .6
  6   التعليم في القدس يعاني من جراء الجدار :قريع  .7
  6   موعد المرحلة الثالثة من االنتخابات المحلية .8
  6 تشكيل لجنة مشتركة من فتح وحماس: االنتخابات التشريعية .9

   
    : المقاومة

  7  تصريحات الداخليةكتائب شهداء األقصى ترفض  .10
  7   حماس تؤكد مشاركتها في الحوار الوطني بالقاهرة  .11
  7   الفصائل تنفي صلتها باالشتباك بين الجيش اللبناني ومطلوبين  .12
  7    يزور الحريريوفداً مركزياً من قيادة التحالف الفلسطيني .13
  8   جنوب لبنانوفد من الجهاد يجول في القرى المحررة .14
  8 تشكيل لجنة عليا من االمناء العامين: الفصائل .15
  8   مجموعات فتح العسكرية ترفض القاء السالح .16
  8   لمحلية تنهي استعداداتها لخوض االنتخابات احماس .17
  9   تعامل الشرطة مع العمال الغاضبين خاطئ:حماس .18
  9 الجهاد تشير إلى إمكانية المشاركة في االنتخابات التشريعية .19

 127  العدد -   6/9/2005: التاريخ



 

 2

    
    :األرض، الشعب

  9   االحتالل يسرق أشجار زيتون ونخيل دير البلح .20
  9  اشتباكات بين الشرطة وعمال عاطلين عن العمل .21
  10  حصيلة اإلرهاب الصهيوني خالل الشهر الماضي .22
  10   الطلبة المقدسيون يتظاهرون .23
  10  كان للقاء البابا إلى الفاتي ..رئيس بلدية بيت لحم .24
  10  درس الحاالت االجتماعية المستحقة لإلعفاء من الرسوم .25
  10   تعويض المؤسسات تطالب بإلغاء قانون منع  .26
  11 حالة من التوتر والغليان تسود في أوساط المعتقلين .27

    
    :ن اإلسرائيليالكيا
  11    تقر بفشلها في منع حماس من المشاركة في االنتخابات التشريعيةإسرائيل .28
  11   اسرائيل تتحدث عن تسوية قريبة محتملة بشان المعابر  .29
  12  مصر تنفيو ...مبارك سيزور شارون في مزرعته: شالوم .30
  12 شالوم يلغي زيارة للسويد .31
  12  المحكمة العليا تمنع هدم الكنس في مستوطنات غزة .32
  13  ! ال ترحموا اي فلسطيني مهما آلف األمر: موفاز لجنوده .33
  13   أمر بقتَل مدنيين عزلتات اإلسرائيلية أعطالقوَّ .34

    
    :اقتصاد

  13   سهم بديكو يقود مؤشر القدس لمستويات قياسية جديدة  .35
  14   حجم مساهمة برنامج إنعاش في تمويل االستثمارات .36
  14  ماع عربي لالستثمار في مجال البيئةفلسطين تشارك في اجت .37
  14  األردنافتتاح معرض لمؤسسات المجتمع المدني في مخيمات .38
    

    :ثقافة
  14  العالم كما تراه واشنطن  .39
    

    :عربي، إسالمي، دولي
  15   ين في األردنالفصل يصعد مخاوف التوط .40
  15   نرفض أي تطبيع مع إسرائيل : مسؤول جزائري .41
  16  !!المغرب يستقبل وفوداً سياحية صهيونية .42
  16   لزيارة بلدها األمشالومالرئيس التونسي يدعو والدة  .43
  16   األردن ينفي وجود زيارة مقررة للملك عبداهللا إلى إسرائيل ورام اهللا .44
  16   ضمان السالم العادل والدائم بإقامة دولة فلسطينية: العاهل األردني .45
  17 عامالً أردنياً في المعتقالت اإلسرائيلية170 .46



 

 3

  17  مبارك يؤكد التحرك لتنفيذ خارطة الطريق .47
  17  شارونبوش يطالب األوروبيين والعرب باالمتناع عن الضغط على  .48
  17 المانيا تحظر مجموعة ترتبط بحماس .49
  18 ن لتحريك الخريطةوزير الخارجية الفرنسي يزور فلسطي .50
  18    موسكو تؤكد ان حماس ليست إرهابية .51

    
    : وحواراتمقاالت

  18   أزمات إسرائيل السياسية وتأزم عملية التسوية .52
  20  المقاومة وسالح المقاومة .53
  22  لمواجهة تحديات ما بعد االنسحاب من غزة .54

    
  23  كاريكاتير

***  
  وحدات سكنية جديدة في أريئيل

أعلن بويم أن وزارة الدفاع اإلسرائيلية أقـرت        : 6/9/2005األيام الفلسطينية    في   كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   
 أريئيل، إال أن مكتب شارون عاد ونفى هذه األنباء، مشيرا            آالف وحدة استيطانية جديدة في     3مخططات ببناء   

 وحدة استيطانية في هذه المستوطنة وأن ال صحة لألنباء التي تحـدثت عـن             117إلى أنه تم سابقا إقرار إقامة       
وأشار بويم إلى أنه تم مؤخرا مطالبة المقاولين بتسريع وتيرة أعمال بناء جدار الفـصل،               .  آالف وحدة  3إقامة  
دا أن بناء الجدار حول الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة سينتهي في العام القادم على أن يتم اسـتكمال                   مؤك

ـ   .بناء الجدار في محيط القدس نهاية العام الجاري         هـذا إن قرار الحكومة اإلسرائيلية     : األيام وقال عريقات ل
 آالف عقبة آمام تحقيق رؤيـة بـوش بإقامـة           3 آالف عقبة جديدة أمام عملية السالم و       3إنما هو بمثابة وضع     

لتوسيع معاليه أدومـيم    ) e1(في الوقت الذي أعلن فيه أولمرت تجميد بناء المشروع االستيطاني           : وقال .دولتين
 في حال تنفيذ هذا المخطط فإنه سيكون من شأنه تـدمير            :وأضاف . جديدة  عن مخططات استيطانية   بويميعلن  

عملية السالم والعودة إلى عملية سالم ذات معنى، ولذلك فإننا نطلب من بوش التدخل              كل الجهود الرامية إلنقاذ     
 من اعتقد أنه ستكون هناك فك ارتباط آخـر فـي            :وقال .شخصيا من أجل وقف تنفيذ هذا المشروع التدميري       

  ال علم لـدى مكتـب رئـيس        :وفي وقت الحق أصدر مكتب شارون بيان قال فيه         .الضفة بعد غزة فقد أخطأ    
ثمة رسالة واضـحة    : وقال بويم  . آالف وحدة في أريئيل    3الوزراء ووزارة الدفاع بالمصادقة المزعومة لبناء       

للغاية في اإلعالن عن مخطط البناء في أريئيل وهي أنه على عكس فك االرتباط من غزة فإن أريئيل هي جزء                    
طور وسيحصل على الغالف األمنـي       االستيطان في الضفة سيتعزز ويت     :ال يتجزأ من دولة إسرائيل، وأضاف     

وأكد موقع يديعوت أحرونوت أنه بعد فك االرتباط يجري العمل على اإلعداد ألعمال بناء أخرى في                 .المطلوب
بين القدس ومعاليـه     ) e1( في بلدية معاليه أدوميم بدأوا في إخراج مخططات البناء في منطقة             :الضفة، وقالت 

 ألفا إضـافة إلـى      15 وحدة سكنية جديدة ليستوطن فيها قرابة        4000 و 3500أدوميم من اإلدراج لبناء ما بين       
 ألف دونم وسيطلق على الضاحية االستيطانية       12تبلغ  ) e1( إن مساحة منطقة     :المستوطنين الحاليين، وأضافت  

يه أدومـيم    التوقعات الديمغرافية تفيد بأن عدد المستوطنين في معال        :وتابعت .التي ستقام فيها اسم نوفيه أدوميم     
  . ألف مستوطن71 سيبلغ 2020وحدها بحلول العام 

بويم غمز من قناة المتمردين على       أن   الناصرة أسعد تلحمي   نقالً عن مراسلها في    6/9/2005الحياة  وأضافت  
يجدر بهؤالء ان يأتوا الى هنا ليدركوا حجم المسؤولية التاريخية في الحفاظ على             : شارون في حزب ليكود وقال    
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وكشف رئيس ارييل رون نحمان ان       .االستيطانية فيما التشرذم داخل ليكود يمس بقدرتنا على تحقيق ذلك         الكتل  
شارون كان وراء إقرار بناء الوحدات السكنية الجديدة بعدما أمر بازالة العقبات البيروقراطية في غضون شهر                

 ألفـاً خـالل     30 الى   18 ارييل من    وتوقع ان يرتفع عدد المستوطنين في     . التي تعترض المصادقة على البناء    
   .سنوات
ان اسرائيل قامت، منذ مطلع العام الجاري، من  حركة سالم اآلن هتقول ما 6/9/2005 48موقع عرب وأورد 
 . وحدة اسكان جديدة في المستوطنات3980ببناء 

محيطة بالقدس  وحظي تصريح بويم بدعم من قبل وزيرة المعارف لفنات التي اجتمعت برؤساء المستوطنات ال             
وحسب . الشرقية وناقشت معهم مخطط توسيع االستيطان خاصة في المنطقة الممتدة بين معاليه ادوميم والقدس             
 بات 1-ما نقلته يديعوت احرونوت عن بيني كشريل، رئيس مجلس معاليه ادوميم فان مخطط البناء المكنى إي                 

وفـي   . يعطي الضوء االخضر للبـدء بتنفيـذه       ن شارون ال  أجاهزا وحصل على كل التراخيص المطلوبة اال        
تصريحات ادلت بها لفنات دعت شارون الى استغالل ما اسمته شباك الفرص المساند السرائيل بعد تنفيذ فـك                  

وقالت ان علـى اسـرائيل       .االرتباط، واتخاذ القرار الذي تعتبره سيحافظ على القدس ويعزز البناء من حولها           
وادعت ان اسرائيل دفعـت     . 1- الواليات المتحدة معارضة تنفيذ المخطط إي        مواصلة البناء حتى لو واصلت    

ثمنا باهظا من خالل خطة فك االرتباط ويجب ان يكون المقابل لذلك توسيع البناء في معاليه ادومـيم دون أن                    
  .تتعرض اسرائيل الى اي ضغط اميركي

ضه اجراء اي تغيير على الوضع السياسي اكد شارون، تمسكه بسياسة البناء في المستوطنات في الضفة ورفو
واوضح سياسته االستيطانية هذه في اطار . للقدس التي قال انها ستبقى عاصمة اسرائيل الى أبد اآلبدين

تصريحات ادلى بها، مساء امس، خالل لقاء انتخابي مع عشرات رؤساء ونواب رؤساء السلطات المحلية، 
تناقضة التي تبادلها وزراء ونواب وزراء حكومته، بشأن  توسيع وقال معقبا على جملة من التصريحات الم

  .أريئيل ، انه ال يجب الحديث وانما البناء، ونحن نبني دون ان نتحدث
  

 محاولة اغتيال أحد قادة القسام
 اخرون 30 علي االقل واصيب استشهدوااربعة اشخاص أن : غزة ـ اف ب6/9/2005 القدس العربي نشرت

في انفجار وقع في منزل ناشط في حركة حماس في مدينة غزة حسبما افادت مصادر امنية بجروح مساء امس 
 .واستشفائية فلسطينية

مصدر من مستشفى الشفاء في غزة أفاد أن الشهداء رجالن أن  6/9/2005الخليج اإلماراتية  وأضافت
وقال شهود إن  .د الضحاياوامرأتان، وان عدداً من الجرحى اصاباتهم بالغة، وهناك نساء واطفال في عدا

  .المبنى الذي وقع فيه االنفجار يعود لعائلة الحاج عليان فرحات
 مشير المصري معلوماتنا النهائية تقول ان مروحية صهيونية من طراز ما قاله 6/9/2005 السفير  وأوردت

نان منهم على االقل قتل اربعة اشخاص، اثف. اباتشي اطلقت صاروخا على المنزل، مستهدفة االفراد في داخله
يتحمل وس.  يثبت هذا االمر مجددا، ان سياسة االغتياالت الصهيونية القذرة مستمرة،اضاف. اعضاء في حماس

  .العدو المسؤولية الكاملة عن النتائج، والعقاب على الجريمة الجديدة ال مفر منه
وقال ان تحقيقا فتح لتحديد . دثمحمود عباس أسفه لوقوع هذا الحا عن 6/9/2005 النهار اللبنانية ونقلت

  . أسبابه وظروفه
الناطق اإلعالمي لكتائب الشهيد عز الدين القسام، أكد أن  أن 6/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم وجاء في

قوات االحتالل حاولت مساء أمس اغتيال أحد كوادرها بقصف منزله في حي الشجاعية بغزة، نافياً إصابة 
وصل إلى المشفى في وقت الحق جثمان شهيد كان تحت األنقاض، و. ب القسام، محمد الضيفالقائد العام لكتائ
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 عاما 35 عاما وهدى فرحات 25ليرتفع  عدد الشهداء إلى خمسة، وعرف من بين الشهداء سامية فرحات 
  . عاما20والشاب خالد سعد 

  
  جولة ميدانية في مستوطنات غزة  

من الجانبين  الفلسطيني واالسرائيلي دث امني فلسطيني ان قادة عسكريين اعلن متح :  وكاالت االنباء-غزة 
وقال توفيق  . قاموا للمرة االولى امس بجولة ميدانية في مستوطنات غوش قطيف التي اخليت من المستوطنين

 ،واضاف ان اجتماعا عقد. ابو خوصة انه تم خالل الجولة تفقد المنشات والطرق المؤدية الى المستوطنات
وحضر . حضره من الجانب الفلسطيني اللواء سليمان حلس والعقيد جمال كايد وضباط ارتباط من الجانبين

واوضح ابو خوصة  .اللقاء من الجانب االسرائيلي الجنرال افيف كوخافي قائد الجيش االسرائيلي في قطاع غزة
 ة التفاصيل وتسلم الخرائط الجويةلالتفاق على بقي قد لقاء اخرعند معبر بيت حانونعانه تم االتفاق على 

وقال متحدث باسم الجيش االسرائيلي ان الهدف من الجولة  .للمناطق التى سوف ينسحب منها االسرائيليون
  .المشتركة تفقد المناطق التي تم اخالؤها لتقدير االحتياجات االمنية فيها

6/9/2005 الدستور  
  

  .قريع وولفنسون بحثا متابعة االنسحاب من غزة
خر االستعدادات الفلسطينية والمقترحات آمس أ بحث احمد قريع مع جيمس ولفنسون : اف ب-رام اهللا 

االسرائيلية لالنسحاب االسرائيلي من غزة وشمال الضفة الغربية وخاصة الردود االسرائيلية في قضية معبر 
ا يمثله كمقياس لالنسحاب من شدد ولفنسون على اهمية معبر رفح لما له من اهمية رمزية سياسية ولمف. رفح

  . غزة، معتبرا ان استمرار الوجود االسرائيلي يعني استمرار االحتالل وعدم خروجه من قطاع غزة
وقال قريع ان الموقف الفلسطيني ثابت ويجب ان يكون معبر رفح تحت السيطرة الفلسطينية ومعبرا فلسطينيا 

  .مصريا مع موافقتنا على تواجد طرف دولي ثالث
6/9/2005 دستورال  

 
  احتفال لمنظمة التحرير في الرشيدية

اقامت منظمة التحرير الفلسطينية في مخيم الرشيدية احتفاالً لمناسبة االندحار االسرائيلي عن غزة وحضره 
ودعا حب اهللا في كلمته . النائب حسن حب اهللا وسلطان ابو العينين وعدد من قيادات الفصائل الفلسطينية

لفلسطينيين الى ان يدركوا خطورة المرحلة  المقبلة في ظل القرارات الدولية التي تصدر عن االمم اللبنانيين وا
سيبقى هذا النصر ناقصا ما لم يتم : وقال ابو العينين. المتحدة باشراف اميركي لمصلحة االهداف االسرائيلية

ي االساس على ارضنا في غزة، جالء كل آثار االحتالل الصهيوني من كل بقعة  من ارضنا الفلسطينية، وف
وما دام االحتالل جاثما على ارضنا، فلتبق المقاومة وستبقى، وسيبقى رصاصنا يطارد قطعان المستوطنين 

  . ورجس االحتالل الصهيوني
6/9/2005النهار اللبنانية   

  
  ال توجد مواعيد محددة لتسلم المستوطنات: عباس
اعيد رسمية لتسلم المستوطنات المخالة من الجانب اإلسرائيلي، عباس، إنه ال توجد حتى اآلن مو محمود قال

 أن عباسونفى  .ولكن ربما يكون االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة في الخامس عشر من الشهر الجاري
حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد : يكون قد تحدد موعد للقائه مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي أرئيل شارون، قائالً

نحن نريد أن تكون عملية استالم المواقع التي سينسحب عنها االحتالل : وقال قريع. هذا اللقاءموعد ل
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. ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية ستستكمل غداً في اجتماعها مناقشة هذا الموضوع. اإلسرائيلي شفافة ودقيقة
تماعها الذي تم تحديده مسبقاً لهذا وأعرب عن أمله في أن تتمكن لجنة المتابعة الوطنية واإلسالمية من عقد اج

الغرض، داعياً الجميع ألن يكون على أهبة االستعداد للحظة الحاسمة، وهي لحظة التسليم واالستالم، من أجل 
وعن كيفية تعامل السلطة الفلسطينية مع الكنس اإلسرائيلية التي بقيت كما  .حصر كل شيء على أرض الواقع

ال نريد لها أن تبقى عندنا ألنها ستثير الكثير من المشاكل، معرباً عن : ل أبوعالءقاوهي عليه اآلن في مكانها، 
  . أمله في أن تتخذ الحكومة قراراً بهدمها وإزالتها لتفادي أية مشاكل قد تحدث مستقبالً

6/9/2005األيام الفلسطينية   
  

   التعليم في القدس يعاني من جراء الجدار :قريع 
د احمد قريع امس، أن السلطة الوطنية لن تقبل اية إجراءات اسرائيلية من شأنها تقييد أك :كتب فادي العاروري

حركة المواطنين ومنعهم من التنقل بحرية، جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي عقده قريع عقب ترؤسه جلسة 
م في وبشأن المشكالت التي يعانيها قطاع التعلي .خاصة للحكومة خصصت لبحث اوضاع التعليم في فلسطين

أكد قريع أن التعليم في القدس يعاني من ذات المشكالت والمصاعب التي تعانيها القدس عموما  المدينة المقدسة
  جراء الحصار والجدار، 

6/9/2005األيام الفلسطينية   
 

  موعد المرحلة الثالثة من االنتخابات المحلية 
لجنة العليا لالنتخابات المحلية جاهزة إلجراء قال الدكتور حسين األعرج، وكيل وزارة الحكم المحلي، إن ال

 موقعاً انتخابياً بين مجلس بلدي وقروي يوم الخميس التاسع والعشرين من أيلول الحالي 104االنتخابات في 
وذكر األعرج أن تغيير القانون  . مجلساً سيتم اختيار أعضاء لجانها بالتزكية22وأن من بين تلك المجالس 

إلرباك في المجتمع المحلي بعد تغيير النظام من انتخاب األفراد إلى انتخاب القوائم وأن هذا أحدث حالةً من ا
يحتاج إلجراء تغييرات وتعديالت فنية في البرامج وأنظمة الحواسيب ألن هذه المرحلة تختلف بالكامل عن 

  .المرحلتين األولى والثانية
6/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
  تشكيل لجنة مشتركة من فتح وحماس :  التشريعيةاالنتخابات

ندرك أن ثمة ضغوطات دولية وإسرائيلية تمارس لمنع حماس من :  أبو زهري في لقاء خاص معه ساميقال
المشاركة في االنتخابات التشريعية ونأمل أال تتقاطع معها السلطة ألنه حق ال يمكن مصادرته، مؤكداً أن هذه 

وشدد على أن أي تعطيل  .ي داخلي ال عالقة ألي من األطراف والجهات الخارجية بهاالنتخابات شأن فلسطين
إلجراء االنتخابات أو لمشاركة حماس فيها لن يقود إال إلى مزيد من الفوضى والتراجع وعدم الثقة في 

  .العالقات الداخلية كما سينعكس سلباً على مجمل الوضع الفلسطيني
اصلة في حماس لخوض االنتخابات حيث بلغت مراحلها األخيرة دون أن يكشف وأشار إلى أن االستعدادات متو

عن أبرز المرشحين لها من حركته أو نية حماس دعم مرشحين مستقلين ضمن نظام الدوائر االنتخابية، وحول 
محمود الزهار .عبد الرحمن حمد وعن حماس د.اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها مؤخراً ويرأسها عن فتح د

أوضح أن مهامها ترتكز على وضع تصور مشترك لضمان نزاهة االنتخابات وشفافيتها وحماية أعضاء اللجان 
االنتخابية من الوقوع تحت تأثير ضغوطات محتملة عالوة على دورها الخاص بوضع ضوابط لضمان سير 

  .االنتخابات بعيداً عن أية إشكاالت من شأنها تعكير أجواء هذه االنتخابات
5/9/2005 - أمين-رنت لالعالم العربي اإلنت  
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  تصريحات الداخلية كتائب شهداء األقصى ترفض 
 والذي يتهم 4/9رفضت كتائب شهداء األقصى بشدة التصريحات الصادرة عن بيان وزارة داخلية السلطة 

 .داخليةحركة حماس بالعمل على إثارة الفتنة، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تقود شعبنا المجاهد لحرب 
إن مجاهدينا هم أكبر من هذه التصريحات الهزيلة التي تطلقها وزارة الداخلية : قالت كتائب شهداء األقصىو

وقادة السلطة الفلسطينية، فسالح المقاومة وقادة المقاومة لم يكونوا يوماً يفكرون بتوجيه سالحهم لصدور أبناء 
ء القادة وسالح المقاومة أروع المالحم علي حدود الوطن شعبهم من السلطة الفلسطينية، بل دوماً سطروا هؤال

في ظل تغيب لسلطتنا التي ال نراها إال تستنكر العمليات االستشهادية وإطالق الصواريخ التي لطالما أذاقت 
 أن حركة حماس وذراعها العسكري  ما هو إال فصيل ضحى وقدم الكتائب توأكد .العدو الصهيوني الويالت

  .قي فصائلنا المغوارةقادته مثل با
5/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
  حماس تؤكد مشاركتها في الحوار الوطني بالقاهرة  

  ستشارك في جلسات الحوار الوطني التي ستعقد فيحماسأكد سامي أبو زهري امس على أن :  د ب-غزة
 خالل ندوة عقدتها مؤسسة التجمع وربط أبو زهري .القاهرة بعد االنسحاب االسرائيلي الكامل من قطاع غزة

نقابة المحامين بمدينة غزة نجاح لقاء القاهرة بحل قضية االسرى وخروج المعتقلين  للحق الفلسطيني في مقر
وستبذل كل  واضاف أن حماس استنفذت كافة االساليب السلمية لالفراج عن االسرى .من سجون االحتالل

  .لمبادلتهم باالسرى خطف جنود اسرائيليينالوسائل الممكنة لتحريرهم وفي مقدمتها 
6/9/2005 الدستور  

  
  الفصائل تنفي صلتها باالشتباك بين الجيش اللبناني ومطلوبين 

عقدت قيادة المقاومة الفلسطينية في منطقة شمال لبنان أمس اجتماعاً طارئاً أكدت على إثره أن ال عالقة ألي 
اوي مساء األحد، مؤكدة أن ما جرى تسريبه عن حصول اشتباك من الفصائل باإلشكال األمني قرب مخيم البد

ودعت وسائل اإلعالم إلى التدقيق بأي خبر .  الصحة تماماعنبين الجيش اللبناني وأبناء مخيم البداوي عاٍر 
اءات وأكدت القيادة الفلسطينية أن للجيش اللبناني وكل القوى األمنية اللبنانية الحق باتخاذ كل اإلجر. قبل إعالنه

 الفلسطيني -والتدابير الكفيلة بضبط األوضاع، وشددت على رفع الغطاء عن أي مسيء يخل باألمن اللبناني
  .المشترك

6/9/2005البيان   
  

    يزور الحريريوفداً مركزياً من قيادة التحالف الفلسطيني
اللقاء مع الوفد الفلسطيني جملة استقبلت النائبة بهية الحريري وفدا مركزيا من قيادة التحالف الفلسطيني وتناول 

ولخص اسامة حمدان ما دار في اللقاء بأن للفلسطينيين في . من القضايا التي تهم الشعبين اللبناني والفلسطيني
لبنان قضية اساسية هي ان يعودوا الى ارضهم ووطنهم فلسطين، وهم ليسوا طرفا في اي مشكلة في لبنان ولن 

بدأنا ننتقل : وقال. ، بل حرصاء على توفير المناخات التي تخدم قضيتهم المحقةيكونوا سببا لمشكلة في لبنان
ونرى ان للحكومة اللبنانية دورا اساسيا في االشراف على هذا بوضع الالجئين من ملف امني الى سياسي، 
عياتها على الفتا الى ان هناك معاناة فلسطينية ال تقتصر تدا. الملف، فهي مرجعيتنا وصاحبة القرار السياسي

المخيمات الننا نسيج واحد، ونحن جميعا معنيون بتخفيف المعاناة في سياق قانوني تشريعي وليس في سياق 
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واكدت النائبة الحريري ان تناول الوضع الفلسطيني لم يعد من زاوية امنية، بل ان . اجرائي يتغير بعد ايام
 لبنانية وفلسطينية  ،لخارجية، منوهة بتعاطي جميع القوىالعنوان هو القضية السياسية، ولهذا الملف تداعياته  ا

   .مع هذا الموضوع
6/9/2005النهار اللبنانية   

 
   جنوب لبنانوفد من الجهاد يجول في القرى المحررة

 . جال وفد من كوادر حركة الجهاد على عدد من القرى المحررة وشملت الجولة بوابة فاطمة ومعتقل الخيام
6/9/2005السفير    

 
 تشكيل لجنة عليا من االمناء العامين: الفصائل

اتفق فاروق القدومي والفصائل الفلسطينية، خالل اجتماع في دمشق امس بغياب حركة الجهاد اإلسالمي، على 
تشكيل لجنة عليا من االمناء العامين لفصائل المقاومة تقوم بتفعيل منظمة التحرير وبمتابعة تنفيذ ما تم االتفاق 

حوارات القاهرة وقال القدومي إن االجتماع كان ناجحا وإن المجتمعين تدارسوا أوضاع الساحة عليه في 
الفلسطينية والتحديات واالخطار المحدقة بها والمسؤوليات المترتبة عليها خاصة بعد اندحار االحتالل 

ومي بعد اسبوعين للعمل الطاهر إن هذه اللجنة ستجتمع مع القدماهر وقال . واالستيطان االسرائيليين عن غزة
واوضح الطاهر انه تم االتفاق على تفعيل دور فلسطينيي الشتات  .على وضع تصور شامل آللية عملها
  . واستنهاض طاقات الشعب الفلسطيني

6/9/2005السفير    
 

  مجموعات فتح العسكرية ترفض القاء السالح 
شهداء االقصى وكتائب احمد ابو الريش وصقور قال البيان الموقَّع باسم ثالث مجموعات عسكرية هي كتائب 

فتح ان سالح المقاومة سالح شرعي وال نقاش في هذا االمر طالما االحتالل موجود ولن نتخلى عن سالحنا 
وأضافت هذه المجموعات العسكرية نرفض اي وجود اسرائيلي في معبر رفح ولن نقبل ان  .مهما كلف الثمن

 ان المقاومة الفلسطينية مرتبطة بقضايا عادلة ال يمكن التفريط فيها وهي وأكد البيان .تكون غزة محاصرة 
  وكاالت .اطالق سراح جميع االسرى دون استثناء وعودة الالجئين وعودة المبعدين والقدس عاصمتنا االبدية
6/9/2005الغد األردنية   

 
   تنهي استعداداتها لخوض االنتخابات المحلية حماس

 موقعاً 18ة اإلعالمية في المكتب االنتخابي لحركة حماس إنّها ستخوض االنتخابات في قالت مصادر في اللجن
وبحسب المكتب اإلعالمي للحركة .  ستشهد انتخاب المجالس المحلية في محافظة رام اهللا والبيرة25من أصل 

تي تخوض فيها فإن حماس ستخوض االنتخابات المحلية تحت مسمى قائمة اإلصالح والتغيير في الدوائر ال
   .االنتخابات على شكل قوائم وقد شكّلت الحركة عدة قوائم حسب ظروف القرى والبلدات

من مرشّحي الحركة ضمن قوائمها حاصلون على شهادة % 90 إلى أن ما نسبته نفسهامصادر الوأشارت 
سالمية في منطقة وأما بخصوص المشاكل والصعوبات التي تواجه المرشحين عن الحركة اإل. الدبلوم فأعلى

  :رام اهللا والبيرة، فتقول مصادر الحركة إن هذه اإلشكاليات يمكن حصرها في التالي
 1500شراء الذمم سواء بدفع المستحقات المالية المترتبة على الناخب، أو عن طريق تخصيص مبلغ : أوالً

  .شيكل من قبل التنظيم إذا ما التزم بدعم قائمة فتح
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مرشحين الذين أدرجت أسماؤهم على قوائم حماس، هددوا بسحب وظائفهم منهم خاصة مدراء تهديدات لل: ثانياً
  .المدارس

تواجه الحركة إشكالية كبيرة في تسجيل القوائم بسبب التعديالت على قانون انتخاب الهيئات المحلية لثالث : ثالثاً
   .مرات خالل فترة التسجيل مما انعكس سلباً على المواطنين

  .قامت فتح بتشكيل لجان االنتخابات الفرعية بشكٍل سري وبدون تنسيٍق مع أحد: رابعاً
6/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
   تعامل الشرطة مع العمال الغاضبين خاطئ:حماس

شددت حركة حماس على أن تعامل الشرطة الفلسطينية مع العمال الفلسطينيين الذين خرجوا بمسيرٍة في 
 كان خاطئاً، داعية إلى النظر لمعاناتهم وحلّها لوضع حد لما عاناه هؤالء العمال على مدى مساخانيونس 

وعبر الدكتور صالح البردويل، عن رفضه لفكرة المؤامرة التي يحاول البعض إلصاقها بما  .السنوات الماضية
 ومرشّحة للزيادة في المستقبل جرى من احتكاكات مع العمال، مشيراً إلى أن مثل هذه االحتكاكات متوقّعة

باعتبارها ردة فعٍل طبيعية لحالة االحتقان الطويلة التي عاشها العمال، ال سيما في السنوات األخيرة حيث لم 
تقدم السلطة الحّل الناجع وإنما كانت المساعدات التي تلقّوها مساعدات شعبية غير رسمية، في الوقت الذي كان 

  . لمساعدات بطريقة فئوية وفي ظل تمييز واضحيجري فيه توزيع بعض ا
6/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 الجهاد تشير إلى إمكانية المشاركة في االنتخابات التشريعية 

 إلى إمكانية المشاركة في االنتخابات التشريعية المقبلة، موضحة انها امسأشارت حركة الجهاد االسالمي 
ادمة بما فيها المشاركة في االنتخابات التشريعية، في حال كان االنسحاب من قطاع ستبحث أولويات المرحلة الق

  .غزة شامال وكامال
  6/9/2005 48عرب 

  
  االحتالل يسرق أشجار زيتون ونخيل دير البلح 

قبيل إتمام اندحارها من قطاع غزة، قامت قوات االحتالل بقص أشجار الزيتون والنخيل من مدينة دير الـبلح                  
وقال المستشار القانوني فـي وزارة العـدل         .48القطاع، ومن ثم اقتالعها ونقلها إلى داخل اراضي عام        وسط  

نشاهد يوميا السيارات والعمال التي تقوم بأعمال اقتالع األشجار الواقعة غرب شارع صالح الدين،              : الفلسطينية
كداً أن قوات االحتالل تسعى من خالل       ناهيك عن أعمال سرقة الرمال والمياه علي مدار األعوام الماضية، مؤ          

  .ذلك  إلى تصحير المنطقة وجعلها صحراء ال يوجد بها ال شجر وال حجر وال ماء
  5/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  اشتباكات بين الشرطة وعمال عاطلين عن العمل

ة نظمها عمال فلـسطينيون      شرطيا امس االثنين خالل تفريق مظاهر      14 فلسطينياً بينهم    23أصيب  :  حامد جاد 
 عامـل   1000وقال شهود عيان أن أكثـر مـن          .في مدينة خانيونس احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية       

وأضاف الشهود أن العشرات مـن      .  فلسطيني تجمهروا أمام مبني بلدية خانيونس مطالبين بتوفير فرص عمل         
عشرات العمال من التظاهر والـذين حـاولوا منـع          أفراد األمن والشرطة الفلسطينية وصلوا إلى المكان لمنع         

وأضرم  المتظاهرون النار في إطارات الـسيارات، ورشـقوا         .العمال من التجمهر والوصول إلى مبنى البلدية      
وتأتي . افراد الشرطة بالحجارة الذين أطلقوا النار بدورهم لتفريق المتظاهرين ما أدى إلى حدوث اشتباك معهم              
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ة من اتحاد اللجان العمالية الفلسطينية  للمطالبة بتحسين ظروف المعيشية للعمال العـاطلين              هذه التظاهرة بدعو  
 5عن العمل المعيشية ممن فقدوا أعمالهم داخل إسرائيل على مدار سنوات االنتفاضة التي اندلعت قبـل نحـو                   

   .سنوات
  6/9/2005الغد األردنية 

 
  حصيلة اإلرهاب الصهيوني خالل الشهر الماضي

صلت قوات االحتالل خالل شهر آب الماضي، أعمالها العدوانية ضد الـشعب الفلـسطيني حيـث استـشهد         وا
 آخرون بينهم أربعون طفالً، فيما اعتقلت قـوات االحـتالل           199عشرون فلسطينياً بينهم ستة أطفال، وأصيب       

  .العنصري،، كما واصل الجيش الصهيوني عمليات االستيالء على األراضي وبناء جدار الفصل 173
  6/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  الطلبة المقدسيون يتظاهرون 

وسط إجراءات أمنية صهيونية مشددة، تظاهر اآلالف من طالب المدارس الخاصة والتابعة لمـدارس دائـرة                
 في ساحة باب العمود في مدينة القدس المحتلة احتجاجا علـى منـع سـلطات                أمساألوقاف اإلسالمية صباح    

حتالل معلميهم من أبناء الضفة الغربية من الوصول إلى مدارسهم، ما أدى إلى عرقلة افتتاح العام الدراسـي        اال
 معلم إلى إلحـاق     700في العديد من مدارس القدس المحتلة، وقد أدى اإلجراء الصهيوني الذي طال أكثر من               

   . ألف طالب30الضرر بأكثر من 
  5/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  إلى الفاتيكان للقاء البابا  ..رئيس بلدية بيت لحم

توجه رئيس بلدية بيت لحم فيكتور بطارسة، امس الى الفاتيكان حيث يلتقي للمرة االولى البابا بندكت السادس 
على الحصار المفروض على  وقال بطارسة قبل مغادرته انه سيلتقي البابا يوم غد االربعاء وسيطلعه. عشر

 . وعلى الصعوبات التي يواجهها السياح للوصول الى المدينة التي ولد فيها المسيح بب الجداربيت لحم بس
  6/9/2005السفير  

  
  درس الحاالت االجتماعية المستحقة لإلعفاء من الرسوم

قال محافظ شمال غزة، ان محمود عباس وافق على تشكيل لجنة في كل مدرسة لـدرس                 :كتب عيسى سعد اهللا   
وأضاف إنه اتفق والرئيس خـالل       .تماعية من الطلبة، التي تستحق اعفاءها من الرسوم المدرسية        الحاالت االج 

وشدد على ضرورة    .مكالمة هاتفية أجراها معه على عدم طرد أي طالب من المدرسة بحجة عدم دفع الرسوم              
ين عن العمل مـن دفـع       قبول كل طالب في المدرسة، واعداً باعفاء أبناء الحاالت االجتماعية والعمال المتعطل           

وأشار الى أنه تم االتفاق مع وزير العمل والشؤون االجتماعية على عقد لقاء مع ممثلي االتحاد للبحث                  .الرسوم
  .في مشكلة العمال العاطلين عن العمل

  6/9/2005األيام الفلسطينية 
  

  تعويض المؤسسات تطالب بإلغاء قانون منع 
 ومن الضفة الغربية وقطـاع      1948األراضي الفلسطينية المحتلة عام     قدمت تسع مؤسسات لحقوق اإلنسان من       

 طالبت فيه بإلغاء تعديل قانون األضرار المدنية، الـذي يمنـع            أمسغزة طلباً للمحكمة العليا الصهيونية صباح       
المواطنين الفلسطينيين من طلب تعويضات جراء أضرار ألحقتها بهم قوات االحتالل، حتى تلك األضرار التي               
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وذكرت المؤسسات في بيان صادر عنها أن التعديل األخير علـى           . لحقت بهم خارج إطار العمليات العسكرية     
، ورعايا الـدول    )الفلسطينيين(قانون األضرار المدنية، الذي صادق عليه الكنيست يحرم سكان المناطق المحتلة          

من الحق في تلقـي التعـويض       ) مةحركات المقاو ( وناشطين وأعضاء في منظمات تخريبية      ) العرب(المعادية  
جراء األضرار التي سببتها لهم قوات األمن، بما فيها تلك التي سببتها لهم خارج إطـار العمليـات العـسكرية        

ويخول القانون المعدل وزير الحرب الصهيوني باإلعالن عن كـل منطقـة             .باستثناء بعض الحاالت الهامشية   
تى لو لم تحدث فيها أية عملية عسكرية، ويحرم هذا اإلعالن كـل             خارج الكيان الصهيوني كمنطقة مواجهة، ح     

من يصاب في هذه المنطقة من الحق في طلب تعويضات في المحكمـة، ويـسري القـانون تراجعيـاً علـى                     
  . وعلى الدعاوى التي ال تزال قيد البحث في المحاكم29/9/2000األضرار، التي حصلت منذ تاريخ 

  6/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  حالة من التوتر والغليان تسود في أوساط المعتقلين 
أشـهر  6 قراراً بتمديد االعتقال اإلداري لمدة       أمسللمرة الثامنة على التوالي أصدرت سلطات االحتالل صباح         

وعبر ذوو األسير عن سخطهم على القرار الصهيوني الذي جاء قبيل سـاعات مـن                .من الخليل  سير اال بحق
 ابنهم، معتبرين هذه القرار أحد السياسات التي تتبعها سلطات االحتالل فـي التالعـب بأعـصاب                 اإلفراج عن 

من جهة ثانيـة     .المعتقل وأهله في اللحظات األخيرة، وخاصة بعد أن قاموا بتحضير أنفسهم والتجهيز الستقباله            
أوساط األسرى والمعتقلين في    ذكرت جمعية أنصار السجين أن حالة من التوتر والغليان الشديدين سادت اليوم             

سجن النقب الصحراوي، بعد تجديد االعتقال اإلداري لألسير ، حيث امتنع األسرى في النقـب عـن المثـول                   
وأطلق األسرى الهتافـات المناوئـة    .ألوامر سلطات السجن باستكمال إجراءات العدد احتجاجا على هذا القرار    

ال تستند إلى أي مسوغ قانوني، فيما سلم المعتقلـون إدارة الـسجن             لسياسة االعتقال اإلداري التعسفية، والتي      
رسالة شديدة اللهجة لعدم قيامها بممارسة أي دور ضاغط على جهاز الشاباك إلرغامه على عـدم استـصدار                  
قرارات تجديد االعتقال اإلداري للمعتقلين قبيل ساعات من اإلفراج عنهم، معتبرين أن إدارة السجن تشارك في                

  . تحطيم األعصاب التي تقودها المخابرات الصهيونية ضد األسرى اإلداريينلعبة
  6/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   تقر بفشلها في منع حماس من المشاركة في االنتخابات التشريعية إسرائيل

لمشاركة في   أقرت الحكومة الصهيونية على لسان وزير خارجيتها، بالفشل في منع حماس من ا             :القدس المحتلة 
االنتخابات التشريعية وقال شالوم إن الجهود التي بذلتها إسرائيل لمنع حماس من المـشاركة فـي االنتخابـات                  

ولـم   .التشريعية قد باءت بالفشل، مدعياً أن الواليات المتحدة لم تدعم الحكومة اإلسرائيلية في هذا الموضـوع               
ى ضرورة أن تقوم الـسلطة الفلـسطينية بفـرض          يتوقف شالوم عن ممارسة التحريض ضد حماس، وشدد عل        

  .قانون واحد وسالح واحد في غزة
  6/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  اسرائيل تتحدث عن تسوية قريبة محتملة بشان المعابر

تحدث مسؤول اسرائيلي عن احتمال التوصل في االيام المقبلة الى          :  اف ب  ،القدس 6/9/2005 الدستورنشرت  
واكـد ان تقـدما   .  انتقال البضائع واالفراد عبر المعابر بين مصر وغزة بعد االنسحاب من القطاعتسوية حول 

واضـاف ان    .سجل في االيام االخيرة في المفاوضات وقد يتم التوصل الى تسوية حول مراقبة نقاط العبـور               
د التأكد من عدم دخـول      اسرائيل لن تقدم اي تنازل حول عبور البضائع، موضحا ان السلطات االسرائيلية تري            

ن مراقبة البضائع يمكن ان تجري علـى        أوتابع   .و حاويات أاسلحة ومتفجرات الى القطاع مخبأة في شاحنات        
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في المقابل لم يستبعد هذا المـسؤول ان توافـق           .معبر يتم بناؤه في كيريم شالوم على الحدود بين مصر وغزة          
 .من مصر عبر رفح بدون الخضوع الي مراقبة اسـرائيلية         اسرائيل على استمرار مرور المسافرين القادمين       

  .وقال ان كل شىء اصبح مرتبطا بمصداقية الترتيبات التي يمكن ان يقدمها الفلسطينيون
ع  ا 6/9/2005 48عربوأرد موق وم، هأفادت م صادر الي ددها ال ي ع آرتس ف ن  ه ن م دولي صعد م ع ال ان المجتم

سطينيي        يح للفل ين غزة واألراضي المصرية، عن           ضغوطه على اسرائيل آي تت ور ب ة العب سحاب، حري د االن ن، بع
ح ر رف ق معب ه  .طري ستوى قول ع الم ت عن مصدر دبلوماسي رفي ي  : ونقل اس ف ور الن ة عب ة حري م اتاح ن المه م

ح                          . االتجاهين ر رف وفير حل لمعب تم ت م ي سحاب من غزة اذا ل دا، باالن ان   . لن يعترف اي طرف في العالم، اب واذا آ
ل سفرة                        شارون   م المتحدة من المناسب حل القضية قب ة األم ل في قم تقبال حاف يس      . يرغب باس وان رئ ورفض دي

م المتحدة،     الوزراء هذا التصريح واعتبر ان اسرائيل ال تشعر بانها مضطرة لحل قضية المعابر قبل السفر الى األم
 .  بسبب تنفيذ فك االرتباط نحن على اقتناع بأن شارون سيحظى باستقبال حافل في آل األحوال:واضاف

  
 مصر تنفي و ...مبارك سيزور شارون في مزرعته: شالوم

ذكرت االذاعة االسرائيلية نقال عن شـالوم       :  رويترز ، أ ف ب   ،عمان،  القدس 6/9/2005البلد اللبنانية نشرت  
ية بـالقول ان  واكتفى ناطق باسم الخارجية االسرائيل .ان مبارك سيزور شارون في مزرعته خالل ثالثة اشهر

الرئيس المصري ضيف مرحب به     : وقال ريغيف . مبارك تلقى دعوة من اسرائيل لكنه لم يوضح ان كان قبلها          
وقال مقرب  . لقد تلقى دعوة واذا ما قرر ان يلبي الدعوة، سنستقبله استقباال حار           : واضاف. بالطبع في اسرائيل  

 . ركمن شارون انه لم يتم االتفاق بشأن زيارة مرتقبة لمبا
 في  الكيانناطق رئاسي مصري نفى صحة أنباء إسرائيلية بأن مبارك قد يزور             أن   6/9/2005البيان  وأضافت  

  )أ.ش.أ. (وقت الحق هذا العام
  

 شالوم يلغي زيارة للسويد
 إلى أنّه ألغى زيارة للسويد بعد أن قالت وزيرة الخارجية السويدية إن إسرائيل ال تستحق المدح في                  شالومأشار  

  .عقاب تنفيذ خطة االنفصال، ألنه يتعين عليها وقف بناء الجدار وإنهاء االحتالل في الضفةأ
  6/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
 المحكمة العليا تمنع هدم الكنس في مستوطنات غزة 

ضاغطة على انضمت المحكمة العليا االسرائيلية، في قرار مرحلي، اتخذته صباح اليوم الثالثاء، الى الجهات ال
الحكومة كي تبادر الى الضغط الدولي على الفلسطينيين للموافقة على بقاء الكنس التي اقيمت على اراضي 

وقد اصدر قضاة المحكمة السبعة، قرارا مرحليا في االلتماس الذي قدمته جهات استيطانية ضد هدم  .غزة
فه من مطالبة الملتمسين له بالتوجه الى السلطة  انهم قرروا التوجه الى شارون طالبين تحديد موقواوقال. الكنس

الفلسطينية رسميا، والى االمين العام لالمم المتحدة واالدارة االميركية، للضغط على الفلسطينيين كي يقبلوا 
 من شارون فحص امكانية تحقيق هذا الطلب وما اذا كانت واوطلب .ببقاء الكنس في مواقعها والحفاظ عليها

 في قرارهم انهم يعرفون بأن الوقت يشكل واوقال. سيية تتيح التوجه الى الجهات الدولية المعنيةالمعايير السيا
مسألة ملحة بالنسبة للحكومة كي تتمكن من االنتهاء من تنفيذ خطة فك االرتباط، ويعرفون عن االتصاالت غير 

م على موقفه النهائي كي يتسنى الرسمية التي جرت مع الفلسطينينن بهذا الصدد، ولكنهم يطلبون منه اطالعه
 .لهم اصدار قرار نهائي في هذه القضية

  6/9/2005 48عرب
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 !  ال ترحموا اي فلسطيني مهما كلف األمر: موفاز لجنوده

ال ترحموا احدا حتى لو ادى ذلك الى طوابير طويلة وغضب السكان، ألن أمن مواطني اسرائيل يتقدم على أي                   
ر الجديدة التي وجهها موفاز الى ضباط جيشه اليوم الثالثاء، خالل جلسة عقدها             هذه هي األوام  . مصلحة أخرى 

ويدعي موفاز ان الواقع     .مع حالوتس وقائد المنطقة الوسطى، وقائد لواء الجيش االسرائيلي في الضفة الغربية           
ـ            ا يـسميه  في الضفة سيصبح اكثر تعقيدا بعد فك االرتباط، وسيتحول الى ساحة المواجهـة الرئيـسية مـع م

كما زعم ان هناك مخاوف من قيام التنظيمات الفلسطينية بمحاولة التسلل الى األراضي االسـرائيلية               . االرهاب
ازمة بعدم االشفاق علـى احـد       عبر المعابر القائمة على الخط الفاصل، ولذلك وجه الى ضباط جيشة اوامر ح            

وطالب موفاز الجيش بايالء اهمية قصوى لمحاربة نقل وتوفير مساكن للعمـال غيـر              . مهما كانت نتيجة ذلك   
يجب انزال اشد العقوبات بمن يقومـون       : وقال.  مضيفا انه ناقش هذا الموضوع مع وزيرة القضاء        ،القانونيين

وطالب ضـباط جيـشه      .وكرر ثالث مرات متتالية كلمة اوقفوهم      .بنقل العمال الفلسطينيين بشكل غير قانوني     
  . بتحويل الخط الفاصل في منطقة جبل الخليل، في الجنوب الى منطقة حصينة يمنع السماح فيها بمرور احد

  6/9/2005 48عرب
  

   أمر بقتَل مدنيين عزلتالقوَّات اإلسرائيلية أعط
ن في إسرائيل سبعة عشر تحقيقاً منفصالً بعد ادعاءات قدمها          فتح المدعون العامون العسكريو   : ترجمة الزيتونة 

. جنود إسرائيليين بأنهم قاموا بإطالق النار بطريقة غير شرعية على مدنيين فلسطينيين غير مـسلحين وقـتلهم               
وهي جماعة ضغط مكونة مـن مجنـدين        " كسر جدار الصمت  "وقد انطلقت هذه التحقيقات بعدما قامت جماعة        

، بجمع العديد من الشهادات من الوحدات العسكرية المختلفة والتي يعترف فيها الجنـود               الكيان سابقين في جيش  
بعض هؤالء الجنود صرحوا لــ الغارديـان        . بارتكابهم انتهاكات لحقوق اإلنسان خالل عملية قمع االنتفاضة       

 الفلسطينية بغض النظر عـن      بأنهم  قاموا بناء على األوامر المعطاة لهم بإطالق النار على الناس في المناطق             
 0وأضاف الجنود بأنـه فـي     . كونهم مسلحين أو غير مسلحين، وبغض النظر إذا ما كانوا يشكلون تهديداً فعلياً            

بعض الحاالت كانت األوامر تقضي بإطالق النار على أي شخص يظهر على سطح أو شرفة أحد المباني، أو                  
رح الجنود أن من بين من قاموا بإطالق النار علـيهم           ، كما ص  أي شخص يظهر في الشارع في أوقات محددة       

  . ومعظم هؤالء الجنود قاموا بإطالق النار في أوقات الهدوء. أطفال صغار
  6/9/2005الغارديان 

  
  سهم بديكو يقود مؤشر القدس لمستويات قياسية جديدة  

 من تحقيق أرقام قياسية جديـدة،       تمكن سوق فلسطين لألوراق المالية األسبوع الفائت       :  أمين أبو وردة   -نابلس  
 نقطة محققا مكاسب    1189،8سواء على صعيد مؤشر القدس أو أسعار الشركات، فأغلق المؤشر عند مستوى             

 . عقـد  380،3 مليون دوالر عبـر      44،36 مليون سهم بقيمة بلغت      29،7تقريبا، فتم تداول    % 5بلغت نسبتها   
 شهد ارتفاعا بلغت نسبته     paltelاألوراق المالية الى أن سهم      وأشار التقرير األسبوعي لشركة سهم لالستثمار و      

ومـن   . مليون دوالر  9،72 ألف سهم بقيمة بلغت      600 دينار إثر تداول     11،59ليغلق عند المستوى    % 1،85
، السهم الـذي لـم يكتـف        padicoالالفت للنظر أن التداول خالل األسبوع المنصرم تركز على سهم شركة            

 5 من مجمل قيمة تعامالت السوق هذا األسبوع، بل تمكن من اختراق حاجز المقاومـة                %57بتشكيل أكثر من    
 4ر03مكاسب هذا األسبوع بعـد تـداول        % 10 دوالر، محققا    5ر40دوالرات ليغلق عند سعر تاريخي جديد       

ة  تنفيذ عد  pricoومن جهة أخرى تم اإلعالن عن اعتزام شركة          . مليون دوالر  20مليون سهم بقيمة تجاوزت     
  .مشاريع في قطاعي السياحة والعقارات
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  6/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

  حجم مساهمة برنامج إنعاش في تمويل االستثمارات 
بلغ اجمالي قيمة ما ساهم به برنامج انعاش المشاريع التجارية الـصغيرة ومتوسـطة الحجـم                 :كتب حامد جاد  

)PER (      الممول من الوكالة األميركية للتنمية)USAID (ي مجال تمويل استثمارات وتسهيل عمليات التجارة       ف
وبين مدير البرنامج    . مليون دوالر  39البينية بين رجال أعمال وشركات تابعة للقطاع الخاص الفلسطيني نحو           

في محافظات غزة ان اجمالي ما قدمه البرنامج على شكل قروض ومساعدات لوجستية للعديد مـن شـركات                  
 مليـون   24 وحتى نهاية الشهر الماضي بلـغ نحـو          2002ا البرنامج في العام     القطاع الخاص منذ تأسيس هذ    

دوالر، خصصت لمساعدة الشركات الفلسطينية في تمويل استثمارات وعمل البرنامج علـى تـسهيل أعمـال                
 مليوناً معظمها استهدفت    15التجارة البينية بين رجال أعمال في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة ما يزيد على               

  .العمليات التجارية البينية المتبادلة في السوق المحلية
  6/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  فلسطين تشارك في اجتماع عربي لالستثمار في مجال البيئة

في أعمال الطاولة العربية المستديرة الرسـاء أسـس التعـاون            تشارك سلطة جودة البيئة    :كتب فايز أبو عون   
القطاع الخاص لالستثمار في مجال البيئة، التي سـتعقد فـي العاصـمة اللبنانيـة            العربي حول البيئة، وتحفيز     

رئيس سلطة جودة البيئة ان مـشاركته علـى رأس       وأوضح   .بيروت، وتستمر حتى الثامن من الشهر الجاري      
، وهو على غـرار     )AEF(وفد يمثل مجموعة عمل فلسطينية، جاءت بناء على دعوة من مرفق البيئة العربي              

وأضاف أبو صفية إن أعمال هذه الطاولة المستديرة، التي تشرف على تنظيمهـا   ).GEF(ق البيئة العالمية    مرف
، وتحفيـز  )AEF(وزارات البيئة، وجامعة الدول العربية، تهدف الى التباحث في احداث مرفق بيئـة عربـي      

طر المختلفة لعمـل المرفـق مـن        القطاع الخاص لالستثمار في المجاالت البيئية، موضحاً أنه سيتم مناقشة األ          
النواحي المالية، واالدارية، والقانونية، والتقنية، من أجل تطوير سوق عربية لالستشارات والتعهدات البيئيـة،              

  .وكذلك انشاء هيئة للتعاون البيئي في القطاع الخاص ضمن المنطقة العربية
  6/9/2005األيام الفلسطينية 

  
   األردنلمدني في مخيماتافتتاح معرض لمؤسسات المجتمع ا

المعرض الوثائقي والتسويقي األول لمؤسـسات المجتمـع        , أمساألردني   افتتح وزير األوقاف     :خلف الطاهات 
وقـال  . المدني في مخيمات المملكة والذي أقامته دائرة الشؤون الفلسطينية بالتعاون مع إدارة صندوق الزكـاة              

تاج الجهات الخيرية المتعددة التي تعمل في المخيمات والى          ان هذا المعرض يهدف إلى عرض عمل وإن        الوزير
تعريف المجتمع المحلي بخدماتها ومشاريعها اإلنتاجية والعمل على تسويق هذه المنتجات على نطـاق واسـع                

وأشاد عقب جولته على أقسام المعرض يرافقه مدير عـام دائـرة الـشؤون               .دعما لها ولمشروعاتها الخيرية   
هذا وتم عرض فيلم وثائقي عن دور دائرة الـشؤون   . وى المعروضات والمنتوجات المعروضة   الفلسطينية بمست 

الفلسطينية في رعاية المخيمات وإدارة المشاريع التنموية فيها ومتابعة تطورات القضية الفلسطينية واستعراض             
  .للدائرةمشاريع حزمة األمان االجتماعي باإلضافة إلى ابرز التوجهات والمشاريع المستقبلية 

  6/9/2005الرأي األردنية 
  

  العالم كما تراه واشنطن  
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وقـد  . باتوانت سينج، هو أحد كبار المعلقين في الهند، على الشؤون الدولية والثقافية وشؤون البيئة في العـالم                
ظهرت مقاالته في كثير من الصحف العالمية الكبرى مثل نيويورك تايمز، واالندبنـدنت وجلـوب انـد ميـل              

وجهة نظر آسيوية، على رؤية آسيوية كما يقول العنوان، تـشكل           : ويحتوي كتابه العالم وفقاً لواشنطن     .ديةالكن
شاهداً على إساءة استعمال قوة أمريكا، خالل السنوات الخمس والخمسين الماضية في آسيا، تلك القـوة التـي                  

ب الكتاب أهميته مـن كـون مؤلفـه         ويكتس .تحركها رغبة متهورة في الكسب السياسي، والسيطرة على العالم        
مغرداً خارج سرب اإلعالم الغربي، فالمؤلف رغم كتابته باللغة اإلنجليزية، آسيوي هندي، ينظر الى ما فعلتـه                 
أمريكا وتفعله في العالم بعين الضحية، التي نادراً ما يلتفت إليها المحللون الغربيون في مـا يطرحونـه مـن                    

  . صفحة239في ) كومون كوريج(ر الكتاب صادر عن دا. وجهات نظر
  6/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
  الفصل يصعد مخاوف التوطين في األردن 

أعاد قرب اكتمال االنسحاب من غزة إلى واجهة األحداث في األردن المخاوف من عملية تـوطين الالجئـين                  
ة حيث طالبت عـدة أحـزاب       وكان االنسحاب قد فتح موضوع توطين الالجئين بشد       . الفلسطينيين في هذا البلد   

 وهو ما دعا رئيس الوزراء عدنان بدران إلى اإلعالن عـن   .وشخصيات أردنية بإعادة الجئي غزة إلى القطاع      
. وجود اتصاالت مع الجانب الفلسطيني بهذا الشأن وأن أي تحرك في هذا الصدد سيكون بعد اكتمال االنسحاب                

ن اعتقادهم بان موضوع توطين الفلسطينيين في األردن تزداد         وأعرب عدد من المحللين السياسيين األردنيين ع      
وقال مدير مركز الدراسات االستراتيجية في األردن مصطفى حمارنة إن          . وتيرته خصوصا في ظل االنسحاب    

التوطين يشكل حالة مستمرة قائمة منذ نشوء إسرائيل حيث بإمكان أي مسالة ان تعيد تحريكهـا مجـددا مثـل                    
وأضاف ان التعامل مع هذه المسألة يختلف وفقا للظروف ونظرا لسياسات إسرائيل وما             . طاعاالنسحاب من الق  

وشدد على انهـا ليـست      . تشكله من قلق بالنسبة لألردنيين بسبب تخوفهم من عدم انسحاب إسرائيل من الضفة            
ال الباحث في مركز    من جهته ق  .  لكنها تشهد تفاوتا فهي تخفت حينا وتهب حينا اخر         ،حالة طارئة وانما مستمرة   

.. الدراسات االستراتيجية فارس بريزات إن العاهل االردني حسم مسألة العالقات مع الضفة منذ زمن طويـل               
، ورغم ذلك تعتقد بعض المجموعات بأن التوطين سيكون أمراً واقعا           مؤكداً عدم العودة إطالقاً إلى االرتباط بها      

يتوقف أبداً منذ أواخر الستينات وخصوصا مـع كـل حركـة            وأضاف ان الحديث عن التوطين لم       . ال محالة 
 أو خطوة فك االرتباط، أو اقتصادية مثل التوسع السكاني أو تـشييد منـاطق               1973سياسية كانت، مثل حرب     

 أ ش أ. للجامعات أو التجمعات السكانية وما يصحبها من شائعات عن التوطين
  6/9/2005البيان 

  
  مع إسرائيل  نرفض أي تطبيع : مسؤول جزائري

أكد مصدر حكومي جزائري ان بالده ال تعتزم التقارب مع اسرائيل وليس لديها أي نية          : رابح هوادف  ،الجزائر
وقال المصدر في تصريح خاص ل الخليج انه ال صحة لما اوردته الصحف العبرية من مزاعم بشأن                 . للتطبيع

 دول عربية واسالمية مدرجـة علـى قائمـة          10ن  وجود اتصاالت اسرائيلية جزائرية أو أن الجزائر واحدة م        
واضاف أن مزاعم ومناورات االسرائيليين لن تجدي نفعا مع الجزائر، سيما مع استمرار اسـرائيل                .المطبعين

 ان الجزائر ارتضت فعليا وبكل سيادة أن تنـأى          :في اعتماد سياسة لي الذراع، وخرق المواثيق الدولية، وتابع        
 بوتفليقـة   ـوجدد التذكير بالمواقف المعلنة ل     .إسرائيل خططات الهرولة والتطبيع مع   بنفسها وشعبها عن كل م    

وزير بلخادم والتي تنأى عن أي تطبيع مجاني مع الكيان االسـرائيلي والتـي تـرفض وصـف المقاومـة         الو
  . والتي ترفض ايضاً مشروع الشرق األوسط الكبير .المشروعة لالحتالل باالرهاب

  6/9/2005 الخليج اإلماراتية



 

 16

  
  

  !!المغرب يستقبل وفوداً سياحية صهيونية
كشفت مصادر مغربية مطلعة النقاب عن أن وفوداً صهيونية ينتظر أن تقوم بجوالت سياحية              :  وكاالت ،الرباط

 .في عدٍد من المدن السياحية في المغرب، تحت حراسة مشددة، تقوم بها شركات أجنبية وأجهزة أمنية خاصـة                 
در لصحيفة التجديد المغربية، الناطقة بلسان حركة التوحيد واإلصالح اإلسالمية، إن الوفود الستة             وقالت المصا 

ستقوم في بداية أيلول الحالي بزيارة للمغرب، في رحالت متتابعة، تنظمها وكالة أطلس لألسفار، وتستمر إلـى                 
وفد األول قد دخل المغـرب، وسـوف        ووفقاً لرواية المصدر يفترض أن يكون ال       . تشرين ثاني القادم   10غاية  

 صهيونياً، على أن تقوم شركة أجنبية بحراستهم، وستستعمل أجهـزة           227تستمر جوالت الوفود البالغ عددهم      
  .خاصة لالتصال أتت بها من خارج المغرب

  6/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   لزيارة بلدها األمشالومالرئيس التونسي يدعو والدة 
أعلن شالوم، ان والدته تلقت دعوة من زين الدين بن علي لزيارة تونس وانها سـتلبي الـدعوة فـي                    : تل أبيب 

وقال شالوم، أمس، ان والدته ـ وهي يهودية اسرائيلية من أصل تونسي ـ فرحت جدا بهـذه    . القريب العاجل
  .الدعوة، واعتبرها بادرة انسانية وسياسية طيبة ال تنسى من الرئيس التونسي

  6/9/2005رق األوسط الش
  

  األردن ينفي وجود زيارة مقررة للملك عبداهللا إلى إسرائيل ورام اهللا 
 .الكيانادعت مصادر اسرائيلية ان الملك األردني قرر الغاء زيارته الى  :6/9/2005 48عربنشر موقع 

يارة ألسباب تقنية، وقال المصدر ان الديوان الملكي األردني اتصل، امس، بديوان شارون وابلغه الغاء الز
وادعت يديعوت  .مضيفا ان عبداهللا سيلتقي شارون فقط على هامش اعمال الدورة الجديدة لالمم المتحدة

احرونوت ان األردنيين حاولوا ترتيب موعد آخر للزيارة اال ان ذلك لم يالئم جدول اعمال شارون، ولذلك 
نباء االسرائيلية، وقال مصدر في الديوان الملكي ان من جهتهم واصل االردنيون نفي األ .تقرر الغاء الزيارة

 . في هذه الفترةلكيانالملك عبداهللا لم يخطط اصال لزيارة ا
 افاد مصدر رسمي اردني أمس أن عاهـل االردن لـن            :ب ف  أ ،عمان 6/9/2005الوطن القطرية   وأضافت  

ر لوكالـة فـرانس بـرس ان زيـارة           وقال المصد  ،يزور رام اهللا الخميس خالفا لما اوردته صحيفة فلسطينية        
   . الملك عبد اهللاالراضي الفلسطينية غير مدرجة على برنامج عمل

 المعشر في مؤتمر صحافي عقده .د ما قاله 6/9/2005الحياة  ذكرت  عمان نبيل غيشان    ونقالً عن مراسلها في     
 كذلك مصدر اعالمي مأذون     ونفى. ال وجود ألي ترتيب للقاء بين العاهل األردني وشارون في نيويورك          : أمس

في الديوان الملكي في حديث لـ الحياة وجود أي ترتيبات لزيارة رسمية للعاهل األردني إلى إسرائيل خالفـاً                  
  .للمعلومات التي نشرتها صحف اسرائيلية

  
  

  ضمان السالم العادل والدائم بإقامة دولة فلسطينية : العاهل األردني
اني والرئيس التركي احمد نجدت سيزر الى استمرار العملية السلمية بعد االنسحاب            دعا الملك عبد اهللا الث    : انقره

ان العملية السلمية مسألة ملحة جدا وال يمكن ضمان سالم عادل ودائم وحقيقـي             : وقال الملك عبد اهللا    .من غزه 



 

 17

. ود خارطـة الطريـق    في الشرق االوسط اال من خالل اقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تستند على بن              
  .واكد ان خطة االنفصال ال يمكن ان تكون بناءه اال اذا اثبتت انها جزء من خارطة الطريق

 مشيرا الى ان انظار العالم مصوبة اليوم على الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي من اجل اتخاذ خطوات باتجـاه                 
 بترا. بناء ثقة حقيقية لتحقيق السالم

  6/9/2005الغد األردنية 
  

 عامالً أردنياً في المعتقالت اإلسرائيلية170
 عامالً اردنياً في المعـتقالت  170أعلن رئيس االتحاد العام لنقابات العمالة االردنية مازن المعايطة، عن وجود     

 . ووجه خالل لقاء مع األمين العام التحاد العمال الفلسطيني شاهر سعد، نداء من أجل االفراج عنهم                ،االسرائيلية
كمـا   .باحث الجانبان خالل لقائهما حول سبل التعاون والتنسيق بين الحركتين العماليتين في االردن وفلسطين           وت

 .تناولت المحادثات مشكلتي الفقر والبطالة في البلدين
  6/9/2005الرأي العام الكويتية

  
  مبارك يؤكد التحرك لتنفيذ خارطة الطريق 
توم ديفيز ورئيس لجنة العالقات الخارجية وتكنولوجيا المعلومـات         استقبل مبارك امس وفد الكونجرس برئاسة       

واكد توم ديفيز علي اهمية مصر االستراتيجية بالنسبة للشرق االوسط والعالم واهمية العالقات             . بمجلس النواب 
 مصر  قال ان .. وردا علي سؤال عما اذا كانت المقابلة قد تناولت تقييم االنسحاب من غزة            . المصرية االمريكية 

تبذل ما عليها في هذا الشأن ورغم ان هناك خالفات كبيرة بين الحكومة االسرائيلية والسلطة فان مبارك يقـوم                   
 حتي الواليات المتحدة القيام به وذلك لضمان اال تتحول غزة بعد االنسحاب الـي               ،بدور مهم للغاية ال تستطيع    

 حالة نجاح خطوة االنسحاب فيمكننا المضي قدما في         واضاف انه في  .. سجن كبير او قنبلة موجهة لالسرائيليين     
ـ ومن جانبه صرح السفير سليمان عـواد         .الخطوات القادمة مثل الضفة الغربية والقدس والالجئين       ان الوفـد   ب

االمريكي تطرق الي عملية السالم واعربوا عن تقديرهم لدور مبارك في توفير ضمانات االنسحاب الكامل بما                
لدين وابدوا حرصهم علي االستماع لوجهة نظر مبارك فيما يتعلق عملـه لـدفع عمليـة                في ذلك ممر صالح ا    

حيث اكد مبارك لهم ضرورة ان يكون االنسحاب شامال وكامال واال تتحول غزة سـجن كبيـر وان                  .. السالم
يني في   السالم وانهاء االحتالل من ازدهار يشعر به الشعب الفلسط         ىتتحول بعد االنسحاب الي نموذج يؤدي ال      

 .حياته اليومية
  6/9/2005أخبار اليوم 

  
  شارونبوش يطالب األوروبيين والعرب باالمتناع عن الضغط على 

توجه بوش الى قادة االتحاد األوروبي وعـدد مـن الزعمـاء            :  سامي محاسنة  ، عمان ، نظير مجلي  ،تل أبيب 
فة، بـدعوى انـه يواجـه        الض العرب، بطلب أن يمتنعوا عن الضغط على شارون، لينفذ انسحابات أخرى من           

 تهدد مقعده في رئاسة الحكومة، داعيا اياهم الى أن يكتفوا في هذه المرحلة بتـشجيع مواصـلة                  مشاكل حزبية 
وقالـت  . المسيرة السياسية مع الفلسطينيين ودفع قيادة السلطة الى القيام بخطوات ملموسة في مكافحة االرهاب             

ألوروبيين والعرب والمسلمين الذين سيصلون الى نيويورك ان يجتمعوا         مصادر اسرائيلية، ان بوش دعا القادة ا      
  . مع شارون من أجل مباركته على تطبيق خطة الفصل وتشجيعه على المضي قدما في طريق التسوية السياسية

  6/9/2005الشرق األوسط 
  

 المانيا تحظر مجموعة ترتبط بحماس
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وقال وزير الداخلية . مية تقوم بجمع االموال لصالح حماسحظرت المانيا االثنين جماعة اسال:  ا ف ب،برلين
وقد  .االلماني اوتو شيلي ان الحكومة تتحرك بصورة حاسمة ضد اي نشاطات ذات خلفية متطرفة او ارهابية

والجماعة المحظورة .  موقعا في ثماني من المقاطعات االلمانية الست عشرة لفرض الحظر60داهمت الشرطة 
هيلف وتعني بالعربية جماعة اليتيم لمساعدة االطفال التي انشئت في مدينة اسن الغربية خلفا تدعي يتيم كندر

 .2002لجمعية اخري تدعي مؤسسة االقصي التي حظرها شيلي عام 
  6/9/2005القدس العربي 

  
  وزير الخارجية الفرنسي يزور فلسطين لتحريك الخريطة 

ير فيليب دوست بالزي سيقوم االربعاء بزيـارة رسـمية إلـى            أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن الوز      
شـعث والقـدوة    ووقالت الوزارة إن الوزير سيجري محادثات مع عباس وقريـع            .فلسطين المحتلة وإسرائيل  

وأعلن الناطق باسـم الخارجيـة      . وفي الجانب اإلسرائيلي سيلتقي كاتساف وشارون وبيريز وشالوم        .ودحالن
هدف إلى االطالع على االنسحاب من غزة وبحث مشاريع التعاون التي أبـدى االتحـاد               الفرنسية أن الزيارة ت   

وأضـاف ان الزيـارة      . األوروبي وفرنسا استعدادهما لتنفيذها بهدف اإلسهام في تنمية األراضي الفلـسطينية          
 سيبحث  هوقال إن . تهدف أيضاً إلى البحث في العالقات الفرنسية اإلسرائيلية التي تشهد تطوراً مهماً منذ سنوات             

أيضاً مع الطرفين غداة االنسحاب وسائل تحريك سريع لخارطة الطريق من أجل التوصل إلى سالم دائم بـين                  
وسيلتقي أيضاً ممثلين عن المجتمع المدني وممثلين عن منظمـات غيـر حكوميـة              . اإلسرائيليين والفلسطينيين 
  ا ف ب. إسرائيليين وفلسطينيين

  6/9/2005البيان  
  

  كو تؤكد ان حماس ليست إرهابية  موس
اتهم كبير حاخامات روسيا بيرل الزار التلفزيون الروسي بازدواجية الموقف من  :موسكو  كريم المظفر

ويأتي عرض  .محمود الزهارلمكافحة االرهاب إثر عرض قناة روسيا التلفزيونية الحكومية حديثاً مقتضباً 
عتبار ان غالبية دول العالم ال تعتبر حماس منظمة ارهابية، وان دول المقابلة حسب تعبير التلفزيون الروسي با

االتحاد االوروبي تقيم عالقات معها، األمر الذي أثار جدالً بين الزعامات اليهودية الروسية والمهتمين الروس 
ريكي مع وانتقدت روسيا تصريحات الزار، الذي شبه مقابلة الزهار بمقابلة التلفزيون االم .بشؤون المنطقة

شامل باساييف، وأكدت بأنها تفرق بين االمور، مشيرة الى ان اسم شامل باساييف أدرج فعالً في لوائح 
االرهابيين، سواء التي وضعت في روسيا أو في امريكا او في االمم المتحدة، بينما لم يتم ادراج محمود الزهار 

كافة دول العالم تعتبر حماس منظمة ارهابية وشددت روسيا على ان ليس .بصفة ارهابي في اية الئحة كانت
  .فبالنسبة الى روسيا ال تعتبرها منظمة ارهابية

6/9/2005الخليج اإلماراتية   
  

  أزمات إسرائيل السياسية وتأزم عملية التسوية 
  ماجد كيالي  

 تتمثـل بمحاولـة     ثمة مالحظتان أساسيتان على األزمة السياسية التي تمر بها إسرائيل في هذه المرحلة، والتي             
إقصاء أرييل شارون من موقعه كرئيس للحكومة، وكزعيم لحزب الليكود، والتي ربما تصل إلى حد الـذهاب                 

  . إلى انتخابات مبكرة، وإعادة صياغة الخريطة الحزبية اإلسرائيلية
لفلسطينيين، ومنـذ   برغم كل االجحافات المتمثلة فيها بالنسبة ل      ،المالحظة األولى، تتلخّص في أن عملية التسوية      

، أدخلت إسرائيل في حال من األزمة المستعصية، التـي تطـال            )991إطالقها من مؤتمر مدريد أواخر العام       
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السياسة والمجتمع، إلى درجة باتت معها هذه العملية بمثابة المحرك والمحرض والعنـوان األبـرز لمجمـل                 
  . الخالفات واالنشقاقات اإلسرائيلية، الكثيرة والمتنوعة

هكذا بات الخالف بين العلمانيين والمتدينين، أو بين الغربيين والشرقيين، أو بين اليسار واليمـين، يتعـزز أو                  
وتفسير ذلك أن عملية التسوية مع الفلسطينيين، مـن وجهـة           . يتغطّى، إلى حد ما، بالموقف من عملية التسوية       

لى االنسحاب من أراض، فقط، بل إنها تمس        نظر اإلسرائيليين، ليست مجرد مسألة خارجية، وهي ال تقتصر ع         
صميم حياتهم، ومبرر وجودهم، وتطال تعريفهم لهويتهم ولدورهم في المنطقة، ولحدودهم السياسية والجغرافية؛             

  . ومن هنا ينبع مصدر التعقيد في التسوية الفلسطينية ـ اإلسرائيلية
 عـاد   1977 على حكومات إسرائيل منذ العام       في هذا اإلطار يمكن مالحظة كيف أن حزب الليكود الذي هيمن          

، لصالح حزب العمل، الذي أوصل اسحق رابين إلى سدة السلطة؛ وكـان مـن أهـم                 1992وتراجع في العام    
أسباب تراجع الليكود وقوف قيادته، ممثلة بإسحق شامير آنذاك، في وجه رياح التـسوية الدوليـة واإلقليميـة،                  

  . وحتى اإلسرائيلية
 قصر من عمره، وبالتالي من عمر حزبه فـي          1993اسحق رابين التفاق اوسلو مع الفلسطينيين        ولكن توقيع   

الحكم، حيث تم اغتياله بالرصاص على يد المتطرف اإلسرائيلي ايغال عمير، الذي تأثّر بمناخـات التحـريض    
  . تطرفضد رابين، التي أطلقها في حينه بعض الحاخامين وأوساط من اليمين القومي والديني الم

وكان من المحرضين ضـد رابـين، لـم         ،  إلى رئاسة الحكومة  ) 1999-1996(وعندما صعد بنيامين نتنياهو     
يستطع بعقليته البراغماتية التملص من السير في عملية التسوية، ومن الضغط األميركي بهذا االتجاه، وكان أن                

 بالمئـة مـن الـضفة       1,13حاب مـن     لالنس 1998 واتفاق واي ريفر     1997وقع اتفاق االنسحاب من الخليل      
الغربية، ما أدى إلى انفكاك الليكود من حوله، وتضعضع مكانته في البيئة اإلسرائيلية، األمر الـذي اضـطره                  

  . للّجوء النتخابات مبكرة عجلت بنهايته
ليـو  أما إيهود باراك، الذي شهد عهده انطالق المفاوضات على قضايا الحل النهائي مع الفلـسطينيين فـي يو                 

، برعاية الرئيس األميركي بل كلينتون، فقد اتجه هو اآلخر نحو االنتخابـات المبكـرة، بعـد إخفـاق                   2000
واآلن يبدو أن الدور على أرييل شارون، الذي كان من المحرضـين            . المفاوضات المذكورة واندالع االنتفاضة   

  !.  في عهد نتنياهو1998ضد اتفاق واي ريفر 
 على التملص من عملية التـسوية، وتقـويض اتفاقـات           2001يئه لرئاسة الحكومة    وكان شارون عمل منذ مج    

أوسلو، إال أن التطورات الدولية واإلقليمية ظلت تدفع به نحو هذا االستحقاق، وقد عزز من الضغوط الخارجية                 
لـسطيني،  المخاوف اإلسرائيلية المتزايدة، والناجمة عن تعاظم ما يسمى بمصطلحاتهم الخطر الـديمغرافي الف            

 العنصري، ويضعها أمـام مخـاطر       ،والذي يهدد طابع إسرائيل كدولة يهودية، مثلما يهدد نظامها الديمقراطي         
  . التحول لدولة ثنائية القومية، أو دولة أبارثايد

 على مـستوى الحكومـة      ،المالحظة الثانية، وتتمثل بضعف مستوى االستقرار في النظام السياسي اإلسرائيلي         
فمنذ انطالق عملية التسوية في مطلع التـسعينات، شـهدت إسـرائيل انهيـار              . زاج الرأي العام  واألحزاب وم 

حكومات عديدة، ونشوء أحزاب جديدة واختفاء أحزاب قديمة، كما شهدت تغيـرات فـي المـزاج الـسياسي                  
  .  اإلسرائيلي من اليسار إلى اليمين، وبالعكس ومن االعتدال إلى التطرف وبالعكس

.  شامير ورابين وبيريز ونتنياهو وباراك وشارون      ،ترة مر على إسرائيل ستة من رؤساء الحكومات       ففي تلك الف  
 فقد قتل رابين في سابقة فريدة مـن         . ماعدا شامير  ،الالفت أنه وال واحد من هؤالء استكمل واليته إلى نهايتها         

نتخابات للخروج مـن األزمـات      نوعها في إسرائيل، ولجأ كل من بيريز ونتنياهو وباراك إلى تقريب موعد اال            
  .  السياسية، التي تعصف بإسرائيل على خلفية عملية التسوية
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ويبدو من ذلك أن حكومة شارون، وبعد تنفيذ خطة االنسحاب األحادي من غزة، تـسير بـدورها نحـو هـذا                
ة تفكيك بعض   ويتبين من طبيعية الجدل اإلسرائيلي، بأن سابقة االنسحاب من أراض فلسطينية، وسابق           . المصير

  . المستوطنات، برغم محدودية وجزئية كل منهما، أدتا إلى هزة وجدانية وسياسية في المجتمع اإلسرائيلي
ويبدو أن هزة على هذا الشكل والمستوى، بأبعادها التاريخية واأليديولوجي واألخالقية، في مجتمع اسـتيطاني               

لى نوع من االستدراك والمراجعة، التي لن يحلهـا إالّ          أيديولوجي عنصري، مثل المجتمع اإلسرائيلي، بحاجة إ      
التوجه نحو انتخابات جديدة، إلعادة النظر في االصطفافات واالنتماءات السياسية، والتفكيـر بـاليوم التـالي،                

  . بانتظار استحقاقات تسوية أخرى
ة أزمـات سياسـية     ، تعرض لعـد   2001وكان شارون منذ نجاحه في االنتخابات لرئاسة الحكومة مطلع العام           

، على خلفية التردي في الوضع      2002وحكومية، توجت أوالها بخروج حزب العمل من الحكومة أواخر العام           
االقتصادي والسياسي واألمني، وبسبب استشراء االستيطان في األراضي المحتلة، وتدني مكانة إسـرائيل فـي    

  . الحلبة الدولية
، حيث أحرز شـارون     2003 مطلع العام    ،لرئاسة الحكومة وللكنيست   هكذا تم حل الكنيست ونظمت انتخابات       

تقدما كبيرا، بحصوله على أصوات نسبة كبيرة من الناخبين، وصعد حزب الليكود بزعامته إلى مكانة الحـزب                 
 بدال من تسعة عشر مقعـدا، فـي حـين           ،األول في إسرائيل، بعد أن حظي بثمانية وثالثين مقعدا في الكنيست          

  . نة حزب العملتدهورت مكا
وبعد هذا الفوز شكل شارون حكومة بالتعاون مع حركة شينوي ثالث حزب في إسرائيل واألحـزاب اليمينيـة                  

ولكن هذه الحكومة لم تـصمد إذ تعرضـت لالنهيـار،           . والدينية المتطرفة، وبدون حزب العمل وبدون شاس      
، بـسبب توجـه   2004ني، في أواخر العـام   المفدال ـ االتحاد الوط ،بخروج األحزاب القومية المتطرفة منها

  . شارون نحو طرح خطته لالنسحاب من غزة وأربع مستوطنات من الضفة
وحينها وجد شارون نفسه مجددا مضطرا إلقامة حكومة وحدة وطنية مع حزب العمـل، بـرغم المعارضـة                  

 داخلية شـديدة فـي حزبـه    إضافة إلى األزمات الداخلية فإن شارون واجه معارضة. الداخلية في الليكود لذلك   
  . لى تراجع أسهمه في الليكود عموماًإالليكود وثمة عدة منافسين له أهمهم بنيامين نتنياهو وعوزي لنداو، إضافة 

يستنتج مما تقدم بأن عملية التسوية ستظل من أهم العوامل المشكلة ألزمات إسـرائيل، وأن إسـرائيل سـتظل                 
. قضية التسوية، طالما بقيت المعادالت السياسية القائمـة علـى حالهـا           تراوح في إطار سياسة الالحسم، تجاه       

ولعل هذا ما   . وأيضا بسبب عدم نضجها وانقساماتها، وبسبب عدم وجود معطيات إقليمية ودولية تضطرها لذلك            
نا يفسر تالعبها على الواقع بالتوجه بين فترة وأخرى نحو صناديق االقتراع، وهو األمر الذي ربما سنجد أنفس                

  .  مجددا في مواجهته
  6/9/2005البيان 

 
  المقاومة وسالح المقاومة

  هاني المصري  
ى رأس جدول                 سه عل ذي سيطرح نف ساخن ال سحب السالح بشكل عام، وسالح المقاومة بشكل خاص، هو الملف ال

سح                         د استكمال االن ك بع ة، وذل ام قليل ل خالل اي م اق ة، ان ل اب االسرائيلي من     االعمال الفلسطيني خالل اسابيع قليل
  .قطاع غزة

رى                   ة، ي ر الداخلي ا خاصة وزي فالمراقب لسياسة السلطة الوطنية وتصرفاتها وقراراتها وتصريحات المسؤولين فيه
ك من                     ه ذل ا يتطلب انها ترآز بصورة آبيرة جدا، على مسألة إيجاد سلطة شرعية واحدة، وسالح شرعي واحد، وم

سلطة   . ي وآل من يحمل السالح من السالح      تفكيك المجموعات المسلحة وتجريدها ه     ستخدمها ال الحجة القوية التي ت
ام    ى للقي د االدن ا والح ا بهيبته سلطة واحتفاظه ود ال شروط لوج م ال ن اه ي م سالح ه وة وال ار الق ي ان احتك ه
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ى تعددي         ي وال ان االمن ى الفوضى والفلت ؤدي ال ق ت ا اتف تخدامه آيفم سالح واس ل ال ة حم سؤولياتها الن حري ة بم
  .السلطات ومصادر القرار

ن                        سحاب ل د االخالء واالن الحجة القوية الثانية التي تقدمها السلطة للدفاع عن مطلبها بسحب السالح هي ان غزة بع
سائل                             دد باستخدامه في م ا يه سالح ضدها، م تم استخدام ال ى ي ة حت يكون فيها اهداف استيطانية وعسكرية احتاللي

اال اذا ارتأت بعض الفصائل واالجنحة العسكرية ان المصلحة             . ال اشاعة الفوضى  تتعلق بالشأن الداخلي، وفي مج    
صواريخ لضرب اهداف اسرائيلية                         ذائف وال ر اطالق الق ة واستخدامه عب سالح المقاوم الوطنية تتطلب االحتفاظ ب

القول ان     ولكن السلطة تدافع عن من    . متواجدة على غالف غزة وفي الحدود والمعابر او داخل اسرائيل نفسها           ا ب طقه
ى ضبط                   درتها عل ات ق سلطة واثب سالح من ال ار ال ا هو احتك ى تحرره غزة قد تتحرر بالكامل، وان مما يساعد عل
ن                           ذي ل سالح ال اظ بال رر لالستمرار باالحتف اك اي مب مقاليد االمور بما فيها االمن واذا تحررت بالكامل ال يبقى هن

سطينية  داف فل ستخدم اال ضد أه تخد. ي رد   واذا اس ة، الن ال ب وخيم ستكون العواق رائيل ف ل اس داف داخ م ضد اه
  .االسرائيلي سيكون شديدا جدًا، واقسى من آل المرات السابقة

سطينيين                          شرعي، هي ان الفل ر ال سالح غي سحب ال ا ل الحجة القوية الثالثة التي تستند اليها السلطة للدفاع عن مطلبه
لى بسحب السالح وتفكيك الجماعات المسلحة ومنعها من العمل ضد   التزموا في خارطة الطريق وفي مرحلتها االو      

دال من                   . اسرائيل واذا نفذوا هذا االلتزام بمقدورهم ان يجعلوا االنسحاب من غزة خطوة نحو االنسحاب من الضفة ب
  .ان يساهموا في جعله خطوة نحو االستنزاف في السجن الكبير الذي اسمه غزة

ة، ويجب                     صحيح ان السلطة ال تتحدث عن      ى الوجاه ر ال ا حجة موجودة وال تفتق  هذه الحجة آثيرًا وال علنا، ولكنه
ا                   ة، وانم زم بخارطة الطريق الدولي م تلت أن تؤخذ هي االخرى بالحسبان، ولكن مع مراعاة أن اسرائيل لم توافق ول

  .بخارطة طريق خاصة بها، خارطة طريق اسرائيلية
  :سالمية خصوصا حرآة حماس على دعوات السلطة مستند الى عدة حيثياتالرد الذي تقدمه الفصائل الوطنية واال

 ان سالح المقاومة طاهر ومشروع ومقدس، وهو الذي ادى الى دحر االحتالل عن غزة، وسيؤدي                   :الحيثية االولى 
  .الى دحر االحتالل عن الضفة والتخلي عنه سيشجع اسرائيل على تعميق االحتالل واالستيطان في الضفة والقدس

م                    ه ل ا من غزة فان ينتهي قريب ه س ويرتبط بهذه الحيثية حقيقة ان االحتالل لم ينته من غزة، وحتى لو سلمنا جدال، ان
ضفة وغزة              ينته بالضفة    ين ال ة، ب ة    .وال يمكن الفصل بين وحدة األراضي المحتل ة الثاني دم وجود    تتجسد ب   :الحيثي ع

اله بما في ذلك االغتياالت واالقتحامات والقصف فقد أعلنت          ضمانات لوقف العدوان العسكري اإلسرائيلي بكل أشك      
ا                      بًا لمصالحها وأمنه ك مناس ة    .اسرائيل أنها تحتفظ بحق العمل العسكري ضد قطاع غزة إذا رأت ذل ة الثالث  :الحيثي

  .  يجب الفصل والتمييز بين سالح المقاومة وسالح الفوضىهتتمثل في أن
ة        من وجهة نظري يجب أن تعطي السلطة ا        ي، سالح الجريم ألولوية لسحب ومحاربة سالح الفوضى والفلتان األمن

شعب                    بكل أنواعها، وإذا شنت السلطة حربًا شاملة ضد هذا السالح ستجد الدعم والتشجيع من الغالبية الساحقة من ال
ن       شرعي ع اء ال ع الغط ا، يجب أن ترف صر فيه رب وتنت ذه الح شن ه ستطيع أن ت ى ت سات، وحت وى والمؤس والق

ا               ،الفوضى والجريمة " أبطال"الكثيرين من حملة السالح      ا ودوائره سلطة أو وزاراته زة ال  الذين ينضوون في أجه
  .أو يحصلون على الحماية من شخصيات نافذة في السلطة

وم                         رد أو مجموعة أو فصيل، ان يق رر ف وطني، بحيث ال يق القرار ال ة، فيجب ضبطه ب سالح المقاوم سبة ل أما بالن
ة                          بالمقاومة   ا المقاوم اآن التي يحددها، وانم ا، أو ضد األهداف واألم ه أو له ضد االحتالل، في الوقت الذي يحلو ل

اً                   ة أساس شرعية والوطني شترآة وباشراك المؤسسات ال سألة وجود    . عمل وطني جماعي يقرر بشأنه بصورة م وم
سلطة وم   ر ال ارج أط صائل خ د    . ت. بعض الف ة، بع هر قليل الل أش ا خ يتم حله ل   ف، س ا نأم ع آم تراك الجمي اش

  .باالنتخابات التشريعية بحيث تنضوي جميعًا في اطار سلطة واحدة، وتحت مظلة شرعية واحدة
ى                  ة األول ويمكن تنظيم سالح المقاومة، والسالح بصورة عامة، بصورة تدريجية وعلى مراحل بحيث تكون المرحل

سلحة   حظر حمل السالح واستخدامه علنًا، بما في ذلك المظاهر وا           ال          . لمظاهرات الم تم اعتق ة ي ة الثاني وفي المرحل
االفراح ومصادرة سالحه ى ب ستخدمه حت سالح وي سالح . آل من يحمل ال رخيص ال ة يمكن ت ة الثالث وفي المرحل



 

 22

ة  سماح لكاف تم ال ة ي ة الرابع ي المرحل سالح، وف م أو ظروفهم أو أوضاعهم حمل ال ذين يتطلب عمله لألشخاص ال
تح،               األجنحة العسكرية ب   االنضمام للشرطة ومختلف أجهزة األمن، أسوة بما حدث ويحدث حاليًا مع مسلحي حرآة ف

ة                       ا حماي صائلهم، تكون مهمته اءاتهم وف ى اختالف انتم سلحين عل ة الم سلطة تضم آاف أو تشكيل ميليشيا خاضعة لل
ررت القي    ة إذا ق ي المقاوم ساهمة ف رائيلية، والم داءات اس ة اعت ن أي واطن م وطن والم ة ال ستويات الوطني ادة والم

  . والشرعية، اللجوء الى المقاومة
  6/9/2005األيام الفلسطينية 

 
  لمواجهة تحديات ما بعد االنسحاب من غزة

  عدنان الكاشف
ذا                إ ل ه ستقبل غزة، وعدم تحوي ق بم ا يتعل ن التحديات التي تواجه هذا الشعب ليس فقط القضايا التي بقيت عالقة بم

ة الف شخص          القطاع الصامد الى س    ون وثالثماي دة اضافة      . جن آبير يتسع الآثر من ملي ذه التحديات الجدي ولعل ه
صعد     ة ال ى آاف ا عل ادرة واالنطالق به ام المب ذ زم ى أخ ستند ال دة، ت دة موح ة واح ب سياس ا تتطل ة منه ى القديم ال

سالم في     والمستويات محليا وعربيا ودوليا واسرائيليا، تضمن في النهاية اقناع وحث جميع القو           دل وال ة للع ى المحب
  .العالم أجمع الى تأييد الحقوق الوطنية لشعبنا بما فيها حقه في اقامة دولته المستقلة

  : على الصعيد المحلي-اوال
ر الحديث                   ارة عب ة التي تحاول االث على هذا الصعيد من الحكمة بمكان عدم االنجرار وراء وسائل االعالم المختلف

ا      عن السالح، وابراز الخ    شاغل للطرفين، م شغل ال الف او التناقض بين السلطة وحماس، وآأن هذا الموضع هو ال
سطيني         شارع الفل ة           . يزيد من حالة االحتقان في ال ات المرحل ا استجابتا لمتطلب اد، ان هم وحسنا تفعل حماس والجه

ا، وا      اهير    الحساسة والدقيقة عبر تفاهمات فلسطينية داخلية، دون ضغط او تدخل خارجي عليهم عطاء الفرصة لجم
  .غزة اللتقاط انفاسها

  : على الصعيد العربي-ثانيا
ك ال يعطي الحق         إن ذل سطينيين، ف ل الفل اذا آانت هناك من ضرورة لوجود تنسيق ما مع الجانب االسرائيلي من قب

م                       ا ل ة، م ة العبري ات مع الدول ع العالق شعب     الية دولة عربية منفردة او بشكل جماعي الى الهرولة وتطبي  يحصل ال
دول   ذه ال اء ه اء ورؤس ة زعم ى آاف سطيني ال ه الجانب الفل ا يجب ان يفهم ذا م ه، وه ى آامل حقوق سطيني عل الفل
د، ويمكن             ه بع م ينت والعمل على ضرورة رسم سياسة عربية تدعم وتساند هذه الحقوق، الن الصراع مع االحتالل ل

اء اال     ه زعم صرح ب ا ي سب م ة، ح ة لحظ ي اي ار الوضع ف يع   انفج ن توس ى االرض م ه عل ا يترجمون تالل وم ح
  .االستيطان وخاصة في مدينة القدس المحتلة

  : على الصعيد الدولي–ثالثا 
ه             شارون ولحكومت . آان الهدف الحقيقي من خطة فك االرتباط الشارونية، تحقيق أآبر قدر من المكاسب الشخصية ل

ة      3000الآثر من ولهذا تم العمل على اثارة ضجيج اعالمي هائل، بالسماح          شارآة في تغطي  صحفي واعالمي للم
الحدث، لنقل الصورة المباشرة والحية الى العالم أجمع، في حين آان يتم منع أي صحفي يعتزم تغطية احدى جرائم                   

  .االحتالل في غزة نفسها
ه                                 اخر بأن ستطيع ان يف و ي ه، فه ة حيات ه طيل م ب م يكن يحل دفا ل رجل سالم    فعلى الصعيد الشخصي حقق شارون ه

تقبال االبطال في                        تقباله اس دم وساق الس ى ق ة عل حقيقي، ليس بمقدور احد ان يتهمه بغير ذلك، فالتحضيرات جاري
ل                        ائزة نوب سلم ج بعض لت ا يرشحه ال ل، وربم نيويورك عشية االجتماعات الدورية للجميعة العامة لالمم المتحدة، ب

  .للسالم
وده لتد       صى جه ارون اق يبذل ش رى س ة أخ ن جه ذه        م الل ه المية خ ة واس ع دول عربي ع م شاريع تطبي ين م ش

  .االجتماعات، عجز عنه من سبقوه في رئاسة الحكومة االسرائيلية لتحقيق ذلك
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ول         م المتحدة لقب أما بالنسبة لمكاسب اسرائيل من االنسحاب، فتشير الدالئل ان هناك مداوالت تجري في أروقة االم
ى     دولة 30مشاريع قرارات تحظى بتأييد   ة عل ة اليهودي اوروبية، وفي مقدمتها بريطانيا لتعميم احياء ذآرى المحرق

  .المستوى العالمي، وتحديد يوما عالميا بذلك
رئيس                  وسيسعى شارون في هذه االجتماعات ايضا اللقاء الكرة في الملعب الفسطيني، وتحديد الدور المطلوب من ال

اد و              ي حماس والجه ى حرآت ة             ابو مازن، بعد الهجوم عل ة وحاسمة ومجدول اذ خطوات فعال سلطة التخ تحريض ال
ة،            .زمينا، شاهرا سيف جاهزية اسرائيل في ذلك تحت ذريعة مكافحة االرهاب             ذه القم ازن سيحضر ه و م والن اب

ا خاطب                           ة اذا م ازن آسب المعرآ ي م فال بأس ان تكون ساحة جديدة لمعرآة سياسية مع االحتالل، وهنا يمكن الب
الرقام والوثائق والصور التي تثبت آل يوم التوسع االستيطاني واقامة الجدران والعوازل العنصرية             العالم بسياسة ا  

شرعية     رارات ال ع ق اقض م ي تتن ا والت وب افريقي ستانات جن و وبوت وات وارس ان غيت ى االذه د ال ذي يعي ر ال االم
ه         الدولية، بما فيها قرارات الجمعية ذاتها، وحتى يكسب ابو مازن هذه المعرآ            سطيني، علي شعب الفل ة ومعه جميع ال

ا               ان يجمع تصريحات آافة المسؤولين االسرائيليين التي تؤآد على انسداد االفق السياسي الية عملية سياسية بما فيه
أس            خارطة الطريق، آما على مختلف القوى الوطنية واالسالمية االتفاق على موقف وخطاب سياسي موحد، وال ب

  .ر مع الرئيس بعض الشخصيات والقيادات االسالميةأيضا اذا شارك بالحضو
  : على الصعيد االسرائيلي-رابعا

ة او الكنيست او حزب                       ة المؤسسات االسرائيلية الرسمية سواء الحكوم عندما دار الجدل العنيف في مختلف أروق
ن ذاهب بخط          ى اي درآا ال ه، واستطاع  الليكود نفسه الذي يتزعمه شارون، آان رئيس الوزراء االسرائيلي م ة   ت ازال

ا نجح في آسب                        ة، آم ة والمحلي آافة الحواجز والمعيقات التي وقفت في طريقه على آافة الصعد الداخلية واالقليمي
وم          رائيل الي المة اس ن وس تيطانية ألم ل االس ة الكت ضرورة وحيوي ا ب ر اقناعه ة عب اء االدارة االميرآي ود ورض

سحاب           .لرئيس االميرآي جورج بوش     ومستقبال، وتوج ذلك برسالة الضمانات من ا       ه بان ذا يحقق شارون هدف وهك
ى            ستولي عل ضفة، لي ة االوصال              % 58جزئي من مستوطنات ال سطينية المتقطع ة الفل ة الدول من االراضي، واقام

  .، آما أعلن عن ذلك سابقا %42على 
  :الخالصة

سحاب،          حسنا فعل الرئيس ابو مازن عندما أشرك القوى السياسية واالسالمية في             ة بملف االن ة المكلف ة الوطني اللجن
ة                .ويمكن البناء على ذلك من خالل مشارآة جميع الفصائل          ة الحساسة والدقيق ذه المرحل ة في ه ة المرآزي ان الحلق

ة                     داء المرون شترآة، واب التي يجب االمساك بها هو تعزيز العامل الذاتي وتمتينه عبر اقامة غرفة عمليات سياسية م
ين، فكيف هو                 فيما بيننا، ق   ا مجتمع درة تحملن وق ق ا تف ا جميع بل ابدائها للغير، الن حجم الضغوط التي نتعرض له

رادي    شكل انف ا ب ا بإستمرار من أجل           .الحال اذا عملن ذل آل طاقاتن ل أي شيء آخر، هو ب وم وقب وب الي ان المطل
ات في        المحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة الجبهة الداخلية، وعدم التفريط بذلك            ات واالختالف مهما آبرت التباين

  .وجهات النظر، ألن ليس لنا غير هذا الطريق
  5/9/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
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