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***  
    الغموض يلف قضية اغتيال موسى عرفات

 ان حركة حماس هـي      , مصادر امنية اسرائيلية   هزعمتما  : 7/9/2005 48 عرب  مراسلة  ألفت حداد  وأوضحت
عن المصادر االمنية االسرائيلية ادعاؤها ان حمـاس        ونقل موقع يديعوت احرونوت      .غتيالالالتي تقف وراء ا   

عمليـة جـاءت علـى خلفيـة        الواضافت على ما يبـدو ان        .ذلك عناصر لجان المقاومة لتنفيذ      ت ودرب تأعد
. وقالت ان حماس استخدمت مرارا في االونة االخيرة لجان المقاومة ذراعا عسكريا لها             .االنتخابات التشريعية 

قال شـالوم ان     حيث   .لموقف االسرائيلي الرسمي حيال مشاركة حماس في االنتخابات       وتنسجم االتهامات مع ا   
 هاواضاف ان  .اسرائيل ترفض مشاركة حماس في االنتخابات طالما ال تنزع سالحها وال تترك طريق االرهاب             

واعتبر ان قتل موسى عرفات هو اشارة تحذير         . بصورة شخصية وعلى حكمه ايضا     عباسشكل خطرا على    ت
غتيال يأتي في إطار تصفية الحسابات وصراع القوى        القال مشير المصري أن ا     من جهة أخرى     .يادة السلطة لق

 مستشار ياسر عرفات  القائم على مراكز النفوذ داخل السلطة وانها تأتي امتدادا للحوادث السابقة بدءاً من اغتيال               
في غالبها على أيدي أجهزة السلطة، مؤكـداً        إطالق النار على نبيل عمرو، والتي كانت        إلى  واختطاف الجبالي   

إن حالة التسيب مستمرة فـي الـشارع        : وحذر قائال  .على أن هذه األساليب تسيء للشارع الفلسطيني وتربكه       
ودعا السلطة إلى تحمل مسؤوليتها حول تحقيق األمن للشعب بدالً مـن           .الفلسطيني مهددةً بوقوع كارثة أخالقية    

من . وأدانت حركة فتح االغتيال، مؤكدة أنها ستتحمل مسؤولياتها كاملة         .اهض المقاومة إصدار البيانات التي تن   
واكدت الجبهـة الـشعبية      .واعتبرتها اعتداءاً فاضحاً على سيادة القانون      الجبهة الديمقراطية استنكرت  , ناحيتها

مـن   .ملفات وتغييب الحقيقة  طريق يؤدي بالنتيجة الى اغالق ال     هذا ال السلوب مشيرة ان اتباع     لرفضها وادانتها   
سلوب بعـد   الاهذا   واعتبرت ان المجموعات المسلحة لجأت الى        ,عمليةبالجانبها رحبت كتائب شهداء االقصى      

  .ان يئست من قيام السلطة بالمحاسبة العادلة
 د الناطق اإلعالمي باسم كتائب االقصى رفض الكتائب       يأكإلى ت : غزةمن   7/9/2005 السبيل االردنية    ونوهت

سبب ما يعرفه الشعب عن موسى عرفات من أمور فساد لكـن            الربما يكون   : وقال معقبا . ألسلوب االغتياالت 
  .عملية ستفتح االبواب القتتال داخلي رسمي يقودنا لحرب سيذهب ضحيتها ابناء الشعبال
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 ما حصل يوجه    د نافذ عزام أن   يأكت: غزةمن  طاهر النونو   عن مراسلها    8/9/2005الخليج اإلماراتية    وأوردت
  .رسالة غير جيدة عن وضعنا للعالم

  المقاومـة  ابو الصاعد الناطق باسم لجـان     أن  : غزةمن   فتحي صباح    عن مراسلها  8/9/2005 الحياة   ونشرت
االول ان عرفات متعاون مع سـلطات االحـتالل،         :  الى أمرين   دوافع عملية االغتيال   عزا في حديث مع الحياة    
مواطنين وهتك اعراضهم واعتدى على امالكهم وحرماتهم وقتل وعذب كثيـراً مـن             والثاني ألنه فاسد ظلم ال    

عملية، مؤكـداً   اللكنه نفى ان تكون اللجان تلقت ضوءاً اخضر من السلطة او اجهزتها االمنية لتنفيذ               . المناضلين
 عمليـة   وكانـت  .وشدد على ان اللجان لن تسمح باعتقال اي من كوادرها         . عدم وجود أي تنسيق مع اي جهة      

  .االغتيال اثارت تساؤالت عن مدى تورط السلطة او اجهزتها االمنية
 ان الجنـاح    ه النـاطق باسـم اللجـان        ضافأما  : ب.ف. ا نقال عن غزة  من   8/9/2005 العرب اليوم    وذكرت

  .العسكري قام بتصفيته تنفيذا لشرع اهللا فيه
لسطينية انه من المتوقع إجراء سلـسلة مـن          مصادر ف  هقالتما  : رام اهللا  و غزةمن   8/9/2005 البيان   وأضافت

  .التغييرات األمنية في القطاع بعد عملية االغتيال من اجل استعادة األمن وإنهاء الفوضى
الواليات المتحدة ذكرت عباس امـس      أن  : ب.ف. ا نقال عن واشنطن  من   8/9/2005 الحياة الجديدة    وأشارت

، باحالة منفذي هـذا   بها الذي تعهدهك نرحب بتصريحاتوقال ماكورما .بضرورة فرض احترام النظام في غزة  
واضاف ان الفوضى المستمرة والرعب والعنف ال تؤدي        . االعتداء الى القضاء وبتفكيك البنى التحتية االرهابية      

  . بحياة افضلهاال الى تقسيم المجتمع الفلسطيني واحباط تطلعات
ح وزير الخارجيـة الفرنـسي امـس ان         يصرت : ب افنقال عن   غزة  من    8/9/2005الراية القطرية    ونقلت

واضاف هذا العمل    .غتيال يجب ان يحثنا على مضاعفة الجهود من اجل اقامة دولة قانون محترمة في غزة              الا
من جهة ثانية، رأى ان االسرائيليين لن       . الرهيب يترجم تدهور الظروف االمنية وحالة العنف السائدة في غزة         

  . في مراحل االنسحاب المختلفة اذا لم يكن هناك امن في المقابليكونوا قادرين على المضي
أن : محمد أبوخضير وزكي أبوالحالوة من القـدس      نقال عن مراسليها     8/9/2005الرأي العام الكويتية   وأفادت

 واالجهزة االمنية بابداء التقصير، مشيرا الى أنـه ال          نصر يوسف مدير االستخبارات العسكرية في الضفة اتهم       
 دقيقة ومن دون اي تدخل من 45قل ان يكون المعتدون قد تمكنوا من الفرار بسهولة بعد اطالق القذائف لمدة     يع

  .تهقوات االمن التي توجد في بعض مقارها على مسافة قصيرة فقط من المكان، داعيا الى استقال
الوفد األمني المـصري،     مصادر فلسطينية مطلعة، أن      قول: غزةمن   8/9/2005 األيام الفلسطينية    وجاء في 

 لجان المقاومة الشعبية الذين يـضعون       معمفاوضات  الوأكدت أن    . مفاوضات مع خاطفي منهل عرفات     ييجر
شرطاً لإلفراج عنه بعد تحقيق عدة مطالب لهم من أبرزها المطالبة بمحاسبته حـسب االعترافـات التـي تـم           

  .ه وتجريده من كل صالحياته األمنية أيضاً بعزله من منصبواوطالب .تسجيلها له، والتي تدينه
 لجان المقاومة الشعبية انه بعد انتهاء واستكمال        هقالتبما  : غزةمن   8/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   وأفاد

ن ما صدر من تصريحات على لـسان أبـو   أوأضاف البيان  .هاقضية، نعلن عدم عالقتنا ب    التحقيقنا بخصوص   
عملية وقالت إننا ال نقبل أن ننـصب أنفـسنا          الوأدانت   . وقبل معرفة الحقيقة   تفاصيلالعبير كانت قبل وضوح     

وكانت مصادر خاصة ذكرت أن ضغوطاً كبيرة تمارس على قيـادة لجـان              .جالدين وقضاة على أي أحد كان     
المقاومة من قبل مؤسسات متنفذة في السلطة للتراجع عن إعالنها وتجري فبركات إعالمية إللصاقها بجهـات                

  .طينية أخرى فلس
 وابعض المسؤولين في الـسلطة حـاول       أن   :وليد عوض من رام اهللا     8/9/2005 القدس العربي    وبين مراسل 

  .غتيالالتوجيه االتهام الي حركة حماس با
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وبغية توضيح األمـور     .غتيالالتضارب األنباء حول الجهة المسؤولة عن ا       عن   8/9/2005 السفير   وتساءلت
علمت أن لجان المقاومة التي يقودها جمال أبو سمهدانة والتي تتبـع لهـا ألويـة                سعت الستيضاح التناقض، ف   

الناصر، هي عبارة عن إطار واسع لمقاومين من اتجاهات شتى، وأن الخيط الجامع لهؤالء هو نزوعهم نحـو                  
ح، إال أن    كانوا من حركة فـت     تهموبرغم أن غالبي  . تكريس أنفسهم للمقاومة بعيدا عن الغايات السياسية الحزبية       

ومن بين المجموعات المحلية مجموعة تتبـع قائـدا         . بينهم العديد من الموالين لتنظيمات أخرى دينية ويسارية       
 ا ف   .عمليةالوبحسب المعلومات، فإن هذه المجموعة هي التي تقف خلف          . محليا في غزة يدعى ممتاز دغمش     

   48عرب وب، ا ب، رويترز 
خبراء فلسطينيون الـسلطة مـن    ريحذت : غزةمن 7/9/2005الم اون الين  موقع اس مراسل ياسر البنا وتناول

 وطالبوها مجددا بسرعة مواجهة الفساد المستشري فـي         ,غتيالالخطورة ما آلت إليه األوضاع الداخلية عقب ا       
غتيال فتح الباب واسعا لضرورة إجراء إصـالحات        الوشدد حسن خريشة على أن ا     . قطاعات السلطة المختلفة  

وطالب بالعمل على تشكيل سلطة قـضائية قـادرة         .  وليس إصالحات شكلية ترضية لألوربيين وغيرهم      حقيقية
على جلب الحقوق ومحاسبة كل من اتهم أو اشتبه به في ملفات فساد، معربا عن أسفه لعدم جدية السلطة مـع                     

ر منه واتخاذ خطوات    واعتبر اغتيال موسى عرفات درسا هاما للسلطة، وحثها على استخالص العب          . هذا الملف 
كما طالب مؤسسات السلطة وعلى رأسـها المجلـس التـشريعي والقـوى             . جادة لمعاجلة حالة الفلتان األمني    

السياسية والشخصيات العامة بأن تلعب دورا فاعال في إفشال المخططات اإلسرائيلية إلثارة فتنة داخليـة بعـد                 
غتيال يدق نـاقوس خطـر      الي الجامعة اإلسالمية أن حادث ا     من ناحيته رأى أستاذ العلوم السياسية ف      . انسحابها

وطالـب عـدوان الـسلطة      . حقيقي، بالنظر إلى أن الجهة التي تبنت الحادث تعد جزءا من التركيبة السياسية            
بمراجعة الكثير من سياساتها، وأن تضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتـصحح األوضـاع حتـى ال                  

حسن أبو حشيش عن أمله فـي أن        .ومن جهته أعرب د   . أن يأخذ تطبيق القانون بيده    تعطي مبررات لمن يريد     
، وحذر من التباطؤ     الفلسطيني ن هناك ملفات كبيرة تؤرق الشارع     أتكون هذه الحادثة قد لفتت انتباه السلطة إلى         

  . ة السلطة حتى ال يتجرأ أحد وينال من هيب, معالجتهافي
  

  إلثنين انسحاب االحتالل من غزة يبدأ ا
أوصى موفاز، في اجتماع المجلس الوزاري األمني بتقديم موعـد          : 8/9/2005السفير   في   حلمي موسى كتب  

االنسحاب من غزة، فيما قرر المجتمعون أن يبدأ سحب القوات اإلسرائيلية في الثاني عشر من الشهر الحـالي                  
ل بحيث يبدأ تسليم المناطق الشمالية من       كما تقرر أن يتم اإلخالء بشكل متوا      . على أن ينتهي في غضون أسبوع     

وبدأ االجتماع بإشـارة مـن شـارون إلـى أن           . القطاع للسلطة الفلسطينية أوال ويكتمل بتسليم محور فيالدلفي       
ويحتاج قرار  . االنسحاب يفترض أن يتم وفق الرؤية األمنية اإلسرائيلية وبعد تفكيك كل البنى التحتية العسكرية             

غير أن القرار النهائي بشأن موعد االنـسحاب سـيبقى          . ادقة الحكومة يوم األحد المقبل    بدء االنسحاب إلى مص   
وأعلنت قيادة فرقة غزة عن جهوزيتها لبدء عمليـة         . محكوما بجاهزية الجيش اإلسرائيلي والتطورات الميدانية     

النسحاب في يوم   وأشار مسؤولون عسكريون إلى أن بوسع الجيش إنجاز عملية ا         . االنسحاب ابتداء من الجمعة   
وأشار موفاز إلى أنه يطلب من الحكومة المصادقة بشكل نهائي على اتفاق فيالدلفي             . واحد وليس خالل أسبوع   

وأشار شالوم في هذه المداوالت إلى أن األوروبيين معنيون بـشكل           . وعلى الصيغة المتبدية لمشكلة معبر رفح     
ولذلك ينبغي إلسرائيل أن تشرع فورا بالتفاوض مـع         . حكبير بالمشاركة في الرقابة على الحدود في معبر رف        

وكشف موفاز النقاب عن أن المصريين وافقوا على أن يكـون           . األوروبيين من أجل الحصول على مقابل لذلك      
محور فيالدلفي منزوع السالح وأن تتم فيه المحافظة على المواقع والموانع العسكرية التـي خلفهـا الجـيش                  

ن مصر وافقت أيضا على عدم فتح معابر جديدة على طول المحور، وأن تبقى حركـة                وأوضح أ . اإلسرائيلي
وذكر موقع هآرتس أن شارون وافق في مداوالت األمـس علـى الحـل              ). العوجا(البضائع عبر معبر نيتسانا     
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وشدد موفاز على أن االتصاالت ستتواصل خـالل الـساعات          . الوسط الذي عرضته مصر لقضية معبر رفح      
وأشارت وسائل اإلعالم   . واألربعين المقبلة للتوصل إلى تفاهمات تسهل االنسحاب مطلع األسبوع المقبل         الثماني  

واعتبـر  . اإلسرائيلية إلى حدوث سجاالت في االجتماع بين كل من موفاز ورامون حول مفاوضات المعـابر              
وبعـد  .  المسؤولية منه  رامون أن موفاز فشل بشكل واضح في إدارة مفاوضات المعابر وأنه يجب إخراج هذه             

جدال تقرر أن تبقى مسؤولية التفاوض حول المعابر بيد موفاز إلى حين خروج آخر جندي من غـزة، ولكـن                    
  . بعدها تنقل هذه المسؤولية لبيريز

مسؤول فلسطيني   أن   القدس المحتلة آمال شحادة    نقالً عن مراسلتها في    8/9/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  
وقال مدير عام االدارة العامـة للمعـابر        . نب اإلسرائيلي قرر إغالق معبر رفح حتى إشعار آخر        افاد بأن الجا  

. ان معبر رفح سيغلق رسميا ابتداء من اليوم الخميس الستكمال عملية االنسحاب من غزة             : والحدود نظمي مهنا  
  .وأوضح أنه سيعلن للجمهور الفلسطيني الترتيبات البديلة بأقصى وقت ممكن

سمير حليلة، في تصريح لـ األيام ان      . اعلن د  :8/9/2005األيام الفلسطينية    في   عبد الرؤوف أرناؤوط  كتب  و
.  سـاعة  24الجانب الفلسطيني ابلغ رسميا بأن االنسحاب من غزة سيبدأ يوم االثنين وان العمليـة ستـستغرق                 

ة، ستبدأ خالل االيام المقبلة في      اسرائيلية مكثفة وعلى مستويات مختلف     -وكشف النقاب عن ان لقاءات فلسطينية     
محاولة لحل جميع القضايا العالقة بشأن غزة بما في ذلك معبر رفح على امل حـل هـذه االشـكاليات قبـل                      

   .االنسحاب وليس بعده
ونقلت يديعوت أحرونوت عن ضباط كبار في الجيش اإلسرائيلي دعوتهم إلى انسحاب فوري من غزة تخوفـا                 

ونقلت الصحيفة عن ضباط كبار ان كل يوم اضافي تمضيه القوات االسرائيلية في              .اعمن تفاقم الوضع في القط    
  .غزة يزيد من خطر اشتعال الوضع

بالنسبة لنا اذا اغلق المعبر فان ذلـك        : وقال فيما يتعلق باغالق معبر رفح       حليلة التوجه االسرائيلي  . رفض د و
 .اع الى سجن كبير وان النوايا االسرائيلية ليست سليمة        يؤكد القلق الفلسطيني من ان اسرائيل تريد تحويل القط        

 ال نوافق على كيريم شـالوم       :وفيما اذا كان الفلسطينيون يوافقون على تشغيل اسرائيل لمعبر كيريم شالوم قال           
دون تفاهم كامل يسمح بتشغيل معبر رفح بالكامل وباالتجاهين للفلسطينيين دون اي وجود اسـرائيلي ليكـون                 

  . مصريا-سطينياالمعبر فل
  

  المم المتحدةاعباس يعدل عن حضور اجتماع 
 مساء امس ان محمود عباس عدل عن الذهاب االحد لحضور اجتماع الجمعيـة    عريقات اعلن   :ب.ف. ا -غزة  

نسحاب ال بسبب تدهور الوضع االمني الداخلي وخاصة مع اقتراب موعد ا          عن ذلك وعدل   .العامة لالمم المتحدة  
  . قرر ارسال ناصر القدوة نيابة عنههوقال ان. وع المقبلاالسرائيلي االسب

  8/9/2005سي ان ان 
  

  فشل اجتماع استهدف نقاش قضية معبر رفح
 إسرائيلي عقد ليلة أمس في منتجع البحر الميت على الجانـب االردنـي دون               -انتهى اجتماع فلسطيني    : غزة

ل على ربط تنفيذ كـل التفاهمـات بالموافقـة          التوصل الى اتفاق حول قضية معبر رفح بعد ان أصرت إسرائي          
ن أ لملف االنـسحاب      الفلسطينية وقالت المستشارة القانونية   .معبر الى منطقة كيرم شالوم    الالفلسطينية على نقل    

ن الجانب الفلسطيني   أواشارت الى    .معبر بعد ستة اشهر   الاية ضمانات حول إعادة العمل في       نا  سرائيل لم تعط  إ
وقالت ان إسرائيل تريد الخروج من غزة وتحـاول          . الواضح هعلن تمسكه بموقف  أرائيلية و رفض الطلبات اإلس  

ن الجانب اإلسرائيلي أعلن انه لن يقـوم برفـع أنقـاض       أواشار مصدر مسؤول،     .إغالقها واخذ المفاتيح معها   
 الطرف الفلسطيني   و الضابطة الجمركية ونقل البضائع ما لم يوافق       أو إجراء أية تسهيالت للعمال      أالمستوطنات  
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واكد ان اتصاالت بدأت مع ولفنسون والواليات المتحدة مـن اجـل وقـف عمليـة االبتـزاز                   .على الطلبات 
  .اإلسرائيلية

  8/9/2005األيام الفلسطينية 
  

  الفلسطينيون يتوقعون شتاء دافئا بسبب سخونة االنتخابات 
المركزية أن موضوع ضبط الدعاية االنتخابيـة       أعلن مدير عام لجنة االنتخابات       : بشارات ىمصطف -رام اهللا   

 فـي   ذلـك قال  .  رأس أولويات التحديات   ى يقع عل  ,التشريعيةنتخابات  الللقوائم والمرشحين الذين سيخوضون ا    
 الدعاية  ىمداخلة قدمها خالل ورشة عمل نظمها الملتقي الفكري العربي في مدينة البيرة، مشيرا بشكل خاص ال               

 التي قال يـاغي إن لجنتـه        ىومن التحديات األخر   .، وهو أمر يحظره قانون االنتخابات     االنتخابية في المساجد  
جنة حيال حياد أجهزة السلطة، ومـن  للاوعبر أيضا عن قلق .  تدخل االحتالل و تدخل رجال األمن  ، ستواجهها

ي عند إحالـة أيـة   لجنة تنتهالوأضاف أن صالحيات  . قرارات اللجنة، وقرارات المحاكم االنتخابية    ل ها تقبل ىمد
  . المحاكمىقضية طعن ال

  8/9/2005القدس العربي 
  

  جهات تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال: الداخلية
كشفت وزارة الداخلية النقاب عن وجود معلومات أولية تشير إلى أن هناك جهات تُخطط منذ فترة لتنفيذ                 : غزة

 أنه تبين لديها أن الهدف      ,حت في بيان لها   وأوض .سلسلة عمليات اغتيال وتصفية لشخصيات رسمية في السلطة       
إن السالح الذي استخدم في     وقالت   .مخطط، هو خلق حالة من اإلرباك في الساحة الفلسطينية        المن وراء وضع    

السابق لتنفيذ أعمال ِجنائية وتجاوز القانون، يتحول اليوم لتنفيذ عمليات اغتيال سياسي سـواء مـن منطلقـات                  
، وهو ما يفتح المجال أمام أطراف غير فلسطينية لـدخول هـذا المعتـرك،               ت سياسية سياسية أو لحساب جها   

  .ودفعها إلى االقتتال الداخلي، الذي يشكل هدفاً دائماً للحكومة اإلسرائيلية
  8/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  تحقيق مع مسؤولين فلسطينيين بتهم الفساد 

ة القضائية والرقابية المختصة في غزة بدأت التحقيق الجنـائي   علمت البيان أن األجهز:غزة ـ ماهر إبراهيم 
 ان عـددا مـن كبـار        ذكـر من ناحية أخرى،     . واإلداري مع مسؤولين في وزارة اإلعالم بتهمة االختالس       

المسئولين في السلطة والذين تم اعتقال بعضهم وهرب آخرين إلى خارج الوطن بسبب االشتباه بتورطهم فـي                 
حدهم أن  أوأفاد شهود    .ر مشروع هم اآلن يظهرون في مدينة غزة ويتنقلون بحرية كاملة          اختالسات وكسب غي  

  .عاد من الخارج ليسكن في احد األبراج السكنية في أفخم المناطق السياحية على شاطئ غزة
  8/9/2005البيان  

  
  وكيل وزارة األسرى ينفي نبأ توقيفه

مبيناً أن الخبر    .ثت عن قرار مجلس الوزراء إيقافه عن العمل       نفى راضي الجراعي، األخبار التي تحد     : رام اهللا 
لب طاو .تقف وراءه جهات تسعى لإلطاحة بمنصبة وتعارضت مصالحها مع الدور الذي تقوم به كلية أبو جهاد               
  . مجلس الوزراء بالتوضيح للجمهور أين هي األموال المختلسة، مؤكّداً أنه مع مبدأ المحاسبة والشفافية

  8/9/2005 الفلسطيني لإلعالمالمركز 
  

  دحالن يغادر مدينة الحسين الطبية 
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غادر محمد دحالن مدينة الحسين الطبية امس بعد ان انهى فترة عالج ويقضي حاليـا  : كمال زكارنة ـ  عمان
خيـري ان   عطا اهللا   وقال   .فترة نقاهة في عمان وسوف يعود الى غزة خالل االيام القليلة القادمة لمزاولة عمله             

  .دحالن يتمتع بصحة جيدة وقد تعافى تماما
  9/9/2005 الدستور

  
  عرفات مات مسموما بمادة خطيرة: اسرائيليون يؤكدون

 صحيفة هآرتس، صباح اليوم، ان تفاصيل جديدة حول اسباب وفاة ياسر عرفات تنـشر ألول مـرة فـي      تقال
. ي يتناول الحرب االسرائيلية الفلسطينية    النسخة المنقحة من كتاب اسرائيلي، يحمل عنوان الحرب السابعة، الذ         

وحسب الصحيفة يشير الكتاب الى ان مجموعة من األطباء االسرائيليين واألجانب الذين اطلعوا على التقريـر                
وحـسب  . الطبي، استنتجوا انه توفي نتيجة تسمم او اصابة بمرض االيدز نتيجة تسريب الجرثومة الـى دمـه                

اال انه يستدل مـن     . الرئيسي للوفاة اعتمادا على المعطيات الواردة في التقرير       رأيهم فانه يصعب تحديد السبب      
ن تقرير الطبيب الخـاص     أواضافت   .ذلكدت الى   أانه ال يمكن تفسير اجتماع عدة عوارض        بمداوالت جرت   

ويرفض كـشف المـصدر     . هن االطباء في باريس عثروا على عوارض مرض االيدز في دم          أ، يقول   عرفاتل
  .جرثومة لتمويه عوارض التسممالنه تم تسريب اويقول . قى منه هذه المعلوماتالذي است

  8/9/2005 48عرب
  

  حماس ترفض تدخل إسرائيل باالنتخابات التشريعية 
رفضت حركة حماس امس التدخل االسرائيلي في االنتخابات التشريعية معتبرة ان االنتخابـات              : اف ب  ،غزة

  .الحتالل التدخل فيهشأن فلسطيني داخلي وليس من حق ا
  8/9/2005األيام البحرينية 

  
  الشاباك اعتقل منفذ عملية عين عريك 

 تمـوز شـرطيا     30سمحت الرقابة العسكرية االسرائيلية االربعاء بالنشر عن ان جهاز الشاباك اعتقـل فـي               
اباك اعتقل منفذ عملية    وافادت وسائل االعالم االسرائيلية بان الش      .فلسطينيا يشتبه في انه نفذ عملية عين عريك       

وبحسب مـصادر    .عمليةالعين عريك شادي سعايدة سوية مع داوود حاج وهو شرطي ساعد سعايدة في تنفيذ               
في الشاباك فان سعايدة اعترف في اثناء التحقيق معه بانه نفذ عملية عين عريك سوية مع حاج عنـدما اطلـق                   

واضافت ان سعايدة والحـاج سـرقا        .القريب من رام اهللا   النار باتجاه جنود اسرائيليين عند الحاجز العسكري        
  . بندقية وذخيرة من مخزن في المقاطعة في رام اهللا

  7/9/2005 48عرب
  

  سالح المقاومة شريف ال يمكن التخلي عنه : الجهاد االسالمي
 خاللهـا   حذرت الجهاد االسالمي اليوم الخميس من قيام بعض الفصائل بالمبالغة في إصدار تقارير تزعم مـن               

وقد أنها صاحبة النصيب األكبر في عدد العمليات التي تم تنفيذها في غزة والتقليل من شأن الفصائل األخرى،                  
على ضرورة عدم االنشغال في مثل هذه األمور، وإكمال مشوار الجهاد من أجل تحرير باقي               أكد محمد الهندي    

وابدى . مقاومة هو سالح شريف ال يمكن التخلي عنه       أراضينا المحتلة، ومشددا في الوقت ذاته على أن سالح ال         
استغرابه من قيام بعض الفصائل بتوزيع تقارير في شوارع غزة، تدعي أن لهذا الفصيل نسبة معينـة وهـذا                   

واسـتطرد  .  ألن العالم كله ينظر اليوم إلينا، نريد أن نظهر كشعب فلـسطيني واحـد              .الفصيل له نسبة أخرى   
عين من السالح، سالح المقاومة، وهو سالح في االتجاه الصحيح يجب أن يحـافظ              نحن نتحدث عن نو   : بالقول
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على شرف المقاومة، والسالح اآلخر هو السالح المنفرد والبلطجية في الشوارع، وهذا السالح يجب أن يطاله                
 .  القانون وأن يختفي من الشوارع

  8/9/2005 48عرب
  

  الشجاعيةالبيان الذي حمل حماس مسؤولية انفجار نفي 
تعقيباً على البيان المنسوب إلى عائلة العواصية آل سعد، والذي نشره موقع الكتروني تابع للسلطة الفلـسطينية                 

) 7/9 (أمـس  أصدرت العائلة    . فيه حركة حماس بالمسؤولية عن انفجار الشجاعية       تتهمأ،  )6/9(يوم الثالثاء   
وقالـت العائلـة فـي       .فوف ووأد نار الفتنة، ومحاربتها    بذلك البيان، داعية إلى رص الص     تها  بياناً نفت فيه صل   

نحن في عائلة العواصية الكرام عائلة الشهداء في الداخل والخارج، نؤكد على أن البيان الـذي صـدر                  : بيانها
أمس الثالثاء، ويحمل اسم آل العواصية هو من فعل أشخاص أصحاب مصالح شخـصية، وال يمثـل عائلـة                   

نؤكد لحركة حماس وقيادتها ولعامة الشعب الفلسطيني المجاهد بأننا         : وقال . من بعيد  العواصية ال من قريب وال    
برءاء براءة الذئب من دم يوسف مما حمل البيان السابق من تطاول على حركـة حمـاس، وتهديـد أبنائهـا                     

  .بالمالحقة، ووصفهم بالفئة الضالة المتسترة وراء الدين
  8/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  االحتالل يفتح نيران أسلحته الرشاشة باتجاه منازل خانيونس

فتحت قوات االحتالل الليلة الماضية نيران أسلحتها الرشاشة صوب منازل األهالي في منطقة المخيم الغربـي                
وأفادت مصادر محلية أن جنود االحتالل المتمركزين في أبـراج المراقبـة فـي محـيط                 .في مدينة خانيونس  

ديكاليم غرب المدينة، فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه منازل األهالي مما أدى إلـى إلحـاق                مغتصبة نفيه   
أضرار مادية فيها، مشيرة إلى أن القصف الصهيوني تزامن من تحليق مكثف لطائرات االحتالل فـي سـماء                  

  .المدينة
  8/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   على التعري  جنود حاجز إسرائيلي يجبرون فلسطينيين

قال شهود إن جنود االحتالل نصبوا حاجزاً عسكرياً على مدخل معسكر دوتان، شرق بلدة عرابـة، واجبـروا                  
المواطنين المارين على الحاجز على خلع مالبسهم بالكامل، كما أجبروهم تحت تهديد السالح على ارتداء قطع                

 .ذلك على مرأى من النـساء واألطفـال والـشيوخ         قماش بالية وأكياس بالستيكية كانت ملقاه على األرض، و        
وأضاف الشهود أن عمليات التنكيل تركزت على أصحاب المركبات العمومية بحجة أنهم سلكوا طريقاً عسكرية               

  .مغلقة
  8/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
  االحتالل ينصب سياجاً حديدياً إلكترونياً فوق باب األسباط

.  فوق باب األسباط أحد أبواب المـسجد األقـصى         اء سياجاً إلكترونياً حديدي   نصبت قوات االحتالل عصرالثالثا   
إن الحكومة الصهيونية نصبت السياج متعمدة لوضع اليد على         : وقال مدير المسجد األقصى الشيخ محمد حسين      
  .المسجد، مؤكداً أن المسجد بات في خطر حقيقي

  7/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  الفلسطينيين العابرين ةاستمرار معانا
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عالمات الخيبة بدت واضحة على وجوه الفلسطينيين العابرين من غزة إلى مصر بعد             :  أسماء المنصوري  ،رفح
تصريح شاؤول موفاز عن استمرار السيطرة اإلسرائيلية على معبر رفح، الذي سيكرس معاناتهم اليومية التـي      

بعض أن االنسحاب من قطاع غزة جاء البتالع باقي أراضـي           تستمر أليام أحياناً على المعبر، في وقت رأى ال        
يقـول  و. الضفة الغربية وليقوي موقف السلطة الفلسطينية شريك السالم ما يضعها أمام إلزام بوقف االنتفاضة             

 إن االنسحاب مسرحية كانت من زمن طويل في الكواليس وأخرجـت فـي              :أسير محرر من على معبر رفح     
على األرض لتقويـة موقفهـا أمـام    » سند«السلطة بدأ يضعف والبد أن يكون هناك    الوقت الحالي الن موقف     

الشعب، ويرى أنه لتنفيذ خريطة الطريق البد أن يحدث على األرض ما يدعم الـسلطة لتلتـزم تنفيـذ بنـود                     
  . الخريطة من جانبها، مع ما يعنيه هذا من إنهاء االنتفاضة، ما قد يؤدي لالقتتال الداخلي

  8/9/2005البيان 
  

  متطوعون أجانب يصلون الى الضفة للتضامن مواجهة الجدار  
وصل نشطاء سالم دوليون من مناطق متفرقة من العالم الى مدينة بيت لحم للتظاهر ضد               :  رويترز -بيت لحم   

ويعكف متطوعون من أوروبا واالمريكتين على القيام بأنشطة مع شبان فلسطينيين من بيت لحم               .الجدار العازل 
وقامت رابطة الشباب الفلسطيني الدولية      .ي اطار حملة لزيادة وعي المجتمع الدولي بمشكلة الجدار االسرائيلي         ف

بحملة على االنترنت استغرقت عاما لتجميع اعالم مصنوعة باليد من جميع أنحاء العالم في محاولة لتكوين علم                 
ن االعالم وصلت بالفعل الى بيت لحم ويعكـف         ويقول منظمون ا   .طوله كيلومترواحد سيتم تعليقه على الجدار     

وسيتم تعليق هذا العلم على الجدار خالل احتجاج         .متطوعون محليون ودوليون على ربطها لصنع العلم الضخم       
وقالت المتطوعة االيرلندية روجينا أهم شيء اننا حتى ولو لم نفعل شيئا يكفينا القدوم الى                .ايلول16سلمي يوم   

الى هنا والوقوف بأنفـسهم علـى مـا          ييد وتضامن المتطوعين الدوليين الذين اهتموا بالقدوم      هنا للتعبير عن تأ   
وقال نشطاء ان اسرائيل رفضت السماح لبعض المتطوعين دخول المدينة لكن هؤالء الذين سمحت لهم                .يجري

  .في الحملة بالدخول عبروا عن سعادتهم بالمشاركة
  8/9/2005 الدستور

  
 ض مدن الضفة الغربية هزة أرضية تضرب بع

رضوان . ووصف د . على مقياس ريختر3.7، بعض مدن الضفة الغربية بقوة أمسضربت هزة أرضية ظهر
 الزلزال بأنه محلي وليس كبيراً، وضرب مدن جنين ونابلس ،الكيالني، من مركز الزالزل وعلوم األرض

المنطقة تمر بعاصفة زلزالية، بدأت قبل وأشار الكيالني، إلى أن  . الكرمل-وطوباس، ومركزه صدع الفارعة
 .أكثر من سنة وربما تستمر لثالث سنوات

  7/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

  منهم %80 ألف أمي في فلسطين تشكل النساء145
صرح السيد لؤي شبانة، رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء عشية اليوم العالمي لمحو األميةـ الذي يصادف 

وأشار شبانة إلى أن معدالت األمية بين البالغين في  . ألف أمي راشد145يس، أنه يوجد في فلسطين غداً الخم
، 2005 سنة فأكثر في العام 15فلسطين تعد من أقل المعدالت في العالم، حيث بلغت نسبة األمية بين األفراد 

في العام % 35.6لدولة العربية لإلناث، في حين بلغ معدل األمية في ا% 11.4للذكور و % 3.1، بواقع 7.2%
 %.18.3 ، كما بلغ هذا المعدل على مستوى العالم لنفس العام حوالي 2005

  7/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
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   عربيا في حيفا 15شاحنة عسكرية اسرائيلية تتسبب باصابة 

 كانوا يـستقلون    48اكبا من عرب     ر 15 ان سيارةعسكرية تسببت في اصابة       :قالت االذاعة االسرائيلية  : ا بتر
  .وقالت االذاعة التي لم تورد تفاصيل اضافية ان جراح المصابين كانت طفيفة. حافلة ركاب في مدينة حيفا

  8/9/2005 الدستور
  

   لدعمه الشعب الفلسطيني48 من عرب لملك األردنبرقية اعتزاز وتقدير
 امس من عضو الكنيست رئيس وفد مشايخ بئـر الـسبع            برقية ملك األردن    اهللا الثاني   تلقى عبد  : بترا،  عمان

 للجهود التي يقوم بها االردن بقيـادة جاللتـه          48 أعرب فيها عن اعتزاز وتقدير عرب مناطق         ،طلب الصانع 
وأضاف اننا نعاهدكم ان نكون سفراء أوفيـاء مخلـصين          . لتقديم كل اشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني      

وعبر عن شـكر     .شمية وللدور الهام الذي تقومون به جاللتكم لخدمة قضايا االمة العربية          للمملكة االردنية الها  
وتقدير وفد مشايخ عرب بئر السبع على حفاوة االستقبال التي حظوا بها خالل زيارتهم لالردن وكان لها اطيب                  

  . 48االثر في نفوس عرب مناطق 
  8/9/2005الغد األردنية 

  
  خيمة للتمييز ضد االحياء العربية في اللد مخول يحذر من النتائج الو

حذر النائب عصام مخول أثناء تلخيص الجولة التي قامت بها أمس لجنة الداخلية البرلمانية في اللـد وأحيائهـا                  
اللد التي اعتـدنا    : وقال. العربية، من النتائج الوخيمة لسياسة اإلهمال العنصري التي تنعكس على المدينة كلها           

تاريخية مجيدة في مركز البالد، حولتها سياسة التمييز العنصري ضد المواطنين العرب وأحيـائهم              عليها مدينة   
نـه  بأيخطىء من يعتقد انه بممارسة سياسة اإلهمال تجاه المواطنين العرب وأحيائهم            : وقال. الى مزبلة كبيرة  

العربية تشكل إثقاال على جنـاحي      العكس هو الصحيح، فإن األوضاع المأساوية لألحياء        ! يفيد األحياء اليهودية  
وهـاجم   .هذه المدينة، وتمنع إنطالقها، وتحجب فرص التطور عن المواطنين العرب واليهود على حد سـواء              

مخول المخطط المعد للشارع اإللتفافي للد، والذي يمر من قلب حي المحطة العربي، ويعني هدم ما ال يقل عن                   
  .عشرين منزال

  8/9/2005 48عرب
  

  راضون عن عباس وغير راضين عن أداء التشريعي الشباب 
حسب االستطالع الذي أجراه بانوراما حول التوجهات السياسية للشباب في المجتمع الفلسطيني             :نزار رمضان 
من المبحوثين أداء المجلس    % 41من الشباب أداء محمود عباس بشكل إيجابي، فيما قيم          % 40.1قيم ما نسبته    

وذكـرت الغالبيـة أن أكبـر       . م أن الغالبية أكدت أنها ستصوت في االنتخابات المقبلة        التشريعي بأنه سلبي رغ   
  . مشكلة تقلق الشباب الفلسطيني اليوم بالدرجة األولى هي الحصول على وظيفة

  8/9/2005الشرق القطرية 
  

   عوفر سجنمعاناة في 
إدارة السجن ضد األسرى منذ ما يزيد       أفاد األسرى في معتقل عوفر، أن حملة من العقوبات الجماعية تمارسها            

وأضاف األسرى في اتصاٍل هاتفي أن سلطات السجن تقوم منذ ما يزيـد عـن شـهرين بنقـل                    .عن الشهرين 
 إن إدارة   : إلى جانب ذلك، يقـول األسـرى       .األسرى من قسٍم آلخر دون تزويدهم بأي من األغطية أو الفراش          

الذي يستعمله األسرى في إعداد وجباتهم اليومية تحت ذريعة         ،  المركزيالمعتقل أغلقت منذ شهر تقريباً المطبخ       
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تصليحه كونه غير صالٍح لالستعمال البشري، ولكن بالرغم من ذلك لم يتم إضافة سوى جدار واحـد للمطـبخ                   
ومن جهة أخرى وجه األسرى في معتقل عوفر نداء إلـى المؤسـسات              .بينما ما زالت األرضيات على حالها     

 والحقوقية التدخّل لدى إدارة المعتقل من أجل حّل معضلة الحشرات البـق والبعـوض التـي تهـاجم                   الرسمية
  .األسرى وتسبب لهم أمراضاً جلدية صعبة جداً

  8/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  ممارسات الالإنسانيةالسرى بئر السبع يعانون من أ

 زيارته لسجن بئر السبع بأنها مفجعة، معبراً عن استيائه          وصف محامي نادي األسير الفلسطيني منذر أبو احمد       
من الوضع اإلنساني الصعب الذي يعيشه األسرى، واصفاً ما يتعرضون له باالنتهاكات الخطيرة والمذلة بحـق                

 من األسرى الذين تحدثوا عن أوضـاع        3وتمكن المحامي أبو احمد من زيارة        .إنسان القرن الواحد والعشرين   
لية، وعن األوضاع الصحية والنفسية لألسرى، وكيفية تعامل إدارة السجن معهم، معبـرين عـن               السجن الداخ 

 لوزير األسرى سـفيان     استيائهم لعدم اكتراث المؤسسات اإلنسانية والحقوقية بأوضاعهم، ووجهوا نداء عاجال         
  .أبو زايدة لزيارتهم واالضطالع على أوضاعهم عن كثب

  8/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  المعتقلون السياسيون في سجن اريحا يوقفون إضرابهم عن الطعام
قالت مصادر فلسطينية في ادارة السجون الفلسطينية ان المعتقلين السياسيين لدى السلطة الفلسطينية في سـجن                

طالبـة   أيلول، احتجاجا علـى اعتقـالهم وللم       4اريحا المركزي انهوا االضراب الذي بدأوا بتنفيذه يوم االحد،          
وقال مصدر مسؤول ان ادارة السجون اجتمعت مع المعتقلين         .  باالفراج عنهم واغالق ملف االعتقال السياسي     

المضربين عن الطعام واطلعت على مطالبهم واحتياجاتهم حيث تم االتفاق على وقف خطـواتهم االحتجاجيـة                
 المسؤولين بنقل مطالبهم للجهات المعنية      واالضراب عن الطعام والعودة لممارسة حياتهم الطبيعية بعدما وعدهم        

 وذكر المصدر انه عقب االجتماع وجهت ادارة السجون رسالة للجهات المعنيـة المختـصة               . للعمل على حلها  
  .شرحت فيها المطالب واالوضاع العامة لهؤالء المعتقلين، واثر ذلك قرر المعتقلون وقف االضراب

  7/9/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

   ألف دونم في الخليل  15االحتالل يمهد لمصادرة 
أصدر وزير الزراعة االسرائيلي كاتس تعليماته لتسييج آالف الدونمات القريبـة مـن الموقـع                :القدس المحتلة 

 ألف دونم من هذه     15االستيطاني مزرعة لوتسيفر غير القانوني جنوب جبل الخليل ضمن خطته للسيطرة على             
وتؤكد خطوة كاتس مساهمة الحكومة االسرائيلية في تمويل مـشاريع فـي            . ع الموقع االستيطاني  المنطقة لتوسي 

  .مواقع استيطانية غير قانونية
  8/9/2005الخليج اإلماراتية 

  اسرائيل تمارس التمييز الممنهج ضد المواطنين العرب : بينس يقر
 اتبعت سياسة تمييز منهجيـة ومقـصودة ضـد          اكد وزير الداخلية االسرائيلي، اوفير باز بينيس، ان اسرائيل        

 وان التمييز متجذّر في المؤسسة وعلى اسرائيل التحول من التمييز الممأسـس إلـى تمييـز     الجماهير العربية، 
جاء اعتراف بينش هذا خالل المؤتمر السنوي الذي عقدته جمعية سيكوي فـي             . مصحح تجاه الجماهير العربية   
ن البوليـسي الـدموي     ء، لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة أور التي حققت في العدوا         امدينة رهط، امس االول الثالث    

  .2000على الجماهير العربية خالل احداث اكتوبر 
  8/9/2005 48عرب
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  جهات أوروبية تمول مشروعا إسرائيليا 

كشفت هآرتس ان جهات أوروبية تدعم وتمول مشروع بناء خط سكة الحديد الجديد، الذي يصل بين                : تل أبيب 
وقالـت  . ير قليلة من أراضيهم الواقعة شمال المدينـة       تل أبيب والقدس ويمس بالفلسطينيين وينهب مساحات غ       

. الصحيفة ان المشروع يمر في أحياء فلسطينية عديدة في طريقه الى بسغات زئيـف، المطلـة علـى رام اهللا                   
وأن . وأكدت الصحيفة ان هذا المشروع تنفذه شركة القطارات الحكومية االسرائيلية، ومعها شركات أوروبيـة             

دبير قروض سهلة ومساعدات من عـدة دول وصـناديق عالميـة، أبرزهـا الـصناديق      هذه الشركات تقوم بت 
 وحذرت من ان مسار المشروع وعدم أخذ الفلسطينيين باالعتبار فيه، يثير الـشكوك بـأن يـستمر                 .األوروبية

وينجح، اذ ان األوروبيين سينسحبون منه ولن يوافقوا على استمرار الـشراكة فيـه، اذا عرفـوا انـه يمـس                     
  .فلسطينيين على هذا النحوبال

  8/9/2005الشرق األوسط 
  

  اتصاالت سرية اسرائيلية مع المغرب ومصر وواشنطن لمنع هدم الكنس 
تجري شخصيات دينية وسياسية اسرائيلية اتصاالت سرية على مختلف الجبهات في محاولـة للـضغط علـى                 

  . لى ضمانات دولية بعدم هدمهاالفلسطينيين كي يوافقوا على بقاء الكنس في مواقعها، والحصول ع
وقالت هآرتس ان االتصاالت تجري على عدة محاور، منها مع الملك المغربي الذي يتـولى االتـصال معـه                   

كما يقوم رئيس حركة شاس ايلي يشاي باجراء اتصاالت مع          . الحاخام الرئيسي لليهودي الشرقيين شلومو عمار     
 ان شيرانسكي، وهونالين، احد قادة الجالية اليهوديـة فـي           وقالت الصحيفة، . شخصيات في الحكومة المصرية   

واشنطن، يقومان باجراء اتصاالت مع االدارة االميركية في محاولة للـضغط عليهـا كـي تـشترط تحويـل                   
  . المساعدات المالية المقررة للفلسطينيين بموافقتهم على ضمان عدم المساس بالكنس

 قادة حماس والسلطة الفلسطينية، وتقول الصحيفة انه توجـه الـى            ويقوم الحاخام فرومان باجراء اتصاالت مع     
  . روما لهذا الغرض من خالل التنسيق مع القيادة الدينية اليهودية ومع ديوان شارون

  8/9/2005 48عرب
  

  بيريز يحكم لبنان بواسطة تيري رود الرسن 
ر قناة الجزيرة إشارته أمس، الى الوضع       لفت انتباه متابعين للحلقات التي يذيعها الكاتب محمد حسنين هيكل عب          

ال يقل لي أحد إن لحود هو من يحكم لبنان، إن من يحكم لبنان اليوم هـو شـيمون بيريـز                     : في لبنان، وقوله  
 .وتحدث هيكل بإسهاب عن شخصية الرسن ودوره. بواسطة تيري رود الرسن

  8/9/2005السفير 
  

  سحاب كاترينا عقاب لبوش لدعمه االن: حاخام إسرائيلي
قال الحاخام عوفاديا يوسف إن الكارثة التي سببها كاترينا عقـاب أنزلـه اهللا              : 8/9/2005البلد اللبنانية نشرت  

مشيرا إلى أن الرعاية اإللهية تحل في أي مكان في العالم تـدرس فيـه               . على بوش لدعمه االنسحاب من غزة     
 هناك  :وتابع. لك بسبب إهمال تدريس التوراة    وأضاف وقع التسونامي وكوارث طبيعية فظيعة، وكل ذ       . التوراة

 )ا ف ب. (في نيو اورلينز يعيش السود، وهل يدرس السود التوراة، سيضربهم تسونامي وسيقضون غرقا
 نجلب عليهم التسونامي ونغرقهم، ليبقى مئات االالف من         :قالالحاخام  أن   7/9/2005 48عربوأضاف موقع   

 فان االمريكيين يستحقون االعـصار الن       هوبرأي .ذا الن ال اله عندهم    دون مأوى وعشرات االف القتلى وكل ه      
  . بوش كان وراء غوش قطيف وشجع شارون على طرد غوش قطيف
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  الجنود اإلسرائيليون يتخذون من دباباتهم ألعابا مسلية

ى الوحدات  اكتشف طاقم التحقيق في الشرطة العسكرية التابعة للجيش االسرائيلي، ان جنودا من احد            : تل أبيب 
بيد ان هذه اللعبـة بـدت       .  للتسلية 4 -مركافاةالالمختارة اتخذوا ألنفسهم لعبة غير عادية يستخدمون فيها دبابة          

 اذ اكتشف المحققـون ان      ه،وكان التحقيق قد بدأ عقب مقتل     . خطيرة للغاية، اذ أدت الى مقتل جندي قبل يومين        
ها الجنود، اذ تجري قيادتها باقصى سرعة ممكنة وفجأة، وفي نقطة           الدبابة انقلبت نتيجة لعبة التسلية التي يقوم ب       

والمفروض ان تقف الدبابة محدثة أصوات احتكاك       . معينة على حافة منعطف، يدوس قائدها على الفرامل بقوة        
  .صاخبة، لكنها هذه المرة انقلبت بسائقها وأدت الى مقتله

  8/9/2005الشرق األوسط 
  

  ي انتخابات حزب الليكود الجيش قرر مساعدة شارون ف
طالب شطاينتس، اليوم بالتحقيق في المعطيات التي تضمنها تقرير صحفي نشرته يديعوت احرونوت وبموجبه              
قرر الجيش االسرائيلي بذل كل جهد لمنع وقوع عمليات فدائية خالل الفترة المقبلة، لمـساعدة شـارون فـي                   

وطلب شـطاينتس مـن المستـشار القـضائي          .لليكود  المعركة التي يخوضها ضد المعارضين له في حزبه ا        
للحكومة فحص هوية المسؤول االمني الرفيع الذي تقتنبس عنه الصحيفة قوله ان الجيش يعتقد انه اذا وقعـت                  
عمليات عسكرية ضد اهداف اسرائيلية قبل االنتخابات الداخلية لرئاسة الليكود فسيلحق ذلك ضررا بفرص فوز               

ة العامة للجيش االسرائيلي هذا النبأ، في حين اعتبر شطاينتس ان هذه المعلومات تجعل              وقد نفت القياد  . شارون
وطالب شطاينتس  . من الجيش مشبوها بالتورط في السياسة الداخلية لحزب الليكود، وهو مسألة بالغة الخطورة            

ت الـصحفية نحامـا     وفي لقاء مع االذاعة االسرائيلية اكد     . موفاز، بعقد مؤتمر صحفي فورا ونفي المعلومات      
وافادت  .دويك، صاحبة التقرير، صحة المعلومات التي وردت فيه، وقالت ان مصدرا رفيعا في الجهاز األمني              

في تقريرها الصحفي ان العمليات المكثفة ضد االرهاب ستتم في المرحلة األولى حتى الخامس والعشرين مـن                 
 الفترة من شأنه ان يخرب على سعي شارون الـى           وقال المصدر ان وقوع عمليات خالل هذه       .الشهر الجاري 

قوات االمن تعمل طوال الوقت الفشال      : واضاف. اقناع مركز الليكود بفائدة االنسحاب، وانه يمكن قطف ثماره        
  .العمليات، لكننا سنعمل بكل قوة من اجل منع العمليات خالل الفترة القريبة وحتى موعد انعقاد مركز الليكود

  8/9/2005 48عرب
  

  انقالب داخل الليكود لصالح شارون : إستطالع
أظهر استطالع للرأي نشرته يديعوت احرونوت اليوم إنقالبا في آراء أعضاء مركز الليكود فيما يخّص السؤال                

من األعضاء تقديم   % 46هذا وأيدت نسبة    . حول تقديم موعد اإلنتخابات الداخلية للحزب لصالح موقف شارون        
وأثارت هذه النتائج تحركات من قبل مـسؤولين داخـل الليكـود            %. 49ما عارضته نسبة    موعد اإلنتخابات في  

إلقناع نتنياهو العدول عن موقفه والتراجع عن تصميمه على تقديم موعد اإلنتخابات خاصة وأن التأييد لموقفـه               
تراجع عن موقفـه ولكنـه      ورد نتياهو على اإلقتراحات بالسلب قائالً إنه ال ينوي ال         . يشهد تراجعا ملحوظًا جدا   
أنا مقتنع بتقديم موعد اإلنتخابات الداخلية من أجل معرفة ما إذا كان            : وأضاف نتنياهو . يقبل قرار مركز الليكود   

هناك تأييد لموقف شارون أم لموقف مركز الليكود إال أن مقربي نتنياهو أكدوا على أنّهم ال يستطيعون إقنـاع                   
  .إلنتخابات وإقالة شارون من منصبهمركز الليكود في تقديم موعد ا

  8/9/2005 48عرب
  

  مسؤولون يتهمون اسرائيل بإفشال مباحثات المعابر التجارية
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اتهم فلسطينيون مشاركون في اللجان الفنية المكلفة ببحث قضية المعابر الطرف االسـرائيلي               :كتب حامد جاد  
 تذليل العراقيل التـي تواجـه نقـل البـضائع           بافشال كافة المباحثات التي عقدت مؤخراً، من أجل بحث سبل         

وأوضح مدير عام بال تريد بصفة المركز عـضواً          .والمنتجات عبر المعابر الحدودية والمشتركة بين الجانبين      
 ان االجتماعات األخيرة مع الطرف االسرائيلي تضمنت بحث جملـة           ،في لجنة المعابر التابعة للجان االنسحاب     

باألنظمة االدارية والتكنولوجية المفترض اتباعها وتوظيفها للوصول الى نموذج شحن          من القضايا ذات العالقة     
وأوضح ان المشاركين الفلسطينيين قدموا توصـيات لتطـوير معبـري     ).Door To Door(مباشر للبضائع 

 المنطار وبيت حانون، اال أن الطرف االسرائيلي لم يقبل االلتزام بادخال أي تحـسينات علـى أنظمـة عمـل                   
وكشف ان المباحثات الفلـسطينية      .المعابر، كما رفض اتخاذ أي خطوات ايجابية لتطبيق نظام الشحن المباشر          

االسرائيلية في ذلك اليوم وصلت الى طريق مسدود، الى حد أن ممثل البنك الدولي اعتبر ان االسـتمرار فـي                    
  .هذه المباحثات أصبح بدون جدوى

  8/9/2005األيام الفلسطينية 
  

  توقع اتفاقية مع البنك اإلسالمي العربي جوال 
وقع البنك االسالمي العربي اتفاقية تعاون مع شركة االتصاالت الخليوية الفلسطينية جوال يقوم بموجبها البنـك                

ويعد هذا العقد الموقع بين الطـرفين مـن         .  ماليين دوالر كتمويل لمشروع إنشاء مبنى جديد للشركة        5بتوفير  
وسيتم تسديد التمويل على فتـرة أربعـة         . لسطين التي تتم وفق نظام االستصناع االسالمي      أوائل العقود في ف   

سنوات ونصف السنة، حيث تقرر منحه بأسلوب االستصناع كونه أداة من أدوات التمويل اإلسالمية التي تتميز                
  .بأنها أوسع مجاالً من التمويل التقليدي

  8/9/2005األيام الفلسطينية 
  

   نقطة882.44نخفض إلى مستوى مؤشر القدس ي
 عقود، بينمـا وصـل      1005 إلى   ت نقطة، بعدد عقود وصل    882.44انخفض مؤشر القدس ليغلق عند مستوى       

 24وبمقارنة أسعار اإلغالق ألسهم الشركات المدرجة والبالغ عـددها           . مليون دوالر  13.15حجم التداول إلى    
 شركات انخفاضاً، في الوقت     7ر أسهمها، في حين أظهرت       شركة سجلت ارتفاعاً في أسعا     13شركة، يتبين ان    

  . شركات على استقرارها4الذي حافظت أسهم 
  8/9/2005الغد األردنية 

  
  وقائع من السيرة الفلسطينية الحية، الحطام والقيامكتاب 

لـسطينية  تتجاوز أهمية الكتاب مجمل المطبوعات العربية المترجمة وغير المترجمة، التي تناولـت الحالـة الف              
واشكالياتها عبر مراحل هامة من النضال الوطني الفلسطيني، باعتباره جاء على لسان كاتبين من أهل البيـت                 
ومن العاملين في الحقل السياسي والمؤسساتي الفلسطيني، وهما صاحبي خبرة طويلة في تتبع تالفيف وخبايـا                

  .علي بدوان، نبيل السهلي): كمشتر(المؤلف . البيت الفلسطيني على المستوى السياسي العام
  6/9/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
  ارسال معونات غذائية عاجلة للشعب الفلسطيني بغزة: مصر
 قررت لجنة االغاثة للهالل األحمر المصري برئاسة السيده سوزان مبـارك إرسـال               : ى جيهان مصطف  ،كتبت

 وذلك بالتنسيق مع وكالة االمم المتحدة إلغاثة الفلـسطينيين           ، زةمعونات غذائية عاجلة الي الشعب الفلسطيني بغ      
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كما قررت اللجنة إرسال معونات غذائية بصفة منتظمـة الـي           . والهالل االحمر الفلسطيني والسلطة الفلسطينية    
حمـر   وقد تم تجهيز دفعة أولي من هذه المعونات بمبلغ مليون جنيه من التبرعات التي وصلت للهالل األ                  . غزة

وقد تم ارسال الشحنة األولي خالل األيام الماضية وسيتم ارسال باقي كميات              . المصري لمساندة شعب فلسطين   
الدفعة األولي هذا االسبوع ويجري اعداد خطة الستمرار ارسال المعونات دوريـا بالتنـسيق مـع الـسلطات                  

    . المختصة بمصر وفلسطين
  8/9/2005األهرام المصرية 

 
  قبول طلبة االبطاقة الخضراء بموجب فك االرتباط عدم :يرفاس
يرفاس ان عدم قبول طلبة حملة البطاقة الخـضراء فـي           األردني  اوضح وزير الداخلية    :  نايف المعاني  ،عمان

مدارس المملكة، وهم في االصل مقيمون في الضفة الغربية المحتلة ينسجم وتعليمات فك االرتباط التي تحـدد                 
اك من يقيم في عمان السباب استثنائية وهم قلة يتم قبولهم وفق الحاالت التي تحددها دائـرة     مبينا ان هن   .قبولهم

  .المتابعة والتفتيش بموجب تعليمات فك االرتباط
  8/9/2005 الدستور

 
  التعاون يدعو إلى انسحاب اسرائيلي كامل مجلس وزاري 

الخليج العربية في البيان الختامي الجتماعاته      دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول        :جدة عبدالنبي شاهين  
واعرب المجلس عن تطلعه للمزيد مـن خطـوات          .بجدة الى انسحاب اسرائيلي كامل من األراضي الفلسطينية       

 .االنسحاب مؤكدا في هذا الصدد تمسك دول المجلس بمبادرة السالم العربية التي طرحها العاهـل الـسعودي                
ها مجموعات يهودية متطرفة باقتحام االقصي واكد ان السالم العادل والشامل في            وحذر من التهديدات التي تطلق    

الشرق االوسط لن يتحقق اال باالنسحاب من كافة االراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها               
اصلة الجهود لتفعيل   ودعا الواليات المتحدة وروسيا ودول االتحاد االوربي واالمم المتحدة لمو          .القدس الشريف 

وجدد المجلس دعوته للمجتمـع      .خريطة الطريق والمبادرة العربية لتحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة         
الدولي بجعل منطقة الشرق االوسط خالية من كافة اسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج والضغط علـى                  

سلحة النووية واخضاع منشآتها للتفتيش الدولي كـشرط اساسـي          اسرائيل لالنضمام الى معاهدة عدم انتشار اال      
  .ألي ترتيبات امنية مستقبال

  8/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

   إسرائيل تطلق بالونات اختبار: مبارك آل خليفة
 حول ما أعلنته إسرائيل عـن وجـود         ، وزير خارجية البحرين،   قال الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة      :  قنا ،جدة

 لقد تعودنا من إسرائيل ان تطلـق بالونـات اختبـار وهـذا              :ت سرية تجريها مع بعض دول المجلس      اتصاال
الموضوع ليس بجديد فهم دائما يكررونه ونحن نعتقد أن أي دولة من دول مجلس التعـاون تريـد أن تخطـو                     

 . خطوة فهي التي تعلنها وليس إسرائيل
  8/9/2005الراية القطرية 

  
  ئيلياً لدعم الحوار بينها وبين دول عربية واسالميةتركيا تدرس طلباً اسرا

 ذكرت مصادر في الخارجية التركية لـ الحياة انها تدرس طلباً اسرائيلياً لدعم حوار تل               : يوسف الشريف  ،أنقرة
وقالت هذه المصادر ان اسرائيل بحاجة الى تطوير الحـوار مـع            . ابيب مع عدد من الدول االسالمية والعربية      

ول العربية واالسالمية التي تبدي استعدادها لهذا الحوار مع بعض التحفظات، وان اسرائيل اقترحت              عدد من الد  
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ان تستعين بالسفارات التركية في تلك الدول لتعزيز قنوات الحوار تلك في فترة الحوار السري والعلني وقبـل                  
ول المرشحة لهـذا الحـوار هـي        وقالت المصادر ان الد   . مرحلة االعتراف الرسمي التي تسعى اليها اسرائيل      

وأضافت ان االقتراح االسرائيلي لم يرفض وأنه ال يزال قيد البحـث             .باكستان، واندونيسيا وماليزيا والجزائر   
ومع ان تركيا    .والدراسة، اذ ان ذلك يتيح الفرصة ألنقرة للعب دور أكبر في عملية السالم في الشرق األوسط               

قاء من دون التدخل في تفاصيل المحادثات أو دفع أي طرف باتجاه معـين،  لم تلعب سوى دور الراعي لذلك الل 
فإن انقرة بدأت تبحث منذ اآلن سبل استثمار ذلك الحدث من خالل جس نبض الدول المعنية بعملية السالم لعقد                   

نـان  اجتماع موسع في اسطنبول نهاية العام الجاري بشرط حضور اسرائيل وجميع الدول المعنية ومن بينها لب               
وتؤمن انقرة بضرورة تحريك عملية     . وسورية والسلطة الفلسطينية واألردن ومصر وعدد من الدول االسالمية        

السالم وعدم ترك األمور لسير خطة فك االرتباط، كي ال يبقى األمر احادي الجانب، أو يتوقف الوضع عنـد                   
  . االنسحاب من غزة فقط

  8/9/2005الحياة 
 

  راف بإسرائيل إسالم آباد تستبعد االعت
دعا رئيس الوزراء الباكستاني شوكت عزيز نظراءه في االردن وسوريا ومصر بإتباع نهج              : د ب أ   ،إسالم أباد 

وصدر بيان عن وزارة الخارجية بـأن        .بالده وعدم االعتراف بدولة إسرائيل حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة         
الردن وسوريا ومصر وأطلعهم بشأن أول اتصال من        رئيس الوزراء أجرى محادثات منفصلة مع نظرائه في ا        
ويعتقد المحللون أنه قد يكـون أول خطـوة تجـاه            .نوعه جمع بين وزيري الخارجية الباكستاني واالسرائيلي      

إال أن مسئولين بارزين في باكستان نفوا ذلك قائلين إن اللقاء ليس إال إيماءه من               . اعتراف إسالم أباد بتل أبيب    
  .اد على االهمية التي توليها لالنسحاب من غزةجانب إسالم أب

  8/9/2005األيام البحرينية 
  

  القومي اإلسالمي يستنكر اللقاء الباكستاني ـ اإلسرائيلي
 خارجيـة باكـستان والكيـان       ياستنكر المؤتمر القومي اإلسالمي، في بيان أمس لقاء اسطنبول بـين وزيـر            

ر الشعب الباكستاني المسلم الذي طالما ساند الحقـوق العربيـة           وأكد أنه ال يعبر عن موقف جماهي      . الصهيوني
وناشد قوى الشعب الباكستاني وقوى الشعوب اإلسالمية التعبير عن استنكارها لهـذه             .ودان العدوان الصهيوني  

أن يقوم بخطوات عملية للتعبير عن رفـضه هـذا اللقـاء             وقرر المؤتمر . الخطوة ورفض أي نتائج تنجم منها     
  .الحكومة الباكستانية بالتراجع عنهاومطالبة 

  8/9/2005المستقبل اللبنانية 
 

  من المبكر القول ما اذا كان في امكان عباس ان يسيطر علي غزة: موراتينوس
رأي موراتينوس انه ال يزال من المبكر جدا القول ما اذا كـان باسـتطاعة الـسلطة                 :  ا ف ب   ،القدس المحتلة 

واشار الي انه وجد لدي عباس تـصميما تامـا           .يطر علي غزة بعد االنسحاب    الفلسطينية برئاسة عباس ان تس    
وقال انها مناسبة جيدة للسلطة الفلسطينية لتثبت انها قـادرة علـي             .علي الحفاظ علي القانون والنظام في غزة      

  .الحكم وعلي ارساء االمن 
 8/9/2005القدس العربي  

  
  بداية نهاية المشروع الصهيوني

  وليد ظاهر  
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وم أقر شارون بهزيمته واتخذ قرار االنسحاب من قطاع غزة، كان قد توصل إلى قناعة كاملة بـأن الدولـة                    ي
العبرية لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الخسائر البشرية والعسكرية واالقتصادية الفادحة التي ترتبت علـى                 

تالل، فشلت قوات االحتالل خاللها في كـسر         بالهزيمة جاء بعد ثمانية وثالثين عاماً من االح        هوإقرار. احتالله
إرادة الشعب الفلسطيني وباألخص في القطاع نفسه، على الرغم من جميع أنواع وصـنوف اإلرهـاب التـي                  

  .مارستها بحقه والتي لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيالً
لك الحجر والـشجر والمـاء      قد أجهز على البنية التحتية في القطاع بما في ذ         ” االسرائيلي“صحيح أن اإلرهاب    

لكن ما رافق عمليـة     . والهواء قبل أن يتخذ شارون قراره بشحن قطعان مستوطنيه تهيئة لشحن قوات احتالله            
الشحن األولى كشف، بما ال يدع مجاالً للشك، عن زيف االدعاءات التي قام عليها المشروع الصهيوني، وأسقط              

  . لليهود في هذا البلد” الحق التاريخي“أو ” الحق التلمودي“إلى غير رجعة المزاعم بشأن 
 فيوم ُأجبر المستوطنون على مغادرة القطاع، قام معظمهم بتدمير وإحراق منازلهم التي شكلت بؤراً استيطانية،               
ما يعني أنهم سلموا، ولو بعد طول مكابرة بسخف األساطير التي بنوا عليهـا أحالمهـم التـي روجـت لهـا                      

  !!”إسرائيل الكبرى“ول قيام الصهيونية العالمية ح
اليوم ومع تحرير قطاع غزة ولو بشكل منقوص، يمكن الجزم بأن التاريخ بدأ يشهد تهاوي المبررات الفكريـة                  

كمـا  . للمشروع الصهيوني، التي بدأت بدورها تؤشر إلى بداية النهاية لهذا المشروع االستعماري االستيطاني            
د إلى المقاومة البطلة التي أظهرها الشعب الفلسطيني طوال ما يقارب           ويمكن الجزم بأن الفضل في كل ذلك يعو       

ومما الشك فيه أنه مقبل     . وتشهد على ذلك التضحيات الكثيرة التي قدمها هذا الشعب        . أربعة عقود من االحتالل   
أقـل مـن    في قادم األيام على تقديم المزيد من التضحيات الستكمال عملية التحرير التي لن نقبل بأن تقف عند                  

حدود الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف وحل قضية الالجئين الفلسطينيين استناداً لقرارات الـشرعية              
  .الدولية

  8/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

  االغتيال يقرب االقتتال
  حسام كنفاني  

لتـام فـي قطـاع غـزة        كان ينقص األراضي الفلسطينية جريمة اغتيال كبرى لتتبدى معالم الفلتان األمنـي ا            
الذي سـيزيد الـضغط     من القطاع   ” اإلسرائيلي“خصوصاً، ما يضع السلطة أمام تحديات كبيرة بعد االنسحاب          

  .الدولي لجهة سحب سالح الفصائل مع المعطيات الجديدة على األرض
د باالمكـان   اغتيال موسى عرفات سيكون له تبعات مفصلية على الساحة الفلسطينية، ال سيما أن األمور لم يع               

السكوت عنها والمخاطر المقبلة قد تكون أشد، خصوصاً إذا تحول قطاع غزة إلى غابة من السالح ال يحكمهـا                   
  .قانون، وكل فصيل أو مسلح يأخذ القانون بيده

واألخطر من ذلك أن يخرج إعالن مسؤولية عن االغتيال ومن لجان المقاومة الشعبية، التي يفترض إلى حد ما                  
كما جاء في إعالن    ” تصفية العمالء “صيالً منظماً يعمل في إطار مقاومة االحتالل، وليس من أهدافه           أن تكون ف  
  .المسؤولية

من وجهة نظـره، مـا      ” العمالة“وعلى غرار اللجان، قد يقوم أي فصيل آخر بتصفيات أخرى، بناء على اتهام              
 المتراكمة، خصوصاً بـين أجهـزة األمـن         يحول الساحة الفلسطينية إلى ميدان ألخذ الثأر وتصفية الحسابات        

  .والفصائل الفلسطينية في المرحلة التي تلت اتفاق أوسلو
حادث اغتيال موسى عرفات، قد يكون أخطر ما تشهده القضية الفلسطينية في مرحلتها الحاليـة، وقـد يكـون                   

  .حاسماً بالنسبة لمستقبل سالح المقاومة وحتى األمن الفلسطيني بشكل عام
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ذا التطور لم يعد بوسع السلطة الفلسطينية أن تبقى في موقف المتفرج أو المحاور في أحسن األحـوال،                  فأمام ه 
، ومـن   فاأليام المقبلة ستشهد تحركات ميدانية لقوى األمن الفلسطينية في ما يخص نزع السالح من الـشوارع               

  .هذه الخانةمن قطاع غزة يصب في ” اإلسرائيلي“المؤكد أن اإلعالن عن تبكير االنسحاب 
وأمام أي تحرك ميداني فلسطيني، سيكون شبح االقتتال الداخلي ماثالً، ما يحتاج إلى دراية فلسطينية بالمخاطر                
المرتقبة، والعمل في إطار المستطاع على تنسيق التحركات بشكل ال تصطدم مبدئياً مع القوى الحقيقيـة علـى                  

  .األرض
، لكنه لن يمنعه فمع هذا التحول باتت المواجهة قريبة، واالنسحاب           لكن ذلك، وإن كان يؤجل االصطدام الداخلي      

  .من قطاع غزة، لن يكون في هذه الحالة فرحة بالنصر، بقدر ما سيمثل الهزيمة بعينها” اإلسرائيلي“
  8/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
  هل يكون األردن الوطن الفلسطيني البديل ؟

  محمد خليفة 
أو تـسوية بعـض     ‚ هللا الثاني من أية مخططات تستهدف إعادة رسم خريطة المنطقة         حذر الملك األردني عبد ا    

بالتـصدي ألي   ‚ وطالب خالل لقائه أعضاء مجلسي األعيان والنـواب       ‚ القضايا التاريخية على حساب األردن    
  ‚مخطط يهدف إلى حرمان الفلسطينيين من حق العودة وإقامة دولتهم المستقلة

لك عبد اهللا في الوقت الذي تقوم إسرائيل بإخالء قطاع غزة معلنةً عدم تخليهـا عـن                 ويأتي هذا التحذير من الم    
  »‚إسرائيل التاريخية«الضفة الغربية مطلقاً بدعوى أنها جزء مما يسمى 

فطالما صرح المسؤولون في    ‚ والواقع أن تخوف األردن من مخططات تستهدفه في وجوده هو أمر ليس بجديد            
وعبر عـن هـذه الفكـرة رئـيس         ‚ وأن فلسطين هي وطن اليهود    ‚ هو وطن الفلسطينيين  بأن األردن   ‚ إسرائيل

  ‚الوزراء شارون عندما دعا إلى إقامة وطن للفلسطينيين في األردن
لكن أن يجتمع اليهود من شتى بقـاع الـدنيا فـي            ‚ ولم يكن األردن ليبخل يوماً بأرضه على الشعب الفلسطيني        

الميعاد وأن يطرد شعب فلسطين العربي منها بدعوى أنه شعب دخيل عليها            بدعوى أنها أرض    ‚ أرض فلسطين 
ولذلك ‚ وال يقبل به كل الشرفاء في أي مكان من العالم         ‚ فهذا أمر ال يقبل به األردن وال غيره من الدول العربية          

ـ                  ن قبـل   فهناك إصرار عربي على عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأرضهم التـي هجـروا منهـا م
  ‚العصابات الصهيونية

وعندما أعلن اليهود عن قيام دولـتهم المزعومـة         ‚ معنياً بشكل مباشر بقضية فلسطين    ‚ وكان األردن منذ البداية   
وقد ‚ إلى فلسطين لمحاربة اليهود   ‚ ومنها جيش األردن  ‚ دخلت جيوش سبع دول عربية    ‚ 1948 مايو   15بتاريخ  

‚ وعندما رأت الواليات المتحدة وبريطانيا ضـعف موقـف اليهـود          ‚ وصل الجيش األردني إلى القدس والرملة     
وفرض الهدنة األولى لمـدة أربعـة       ‚ فأصدر هذا المجلس قراراً بوقف القتال     ‚ تدخلتا لدى مجلس األمن الدولي    

وكلف الوسيط الدولي الكونت برنادوت بمحاولة حل الصراع بـالطرق   ‚ 1948 يونيو عام    11أسابيع ابتداء من    
  ‚ةالسلمي

الواليـات المتحـدة    (واستجاب العرب وتوقفوا عن القتال الرتباط حكامهم بمعاهدات ومصالح مـع الحلفـاء              
واستقدموا متطـوعين   ‚ وجلبوا أسلحة جديدة  ‚ بينما سارع اليهود لتقوية خطوطهم وتحصين مواقعهم      ) وبريطانيا

‚  على مواقـع الجيـوش العربيـة       وشن جيشهم هجوماً  ‚ وخرق اليهود الهدنة  ‚ وخبراء لدعم مركزهم العسكري   
وسيطر الجيش الصهيوني على صحراء     ‚ وظلت الضفة الغربية بيد األردن    ‚ فانسحب الجيش األردني من الرملة    

  ‚النقب ووصل إلى خليج العقبة واستولى على مدينة أم الرشراش إيالت
‚ 1948 يوليو   16 جديدة في    إلى فرض هدنة  ‚ وبطلب من الواليات المتحدة وبريطانيا أيضاً     ‚ وعاد مجلس األمن  

بإشراف الوسيط الدولي اليهـودي األميركـي       ‚ بين إسرائيل واألردن  » غير مباشرة «وقامت محادثات عسكرية    
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علـى أالّ   ‚ وتم توقيع اتفاقية هدنة تعهد فيها الطرفان األردني واإلسرائيلي باحترام خطوط الهدنـة            ‚ رالف بانش 
  ‚فظ األردن بالضفة الغربيةواحت‚ تعتبر هذه الخطوط حدوداً أساسية

وعندما حدثت النكبة واحتل اليهود فلـسطين       ‚ وتم أيضاً توقيع اتفاقيات مماثلة مع كل من مصر وسوريا ولبنان          
وعاش هؤالء يحلمون بـالعودة إلـى       ‚ تدفق مئات اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيني إلى األردن        ‚ 1948عام  

  ‚بيوتهم وديارهم
وقامت بشن هجوم واسع احتلت فيه الـضفة  ‚ ائيل اتفاقيات الهدنة مع الدول العربية خرقت إسر1967وفي عام   

وتدفق الجئون فلسطينيون جدد نحو األردن حتى       ‚ الغربية وقطاع غزة وسيناء والجوالن ومزارع شبعا اللبنانية       
ـ     ‚ أصبح فيه وحده نحو مليوني الجئ فلسطيني      ي بنـاء  وشرعت إسرائيل بعـد احتاللهـا للـضفة الغربيـة ف

  ‚المستوطنات فيها
وتكثف االستيطان الصهيوني   ‚ فخرجت بشكل نهائي من يده    ‚ ولم يلبث األردن أن أعلن فك االرتباط مع الضفة        

  ‚ ألف مستوطن مزروعين في أرجائها400فيها حتى أصبح هناك اآلن نحو 
خاف األردن مـن أن     ‚ 1993وعندما دخلت منظمة التحرير الفلسطينية في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل عام            

وانتهت بموجـب هـذا     ‚ 1994لذلك بادر إلى إقامة اتفاق سالم مع إسرائيل عام          ‚ يتم عقد صفقات على حسابه    
  ‚االتفاق حالة العداء بين الدولتين

وزادت هـذه  ‚ لكن مع ذلك ظلت هناك مخاوف أردنية من أن يكون األردن هو الوطن البديل للشعب الفلسطيني  
عن تأييده إلبقاء المستوطنات اليهودية في الـضفة        ‚ ن الرئيس األميركي جورج بوش مؤخراً     المخاوف مع إعال  

لكن إذا ابتلعت إسرائيل الضفة     ‚ مما يعني أن الواليات المتحدة تؤيد بقاء الضفة الغربية في يد إسرائيل           ‚ الغربية
بعـد ابـتالع   ‚ وقد تقوم إسرائيل‚ خاصة بعد تخليها عن غزة‚ فإنها بذلك تكون قد أنهت قضية فلسطين    ‚ الغربية
  ً.وقد تطرد العرب الموجودين فيها اآلن نحو األردن أيضا‚ بطرد الفلسطينيين منها نحو األردن‚ الضفة

‚ تتم تصفية قضية الالجئين الفلـسطينيين     ‚ وعند هذه المرحلة  ‚ وهكذا ال يبقى في غرب نهر األردن سوى اليهود        
فحزب الليكود يزعم   ‚ يني البديل وتصبح فلسطين التاريخية هي إسرائيل      بحيث يصبح األردن هو الوطن الفلسط     

أرض «بأن الضفة الغربية المحتلة هي في األساس منطقتا يهودا والسامرة اللتان تشكالن جزءا ال يتجزأ مـن                  
وجابو تنسكى األب الروحي لمناحيم بيغن كان يرى أن هدفه األول هو تطـوير الـوطن القـومي                  »‚ إسرائيل

ويؤكد على أن القوة والعنـف      ‚ ودي إلى دولة يهودية تكون وتبقى الملجأ لكافة يهود العالم في منطقة يهودا            اليه
  ‚هو األسلوب الوحيد للتعامل مع العرب

بل إنه يدرك من خـالل      ‚ ملك األردن كان هادفاً في تحذيره هذا ألنه يعلم حقيقة المخطط المبيت لوطنه ولألمة             
  ‚اعاتال بل القن‚ االنطباعات

فالحرب في ظل اختالل موازين القـوة الدوليـة         ‚ ال ندري إلى أين سينتهي هذا التيار الجارف بأرض فلسطين         
لصالح القوى المهيمنة على العالم تجعلها قادرة مرحلياً على إعادة رسم الجغرافيا وكتابة التاريخ فـي منطقـة                  

  ‚ مسلوبة اإلرادة ومفككة األوصال
  8/9/2005الوطن القطرية 

 
  القدس تتسرب من بين أصابع األمة

  علي الطعيمات    
رغم » جزءا ال ينفصل عن دولة اسرائيل«مستوطنة معاليه ادوميم أكبر مستوطنة في الضفة الغربية تشكل 

هذا ما قاله نائب رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت لالذاعة االسرائيلية وهي ‚ تحفظات الواليات المتحدة
التي قامت حكومة االرهاب االسرائيلية مؤخرا بمصادرة أراض فلسطينية تساوي ضعف مساحة المستوطنة 
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قطاع غزة التي هربت منها قوات االحتالل بعد انهيار قدرتها على تلقي المزيد من عمليات المقاومة 
  ‚الفلسطينية

انعدام الوزن والتـوازن    تصريحات اولمرت ما كانت لتسمع او يجرؤ على التطرق الى الكشف عنها لوال حالة               
وفقدان البوصلة العربية وترك الفلسطينيين وحيدين في مصارعة الكيان الغاصب المدعوم بكافة انواع القوة من               
االدارة االميركية راعية ارهاب شارون ومستوطناته ومخططاته العدوانية ومعاداتها للحقوق العربية المشروعة            

يني بشكل خاص والعربي واالسالمي بـشكل عـام لـدمج الكيـان             وضغوطها المحمومة على الجانب الفلسط    
  ‚الصهيوني في المنطقة باحتالله وجرائمه ومعاداته للتعايش السلمي

 في تحد واضح لقراري     1967وما ذهب اليه اولمرت والذي يرقى الى ضم اراض محتلة في الرابع من يونيو               
 اطار مواصلة اسرائيلية حثيثة في رسم خطوطها        يأتي في ‚  ولخريطة الطريق  338 و 242مجلس االمن الدولي    

وتكريس بصماتها على جسم الضفة والقدس ووأد الدولة الفلسطينية في مهدها ومواصلة اقامة الجدار العنصري               
الفاصل الذي يلتف حول القدس المحتلة وكذلك العمل على اقامة حزام استيطاني يهودي حول المدينة المقدسـة                 

ون يواصلون فك ارتباطهم بالقضية الفلسطينية بأشكال متعددة اقلها تجيير انتصار المقاومة            بينما العرب والمسلم  
الفلسطينية لصالح شارون واعتبار انسحابه الجزئي من اراض فلسطينية بالقوة خطوة تستحق المكافأة باالضافة              

  ‚الى انشغال دول االمة بمشاغلها الداخلية
 االتجاهات في القدس لعزلها بواسطة ما اطلقت عليه حكومة شارون باسم            فالهجوم االستيطاني التهويدي في كل    

وهو بمثابة الصياغة النهائية للتهويد وانتزاعها جغرافيا وسكانيا واقتصاديا وحضاريا ودينيـا            » غالف القدس «
  ‚ واطالق رصاصة الرحمة على الدولة الفلسطينية التي ال معنى لها دون القدسعن الجسم الفلسطيني كله

فالقدس تتسرب من بين اصابع امتيها العربية واالسالمية دون حراك فاعل وجاد وحقيقي النقاذها وذلك لغياب                
االرادة ووحدة الصف والهمة والهدف وفقدان البوصلة االمر الذي اعطى الكيان الصهيوني قوة اضافية دافعـة                

  ‚وكلها تصب نحو تلغيم مستقبل المنطقةنحو التهويد المحموم ولالءات شارون الثالثة ولتصريحات اولمرت 
 8/9/2005 الوطن القطرية 

 
  حماس تستخدم الواقع الفلسطيني الصعب في غزة 

  عميره هاس
صحيح أن الكثيرين يترعرعون مع المبدأ الديني الذي يحض علي الجهاد المقـدس ضـد الكفـرة والظـالمين          

. ما ُأخذ بالقوة ال يسترد إال بـالقوة         :  لهذه الفلسفة  والتضحية بالنفس في هذه الحرب أو علي الصورة العلمانية        
صحيح أن السلطة الفلسطينية ـ في ظل ياسر عرفات ومحمود عباس واالنظمة العربية االخري ـ تحاول بناء   

ولكن من الصحيح ايضا أن االغلبية الحاسمة من        . قاعدة لقوتها مرتكزة علي اجهزتها األمنية المضخمة المخيفة       
مصدر التقليد المجرد هو جيش محمـد،       : ين قد ولدت في داخل الواقع االحتاللي العسكري االسرائيلي        الفلسطيني

حركة حماس عشية االنتخابات القادمة في شهر كـانون         . ولكن المصدر المباشر الفوري هو الجيش االسرائيلي      
لسلة الكتب حول العمليـات     في س .  تبذل قصاري جهدها للبرهنة أن خاصتها أكبر من غيره         2006الثاني يناير   

العسكرية في انتفاضة االقصي التي نشرها المركز العربي للدراسات واالبحاث في غزة، والمقرب من حماس،               
منذ الثامن والعشرين من ايلـول   : حسب بعض المصادر الفلسطينية، يمكنك أن تجد االحصائية المنتصرة التالية         

  .1001 قُتل 2004 كانون الثاني يناير 31 حتي 2000سبتمبر 
: بين الخرائط والمنحنيات البيانية الكثيرة تبرز تلك التي تقسم المقتولين الصهاينة حسب التنظـيم الـذي قـتلهم           

 فـي   2.3 في المئة، الجبهـة الـشعبية        11.8 في المئة، الجهاد االسالمي      18.8 في المئة، وفتح     46.5حماس  
  .الخ.. المئة
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اآلن بعد اخالء المستوطنات يسهل     . ا عبر السنين بالبطولة والتضحية الذاتية     اختيار الوسائل القتالية كان مرتبط    
كلمـا  . أي مع استراتيجية منتصرة ستبرهن عن نفسها ايضا في باقي مناطق فلسطين المحتلة              . ربطه بالنصر 

كلمـا  كان البؤس والجهل والفقر أكثر انتشارا وعمقا في غزة المنغلقة المعزولة عن العالم مثل سجن ضـخم،                  
 وااللتحاق بالرؤية الحماسية التي تقول ان من انتصر هنـا لـيس   Gun envyسهلت االصابة بعدوي مرض 

االستراتيجية االسرائيلية الهادفة الي عزل غزة عن الضفة والفوز بتعاطف العالم، وانما التـضحية والـسالح                
 تغطي علي البيوت االسـمنتية      1948وقري  البوسترات الملونة المليئة بالوعود بالعودة الي بيارات        . الفلسطيني

  .المتزاحمة الحارة في أحياء غزة
حركة حماس تتسبب في دعايتها بإثارة منطقية بين تحضيراتها لالنخراط فـي اللعبـة الـسياسية الفلـسطينية                  

لسياسية االنضمام للعبة ا  . البرلمانية وبين أخالقيات السالح اإللهي والصراع العسكري المتواصلة الذي تدعو له          
الصراع العسكري المتواصل مع كل ضحاياه يعني انتظار التحسين، ولكـن           . يعني تحسين الحياة في هذا العالم     

وكلما واصلت اسرائيل سياسة عزل سكان غزة عن باقي العالم وخصوصا المجتمع الفلسطيني             . في العالم القادم  
 الفاخر وطغيانها المنبوذ سهل على حمـاس ان         في الضفة، وكلما نقرت قيادة السلطة العيون في اسلوب عيشها         

  .تستخدم القيم العسكرية لتعزيز قوتها في المستوي السياسي
  7/9/2005هآرتس 
  8/9/2005القدس العربي 

  
  تحوٌل أم تطور؟: خطواتُ حماس

  تامر المصري
مل دالالتهـا التـي     جملة الخطوات التي اتخذتها حماس في األيام القليلة السابقة، وبشكٍل متصل ومتسارع، تح            

و ليس أدل على ذلك من إعالن حماس قائمة الناطقين اإلعالميـين            , تبشر بميالد واقٍع حمساوي غير الذي كان      
، الى رسالة قائد الذراع العسكري في كتائب الشهيد         )وهم قادة الحركة الميدانيين   (باسمها في كل محافظات غزة      

        األولى من نوعها، والكشف عن وجود خاليا نسائية فـي كتائـب            عز الدين القسام، محمد الضيف التي تُعتبر
القسام، وتسمية قادة الجناح المسلح للقسام لتلوكهم أسنان الصحافة وتنشغل بهم أسنة النـاس، وكـذلك إعـالن                  
زوجات قادة حماس الشهداء وأمهات عدد منهم، نيتهن المشاركة في االنتخابات القادمة، وتأكيدهن على مواقف               

وغير ذلك من القرارات، األمر الذي يفتح الباب للتكهنات واالستفسار، عن طبيعة دور حمـاس فـي                 حماس،  
  .المرحلة المقبلة، التي ستكون حتماً مختلفة، بحيث سيكون للساسة فتاوى جديدة، تنسجم مع أصول اللعبة

رى الحياة الفلسطينية،   فعلى ضوء ما يجري من أحداٍث على األرض، ووفقاً لطبيعة المتغيرات التي ستبدل مج             
بعد تنفيذ خطة االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، تجد حركة حماس نفـسها مطالبـةً          
للتعاطي مع الواقع، بما ال يمكن أن يمس هيبتها، أو يجعلها تستمر في المراوحة في جلباب المعارضة، التي لم                   

 ينسجم مع شعبيتها وإمكانياتها وتضحياتها، ال يمكن أن يكون أقل           تثبت جدواها، بل إن الحركة تدرك أن وضعاً       
أكثر مما يمكن وصفه    , من شريٍك في السلطة، وهذا ما نستطيع تفسيره على أنه تحول في نهج حماس وفكرها              

  . بالتطور الطبيعي، ألنه ليس كذلك
 مع تفاصيل مرحلٍة جديدٍة ستطل      ترغب حركة حماس في التأثير في الحدث الفلسطيني، بما يمكنها من التعاطي           

وستتبلور خالل أشهر، على أن تكون قوةً كبرى، سواء أكانت في المعارضة أم السلطة، مـع إشـارة       , بعد أيام 
كافة الدالالت إلى اندفاعها نحو المشاركة في السلطة ومؤسساتها وأجهزة أمنها، وهذا ما يتضح فـي أحاديـث                  

ح السلطة واالستفادة من منافعها وحدها، وعزف حمـاس علـى نغمـة             قادة حماس الرافضة الحتكار حركة فت     
االستحقاقات، وهو أمٌر معقول ألنه حق، لطالما لفظته حماس في بواكير التجربة، ألنـه كـان يعتبـر إحـدى       
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وسيرها ! إفرازات أوسلو التي ال تزال ترفضها، فيما تقبل وتطالب باالنخراط في السلطة وفق مبدأ المحاصصة              
  .عداد والتهيئة النتخابات البرلمان في كانون الثاني المقبل، بما يمكنها من جني أكثر الثمارعلى اإل

لعل الكشف عن أسماء قادة كتائب القسام، وإشهار أسماء الناطقين اإلعالميين في محافظـات غـزة، يحمـل                  
ألقل، بعد تحقـق إنجـاز      مضاميناً بليغة، تؤكد إسقاط حماس الخيار العسكري استراتيجياً في قطاع غزة على ا            

النصر الموضعي، في هذا الشريط الساحلي المكتظ بالسكان، ووجود ضـمانات لـدى حمـاس مـن خـالل                   
االتصاالت المعلنة وغير المعلنة، مع األطراف المعنية بحل الصراع العربي اإلسرائيلي، على األصعدة العربية              

 إتاحة الفرصة أمام ساسة الحركة للعب والتـأثير، وفـق           واألوروبية واألمريكية ومن خلفها اإلسرائيلية، باتجاه     
المعايير الدولية، التي تهتم بتسيير عجلة السالم والخروج من دوامة الدم، مما دفع حماس ألن تحـسم أمرهـا                   
بسرعة للتحول واالنخراط في مؤسسات السلطة الوطنية، ومن ضمنها األجهزة األمنية التـي كانـت رواتـب                 

 بفتوى تنظيمية داخلية قبل سنوات، فيما تشير ثقة اإلعالن عـن أسـماء العـسكريين                موظفي بعضها محرمة  
القساميين، إلى تأكد حماس من أن عارضاً لن يمس هؤالء القادة الذين سيستحضرون في الواقـع الفلـسطيني                  

ـ             ن خـالل  كأبطاٍل يحملون رمزية المقاومة وقهر األسطورة، ويستطيعون نيل ثقة الكثيرين، وهذا ما سيظهر م
  .استخدامهم في الحمالت االنتخابية القادمة كوسائط جذب وإقناع وتأثير

كان يمكن أن تكون خطوات حماس في طور ما يمكن تسميته تطورات، لو أن الحركة قد بدأت منذ فترة فـي                     
 لمـا   تنفيذ برامجها نحو االنفتاح على العمل السياسي الوطني وليس الحزبي، بحيث تكون خطوات اليوم مكملةً              

كان باألمس، وليس نقلةً ليست لها ما قبلها، سيما وإننا نعرف أن التيار الحمائمي المفكر في حماس، كان يسعى                   
إلى خلق قنوات مع السلطة، على قاعدة المشاركة في تسلم بعض الحقائب الوزارية، ودخول المجلس المركزي                

لتيار الذي كان يقـوده مفكـرو ومثقفـو حـزب           وأجهزة األمن الفلسطينية، إال أن حماس قد قضت على هذا ا          
الخالص اإلسالمي، الذين تخلصت منهم حماس عبر انقالٍب غير مباشر، من خالل إسقاطهم فـي االنتخابـات                 
الداخلية، وتعميم قراٍر بالمقاطعة ضدهم في صفوف أبناء حماس، يقضي بعـدم معـاملتهم أو مخـالطتهم، وال                  

الخ، فيما اليوم يعود هؤالء إلى أضواء الـشاشات علـى يمـين      ...م عليهم،   تزويجهم أو الزواج منهم أو التسلي     
ويسار قادة حماس التقليديين، خصوصاً إذا ما عرفنا إن بعض هؤالء سيمثل حركـة حمـاس فـي انتخابـات                    
المجلس التشريعي، وتلك مسألة ال تقتضي أن يشرحها حكماء، إذا ما أدركنا إن حماس تسير بخطـواٍت نحـو                   

  .الذي نأمل أن يكون بال انعطافات حادةالتحول، 
  7/9/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
  كاريكاتير

  

  
  

8/9/2005الخليج اإلماراتية   
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