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 اغتيال موسى عرفات في غزة 
ما أفادت به مصادر امنية فلسطينية اليوم إن مسلحين فلسطينيين : ال عن أ ف ب نق7/9/2005 البيان نشرت

  .قتلوا موسى عرفات، في منزله في غزة
ن المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية اليوم ان الوية عال إلى إ7/9/2005 القدس الفلسطينية وأشارت

  .غتيالإلالناصر صالح الدين تعلن مسؤوليتها عن ا
ما أوضحته مصادر فلسطينية ان المسلحين خاضوا :  ألفت حداد7/9/2005 48 موقع عربلةمراست وذكر

واشارت الى ان المسلحين، . اشتباكا يزيد عن نصف ساعة مع حراس عرفات ما ادى إلى إصابة عدد منهم
ل  سيارة حاصرت المنز20وقال الشهود ان حوالي . قاموا باختطاف نجله واقتادوه الى جهة غير معلومة

واضافوا ان اجهزة االمن وصلت المكان فور االبالغ عن . وقامت بإطالق النار بشكل كثيف، قبل االقتحام
الحادث وباشرت باغالق كافة الطرق والشوارع القريبة من المكان وشرعت بحمالت تفتيش عن أشخاص 

غتيال جاءت السباب  من ناحية أخرى كشف ابو عبير ان عملية اال.يحتمل ان يكون لهم ضلع فى العملية
واصفا إياه بالعميل والفاسد عبر اشرطة ستوزع على , سيتم خالل االيام القليلة القادمة كشفها, خاصة جدا
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. وقال إن عناصر من الوية الناصر تقوم بالتحقيق مع ابنه وسيتم نشر نتائج التحقيق أيضا. وسائل اإلعالم
 قوات األمن، وتشكيل لجنة تحقيق في ظروف وأعلن نصر يوسف حالة االستنفار القصوى في صفوف

وقالت مصادر فلسطينية ان يوسف يباشر اإلشراف . ومالبسات الحادث تشارك فيها كافة األجهزة المختصة
يشار إلى أن عرفات سيشييع في جنازة عسكرية . شخصياً على سير عملية التحقيق التي تجري بصورة مكثفة

االغتيال تمثل تصعيداً خطيراً في الوضع األمني الداخلي ال يمكن أن يمر واكدت الداخلية بأن جريمة . رسمية
 .مرور الكرام مهما كلف الثمن

ن وزارة أوأكد،  .غتيالال عباس، جريمة اةدانإ :غزةمن  7/9/2005 وكالة االنباء الفلسطينية وفا ونقلت
للمحاكمة والعمل على اإلفراج عن الداخلية تبذل كل جهد للكشف عن الذين ارتكبوا هذه الجريمة وتقديمهم 

وأكد  .، صباح اليوم بحضور قريععباسجاء ذلك بعد اجتماع طارئ لمجلس األمن القومي ترأسه  .هنجل
ثني عن الجهود لتثبيت ي لن ذلكمالبسات بأسرع وقت ممكن مشدداً على ان التصميمه على إنهاء التحقيق في 
  .سيادة القانون وترسيخ النظام العام

: غتيالالل الزهار في تصريح معقباً على حادثة اوق: غزةمن  7/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم وأورد
إن حماس ترفض سياسة االغتياالت، وال نتمنى أن تكون في الشارع، ألن آثارها مدمرة وغير مقبولة وال تخدم 

  .المرحلة القادمة
ن أ:  مصادر بالشرطة قول :غزة من 7/9/2005 اسالم اون الين  مراسل مصطفى الصوافوأوضح

 من الشخصيات تهوتعد شخصي .المسلحين اقتحموا منزل عرفات، واقتادوه إلى الخارج، وأعدموه في الشارع
التي أثارت جدال كبيرا في الساحة الفلسطينية في فترة توليه قيادة جهاز االستخبارات العسكرية، وقد تعرض 

 مسئولية قوات األمن خلفا للمجايدة؛ ذلك ياسر عرفات تولى إلى جانب عدة مرات لمحاوالت اغتيال، وقبل وفاة
مما أثار تحفظات كبيرة داخل األجهزة األمنية الفلسطينية، ثم صدر قرار من قبل عباس بتعيينه مستشارا أمنيا 

كان له، وتنحيته عن قيادة جهاز االستخبارات، في خطوة فسرها المراقبون على أنها محاولة للتخلص من أر
وكان أحد أعضاء خاليا حركة .  بغزة1936موسى عرفات وِلد في عام  يشار إلى أن .سلطة عرفات ورجاالته

 في دمشق عندما اعتقل األخير في ياسر عرفاتورافق  .1966 و1965فتح في حي الشجاعية خالل عامي 
يبية عسكرية في وبعد خروجه من السجن أرسل لدورة تدر . على خلفية مقتل يوسف عرابي1966عام 

الصين، ثم حصل على الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية تيتو في يوغسالفيا في أوائل الثمانينيات، 
وترأس بعد العودة من  .وشارك في العديد من الدورات العسكرية في مصر وسوريا وفيتنام والصين وروسيا

وظل في األردن  .دن، وكان نائبه وقتها إسماعيل جبرالصين ما يسمى بالقطاع الجنوبي في حركة فتح في األر
ثم غادر  .تواجده في تونسأثناء وتم تعيينه نائبا لقيادة االستخبارات العسكرية . حتى بعد حرب أيلول األسود

 بعد االجتياح اإلسرائيلي؛ حيث كان قائد الوحدة الخاصة هناك؛ ليتولى منصب 1982إلى لواء لبنان في عام 
االستخبارات العسكرية لحين عودته إلى قطاع غزة ليشرع بتشكيل جهاز االستخبارات العسكرية نائب مدير 

ويعد من أصحاب النفوذ الواسع، وكثيرا ما حدثت  .وظل في منصبه حتى إنشاء السلطة. الذي تولى إدارته
بر جهاز االستخبارات ويعت .خالفات بينه وبين األجهزة األخرى، عدا جهاز الشرطة الذي كان يقوده الجبالي

العسكرية الذي أسسه من األجهزة ذات النفوذ والسطوة، وقام بحمالت اعتقال واسعة في السنوات الماضية في 
أصبح رجل  .صفوف حركتي حماس والجهاد، وتعرض المعتقلون للتعذيب الشديد، بحسب مسئولين بالحركتين

 القدس وإعفائه من منصبه، وعلى ما يبدو فإن عباس األمن األهم في القطاع، وقد لجأ عباس إلى منحه وسام
عن طريق عزله، خاصة بعد ما سمي بانتفاضة اإلصالح في األيام ه كان يريد استرضاء الجهات المعادية ل

   .األخيرة من حياة ياسر عرفات، وكان من أكثر الشخصيات انتقادا من قبل عناصر فتح
عام  لمحاولة اغتيال حينما أطلق مجهولون قذيفة صاروخية تعرض أنه :من غزة 7/9/2005 الحقائق وبينت
غير أن القذيفة أخطأت هدفها، وسقطت في ساحة للمعتقلين الجنائيين في ,  على مكتبه في مبنى السرايا2003
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وسبق تلك المحاولة بعامين قيام مسلحين من لجان المقاومة الشعبية بإطالق النار على منزله، بعد  .سجن غزة
جان ، وكتائب القسام في أثناء عودتهم للافراد جهاز المخابرات بإطالق النار على مجموعة من عناصر إقدام أ

 .من عملية عسكرية
أن له خصوم كثيرون، بعضهم في حركة فتح وآخرون في الفصائل المسلحة  7/9/2005 سي ان ان وجاء في

  .فاضة، ومنها حركة حماسالتي تفرض هيمنتها على كثير من شوارع غزة بعد سنوات من االنت
   

 وزارة الداخلية تحمل حماس مسؤولية انفجار غزة
وزارة الداخلية حملت أمس حركة حماس مسؤولية أن : غزة ـ ا ف ب من 7/9/2005القدس العربي  نشرت

 وزارةالوقالت  .االنفجار الذي وقع واسفر عن مقتل اربعة فلسطينيين فيما اتهمت كتائب القسام اسرائيل بذلك
 من كل محاوالت ى تحمل مسؤولياتهم وعدم التنكر لما حدث اذ ان الواقع اقوىانها تدعو االخوة في حماس ال

 .االثباتات الدامغة عن مجريات الموضوع  التحقيقات الفنية لديناىالتهرب الحاصلة حيث انه باالضافة ال
تخدم من قبل افراد من حماس لتصنيع د غرفة مستقلة داخل المنزل تسووجبان التحليل الفني افاد بواوضحت 

وتجهيز العبوات المحلية والمتفجرة ونظرا لحدوث خلل حدث اشتعال لنيران وارتفاع في درجة الحرارة مما 
 ارتكاب جريمة جديدة بحق لى قوات االحتالل اقدمت عأنمن ناحيتها قالت القسام  . تفجير عبواتى الىاد

  .ذلك ىحق الكتائب في الرد عل ةمؤكد ,ابناء شعبنا في حي الشجاعية
انتقاد الداخلية حماس لقيامها بتخزين األسلحة في منطقة : من غزة 7/9/2005 الخليج اإلماراتية وأضافت
وقالت إن هذا الحادث المأساوي يشعل الضوء األحمر ويذكر بالخطر الداهم الذي يتهدد المواطن نتيجة . سكنية

  .لسوء استخدام السالح
ر عائلة العواصية آل سعد في بيان وزعته، مساء أمس، ااستنك: غزةمن  7/9/2005الفلسطينية  األيام وذكرت

، مطالبة عباس بالعمل الفوري على محاكمة المجرمين الذين يقفون هاحادث الذي أسفر عن استشهاد أحد أفرادال
س الذين يأخذون من الدين وأكدت حقها في مالحقة المجرمين من أفراد حما .خلف هذا العمل وتقديمهم للعدالة

والمقاومة ستاراً لتمرير سياستهم الفئوية على حساب األبرياء من أبناء الشعب، داعية المناضلين إلى مالحقة 
 . هذه األعمال استهتاراً بأرواح المواطنينتعتبر وا.ونبذ هذه الفئة المستهترة أينما وجدوا ووقتما ظهروا

ون لديها الجرأة األدبية باشعار المواطنين قبل وقوع االنفجار واالعتراف وقالت إنه كان األجدر بحماس ان تك
بحقيقة الجريمة التي يعرفها أهالي الحي بدالً من أن تقلب الحقائق رأساً على عقب، وذلك في تحميلها االحتالل 

  .المسؤولية وتضليل الرأي العام في وسائل اإلعالم
 انه لو أن مؤكدا مشير المصري هقالما : رويترزو، اب ا ف ب نقال عن 7/9/2005 السفير  وأشارت

االنفجار نتج عن خطأ فني لما ترّددت حماس لحظة واحده في اإلعالن عن ذلك، إذ أنها ليست المرة األولى 
أضاف أن األخطاء الفنية تحدث في أرقى الترسانات العسكرية في العالم و. التي تحدث في الساحة الفلسطينية

  .النظاميةولدى الجيوش 
  مشيربااستغر إلى :غزة والوكاالتمن عالء المشهراوي  7/9/2005 االتحاد االماراتية ونوه مراسل

المصري من قيام البعض بالترويج لرواية تتقاطع مع رواية اسرائيل لتنقذ االحتالل من تحميله التبعات المترتبة 
  .على هذه الجريمة

, ما كشفته مصادر فلسطينية: ا محمد إبراهيم من القدس والوكاالت نقال عن مراسله7/9/2005 البيان وأوردت
من أن عباس أمر األجهزة األمنية بوضع خطة لنزع أسلحة الفصائل في قطاع غزة بعد االنفجار، وأشار 
مسؤول فلسطيني إلى أن القيام بهذه المهمة الصعبة يستغرق الكثير من الوقت لكن عباس يبدي تصميماً على 

وأضاف أن التقارير التي تلقاها أوضحت أن . أي سالح في القطاع سوى بين أيدي رجال األمنعدم وجود 
المهمة األصعب تتمثل في مصادرة سالح حماس ذلك أن مجموعات كتائب األقصى ستلتحق في النهاية في 
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ن بعد وبين أحد المسؤولين أن الوقت األنسب لسحب سالح حماس يكو. أجهزة األمن وسيتم ترخيص سالحهم
وأوضح أن المجلس التشريعي القادم سيسن قانوناً يحظر حمل السالح في قطاع غزة . االنتخابات التشريعية

  .لخلوه من قوات االحتالل األمر الذي يفرض على حماس تطبيق القانون لكونه صادراً عن سلطة تشارك فيها
  

  القضية االبرز بعد االنسحابمعبر رفح 
أن مصادر فلسطينية قالت ان : رام اهللا محمد هواش نقالً عن مراسلها في 7/9/2005النهار اللبنانية ذكرت 

وأضافت . اسرائيل ال ترغب في تسليم المعبر الى الفلسطينيين، وانها ال تزال تراهن على ابقائه تحت سيطرتها
 وأميركية، على رغم ان القيادة الفلسطينية تتريث في التعبير عن هذا الموقف مراهنة على جهود دولية أوروبية

أن لندن وباريس باتتا اكثر ميالً الى دعم شارون والوقوف خلف خطة االنسحاب من غزة مع ارادة رخوة 
  . لربط هذا االنسحاب بمصير الضفة والتطورات فيها

أن موقع هآرتس أشار إلى أن إسرائيل تميل إلى القبول بالحل : 7/9/2005السفير  وكتب حلمي موسى في 
  .الذي طرحته مصر أخيراًالوسط 

 مصادر فلسطينية مطلعة أنه تم االتفاق مع هقالتما : ألفت حداد عن مراسلته 6/9/2005 48 عربونقل موقع
الجانب اإلسرائيلي على إغالق معبر رفح بشكل تام خالل االيام القلية المقبلة، وذلك اثناء قيام الجيش باخالء 

ورجحت المصادر ان تشهد . المستوطنات بشكل تام الى الفلسطينيينقواته من منطقة قطاع غزة ليتم تسليم 
ورفضت تلك المصادر الحديث  .معبرالااليام القليلة المقبلة اتفاقا مع الجانب االسرائيلي حول آلية العمل في 

فة واضافت ان اجتماعات مكث. عما اذا كان االتفاق سيكون بقبول الطرف الفلسطيني استخدام معبر كيرم شالوم
ستعقد خالل االيام القليلة المقبلة حول هذا الموضوع، موضحة ان الضغوطات الدولية على إسرائيل كان لها 

  .ذلكتاثير حول 
  

 مشروع الدولة المؤقتة مرفوض ويكرس مبدأ غزة اوالً واخيراً  
زاء من الضفة قوبل المشروع القاضي باعالن دولة فلسطينية مؤقتة على قطاع غزة واج: فهيم الحامد ـ جدة

برفض وسخط من قبل المسؤولين في السلطة والفصائل حيث اعتبروا ان هذا المقترح التفافي وغير مقبول 
وقال حسن خريشة ان . وانتقاصي مشيرين الى ان الفلسطينيين لن يقبلوا اال دولة فلسطينية وعاصمتها القدس

  .هذا االقتراح يخالف رؤية بوش
لخطير يعزز المخاوف ان تكون غزة هي اوال واخيرا وهذا مايرفضه جميع  واشار الى ان هذا الطرح ا

واضاف ان . ال يعدو كونه اقتراحا تجميليا ويعتبر شكال من اشكال الخداع والمؤامرة, واوضح انه. الفلسطينيين
 البطش اما خالد. ماهو اال انسحابات وهمية غير صحيحة. مايتم تناقله عن انسحابات اسرائيلية من قطاع غزة

فقال نحن نرفض هذا االقتراح جملة وتفصيال موضحا ان ذلك يعتبر انتقاصا من حق الفلسطينيين وحقوقهم 
عملية تسويقية القناع الدول , واعتبر االقتراح. وقال ان الفلسطينيين سيستمرون في نضالهم. الثابتة والمشروعة

 هذا االقتراح بانه اقتراح مرفوض وخطير من جانبه وصف مشير المصري. بان الدولة الفلسطينية قادمة
واشار الى ان من يريد االنتقاص من الثوابت . ترغب من خالله رايس االنتقاص من حق الدولة الفلسطينية

الفلسطينية لن ينجح الن ارادة الفلسطينينة وتصميمهم سيستمر حتى االعالن عن الدولة على كامل التراب 
  .الفلسطيني

6/9/2005عكاظ   
  

 يحات متناقضة حول استيعاب المطلوبين تصر
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يتواصل تبادل التصريحات والبيانات المتناقضة بين السلطة وحماس حول مسألة استيعاب : الفت حداد
فبعد ان كان حمايل قد اعلن وجود اتفاق بهذا . المطلوبين من كافة الفصائل في أجهزة ومؤسسات السلطة

، عاد حمايل اليوم ليؤكد وجود اتفاق موضحا ان الفصيل الوحيد الشأن، واعالن حماس انها ال تعرف عن ذلك
وقال حينما نتحدث عن الفصائل هذا ال يشمل حماس فقط النها فصيل ناضل , الذى رفض ذلك كان حماس

. وأكد ان لديه نسخة من االتفاق. واعطى لكن كان اولى بها ان تقول انها لن تشارك ال ان تقول ال يوجد اتفاق
  .لسلطة تسعى من اجل توفير االمن للمطلوبين لكن ال يمكن ان نضمن ذلك فى ظل االحتاللوقال ان ا

6/9/2005 48عرب  
  

  يترأس اجتماعاً للجنة المفاوضات العليا عباس
وناقش االجتماع، كافة األمور المتعلقة بفك  .ترأس عباس، اجتماعاً للجنة المفاوضات العليا، حضره قريع: غزة

ع غزة وشمال الضفة، حيث جرى التأكيد على ضرورة اعتبار ذلك خطوة أولى باتجاه تنفيذ االرتباط عن قطا
وثمنت اللجنة، الجهود الكبيرة التي  .خارطة الطريق ككل ال يتجزأ، ووصوالً إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي

ول زمنية وفرق رقابة، اجدتقوم بها اللجنة الوزارية المكلفة، داعيةً أعضاء الرباعية إلى طرح آليات تنفيذ و
 .لتنفيذ االستحقاقات المتبادلة

6/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   
  

 القدومي يدعو سفراء فلسطين للعصيان الدبلوماسي 
وجه فاروق القدومي ما يمكن اعتباره بدعوة للعصيان الدبلوماسي شملت جميع سفراء : عمان من بسام بدارين
خارج الذين طلب منهم في تعميم جديد له صدر امس من تونس تجاهل القرارات فلسطين وممثليها في ال

واعتبر انه شخصيا المسؤول االول . االدارية التي صدرت بحقهم من رام اهللا، وتحديدا من مكتب عباس
تب والوحيد فيما يخص ترتيب اوضاع السفراء في الخارج وتحديدا فيما يتعلق باحالتهم على التقاعد او دفع روا

واعقب هذا التعميم باصدار الئحة غريبة  .بموجب مقررات المؤسسات الشرعية الفلسطينية ,نهاية الخدمة لهم
تتضمن اسماء عشرين دبلوماسيا وسفيرا فلسطينيا ممن تجاوزا سن السبعين وقرر احالتهم على التقاعد او دفع 

, اليه فقد ورد اسم مدير الدائرة السياسية ونائبهبدل نهاية الخدمة لهم وضمن هذه القائمة اطاح باقرب المقربين 
والمفارقة التي تسببت بها  .علما بان ابو حجلة كان قد طلب في وقت سابق من تلقاء نفسه االنسحاب من موقعه
وفي مظهر اخر من مظاهر  .قائمته انها تضمنت في معظمها اسماء نفس الشخصيات الذين قرر عباس تقاعدهم

حرمان القدومي من المشاركة بفعاليات اجتماع الجمعية العامة لالمم المتحدة ومن الصراع، قرر عباس 
وكان القدومي قد ارسل رسالة لعباس يخبره . المشاركة بفعاليات لجنة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني

اجتماع الجمعية فيها بانه سيلقي كلمة فلسطين في اجتماع لجنة التضامن، فيما سيلقي عباس كلمة فلسطين في 
وفي هذه االثناء اثار تصريح  .العامة، اال ان عباس رد أن القدوة سيلقي الكلمة في اجتماع لجنة التضامن

واعتبرت االوساط هذا . للقدومي جدال واسعا في صفوف حركة فتح حول فتح سفارة فلسطينية في دمشق
 .خصوص دولة فلسطينالتصريح خطيرا، النه يسحب االعتراف بمضمون اعالن الجزائر ب

7/9/2005القدس العربي    
  

  يعاني من داء الصرع دحالن: مصادر فلسطينية
، ذلكال يزال الغموض يكتنف الحالة الصحية لمحمد دحالن، في ظّل تكتّم األطراف المعنية على حقيقة  :عمان
 خالل اجتماع أمني  أصيب بنوبة عصبية شديدةهإن: وقالت . وصفت مصادر فلسطينية مطّلعة أنها حرجةحيث

مع عدد من الضباط اإلسرائيليين في تّل أبيب وقع إثرها على األرض، وهو في حالة سيئة، مما حدا بمضيفيه 
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إلى نقله على نحو عاجل إلى مستشفى يخلف المختص باألمراض العصبية والعقلية، وتّم نقله إلى مستشفى 
 أردنية، وباقتراح من جهات رأت أن بقاءه في تّل أبيب –ية المدينة الطبية في عّمان بناء على اتصاالت فلسطين

وعن طبيعة المرض، فقد أشارت مصادر قيادية  .تهوعالجه من قبل أطباء إسرائيليين من شأنه اإلضرار بسمع
 في تونس، مؤكدة أن لذلك يعاني من حالة صرع متقدمة، مشيرة إلى أنه سبق أن تلقى عالجاً هفلسطينية إلى أن

 على قدرته ذلكي منه اآلن هو نوبات صرع شديدة ومتالحقة، ويخشى األطباء المعالجون من تأثير ما يعان
الذهنية، والسيطرة على حواسه، مما قد يؤدي إلى شلل في بعض أطرافه، وهو ما أشارت إليه بعض المصادر 

  .سابقاً
7/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
  وقـف وكيـل وزارة عن العمل : غزة
قرر مجلس الوزراء، أمس، إيقاف وكيل وزارة شؤون األسرى والمحررين عن العمل حتى انتهاء : غزة

أن راضي الجراعي متهم باختالس أموال من  وأكد مصدر مسؤول .التحقيق معه بشأن قضايا لها عالقة بالفساد
الملف الخاص به وتقديمه الوزارة، مشيراً إلى أن جهوداً كبيرة جرت خالل األشهر الماضية من اجل إعداد 

  .لمجلس الوزراء
7/9/2005األيام الفلسطينية   

  
  ثوري فتح يعقد اجتماعه اليوم لالعداد لالنتخابات

 ايام لبحث العديد من 3يعقد المجلس الثوري لحركة فتح اليوم جلسة تستمر لمدة  :رام اهللا ـ من وليد عوض
اكدت مصادر من حركة فتح بان  و.طينية وحركة فتحالقضايا المهمة علي مستوي السلطة الوطنية الفلس

الموضوع االهم في جلسات الثوري سيكون االعداد النتخابات المجلس التشريعي القادمة وتعزيز مكانة الحركة 
 . في صفوف ابناء الشعب الفلسطيني خاصة وان حركة حماس تعتبر منافسا قويا علي الساحة الفلسطينية

7/9/2005القدس العربي   
  

   يلتقى حمدانالعريضي
أسامة حمدان الذي اكد اننا ال يمكن ان نقبل كمقاومة االستاذ غازي العريضي وزير االعالم اللبناني التقى 

فلسطينية وكقوى فلسطينية ببقاء قوات االحتالل على اي جزء من ارض غزة بما في ذلك المعابر، وان وجود 
تبقى متواصلة حتى يندحر االحتالل عن كل االرض الفلسطينية قوات االحتالل على المعابر وان مقاومتنا س

ورأى ان الحوار الفلسطيني في لبنان بين القوى . ويتحقق حق الالجئين وهو حق العودة الى االرض والوطن
 اللبنانية في شكل صحيح ويضمن مصلحة لبنان –والفصائل هو حوار سياسي يعيد تنظيم العالقات الفلسطينية 

حقق قاعدة واضحة في العالقات وليس مجرد قواعد اجرائية وانما قواعد قانونية وتشريعية، كما وفلسطين وي
والفلسطينيون سيظلون يحملون همهم . ان الشأن الفلسطيني في لبنان لن يكون اداة في اي شأن داخلي لبناني

  . االساس وقضيتهم
، وال يمكن ان نقبل كقوى وفصائل فلسطينية وعن المشكل االمني في منطقة البداوي، اوضح انه محدود وفردي

المشكل انتهى في وقته والشخص الذي كان متورطاً سلمته . خارجة على القانوناشخاص بحماية او تغطية 
 .عائلته الى الجيش واالمور انتهت عند هذا الحد

7/9/2005النهار اللبنانية   
 

 حماس تحتفل بتحرير غزة في البداوي 
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امس، ووضعت حركة شمال لبنان والنشاطات المواكبة لتحرير غزة في مخيم البداوي استمرت االحتفاالت 
حماس للمناسبة شاشة عمالقة في احد المالعب تعرض أفالماً وثائقية عن فلسطين وأخرى عن المقاومة 

وأوضح مسؤول حماس في الشمال، ابو بكر، أن الهدف من عرض هذه . وعملياتها داخل األراضي المحتلة
الم تعريف األجيال الناشئة على بلدهم فلسطين وعلى عمل المقاومة وتضحيات إخوانهم لرفع معنوياتهم أوالً األف

ودفعهم إلى التمسك بقضيتهم وعدم االستسالم أمام الحمالت اإلعالمية الضخمة التي تحاول النيل من عزيمتهم 
 ما يتعلق بموضوع االنسحاب الذي نعتبره وتصوير الواقع المغاير لحقيقة ما يجري على األرض، وتحديداً في
  .انتصاراً وليس تنفيذاً للقرارات الدولية من قبل إسرائيل كما يشاع

7/9/2005السفير    
 

  الجهاد تنفي مشاركتها في االنتخابات 
 محمد الهندي ما نسبته إليه بعض وسائل اإلعالم من تصريحات تتحّدث عن إمكان مشاركة الدكتورنفى 

وقال الهندي إن دراسة أولويات العمل في غزة بعد رحيل االحتالل بالكامل . االنتخابات التشريعيةالحركة في 
عن القطاع، ال يعني التلميح بإمكان مشاركة الجهاد في االنتخابات التشريعية، ألن مبررات عدم المشاركة في 

ضيفاً هذا الموقف ال يعني أيضا تلك االنتخابات هي مبررات سياسية لها عالقة بمرجعية مؤسسات السلطة، م
 . مقاطعة االنتخابات؛ ألن الحركة ستترك ألنصارها وأعضائها حرية التصويت

7/9/2005السفير    
 

  البرغوثي يدرس إمكانية خوضه االنتخابات التشريعية 
سحاب  واعتبر أن ان. إمكانية خوضه االنتخابات التشريعية المقبلة،مروان البرغوثياالسير  يدرس -عمان 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي من قطاع غزة يشكل انتصاراً لالنتفاضة والمقاومة التي طالب بعدم المساس 
بينما دعا إلى جمع سالح العابثين به والمستعرضين له، ودعا البرغوثي السلطة الوطنية الفلسطينية . بسالحها

حدود التي يجب أن تكون خاضعة للسيادة إلى عدم القبول بالحلول المؤقتة فيما يخص موضوع المعابر وال
طالب حركة فتح بتشكيل قائمة منتخبة يجري اإلجماع عليها لخوض و. الفلسطينية الكاملة غير المنقوصة

االنتخابات التشريعية المقبلة بحيث ال يجري تعيينهم لما في ذلك من خسارة فادحة للحركة، داعياً إلى إجراء 
   . الحصول على ضمانات من المجتمع الدولي لحماية المرشحينانتخابات داخلية قاعدية وإلى

7/9/2005الغد األردنية   
 

  مقتطفات صحافية
فحركة حماس تخدم الطبقات الفقيرة، وليست فاسدة وتدافع عن  . ال شيء يمنع من تحويل غزة الى حماسستان

ولكننا سعداء . بأنه بال معنىوحتى االعالم االسرائيلي اعترف . واالنسحاب من غزة مجرد مسرحية .أرضها
  .5/9/2005-29/8عن محمود الزهار، نيوزويك األميركية،  .لرحيلهم، وليس لرؤية دموعهم

7/9/2005الحياة   
 

  معتقال سياسيا يبدأون إضرابا عن الطعام 11
ر اعتقالهم  معتقال سياسيا في سجون السلطة الوطنية الفلسطينية اضرابا عن الطعام احتجاجا علي استمرا11بدأ 

وذكر الدكتور عبد الستار قاسم استاذ العلوم   .رغم ان بعضهم انتهت فترة محكوميته ولم يطلق سراحهم
السياسية في جامعة النجاح الوطنية ان تسعة من المعتقلين المضربين ينتمون لحركة الجهاد اإلسالمي، في حين 

سم ان هناك مشكلة يواجهها هؤالء المعتقلون وهي أن قا. وقال د.ينتمي االثنان اآلخران لكتائب شهداء األقصي
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أغلب وسائل اإلعالم تتجاهلهم، كما ان كبار السياسيين من مختلف االتجاهات والعديد من اإلعالميين يتجنبون 
 .التطرق اليهم

  7/9/2005القدس العربي  
  

  إستشهاد شاب بنيران اإلحتالل في مدينة خانيونس
 فلسطينية ان الفتى السعدوني اصيب بعيار ناري في الصدر أدى الى استشهاده             ية طب  قالت مصادر  :ألفت حداد  

وقال شهود عيان في المنطقة ان مجموعـة مـن          . اضافة الى اصابة ثالثة آخرين وصفت جراحهم بالمتوسطة       
علـى  االطفال جاءت للتظاهر تظاهرة سلمية أمام مستوطنة موراج اال ان الجيش االسرائيلي قام باطالق النار                

  .المسيرة
  6/9/2005 48عرب

  
  جندي يطلب من أسير شتم النبي 

 طلب جندي اسرائيلي من أسير فلسطيني شتم النبي محمد ـ عليه الـصالة والـسالم ـ، فـي      :سامر خويرة
وكشف محامي جمعيـة أنـصار      . إصرار على استخدام التحطيم المعنوي مع االسرى من قبل قوات االحتالل          

من مخيم طـولكرم  ) ن ـ ب (ن هذه الفضيحة الجديدة لقوات االحتالل، وقال إن األسير السجين فايز الزربا ع
وفـي   .أخبره عن تصرف جنود االحتالل معه ومع زمالئه حين تم إنزالهم إلى محكمة تمديد في معسكر سالم                

د األسرى أن يشتم النبي فرفض األسير ذلك، وقد هدد الجنو     ) ب-ن(الطريق طلب أحد الجنود من زميل األسير        
عن أن الجنود ظلوا يـضربونه  ): ن ـ ب (كما كشف  .بأنهم سيعاقبونهم إذا اشتكوا أو أخبروا أحداً بما حصل

على رأسه بأيديهم، وكذلك تعرضوا بالضرب لكل زمالئه، وضعوا أرجلهم على وجهـي ووجـوه زمالئـي،                 
صفات سيئة حقيرة وشتمونا نحن وأباءنا      وقاموا بتصويرنا حتى يهينونا، إضافة إلى ذلك فإن الجنود قد نعتونا ب           

وقدم األسرى في معسكر قدوميم شكوى ضد الجنود إلى إدارة المعسكر التي لم تحرك ساكنا ولم تعط                 . وأمهاتنا
  .أي اهتمام للموضوع

  7/9/2005البيان 
  

  شهداء طولكرم الخمسة لم يكونوا مسلحين 
 الذين استشهدوا قبل أسبوعين في مخيم الالجئـين فـي           قال موقع هآرتس األلكتروني، أن الفلسطينيين الخمسة      

مدينة طولكرم لم يكونوا مسلحين، وأن ثالثة منهم لم يكونوا أعضاء في أي تنظيم فلـسطيني، فـي حـين أن                     
وبحسب شهود العيان فقد قام جنود اإلحتالل بتنفيذ          !اإلثنين اآلخرين تم إطالق النار عليهما من مسافة قصيرة        

  !تل في جثث بعض الشهداءعملية تأكيد ق
  7/9/2005 48عرب

  
  صباح ينفي بشدة مزاعم البيانات حول استهداف المسيحيين 

اتهم البطريرك ميشيل صباح، االحتالل بتهديد الوجود الفلسطيني والمسيحي في فلسطين، نافياً أن تكون حملـة                
ين أهالي القريتين المتجـاورتين     وقال إن جهوداً محلية تمكنت من عقد صلح عشائري ب          .ضد مسيحيي فلسطين  

 أشهر، ال يتم خاللها اعتداء أي أحٍد من القريتين على آخر، حتى عقـد               3الطيبة ودير جرير، وأخذ هدنٍة لمدة       
وأشار إلـى أنـه      .وكانت القريتان شهدتها أحداثاً حاولت جهات وضعها في إطاٍر طائفي         . راية الصلح النهائي  

وأثارت األحداث في الطيبة، وبياناتٌ مشبوهة صـدرت        . منازل المتضررة سيتم دفع تعويضات إلى أصحاب ال     
في مدينة بيت لحم، حول وضع المسيحيين في المدينة، فيما قالت مصادر محلية إن البابا بنـديكتوس الـسادس                   
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اإليطالية، تحقيقاً مطوالً عن ما قالت إنـه حـوادث          ) كورياد سيرا (وخصصت صحيفة    .عشر يتابع ما يجري   
فيها المسيحيين في األراضي المقدسة للتنكيل، ونسبت لحارس األراضي المقدسة، الفرنسي الجنـسية،             تعرض  

ولكن شخصيات مسيحية قللت من      .والمقيم بالقدس، تحذيراً من مستقبل الوجود المسيحي في األراضي المقدسة         
ضي الفلسطينية، وضعف السلطة    مثل هذه التحذيرات مشيرةً إلى أن ما يحدث هو نتيجة الفراغ األمني في األرا             

وقال البطريرك صباح، إن الحـوادث       .الفلسطينية، التي ال يسمح االحتالل الصهيوني بتمكينها من القيام بعملها         
تقع بين مسلمين ومسلمين وليس فقط بين مسيحيين ومسلمين، قائالً إن الحل لوقف ذلك هو إقامة دولة فلسطينية                  

  .حقيقية بكل مقومات الدولة
  7/9/2005 مركز الفلسطيني لإلعالمال

  
   قرى نابلس وطولكرم قتحم ياالحتالل 

 قرية بزاريا شمال غرب مدينة نابلس وشنت حملة مداهمات طالت العديـد             أمساقتحمت قوات االحتالل صباح     
وات وأفاد راصد ميداني أن ق     .من المنازل، وذلك قبل أن تحتل منزالً وتحتجز سكانه وتحوله إلى ثكنة عسكرية            

من جانب آخـر  . االحتالل اقتحمت الجزء الشرقي من القرية، وشرعت بعمليات تفتيش لعدد من منازل األهالي           
اقتحمت قوات االحتالل الليلة الماضية بلدة بيتا جنوب شرق مدينة نابلس، وشنت حملـة مـداهمات وتفتـيش                  

افقها عـدد مـن الجيبـات العـسكرية         عيان إن قوة كبيرة من جيش االحتالل ير       الوقال شهود   . لمنازل األهالي 
وناقالت الجنود اقتحمت البلدة، وداهمت المنازل وشرعت بأعمال تفتيش داخلها، واخرجوا األهالي بمن فـيهم               

بلـدتي ديـر    أمس  اقتحمت قوات االحتالل فجر     من ناحية أخرى    .  النساء واألطفال في العراء لساعات طويلة     
وأفادت مصادر محليـة أن قـوة        . مداهمة وتفتيش واسعة النطاق    الغصون وعتيل شمال طولكرم، وشنت حملة     

وأضـافت أن أفـراد      .عسكرية معززة باآلليات اقتحمت بلدة دير الغصون وسط إطالق النار والقنابل الصوتية           
القوة الصهيونية داهموا عدداً من منازل األهالي وقاموا بعمليات تفتيش دقيقة، مشيرة إلى أن الجنود قاموا أيضاً                 

كما قامـت القـوة      .بتفجير أبواب محل لبيع مواد البناء في البلدة، قبل أن ينسحبوا عند الساعة الخامسة صباحاً              
الصهيونية بتمشيط الكهوف والجبال القريبة من البلدة، وفي السياق ذاته، شددت قوات االحتالل من إجراءاتهـا                

ولفتت المصادر إلى أن جنود االحتالل نـصبوا         .هاالتعسفية على مداخل مدينة طولكرم والمفترقات المؤدية إلي       
  .حواجز مفاجئة على مختلف الطرقات، وفتشوا السيارات المارة ودققوا في هويات أصحايها

  7/9/2005 المرآز الفلسطيني لإلعالم
  

    الحواجز العسكرية في الضفةى يشدد من اجراءاته علاإلحتالل
 االخيرة من اجراءاته القمعية المتبعة علي الحواجز العسكرية شدد جيش االحتالل في االونة :من وليد عوض

في الضفة الغربية بحيث تلحظ بشكل يومي طوابير طويلة من المواطنين الفلسطينيين ينتظرون تحت اشعة 
 .الشمس دورهم في التفتيش والتدقيق في هوياتهم الشخصية قبل ان يسمح لهم بالمرور عند هذا الحاجز او ذاك

مر بحاجز عسكري ثابت حتي تري مئات المواطنين والمركبات ينتظرون اشارة من ذلك الجندي او فما ان ت
وما  .المجندة تسمح للمواطن االول في ذلك الطابور بالتقدم نحو الحاجز من اجل التدقيق في بطاقته الشخصية

ر الشارع الرئيسي ان تتعدي الحاجز االول قد يصدفك حاجز عسكري طيار اي سيارة عسكرية تتوقف بجوا
وتضع اشارة توقف في الشارع، ويبدأ الجنود بتوقيف المواطنين ومركباتهم بحجة فحصهم امنيا اي التدقيق في 

وتلك االجراءات االسرائيلية القمعية تولد غضبا شديدا عند المواطنين  .بطاقاته الشخصية مرة اخري
خوفا من حجزهم لساعات طويلة اذا ما احتجوا علي الفلسطينيين اال انهم يضطرون للسكوت في احيان كثيرة 

وتأتي تلك  .ممارسات جنود االحتالل، وقد يتعرضون لالعتقال بحجة عرقلة عمل قوات االحتالل االسرائيلي
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 امس بشأن التنكيل بالفلسطينيين بحجة ان أمن موفازاالجراءات االسرائيلية تماشيا مع التعليمات التي وجهها 
  .اي شيء اخراسرائيل اهم من 

     7/9/2005القدس العربي 
 
  

   أهالي الظاهرية ينذرون الذبائح لرحيل المستوطنين
انهم سيقيمون الـذبائح    ‚  يؤكد سكان مدينة الظاهرية جنوب الخليل ولو مشككين في المسألة          : ب‚ف‚ أ ،الظاهرية

بعـد ان طلـب     ‚ وصول اليها اوماريم اراضيهم التي يحرمون من ال     -وينفخون الناي يوم يغادر مستوطنو تيني     
 عاما وهي ترتدي الثوب     63وقالت مريم جبارين  ‚ المستوطنون اجالءهم وتعويضهم اسوة بمستوطني قطاع غزة      

نحـن  ‚ لقد خنقونا ‚ نذر علي ان اقيم الذبائح واضيء الشموع اذا تركنا المستوطنون         : الفلسطيني االسود المطرز  
براهيم محمد خليل فيبدو على قناعة بان االمر مجـرد منـاورة            اما ا ‚ ال نستطيع الوصول الى ارضنا وزرعنا     

‚ ال يعقل ان يترك ارضنا بهذه الـسهولة       ‚ من يرتكب كل التنكيل اليومي بحقنا     : لتغيير مسار الجدار وقال يائسا    
  .انهم يناورون لتغيير مسار الجدار

 7/9/2005الوطن القطرية 
  

  لب لم شملالكيان يوافق مبدئياً على أربعة وخمسين ألف ط
أعلن مدير عام وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية معروف زهران أن الجانب اإلسـرائيلي أعطـى الموافقـة                 

وأوضح أن هذه الطلبات تعود لمواطنين فلسطينيين مقيمـين          .المبدئية على أربعة وخمسين ألف طلب لم الشمل       
  .حاليا في األراضي الفلسطينية وغير حاصلين على الهوية

  7/9/2005 ز الفلسطيني لإلعالمالمرك
  

   متهماً باإلعدام أمام المحاكم العسكرية 12النظر في ملفات 
 متهماً بالعمالة لصالح    12بدأت محكمة بداية غزة أول من أمس، وأمس، النظر في ملفات             :كتب فايز أبو عون   

لة العليا، التي تم الغاؤها سـابقاً       شاباك وبجرائم قتل مدنية، محكوم عليهم باالعدام أمام محاكم أمن الدو          الجهاز  
وأوضح رئيس المحكمة ان ملفات المتهمين االثنـي         .بقرار من الراحل ياسر عرفات، وأمام المحاكم العسكرية       

عشر كافة تم تحويلها الى المحكمة من قبل مجلس القضاء األعلى الذي كان تسلمها بدوره من النيابة العامـة،                   
وأشار الى أن ملفـات      .املة، وفي أجواء تتوفر فيها كافة أصول المحاكمة العادلة        من أجل النظر فيها بشفافية ك     

 ملفاً لمحكومين باالعدام، لم تصل      35المحكومين باالعدام هذه، هي ضمن ملفات أخرى يصل عددها الى نحو            
كمة االستعداد  وأكد أن لديه وهيئة المح     .جميعها بعد للمحكمة حسب ما تم االعالن عن ذلك أكثر من مرة سابقاً            

الكامل الصدار حكم البراءة بحق أي متهم محكوم سابقاً باالعدام، اذا لم يثبت لديها بالدليل القاطع، وبالوثـائق،                  
والبينات الدامغة أنه مدان ويستحق العقاب الالزم على ما اقترفت يداه، الن دور المحكمة هو احقـاق الحـق،                   

  .وترسيخ دعائم العدل
  7/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  ميونيخ سبيلبرج يغضب مدبر العملية الفلسطيني  

 رياضيا  11 قتل فيه    1972 قال محمد ابو داود الذي دبر هجوما على دورة األلعاب األولمبية في ميونيج عام               
اسرائيليا إن المخرج ستيفن سبيلبرج كان يجب ان يتشاور معه بشأن فيلمه الجديد عـن الواقعـة ليـضمن أن                    

المفروض إذا اراد   . وقال من مكان لم يكشف عنه ليس عندي فكرة عن الفيلم           .ضوع بشكل صحيح  يعرض المو 
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ويلقـي ابـو     .وأضاف لو تم االتصال بي لقلت الحقيقة      . أن يظهر الحقيقة أن يتحدث مع الناس الذين يعرفونها        
 .داود بالمسؤولية على السلطات اإلسرائيلية واأللمانية الغربية السابقة في مقتلهم

 
وأضاف .  وقال إن المجزرة التي حدثت في ميونيخ كان يمكن تجنبها لو انها حدثت في مكان آخر غير المانيا                 

ووقع األلمان  . أرادت جولدا مائير أن يقتل اإلسرائيليون والفلسطينيون من أجل تحقيق مكاسب سياسية رخيصة            
  .تحت الضغط اإلسرائيلي بسبب أحداث التاريخ بينهم وبين اليهود

  7/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

  مجلس إدارة جديد لرابطة علماء فلسطين في قطاع غزة
أجرت رابطة علماء فلسطين مؤخرا انتخابات داخلية الختيار مجلس إدارة جديد، وذلك خالل اجتماع الجمعيـة                

لجامعة اإلسالمية  العمومية للرابطة بمدينة غزة، حيث تم انتخاب الدكتور مروان أبو راس أستاذ أصول الدين با              
في غزة رئيسا للرابطة بالقطاع، وجرت االنتخابات بحضور جمع من العلماء األعضاء بالرابطة، حيث تم حل                

  .مجلس اإلدارة القديم
  7/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  حكٌم بالمؤبد على أسيٍر من نابلس

اب وائل زيد من نابلس، بعد أن أدانته بعـدة          أصدرت المحكمة العسكرية في سالم، أمس الحكم المؤبد على الش         
وأفادت والدته بأن ابنها يتحلى بروٍح معنوية عالية بالرغم من الحكم الجائر بحقه، مؤكـدةً أن هـذه                  . تهٍم أمنية 

  .األحكام لن تبقى ألن االحتالل سيزول في القريب العاجل
  7/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  طيني أعوام على فلس10السجن 

حكمت محكمة صهيونية بالسجن الفعلي لمدة عشر سنوات على جمال محاجنة من مدينة أم الفحم بتهمـة نقلـه                   
  .منفذة عملية مكسيم االستشهادية بحيفا قبل عامين

  7/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  نقل عميد األسرى األردنيين إلى مستشفى سجن الرملة
 في سجن هداريم أن األسير سلطان العجلوني نقل إلى مستشفى سجن الرملـة              أفادت مصارد األسرى األردنيين   

وأشارت إلى أن األسير العجلوني يعاني من التهاب األمعاء          .للمرة الثانية خالل شهر بعد تردي حالته الصحية       
لسجون  عاما، وتماطل إدارة ا    15المزمن والذي أصيب به خالل فترة اعتقاله في سجون االحتالل التي قاربت             

وناشد األسرى األردنيون حكومة بالدهم والمؤسـسات اإلنـسانية          .الصهيونية في عالجه رغم خطورة مرضه     
 .والحقوقية الدولية التدخل إلنقاذ حياة العجلوني، والعمل على إنهاء معاناتهم واإلفراج عنهم في أسـرع وقـت                

تفاقية سالم بين األردن والكيان الصهيوني،       أسيرا أردنيا يقبعون في سجون االحتالل رغم توقيع ا         47يذكر أن   
  .ورغم تعهدات الحكومة األردنية بالعمل على اإلفراج عنهم

  7/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

    زيادة رواتب األسرى المنتسبين لألجهزة األمنية 
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لين في سجون  عن زيادة رواتب كافة األسرى والمعتق أمسأعلنت وزارة األسرى وشؤون المحررين: غزة
سفيان أبو زايدة وزيراألسرى في .وأكد د. االحتالل المنتسبين لألجهزة األمنية، ضمن زيادة الرواتب العسكرية

غزة، أن تشمل زيادة رواتب المنتسبين لألجهزة األمنية  ، فيأمسأن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة 
كافة األسرى الذين كانوا يعملون في صفوف األجهزة األمنية وال زالوا على قيود وكشوف تلك األجهزة، 

وناشد الوزير أبو زايدة كافة أهالي األسرى العسكريين بالتوجه إلى  . ويتقاضون رواتب عبر وزارة المالية
لمختلفة كٍل في منطقته، لتعبئة النموذج الخاص بذلك، حتى تتمكن الوزارة من إنجاز المهمة فروع الوزارة ا

   .بأسرع وقت
  6/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
   طفالً من الضفة 20معتقالً منهم 173خالل الشهر الماضي 

حتالل الصهيونية مستمرة فـي      يؤكد التقرير الشهري الصادر عن مركز األسرى لإلعالم أن قوات اال           : نابلس
اعتقال المئات من المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية، تزامناً مع إخالئها لمستوطنات قطاع غزة وشمال                

 معتقالً من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث كـان          173الضفة، حيث بلغ عدد معتقلي شهر أغسطس الماضي         
 معتقالً، ونوه التقرير إلى أن معظم من تم اعتقالهم هم مـن             161ـللضفة النصيب األكبر من هذه االعتقاالت ب      

جيل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين التاسعة عشر والثالثينات إضافة إلى اعتقال مـا يقـارب عـشرين              
 عناصر من قـوات األمـن       7وقال التقرير إن اعتقاالت شملت قوات األمن الفلسطينية، حيث تم اعتقال             .طفالً
  .طينية، هذا وتم اعتقال عماٍل أيضاً، كما تم اعتقل مهندس ومحامي وممرضالفلس

  7/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  إسرائيل ستنقل األراضي التي أخليت إلى السيطرة الفلسطينية 
ء قالت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل ستنقل للسلطة الفلسطينية غالبية الصالحيات في األراضي التي تم إخـال               

انه ستسمح للفلسطينيين بالسيطرة الفعلية على األرض، ولكن بدون تغيير          والمستوطنات منها في شمال الضفة،      
وبحسب قرار المجلس الوزاري السياسي األمني فإن المنطقة ستبقى في مكانة منطقة             !مكانتها القضائية الرسمية  

C          ئيل في المفاوضات المستقبلية حول الـضفة      ، وذلك من أجل اإلحتفاظ بالمنطقة كورقة مساومة في يد إسرا. 
 سيكون بإمكان جيش اإلحتالل الدخول إلى هذه المناطق مستقبالً من أجل ما أسماه إحباط عمليات وضرب                 كما

وجاء أن إتصاالت تجري بين ضباط إسرائيليين وفلسطينيين حول شكل سيطرة الـسلطة علـى               ! ببنية اإلرها 
جراء إحتفال من أجل تأكيد المزاعم اإلسرائيلية بأن اإلحتالل قد انتهـى وأن             وتجري دراسة إقتراح بإ    .المنطقة

  . المسؤولية تنتقل إلى السلطة
  7/9/2005 48عرب

  
    شارون يعقد لقاءاً أمنياً لمناقشة قضية المعابر

ن يعقد شارون، اليوم، اجتماعاً أمنياً خاصاً، للبحث في مصير معبر رفح وموعد االنسحاب م: حلمي موسى
محور فيالدلفي، وكانت معاريف قد أشارت، أمس، إلى أن المؤسسة األمنية اإلسرائيلية معنية باتخاذ قرار 
نهائي بخصوص محور فيالدلفي قبيل سفر شارون إلى نيويورك، مشيرة إلى أن الجيش يفضل االنسحاب من 

ي اإلسراع في االنسحاب من ويبدو أن رغبة الجيش ف. هذا المحور عند انسحابه من غوش قطيف وليس بعدها
ولذلك عمد شارون إلى تقديم موعد . محور تعود إلى الخشية من تعريض قواته هناك إلى عمليات مسلحةال

وبدالً من انتظار الجلسة األسبوعية آثر اتخاذ القرار اليوم، عندما سيجتمع في ديوان . اتخاذ القرار بهذا الشأن
وبحسب هآرتس، فإن القضية الوحيدة التي .  الجيش واألجهزة األمنيةرئاسة الحكومة مع كل من موفاز وقادة
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وأشارت هآرتس إلى الميل المتزايد لدى القيادة . ستتّم مناقشتها هي السيطرة على معبر رفح وموعد إخالء غزة
 . يوركنيو اإلسرائيلية إلى تأجيل تسليم األراضي التي سيتّم إخالؤها للفلسطينيين إلى ما بعد عودة عباس من

  7/9/2005السفير  
  

  إذا حارب الفلسطينيون اإلرهاب سيكون لدينا استعداد لتقديم تنازالت: كاتساف
وقال  .دعا كاتساف السلطة الى اغتنام فرصة السالم التاريخية التي اوجدها االنسحاب من غزة             : أ ف ب   ،القدس

ام خيار تاريخي من شأنه ان يوصـل الـى           ان السلطة تقف اليوم ام     :األراضي المحتلة خالل زيارة الى شمال     
ال يمكننـا ان نـسمح      :  واضاف ،منعطف تاريخي في العالقات االسرائيلية الفلسطينية بعد االنسحاب من غزة         

 مشيرا الى ان االنسحاب خلق ظروفا غيـر         ،النفسنا بتأجيل جهود مصالحة لعشر سنوات او تركها لجيل آخر         
ى امكانية تقديم الدولة العبرية تنازالت تتعلـق بـاالرض اذا مـا قـرر               وألمح ال . مسبوقة للتوصل الى السالم   

اني متأكد انه كلما اظهر الفلسطينيون عزمهم علـى محاربـة   : وقال،  الفلسطينيون من جهتهم محاربة االرهاب    
 .االرهاب، كلما كان لدى اسرائيل استعداد لتقديم تنازالت سياسية

  7/9/2005البلد اللبنانية
  

   في السنوات القادمة 1- نية اسرائيل البناء في إيهرتسوغ ينفي
-قال وزير االسكان االسرائيلي هرتسوغ انه ليس لدى اسرائيل في السنوات القادمة اية نية للبناء في منطقة إي                 

 1- ان الحكومة االسرائيلية صادقت مؤخرا على بناء مقر للشرطة االسرائيلية في منطقـة إي              : اضاف هلكن. 1
 ان التـصريحات المتكـاثرة      :وقال .اال لبناء مئات الوحدات السكنية الجديدة داخل معاليه ادوميم        وان هناك اعم  

  .مؤخرا حول البناء في المستوطنات تأتي في اطار المعركة الداخلية في الليكود
  6/9/2005 48عرب

  
  سكنية في اريئيل اتكتلة السالم تندد ببناء وحد

ر بلدية اريئيل بناء ثالثة آالف وحدة سكنية، واصفة بناء هذه الوحدات بأنه نددت كتلة السالم اإلسرائيلية بقرا
 انه في الوقت الذي يجلس فيه :وقالت الكتلة في بيان لها .استفزاز، ودفن لثالثة آالف لغم في طريق السالم

م شارون، على فرع شجرة خطة فك االرتباط مع غزة، وينظم سلسلة من اللقاءات مع رؤساء دول العال
وأشار البيان، إلى إن الهدف من بناء  .إلطالعهم على النصر، ها هيُ تقّرر على األرض وقائع هدامة جديدة

 .هذه الوحدات هو تقطيع أوصال األراضي الفلسطينية، وبالتالي منع إمكانية إقامة دولة فلسطينية، ذات تواصل
على انه ال توجد لديه أية نية عملية، للتوصل إلى وأكدت الكتلة على أن من يبني ويعمق ارئيل، يقدم دليالً آخر 

 .السالم
  6/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
  الشاباك يعتقل فلسطينيا بادعاء نقل اموال لحماس

 .سمح الشاباك بالنشر عن قيامه باعتقال مواطنا فلسطينيا قبل شهر ونصف بادعاء انه قام بنقل اموال لحمـاس                 
سرائيلية ان الشاباك اعتقل اسامة بشيتي من خانيونس بادعاء انه نقل منذ بدء فترة التهدئـة                وافادت االذاعة اال  

ونقلت االذاعة االسرائيلية   . امواال من قيادة حماس في الخارج الى قائد كتائب القسام في خانيونس محمد سنوار             
يل الذي يمكن من شـراء اسـلحة او         عن مصادر في الشاباك قولها ان العمليات لم تكن قابلة للتنفيذ لوال التمو            

  . انتاج اسلحة وتدريب نشطاء
  6/9/2005 48عرب
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  وفد إسرائيلي في تونس لإلعداد لزيارة شالوم

يقوم وفد رسمي من وزارة الخارجية االسرائيلية بزيارة تونس هذه األيام لكي يعد للزيارة التي سيقوم                : تل أبيب 
ويضم الوفد االسرائيلي سبعة من كبار موظفي وزارتي الخارجيـة          . ابها الحقا شالوم ووزيرة االتصاالت ايتسي     

واشاد بلمور باالستقبال التونسي الحار والتجاوب السريع مع الطلبات االسـرائيلية           . واالتصاالت برئاسة بلمور  
  . لشروط الزيارة واالجراءات األمنية حول الوزيرين

  7/9/2005الشرق األوسط 
  

 س وفد كشفي إسرائيلي في تون
 للحركة الكشفية، الذي يقام في تونس، إلى نشر ثقافة السلم 37دعا مشاركون أمس في المؤتمر العالمي ال

وبحسب . وكسر كل الحواجز الجغرافية والعرقية والدينية بين شعوب العالم لبناء عالم أكثر سلماً وأمناً وتسامحاً
 والفلسطينية تشارك في هذا اللقاء الذي يدور حول المنظمين، فإن عناصر من الحركتين الكشفيتين اإلسرائيلية

 )رويترز، أ ف ب. (موضوع إزالة الحواجز
  7/9/2005السفير 

 
  انحسار شعبية نتانياهو 

 أوضح استطالع جديد أجرته هآرتس في أوساط منتسبي ليكود ونشرت نتائجه أمـس،              : أسعد تلحمي  ،الناصرة
ركته الوشيكة على زعامة الحزب أمام خصمه نتانيـاهو وأن          أن من السابق ألوانه نعي زعيمه شارون في مع        

البلدوزر لم يقل بعد كلمته األخيرة وربما يحقق معجزة في اجتماع مركز الحـزب أواخـر الـشهر الجـاري                    
فيصوت األخير الى جانب موقفه المعارض تقديم موعد االنتخابات الداخلية لرئاسة الحزب الى تشرين الثـاني                

 في المئة من أعضاء ليكود تعارض تبكير موعد         52وأشارت النتائج الى أن غالبية من        .ياهوعلى ما يريد نتان   
االنتخابات الداخلية الى تشرين الثاني وتدعم إجراءها في موعدها المحدد في نيسان من العـام المقبـل، كمـا                   

األول يتفـوق علـى     كما أشارت الى ردم بعض الهوة بين نتانياهو وشارون، إذ بات            . يطالب رئيس الحكومة  
 فـي المئـة     38 في المئة يدعمون نتانياهو و     44( في المئة فقط     6شارون في التزاحم على قيادة الحزب بنسبة        

  . في المئة17بعد أن كان الفارق قبل أقل من أسبوعين ) لشارون
طـرف  ورأى المحلل في الصحيفة يوسي فرطر أن وراء انحسار شعبية نتانياهو انحرافـه نحـو اليمـين المت                 

الستمالته وإظهار شارون يسارياً ومتنازالً، وتهجمه بشراسة على شارون واصراره على تقـديم االنتخابـات               
لزعامة ليكود من دون مبرر مقنع ما فسره أعضاء في الحزب على أنه تقصير والية الحزب الحاكم والدخول                  

وأشـار  .  حال حصول انقسام في الحزب     في معمعة االنتخابات التي ال يمكن ألحد التنبؤ بنتائجها خصوصاً في          
وأضاف أنـه   . المعلق الى أن أحد مستشاري نتانياهو استقال من منصبه احتجاجاً على النهج الذي يتبناه زعيمه              

على رغم النتائج الجديدة فإن وضع شارون ما زال صعباً في ليكود خصوصاً أن غريزة االنتقام تدفع معـسكر        
وقالت االذاعة العبرية إن نتائج االستطالع ال تـشكل          .ما يكلف ذلك من ثمن    المتمردين الى اطاحة شارون مه    
وأضافت أن التقاء مصالح ساهم في تقليص الفارق        .  في توجه أعضاء الحزب    ،انقالباً لكنها مؤشر الى تغيير ما     

ـ                 ة أن  بين المتنافسين، إذ أدرك عدد من أقطاب ليكود، ليسوا محسوبين بالضرورة على أنصار شـارون، حقيق
تبكير االنتخاب لزعامة الحزب قد يقصف عمر الحكومة فيخسروا مناصبهم ومكانتهم وربما يخـسر بعـضهم                

  .مكانه في الكنيست الجديدة
 7/9/2005الحياة 

 



 

 17

  إطاحة رئيس الحكومة نتنياهو يتراجع عن 
هم شـطاينتس   أفادت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو، إلتقى مع مجموعة من أعضاء الكنيست مـن كتلتـه، بيـن                

وراتسون وياتوم والقرا وشيرانسكي، وذلك من أجل التباحث معهم حول اإلستعدادات لعقد مؤتمر مركز الليكود               
وأشارت المصادر إلى القلق الذي يسود معسكر نتنياهو في أعقاب نشر نتائج اإلسـتطالعات               .في نهاية الشهر  

 .فقـط % 6 يعني تقلص الفرق بينه وبين شارون إلـى          ، مما %11التي تشير إلى تراجع التأييد لنتنياهو بنسبة        
وفي محاولة وصفت بأنها تأتي لوقف هذا التراجع، يؤكد معسكر نتنياهو أنهم ال يسعون إلى اإلطاحة بـرئيس                  

  . الحكومة وإنما إستبدال رئيس الليكود بطريقة ديمقراطية
  6/9/2005 48عرب

  
  مليونير يهودي أميركي يمول الحملة ضد شارون

كشف النقاب في اسرائيل أمس عن اسم المليونير الذي يمّول الحملـة الـسياسية الكبـرى السـقاط                  :  أبيب تل
وشختر هذا هو مـواطن     . شارون، وانتخاب نتنياهو مكانه، اذ تبين انه المتمول األميركي اليهودي سام شيختر           

قد بدأ شبابه محاربا فـي تنظـيم        وكان  . اسرائيلي سابق أمضى في اسرائيل وقبلها في فلسطين جّل أيام حياته          
ايتسل، الذي أقام فيما بعد ما يعرف اليوم بحزب الليكود ويعتبر من غالة المتطرفين في اسرائيل، لدرجة انـه                   

فرصـد  . وقد تجند للحملة ضد شارون منذ اعالنه عن خطة الفـصل          . عارض حتى اتفاقيات السالم مع مصر     
وهو يمول اليـوم الحملـة      . خطة الفصل التي قام بها المستوطنون     ماليين الدوالرات لتمويل حملة المعارضة ل     

وعندما سئل عن ذلـك قـال ان        . السقاط شارون عن قيادة الليكود ورئاسة الحكومة وانتخاب نتنياهو بدال منه          
  .شارون خان المعسكر القومي واقتلع عشرة آالف يهودي من بيوتهم، ونعته بصفات شتيمية

  7/9/2005الشرق األوسط 
 
  لزام بيرتس بتقديم قوائم اإلنتسابات لحزب العمل إلى الشرطة إ

ألزمت محكمة الصلح في تل أبيب محامي الدفاع الخاص بـ بيرتس، أن يسلم الشرطة قوائم المنتسبين والذين                 
وأشـارت المـصادر     .عملوا على تعبئة نماذج اإلنتساب الموجودة لديه لإلنتخابات التمهيدية لرئاسـة العمـل            

يلية إلى أن الشرطة تنوي فحص نماذج اإلنتساب في إطار التحقيقات الجاريـة حـول شـبهة تزييـف                   اإلسرائ
   .اإلنتسابات لإلنتخابات الداخلية للحزب

  6/9/2005 48عرب
 

  مستوطن يهودي يهين الديانة المسيحية في القدس المحتلة
تفوه بعبارات سيئة، والبصق على مسيرة      أقدم مستوطن على إهانة الديانة المسيحية من خالل ال        : القدس المحتلة 

إنها اعتقلت يهودياً متشدداً قام بالبصق      : وقالت الشرطة الصهيونية   .دينية نظمها مسيحيون أرثوذكس في القدس     
  .مسيرةالباتجاه 

  6/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  أبناء مستوطنين من القطاع يتعلمون في مستوطنة في الضفة 
 يهـودا   - طالب من أوالد نيتساريم سيبدأون التعليم غدا في الكلية األكاديمية          300إلسرائيلية أّن   ذكرت اإلذاعة ا  

  . والسامرة في أريئيل
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ويذكر ايضا أن الكلية     .وذكرت اإلذاعة أيضا أن الطالب يقيمون ومنذ أسبوعين في مساكن الطلبة التابعة للكلية            
 طالبا للمرحلة اإلبتدائية وثمـان غـرف تعليميـة          170ليمية  في أريئيل خصّصت ما يقارب العشرين غرفة تع       

  .لروضات األطفال
  6/9/2005 48عرب

 
  

   سنوات الرهابي يهودي شارك في محاولة قتل النائب مخول 4السجن 
حكمت المحكمة المركزية في حيفا بالسجن الربع سنوات على الكسندر رابينـوفيتش بعـد ادانتـه بممارسـة                  

وافادت وسائل االعـالم     .النائب عصام مخول   اغتيال   مواطنين عرب في حيفا ومحاولة    نشاطات ارهابية ضد    
  . االسرائيلية ان رابينوفيتش ساعد رئيس التنظيم االرهابي اليران غوالن

  6/9/2005 48عرب
 

  ارتفاع جرائم األحداث بالكيان 
عدد جنايـات األحـداث فـي       نشرت شرطة االحتالل الصهيوني معطيات جديدة تشير إلى أن          : القدس المحتلة 

ومـن أبـرز هـذه       .الكيان الصهيوني قد تضاعف أضعافاً مضاعفة خالل السنوات الخمس عشرة الماضـية           
المعطيات مضاعفة عدد الملفات الجنائية التي فُتحت بحق األحداث، الرتكابهم جرائم العنف المختلفـة، سـت                

ومضاعفة عدد الملفات لألحداث الـضالعين فـي        ،  2004 ألف جريمة في عام      17أضعاف تقريباً، لتبلغ نحو     
جرائم المخدرات عشرين مرة خالل هذه الفترة، كما طرأ تزايد ملحوظ على جرائم سرقة األمتعة الصغيرة من                 

  .قبل الصبية
  7/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  تكتيك دبلوماسي إسرائيلي لتشجيع التطبيع 

 أطلقت إسرائيل سلسلة تصريحات رسمية، أو تسريبات صـحفية عـن             على مدى األيام الماضية    :أيمن شوقي 
خطوات تطبيعية ستتخذها أو اتخذتها بالفعل دول عربية، من بينها زيارات متبادلة بين الجانبين؛ األمر الـذي                 

   .نفته في مجمله تقريبا تلك الدول
 أن  ،  ات الـسياسية واإلسـتراتيجية    الخبير في الشئون اإلسرائيلية بمركز األهرام للدراس      ،   عماد جاد  .أوضح د 

إسرائيل لجأت إلى إطالق تلك التصريحات والتسريبات كتكتيك يهـدف لكـسر حـاجز المقاطعـة العربيـة                  
إسـالم أون   ـ  وقال في تصريحات خاصة ل     .واإلسالمية لها، وتشجيع بعض الدول المترددة على التطبيع معها        

ن الصورة الذهنية إلسرائيل، وتهيئتها للتطبيع مع الـدول         الغرض من تلك التسريبات أيضا هو تحسي      : نت.الين
ولفت في الوقت نفسه إلى أن عملية التهيئـة          .العربية واإلسالمية بصورة يقبلها الرأي العام العربي واإلسالمي       

ولفت إلى أن صورة إسرائيل قبل عامين تختلف         .هذه انطلقت بعيد التسويق اإلعالمي لعملية إجالء المستوطنين       
لم تصبح إسرائيل بعد االنسحاب دولة معادية؛ بل وصف شارون بأنه رجـل             : اما عن صورتها اآلن، وقال    تم

تغيرت صورة إسرائيل من دولة معتدية إلى دولة تنسحب من أراض محتلـة، ومـن دولـة                 : وأضاف .شجاع
 يعنـي أن    غير أن جاد شدد على أن كل ذلـك ال          .ترفض التفاوض إلى دولة تتفاوض وترتب أمور االنسحاب       

وأعرب عن اعتقاده بأن إسرائيل ستحقق قريبا        .إسرائيل نجحت حتى اآلن في تحقيق اختراقات تطبيعية جديدة        
خطوات ناجحة في هذا االتجاه، وأرجع ذلك إلى حسابات الدول التي تريد التطبيع في تحقيـق مكاسـب فـي                    

سرائيل إحدى البوابات الرئيسية إلـى البيـت        وأشار إلى أنه من المعروف أن إ      . العالقات مع الواليات المتحدة   
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األبيض، وأن الدول العربية الراغبة في التطبيع عادة ما تتحجج بأن اتصاالتها مع إسرائيل ستساهم أكثر فـي                  
  .خدمة القضية الفلسطينية

عة وخلص إلى أن هدف إسرائيل اإلستراتيجي من قضية التطبيع مع الدول العربية يتمثل في كسر حاجز المقاط                
من يد المفاوض الفلسطيني الذي يرجئ مع الدول العربية الحديث عن التطبيع مع تل أبيب إلى ما بعد إعـالن                    

  .67دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وفق حدود 
  6/9/2005اسالم اون الين 

  
  تشكيل لجنة للتحقيق في مجزرة طولكرم 

امة لجنة تحقيق للتحقيق في العملية العسكرية التي قام بها جيش  قالت مصادر إسرائيلية أن حالوتس، أصدر أمرًا بإق   
ام أعضاء                 .اإلحتالل في طولكرم   وبحسب المصادر فإن حالوتس آشف عن إقامة اللجنة في العرض الضي قدمه أم

  .لجنة الخارجية واألمن في الكنيست
  7/9/2005 48عرب

  
   نقطة900.92مؤشر القدس يعاود االرتفاع ليغلق عند 

 عقود  810 نقطة، بعدد عقود وصل إلى       900.92 مؤشر القدس الصعود، ليغلق أمس الثالثاء عند مستوى          عاود
 شـركات   8وأغلقت أسعار أسهم     . مليون دوالر  8.06ووصل حجم التداول اإلجمالي إلى      .  مليون سهم  1.35و

متبقيـة، حيـث ان      شركات، في حين استقرت أسهم الشركات الثمـاني ال         8على ارتفاع، مقابل انخفاض أسهم      
وبالنسبة لألسهم الرابحة، كان أولها سهم المؤسـسة         .  شركة 24مجموع الشركات المدرجة في سوق فلسطين       

 دينار، وثانيها سهم شركة فلسطين لالستثمار العقاري        0.63مغلقاً عند   % 5العقارية العربية، الذي ارتفع بنسبة      
 تاله سهم شركة القدس للمستحضرات الطبية، الذي أغلـق          %4.85 دينار، مرتفعاً بنسبة     1.73الذي أغلق عند    

وحل بعد هذه األسهم سهما بنك فلسطين الـدولي وشـركة المـستثمرون             %. 4.90 دينار، بارتفاع    9.21عند  
 دينار والثاني عنـد     1.10حيث أغلق األول عند     % 4.76العرب اللذان ارتفعا بالنسبة نفسها التي وصلت إلى         

  .  دينار0.88
  7/9/2005ألردنية الغد ا

  
 من مجموع فرص العمل % 5.4قطاعات النقل واالتصاالت توفر 

من مجموع % 5.4قطاع النقل والتخزين واالتصاالت وفر نحو أن أعلن الجهاز المركزي لالحصاء : رام اهللا
ي وأظهر التقرير السنوي أن عدد حوادث الطرق ف .2004فرص العمل في األراضي الفلسطينية خالل العام 

وأشار  . إصابة5,107 حادثاَ، فيما بلغت عدد اإلصابات الناجمة عنها 4,722الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 
 كيلو متر 819 كيلو متراً منها 4,996التقرير إلى ان أطوال الطرق المعبدة في األراضي الفلسطينية حوالي 

 .طرق التفافية
  6/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
  وظفو الخطوط الجوية ينفذون إضرابا م: غزة

نفذ موظفو الخطوط الجوية الفلسطينية في مدينة غزة، امس، إضراباً مفتوحاً عن العمل              : كتب عيسى سعد اهللا   
وأقام المضربون خيمة اعتصام أمام مبنـى الخطـوط          .احتجاجاً على عدم ترتيب أوضاعهم الوظيفية والمالية      

وقـال الموظـف     .نة غزة، مطالبين بزيادة رواتبهم أسوة بموظفي القطاع العام        الكائن في شارع الثالثيني بمدي    
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 موظفاً لم تشهد اي زيادة منـذ سـت          235رفيق أبو حلوب، أن رواتب موظفي الخطوط الجوية البالغ عددهم           
  . شيكل فقط1200سنوات، مشيرا إلى أن متوسط الراتب للموظف هو 

  7/9/2005األيام الفلسطينية 
  

 ابانية طارئة لفلسطين بعد االنسحاب مساعدات ي
 49.7 عن عزمها تقديم منحة طارئة للسلطة الوطنية، بقيمة تقارب أمسأعلنت الحكومة اليابانية، :  طوكيو

وأشار بيان صادر   .UNDP وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيUNRWAمليون دوالر أميركي، عبر وكالة 
ساعدات، تندرج في إطار مساعدات اليابان للشعب الفلسطيني، والتي تبلغ عن الحكومة اليابانية، إلى أن هذه الم

  . مليون دوالر للمستقبل القريب100قيمتها ما يقرب من 
  6/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
  مشروع قانون التأمين ينطوي على عيوب

وع القانون الذي ينتظر إقـراره      أكـد حقوقيون وعاملون في صناعة التأمين أن مشر         :كتب غازي بني عودة    
 .لتنظيم هذا النشاط ينطوي على عيوب من شأنها أن تكرس وتبقي على ما يعانيه قطاع التأمين من اشـكاالت                  

وبينما طالب البعض الـمشرع بمعالجة مجموعة الثغرات التي ال تزال ماثلة في مشروع القانون فقد أعـرب                 
ن تشاؤمه من استجابة الـمشرع الفلسطيني لـآلراء الــمطالبة          طارق الديسي، مراقب التأمين في السلطة ع      

واوضح الديسي أن الـمـشرع      .بتصحيح هذه الثغرات والعيوب في مشروع قانون التأمين الذي ينتظر إقراره          
الفلسطيني لـم يلتفت حتى لـمجرد تعديل األخطاء اللغوية التي بقيت على حالها رغم أن مـشروع القـانون                  

ءة الثالثة، هذا عوضا عن بقاء ما يعانيه الـمشروع من ثغرات وجوانب سلبية على حالها دون              وصل اآلن للقرا  
هناك خلل في الـمجلس التـشريعي ومـن        : وقال .تعديل رغم انه تمت الكتابة للجهات الـمختصة حول ذلك        

  .التجربة نعلـم انه لـم يؤخذ بالـمالحظات
  7/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  ادا للثقافة الفلسطينية شرابي شكل امتد

فيصل دراج على أن المفكر الراحل هشام شرابي قد شـكل امتـداداً للفكـر               . أكد الناقد والباحث الفلسطيني د    
و التزامه  , الفلسطيني عبر دعوته إلى الحداثة االجتماعية مؤشرا على الوعي الوطني المبكر الذي ميز شرابي               

وبرهن دراج في محاضـرته أمـس       . ا شاباًَ ونظر لها في أطوار الحقة      كما وعاه , بقضايا الحداثة االجتماعية    
االول في منتدى عبدالحميد شومان الثقافي بعنوان  موقع هشام شرابي في الثقافة الفلسطينية على ذلك بكتـاب                  

  . وهو سيرة ذاتية لفترة محددة من حياته, الراحل الجمر والرماد
  7/9/2005العرب اليوم 

  
  لمؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط نعد : موراتينوس

أعلن ميغيل موراتينوس أمس أن المجتمع الدولي بصدد اإلعداد لمؤتمر دولي جديد يتعلق بمستقبل السالم في 
ونوه موراتينوس إلى أن اسبانيا تسعى بجدية لجمع كل األطراف والحصول على  .منطقة الشرق األوسط

 خالل مؤتمر صحافي جاء ذلك. لمقبل بهدف إنهاء الصراع في المنطقةموافقتها للمشاركة في هذا المؤتمر ا
مشترك عقده مع نظيره الفلسطيني ناصر القدوة عقب اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعلن 
الوزير االسباني تقديم مليوني يورو للسلطة الفلسطينية عن طريق البنك الدولي، وذلك كجزء من دعم الحكومة 

انية للسلطة الفلسطينية بهدف المشاركة في إعادة اإلعمار وهيكلية االقتصاد الفلسطيني خصوصا بعد االسب
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 مليون يورو تخصص 18وأضاف انه سيتم أيضا تقديم مساعدة عامة بقيمة . انتهاء عملية االنسحاب اإلسرائيلي
  ب أد. ماليين للشرطة واعادة تجهيزها بالمعدات والوسائل التكنولوجية10منها 

7/9/2005البيان   
  

 سعد يبحث وجنبالط الملف الفلسطيني 
اليوم : جنبالط النائب اسامة سعد يرافقه عدد من المسؤولين، وبعد اللقاء قال النائب سعدالتقى النائب وليد 

 الملف تباحثنا في بعض االفكار المتعلقة بالملف الفلسطيني والعالقات اللبنانية الفلسطينية لمعالجة سياسية لهذا
بما يضمن الثوابت الوطنية اللبنانية والتزامات لبنان تجاه قضية الشعب الفلسطيني السياسية وخصوصا حقه في 
العودة الى بالده ورفض مشاريع التوطين او التهجير التي تسعى بعض الجهات االميركية واالسرائيلية لفرضها 

 وليد جنبالط بالنسبة لتنظيم السالح الفلسطيني وفي هذا المجال ننوه بموقف الزعيم: على لبنان، واضاف
واعطاء الحقوق المدنية لالجئين واننا نسعى لبلورة نوع من االطار السياسي الذي يحمي التزامات لبنان تجاه 
قضية الشعب الفلسطيني ويحمي الحقوق الوطنية لهذا الشعب، وخاصة الحقوق المدنية والعيش الكريم في 

  . لبنان
7/9/2005السفير    

  
  االتصاالت السرية مع إسرائيل استمرت لعقود: قاصوري

ب ـ نقلت تقارير عن وزير الخارجية الباكستاني امس قوله ان باكستان واسرائيل اجرتا ،ف،اسالم اباد ـ أ
وفي وثيقة . اتصاالت دبلوماسية سرية على مدى عقود قبل بدئهما المحادثات في تركيا االسبوع الماضي

وقال ‚ زعم باحث اسرائيلي ان البلدين بدآ محادثاتهما السرية قبل اكثر من نصف قرن‚ 2000اصدرها عام 
كوماراسوامي من جامعة تل ابيب ان هذه السرية مكنت الحكام الباكستانيين من االبقاء على اتصاالت ‚ار‚بي

  .منتظمة مع اسرائيل حتى مع معارضتهم العلنية للدولة العبرية
7/9/2005الوطن القطرية   

 
  وفد نقابي حزبي يستنكر التقارب الباكستاني االسرائيلي

 قام وفد من أحزاب المعارضة والنقابات المهنية صباح امس بزيارة الى مقر السفارة الباكستانية -عمان- الغد
في عمان، عبروا خاللها عن استنكارهم للقاء وزيري الخارجية الباكستاني واالسرائيلي واإلعالن عن قرب 

حيث سلم السفير الباكستاني مذكرة موجهة للرئيس الباكستاني تطالبه  .ة عالقات دبلوماسية بين الطرفيناقام
بإعادة النظر في ما اعلن حول قرب اقامة عالقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني القائم على االغتصاب "

  ".والظلم
7/9/2005الغد األردنية   

 
  سلطة الفلسطينيةيكشف عن بدء االتصاالت مع ال: شيفر

كشف األمين العام للحلف األطلسي جيب دو شيفر عن بدء الحلف اتصاالت رسمية مع السلطة الفلسطينية 
وأكد في الوقت ذاته عدم رغبة الحلف في . الستكشاف سبل التعاون بين الجانبين لتحقيق األهداف المشتركة

اية االتصاالت مع السلطة الفلسطينية تعود إلى وأوضح ان بد. لعب أي دور في الصراع العربي ـ اإلسرائيلي
لقاء غير رسمي جمعه بقياديين بارزين في السلطة الفلسطينية على هامش مؤتمر مدريد لمكافحة اإلرهاب، هما 

رأيناك تزور : وتابع قائال إن دحالن وعريقات باشراه بسؤال مباغت قاال فيه. محمد دحالن وصائب عريقات
ور إسرائيل إلجراء محادثات معها، فماذا عنا نحن؟ أال ترغبون في المجيء إلى دوال في المنطقة وتز
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 بعد ذلك أرسلت كبير . وردا على ذلك قلت لهما هذا سؤال منطقي،األراضي الفلسطينية؟ وأضاف شيفر
لك موظفي مكتبي إلى رام اهللا وأجرى محادثات أولية مع مسؤولي السلطة الفلسطينية وعاد إلينا بتقرير عن ت

وصلنا إلى هذه النقطة وال أعرف ماذا ستسفر .. الزيارة، وقرر الحلف أن يدرس هذه المسألة نهاية الصيف 
  .عنه االتصاالت سياسيا، ولكن األمر الجيد انه أصبح لدينا قناة فعالة للتواصل مع السلطة الفلسطينية
7/9/2005الشرق األوسط   

 
  

 تخبط السلطة الفلسطينية: غزة بعد الفصل
 حلمي موسى                                   

ومع ذلك . تشير األنباء إلى أن أياماً قليلة فقط تفصل قطاع غزة عن اكتمال االنسحاب العسكري اإلسرائيلي منه
فإن المسؤولين في السلطة الفلسطينية يتخّبطون في تحديد وجهة األمور، إذ بينهم من يعلن أن كل شيء جاهز 

 . الفلسطيني، وبينهم من يرى أن نقص المعلومات اإلسرائيلية أثّر على اكتمال الخطط الفلسطينيةفي الجانب 
فإن كانت . ومن الجائز أن هذا التخّبط يعود إلى األرضية التي يقف عليها المسؤول الفلسطيني الذي يتحدث

عبارة األكثر تردداً هي جاهزية األرضية أمنية، كما هو حال وزير الداخلية وقادة األجهزة األمنية، فإن ال
وهم يعتمدون في ذلك على حقيقة أن القوى اإلقليمية والدولية التي ساهمت . القوات لتسلّم األراضي المحررة

 . في تسهيل تنفيذ خطة الفصل، ركزت على تنسيق الجانب األمني منها أكثر من أي جانب آخر
ة من خمسة آالف عنصر، إضافة إلى تكييف باقي وأقيمت بموجب هذا التنسيق قوة فصل فلسطينية خاص

وعلى . القوات الفلسطينية للمساعدة في تكوين المنطقة العازلة حول المستوطنات لمنع التدفق الجماهيري نحوها
 . هذا الصعيد أيضاً استعّدت هذه القوة للسماح بتنظيم رحالت جماهيرية منظمة إلى المستوطنات بعد إخالئها

 كل ما يتصل بالجانب األمني، بقيت قضايا جوهرية معلّقة ليس أقلّها قيمة السيطرة على المعابر والواقع أنه في
وبرغم ذلك تجري اتصاالت . وخصوصاً معبر رفح وطبيعة الخط الحدودي لقطاع غزة في منطقة الشمال

 . مكثفة إليجاد حلول لهذه المشاكل، من دون أن تبدو في األفق حتى اآلن بوادر حل واضح
ففي الجانب . أما في كل ما يتعلّق بالجوانب األخرى فإن الصورة ليست على هذا القدر من الوضوح

إذ أن . االقتصادي وبرغم الدور الهائل الذي أّداه المبعوث الدولي جيمس ولفنسون، فإن النتائج كانت محدودة
جراءات أمنية اتخذتها إسرائيل وحالت صفقة الدفيئات الزراعية تبّدت بعيدة عن اآلمال التي علقت عليها بسبب إ

وكذلك بسبب اعتماد هذه الدفيئات على مياه تصلها من شركة . دون استالم الفلسطينيين لها في الوقت المناسب
 . مكوروت اإلسرائيلية والتي قامت بقطع المياه عن هذه الدفيئات كما ُأشيع

ص المعلومات من جانب اإلسرائيليين حول أراضي واعترف وزير المال الفلسطيني الدكتور سالم فياض بأن نق
المستوطنات، أثر سلباً على خطط السلطة الفلسطينية االقتصادية لتسلم المنشآت واألراضي التي ستخليها 

 إن هناك الكثير من التساؤالت تدور حول كيفية أن نتعامل مع المنشآت الزراعية ونحن ال نعلم :وقال. إسرائيل
وهذه الصعوبة تواجهنا ليس فقط في ما يتعلق بالمنشآت الزراعية، ولكنها تالزمنا في كل . عنها إال القليل

 . المجالت باإلضافة إلى مشكلة عدم التنسيق
وفي اجتماع عقدته اللجنة الوطنية العليا لشؤون االنسحاب اإلسرائيلي مع وزير اإلسكان والبنى التحتية الدكتور 

وأشار إلى أن خطة الفصل السيئة تحتاج إلى جهد . زير بضعف التخطيطمحمد اشتية قبل يومين، أقّر الو
فالوضع االقتصادي في غزة والضفة مترّد، حيث البطالة تزداد وتصل . فلسطيني هائل من أجل االستفادة منها

لذلك فإن السؤال في .  في المئة من مجمل الفلسطينيين70 في المئة كما أن مستوى الفقر يصل إلى 43إلى 
 .  كيف نخلق حالة بأن يكون االقتصاد في غزة اقتصاد تصدير ويستوعب البطالة؟:ره هونظ
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. وأشار على وجه الخصوص إلى حطام المستوطنات الذي ليس معروفاً مصيرها حتى اآلن وبشكل نهائي
الهدم وبحسب حديثه للجنة الوطنية فإنه ال يوجد قرار نهائي ولم يتّم االتفاق مع الطرف اإلسرائيلي حول 

 في 20 ألف شاحنة، وأن 80وأوضح أن تقديرات ولفنسون أشارت إلى أن حجم الركام يبلغ حمولة . والركام
وأضاف . المئة من الركام مواد سامة وضارة وستنقل إلى خارج غزة سواء إلى مصر أو إلى داخل إسرائيل

لم لدينا بأن مصر تقبل إيداع المواد ال ع: أنه سوف يتّم طرح عطاءات لنقل األنقاض، غير أنه بخالف ما أعلن
 . السامة فيها

وتحدث اشتية عن المشاريع الكبرى في القطاع، فأوضح أن مدينة الشيخ خليفة التي تبرعت بتمويلها دولة 
وقال إنه ستُقام داخل .  مليون دوالر، ستُقام على أنقاض مستوطنة موارغ100اإلمارات العربية المتحدة البالغ 

كما أن اإلمارات مّولت أيضاً .  محطة لألبحاث الزراعية تبّرع بها األمير طالل بن عبد العزيزهذه المدينة
 1252 وحدة سكنية، وأن جهتين سعوديتين مّولتا إقامة 638إقامة الحي اإلماراتي في رفح والذي يحتوي على 

لت اللجنة الشعبية  وحدة سكنية في حين مّو952ومّول الصندوق السعودي إقامة . وحدة سكنية في رفح
وهذا المشروع أيضا في رفح التي تعّرضت أكثر من غيرها لعمليات الهدم .  وحدة سكنية300السعودية 

يضاف إلى ذلك مشروع إسكاني رابع في رفح وهو الحي الياباني حيث مّولت الحكومة اليابانية إقامة . المنظم
 .  وحدة سكنية350 إلى 300

 ألف بيت في 65ت أفادت بأن قوات االحتالل هدمت بشكل كلي أو جزئي حوالى وقّدم اشتية للجنة معلوما
 بيتاً، 7951وأشار إلى أن البيوت المدّمرة كلياً بلغت حوالى .  في المئة منها في غزة70الضفة والقطاع وأن 

 . وشّدد على أنه حتى نهاية العام الحالي ستكون كل هذه البيوت قد رّممت أو ُأعيد بناؤها
تمويل مدارس وإصالح شوارع مشروطة بعدم تسميتها بأسماء لين من النقاشات أن المساعدات األميركية وتب

 .وأنها أوقفت فعلياً تمويل مشروع صحي ألنه سّمي باسم أحد الشهداء. شهداء المقاومة
  7/9/2005السفير  

  
  تسخين غير جائز 

    رأي البيان  
ائل المقاومة المسلحة وبالتحديد حركة حماس، أخذت شحنة من التصعيد            العالقات بين السلطة الفلسطينية وفص    

فألول مرة يتم التراشق بين الفـريقين       . وهو تصعيد نوعي غير مسبوق بدرجته وبعلنيته      . في اليومين األخيرين  
  ! زرع بذور الفتنة بلغة االتهامات المتبادلة، ب

ة والتوقيت، الفتنة كانت دوماً أحد الخطـوط الحمـر          طبيعة التهم : الخطورة في هذا الخطاب تتمثل في أمرين      
  . الفلسطينية الممنوع، بل المحرم تجاوزها

جرت محاوالت ال حصر لها ومورست ضغوط هائلة وجرى تقديم مغريات سـخية، لاليقـاع بـين القـوى                   
قة المتبادلة بـأن  كلها انتهت الى الخيبة، بفضل وعي الجميع للمخاطر وااللغام وبفضل الث .الفلسطينية وقواعدها 

الساحة محصنة ضد اإلنزالق الى هذه الهاوية وأن أياً من األطراف الموجودة لن تنجر الى الوقوع في مخالب                  
  . هذا الشرك

كل واحد من الفريقين يتهم اآلخر بأن هناك جهات لديـه تعمـل علـى               . فجأة، بدا وكأن هذا االلتزام قد تبخر      
ن حماس عن أسماء قادتها العسكريين ورتبهم في القطاع، هـو اسـتفزاز،     السلطة ترى أن إعال    .التأسيس لفتنة 

حماس ردت  . على اعتبار أنه ينطوي على نية أو خطة لمزاحمة السلطة في غزة وإقامة سلطة ثانية بموازاتها               
 بأنه ليست هناك نية لالستفزاز، وأن كل ما في األمر ال يتعدى الترتيب اإلداري الذي يهدف الـى إبـراز دور              

  . المقاومة في إجالء المستوطنين عن القطاع
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وما يزيد المشهد سوءاً وأذى أن هذا التالسن يحصل عشية رحيل القوات اإلسرائيلية من غزة، بعد فراغها من                  
وهي مزاحمة محفوفة،   . وكأن في األمر مزاحمة بين الجانبين على سد الفراغ        . تدمير بقايا المستوطنات الخالية   

  . ميداني، سيما وأن األجواء محقونة بما فيه الكفايةبخطر االحتكاك ال
كان من المتوقع أن يؤدي هذا الواقع الجديد إلى تزخيم العمل الوطني المشترك ونقله بثقل أكبر، إلـى الـساحة         

فـي أيـة حـال،       .الجديدة المهمة ساحة الضفة الغربية، حيث يتقرر هناك مصير إقامة الدولة وإزالة االحتالل            
لكن لن يكون ذلك بالميسور قبل المـسارعة الـى اسـقاط هـذا              . فرصة متاحة لتوظيف خطوة غزة    مازالت ال 

  .التراشق وإعادة النظر بالحسابات والسلوكيات، قبل فوات األوان
  7/9/2005البيان 

  
 ماذا تعني دعوات تجنيس الالجئين الفلسطينيين؟ 

 إبراهيم علوش. د
تجنيس الفلسطينيين في الدول العربية بعدة طرق قد تختلف وقد ال نظرياً، يمكن أن تفهم دعوة محمود عباس ل

تختلف مع حق العودة كما يدعي السيد عباس، ولكنها ال يمكن أن تفهم بأية حال خارج التناقضات والصراعات 
 فالسياق في السياسة هو كل شيء، واألطروحة السياسية بذاتها خارج السياق ال. المرتبطة بالقضية الفلسطينية

 . شيء
فمنذ عقود خلت ونحن نري الدعاية الصهيونية في الغرب وهي تظهر مساحة فلسطين الصغيرة علي خلفية 

أال يحق لليهود مكان صغير خاص بهم في هذا العالم؟ وما دام : مظللة لخريطة الوطن العربي تحت عنوان
 ىوما زلنا نستطيع أن نر! ارج فلسطين؟الفلسطينيون عرباً، لم ال يذهبون لإلقامة في تلك المساحات الواسعة خ

والمعني هنا صهيوني .  اإلنترنتى بعض المواقع الصهيونية علىحتي اليوم مثل هذه الخرائط المظللة عل
 ). السياق(لتبرير مشروع التوطين ) األطروحة(بالضرورة ألنه يوظف عروبة الفلسطينيين األصيلة 

إنهم غير موجودين، ومن هنا جاء . هناك شيء اسمه فلسطينيونليس : وقد كان لغولدا مائير مقولة مأثورة
ولذلك كان . 1948المصطلح التطبيعي عرب إسرائيل لإلشارة للعرب الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام 

، توصية بعدم تجنيس 1958طبيعياً أن تصدر الجامعة العربية قبلها، في عز فترة النهوض القومي عام 
نيين في الدول العربية للحفاظ علي الهوية الوطنية الفلسطينية، فهي ضرورة قومية في الالجئين الفلسطي

 ىالســـــياق التحرري ـ وهي هنا هوية مناهضة للصهيونية، ال جاهلية قطــــــرية عربية أخر
عنوان كما أصبحت الحقاً، خاصة بعدما تخلت األنظمة العربية عن مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية تحت 

 .  به الفلسطينيونى بما يرضىنرض
بالتالي، يجيء تصريح سفير السلطة الفلسطينية لدي الجامعة العربية محمد صبيح أن توصية الجامعة العربية 
بعدم تجنيس الفلسطينيين قد سقطت بالتقادم، بعيد دعوة عباس الدول العربية عملياً لتجنيس الفلسطينيين، تثبيتاً 

التتمة المنطقية لذلك السياق هي نزع الصفة القومية المعادية للصهيونية عن الهوية لسياق التوطين، و
 بعد التخلص من مشكلة ىالفلسطينية، وتكريس البعد الجاهلي لهوية السلطة الفلسطينية كقطرية عربية أخر

 .ىالالجئين بإلقائها بحضن القطريات األخر
 الالجئين الفلسطينيين لديها ضمن ىة اللبنانية الشديد عل الطرف النقيض تماماً، نفهم تضييق الحكومىوعل

 عقود من أبسط حقوقه كإنسان، ىفتحت ذريعة منع التوطين، حرم الفلسطيني في لبنان علي مد. السياق نفسه
. ومنع من العمل في عشرات المهن، ومن التملك، ومن اإلقامة بشكل طبيعي، وضيق عليه في السفر والتنقل

ارسات تصب أيضاً في مشروع التوطين، ألنها تدفع الالجئ الفلسطيني المسحوق في لبنان، أو ولكن تلك المم
غيره، ليقبل التوطين في بلد ثالث خارج فلسطين ولبنان، أو علي األقل خارج المدينة أو البلدة التي قدم منها 

 .في فلسطين
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للمستعمرين الفرنسيين وتوطين الجزائريين فالقول ان الجزائر عربية ال يعني تركها . السياق هو كل شيء إذن
في األردن أو شمال العراق مثالً، والقول بحق العودة ورفض التوطين ال يعني تحويل حياة الالجئين في لبنان 

ففي المنطلق المقاوم، .. أو غيره إلي جحيم، وفرق التفسير يكمن في المنطلق، وهل هو مقاوم أم تسووي
والفلسطيني الذي يتجاهل احتياطه ي البحر كما أكد الميثاق الوطني الفلسطيني، فلسطين عربية من النهر إل

أما . االستراتيجي العربي واإلسالمي يحبطه اختالل ميزان القوي فيسقط فوراً في مهاوي أوسلو وأخواتها
 .العربي المقاوم فيعتبر فلسطين قضيته ويعــتبر الكيان الصهيوني موجهاً ضد كل األمة

بل . ياق القومي المقاوم ليس بالتأكيد الذي جاءت عبره دعوات تجنيس الالجئين في الدول العربيةولكن الس
 خلفية عدد من مشاريع التوطين والتخلي عن حق العودة، ومنها وثيقة نسيبة ـ يعالون، ووثيقة ىجاءت عل

تلة، ومشروع كفيتاس جنيف، وتقرير ميتشل، ومشروع بانوراما الكندي المعني بالالجئين في األرض المح
وكفيتاس بالتحديد ما برح يثير زوبعة في أوساط الفلسطينيين . المعني أساساً بالالجئين الفلسطينيين في الشتات

كمشروع يموله االتحاد األوروبي ويهدف لخلق هياكل مدنية لمخيمات الالجئين الفلسطينيين، والجاليات 
 سياسية بين الفلسطينيين تتخلي عن حــق العودة وتقبل أي لخلق أطرالفلسطينية في بلدان االغتراب، 

 .بالتوطين
 تركت القضايا المركزية، 1993ومن المعروف أن اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية عام 

ا والحل النهائي علي الطريقة الصهيونية هو بالضبط م. مثل قضية الالجئين، لما يسمي مفاوضات الحل النهائي
وبالرغم من أن معارضي مشروع كفيتاس، وهم األغلبية الساحقة، . تسعي لتحقيقه المشاريع المذكورة أعاله

إحياء مؤسسات منظمة التحرير في الشتات لملء الفراغ الذي يحاول االتحاد األوروبي التسلل يدعون إلعادة 
 اإلنترنت عن كفيتاس يشير بوضوح ىل، فإن ملف كنعان أون الين ععبره لمصادرة التمثيل السياسي لالجئين

 أن محمود عباس رئيس منظمة التحرير قد كتب مذكرة، يطلب فيها من سفارات ومكاتب المنظمة استضافة ىإل
 . طاقم كفيتاس وتسهيل األمور أمام المشروع من أجل عقد لقاءات ثنائية وجماهيرية مع هذا الطاقم

 الئحة القومي العربي وفي عدد من مواقع اإلنترنت مجموعة ىعلإبراهيم حمامي في مقالة نشرت . وقد وثق د
من تصريحات عباس في وسائل اإلعالم يشير فيها بوضوح الستعداده العلني للتخلي عن حق العودة، منها 

، ومقابلته مع دير شبيغل في 2/1/2005تصريحه للمصور المصرية، وحديثه مع إذاعة البي بي سي في 
، وتكرار الكالم أمام المجلس 23/7/2005لشارون التي تسربت للصحف في ، ورسالته 21/2/2005

 . 9/8/2005التشريعي في 
مشروع كفيتاس الذي يدعو لمعرفة ما يريده الالجئ الفلسطيني، دون أن وما زال النقاش مستعراً حول مخاطر 

فهو . يين علي خلفيته، والذي تأتي دعوة عباس لتجنيس الفلسطينيشير إلي حق العودة من قريب أو بعيد
 :مشروع

 ـ يحاول إبراز هيئات تتحدث باسم الالجئين في أماكن تواجدهم بشكل يفكك قضية الالجئين نفسها، ويخلق 1
 . فلسطينية خارج فلسطينىروابط قر

 ـ يعتمد علي منهجية المنظمات غير الحكومية الممولة أجنبياً في اختالق هيئات تمثيل سياسية لالجئين 2
 .ياق بلورة ما يسمي المجتمع المدني الذي تتبناه اإلمبريالية عامةً وليس فقط فيما يتعلق بالالجئينضمن س

 ـ يمهد الطريق لمشروع التوطين، حيث يتم التعامل مع الالجئين هنا كأنهم نزلوا من المريخ، ال كنتاج 3
 .طبيعي لالحتالل وللمشروع األمريكي ـ الصهيوني

عن وجه حق بالتأكيد، عليهم أن يتعاملوا مع عدد من األسئلة المهمة في مواجهته، ولكن معارضي المشروع، 
 :مثالً

 ـ إذا كان االعتراف بدولة إسرائيل يعني بالضرورة االعتراف بحقها بالعيش بأمان، كيف يمكن أن تتبني 1
رورة؟ إذن، أليس إسقاط أطر سياسية تعترف بدولة العدو برنامج العودة والعودة تفجر إسرائيل من الداخل بالض
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، واإلصرار علي 1988مقررات المجالس الوطنية الفلسطينية المعترفة بدولة العدو، كما في الجزائر عام 
 الميثاق الوطني الفلسطيني غير المعدل، مقدمة ضرورية لتتمكن المنظمة من التمسك فعالً بحق العودة؟

العربي التاريخي بأرض فلسطين؟ أليس بناء حق العودة  أم من الحق 194 ـ هل ينبع حق العودة من القرار 2
 مقررات الشرعية الدولية مقدمة منطقية لشطب حق العودة عندما تكون الشرعية الدولية ألعوبة بيد ىعل

 الطرف األمريكي ـ الصهيوني يستطيع أن يغيرها كما يشاء؟
 العودة بدون تحرير؟ ـ إذا كان اللجوء تاريخياً نتاج االحتالل، هل يمكن الحديث عن 3
 المآزق التي تمر بها من ى تمثيل الالجئين من أسهم بإيصال القضية الفلسطينية إلى ـ هل يصح أن يتول4

 خالل موقعه باتخاذ القرار؟
 أسس وطنية ى ـ بالتالي، هل يمكن الحديث فعالً عن إعادة إحياء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية عل5

 تسوية وما آلت إليه، مقابل تجارب التحرير في جنوب لبنان والعراق مثالً؟دون تقييم كل مسيرة ال
  7/9/2005القدس العربي 
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