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  طلق منهل عرفاتلوية الناصر تأ
ن ملثّمين سلّموا منهل عرفات إلى مـسؤولين        أ مصادر   هقالتما  : مدينة غزة من   8/9/2005 سي ان ان     ذكرت

  .مصريين سيتولون الحقا تسليمه إلى السلطة الفلسطينية
 مجـددا عـن      مسؤوليتها ن ألوية الناصر صالح الدين    عالإ: 8/9/2005 48 عرب ةمراسل،     ألفت حداد  ونقلت
 الى سمير المشهرواي واحمد حلس تحت شروط        موا نجله ، انهم سل  هموقال متحدث باسم  .  موسى عرفات  اغتيال

معينة منها إعادة االموال التي تم االستيالء عليها من المواطنيين ورد جميع المظالم الى أهلها وفـتح ملفـات                   
ى المشهراوي وحلس وبيان مـا      التوجه ال ه  وطالب المواطنيين الذين تضرروا من ممارسات      .الفساد في السلطة  

وزعم البيان ان منهل هو شريك لوالده في العديـد مـن الجـرائم وان                .تعرضوا له من اجل استرداد حقوقهم     
وقالـت   . وتاجر بالمخدرات والسموم وعمل ضد مصالح شعبه       ،عرفات افتعل العديد من المشاكل بين االجهزة      
  . الناصرويةلمصادر انه كان محتجزاً في منزل أحد قادة أ

زيارتـه إلـى     جبريل الرجوب قطع  أن  : القاهرة من   ايهاب حسين  9/9/2005 الشرق األوسط    مراسل وأشار
روسيا ووصل إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح أمس في زيارة تستغرق عدة أيام يبحث خاللها تداعيات                  

على عودة الهدوء بعد حالة الفوضى      كما يبحث عدداً من الموضوعات المرتبطة باالنسحاب، والعمل          .غتيالالا
  .التي سادت
محمود عباس، استقبل فجر اليوم، منهل إلى أن : غزةمن  9/9/2005 وكالة االنباء الفلسطينية وفا ونوهت
  .واطلع منه على تفاصيل اختطافه، والظروف التي أحاطت باغتيال والدهبرفقة مشهراوي وحلس , عرفات
طرح عن الطريقة التي سيتم بهـا       ت تساؤالت   أن :9/9/2005 الحياة    في تلةالقدس المح من  سائدة حمد   وكتبت  

. وتتدافع األسئلة في شأن توقيت عملية االغتيال وظروفهـا         .توظيف هذا الحادث في الشأن الداخلي الفلسطيني      
يته هو اعالن احد اذرع المقاومـة مـسؤول       ها  عملية االغتيال سبقتها محاوالت اخرى، إال ان ما ميز         ورغم ان 

وأكـدت مـصادر     .فوضىال وابتعادها عن    هافصائل على التشديد على نظافة سالح     العنها، في وقت دأبت فيه      
تراجع عن تبني العملية، ضغوط من اطراف عدة، اضـافة الـى اجمـاع القـوى                الفلسطينية مختلفة ان وراء     

تساؤالت عمـا اذا     الذي استُهدف تنفيذ والشخص   الوأثار توقيت    .والفصائل على ادانة االغتيال السياسي ونبذه     
كانت العملية تأتي في اطار حسابات داخلية، خصوصاً ان احالة عرفات على التقاعد قلمت اظافره لكنهـا لـم                   
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وربطت جهات اخرى التوقيت بواقع ان عناصر المقاومة، خصوصاً غير المنضبطة في اطر حزبيـة                .تقتلعها
وينتظـر   . في وقفها عن العمل بحكـم اتفـاق اعـالن الهدنـة            متماسكة، وجدت نفسها أمام واقع مغاير تمثل      

وقال مصدر  . الفلسطينيون بترقب حجم تداعيات االغتيال على سالح المقاومة وسط الجدل المحتدم عن مصيره            
والالفت في هذا المشهد المعقد موقف       .لذلكعملية ستوظف   الفلسطيني للحياة إن االيام المقبلة ستكشف ان كانت         

سالح، ما دفعها الى ان تكون السباقة الـى ادانـة           ال ترى نفسها المستهدف االول من دعوات جمع         حماس التي 
  .عمليةال

 أن  , مـصادر  هتؤكـد ما   :الوطن القطرية نقال عن   من عمان    9/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   وجاء في 
ة القاتلة هـي كـذلك جهـة        الجهة المنفذة يصعب أن تكون فقط منظمة من منظمات المقاومة، خاصة أن الجه            

وهي تعمل بذات االطمئنان أثناء التحقيـق مـع         , التنفيذأي أن هذه الجهة عملت بكامل االطمئنان لدى         , خاطفة
أن كامل أعضاء لجان المقاومة الشعبية هم مسجلون على كادر          طمئنان، هو   ا اال ما يتيح المجال لهذ    .المخطوف

وفقـا  , العمليـة الوقائي الذي ينتسب له المسؤوالن المباشـران عـن          وخاصة األمن   , األجهزة األمنية المتعددة  
, حادثالال دور له في     , وتؤكد المصادر أن جمال أبو سمهدانة      .وهما محمود نشبت، وممتاز دغمش    , لتأكيدات

  .غتيالال غادروا مواقعهم ليلة ا عرفاتأن معظم حراسمع االشارة إلى 
ـ          تذهب المصادر إلى إبداء ا    , أكثر من ذلك    فـي محاولـة     هالعتقاد في أن عباس أراد إسناد وزارة الداخليـة ل

بات هناك ما يبدو أنه ازدواجية في قمة هرم         , بعد أن شعر أنه بوجود دحالن إلى يمينه       , الستعادة توازن سلطته  
وتذهب المصادر إلى القول أن عباس في األساس قرر البقاء في غزة من أجل أن ال يخطف دحـالن                   . السلطة
   .اء منهاألضو

يفـتح  ذلـك   ، فإن    االغتيال ايا كانت الجهة التي تقف وراء      أن   :غزةمن   9/9/2005القبس الكويتية    وجاء في 
نـسحاب  الالباب على مصراعيه على انفالت امني من نوع آخر، ستشهده غـزة بالتحديـد، بـالتزامن مـع ا                  

مبررات ال بل, الى خطورة تردي االوضاع   غتيال، ما يشير    الليس الشكل او االدوات التي نفذ بها ا        .سرائيليالا
 تنذر بخطر كبير، ليس النها حاجة فلسطينية، ولكن الن القوى والفصائل            ,التي تستند الى قاعدة محاربة الفساد     

غتيال يشكل تحطيما لكل الخطوط الحمر،      الا .ذلكقد تبدأ بتنفيذها بنفسها مع اختالف اجندتها وادواتها ورؤيتها ل         
طبيعـة  كمـا ان     .منية والسياسية للسلطة التي تواجه العديد من التحديات في ضوء االنسحاب          وكسرا للهيبة اال  

، من شأنه ان يفتح الباب واسعا لتنظيمات وقوى مختلفة لتصفية حساباتها مع قادة االمن، بل وسياسيه،                 الشخص
  .وان تضطلع العائالت الفلسطينية التي تشكل تركيبة المجتمع بدور بارز هي االخرى

من المواطن الفلسطيني امس  به  فوجئما : رام اهللامن 9/9/2005 القدس العربي  مراسل وليد عوضوتناول
.  عرفات عن الصحف اليومية، خاصة من قبل مسؤولي السلطة         ىغياب برقيات التعازي والمواساة لعائلة موس     

 للجرائـد لتعزيـة     ىت االول  الصفحا ىوخالفا لذلك، حرص معظم المسؤولين في السلطة علي نشر تعازيهم عل          
وتندر بعض المواطنين بان المسؤولين خافوا ان يصنفوا بانهم كانوا من المقـربين              .رمزي خوري بوفاة والدته   

  .، االمر الذي يجعلهم عرضة لالغتيالهل
  

   ستمنع المس باألقصى إسرائيل: كتساف
د األقصى، وكيف ستقوم الدولة بمنع أي        في رد على سؤال مراسلنا حول األخطار التي تهدد المسج          ڤقال كتسا 

 ليس فقـط   ظنتخذ كل الخطوات للحفا    :اعتداء على المسجد، بينما تكفي مرة واحدة إلشعال المنطقة برمتها، قال          
على قدسية المسجد، وإنما لمنع العناصر المتطرفة، فالموضوع تحت مراقبة الجهات األمنية وبكـل الوسـائل                

 قـد زار الناصـرة      ڤ كتسا وكان. فة الى التعاون مع مسؤولي الوقف في األقصى       التكنولوجية المتطورة، اضا  
 ألقى كلمة قال فيها أنه سيهتم بالمطالب التي         وقد. الثالثاء، حيث أقيم له استقبال في قاعة سينماتيك الهستدروت        

رنستاك وغيرها،  قدمها له رئيس بلدية الناصرة فيما يخص توسيع منطقة النفوذ والمنطقة الصناعية وحدائق شب             
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، وقال أن هناك العديد من المشاكل التي يجب أن تحل فورا وبدون تأخير ألنـه    شارونوأنه سيتحدث بذلك الى     
 وآثارها السيئة على وضع المواطنين العرب، وقال أنـه يجـب            2000 الى أحداث عام     وتطرق.  مبرر لذلك  ال

وسط العربي من بعض الجهـات، لكـن قياداتـه          لقد كان هناك تطرف في ال     : وقال. تنفيذ توصيات لجنة أور   
 مجزرة شفاعمرو وإلقاء رأس الخنزير على مسجد حسن بـك، وقـال أنـه يـرفض                 وشجب. ضبطت األمور 

اإلعتداءات على مقدسات المسلمين، وأن العالم اإلسالمي يستطيع أن يطمئن ألنه لن يحـدث شـيء للمـسجد                  
  . ا لليهود، كما يزعماألقصى، وذلك على الرغم من أن المكان مقدس أيض

  8/9/2005صوت الحق والحرية 
  

  استياء فلسطيني من تكهنات موت عرفات بااليدز
 وفـاة   ت النشر في هآرتس عـن احتمـاال       هاثارما  : بالل ظاهر  عن مراسله    8/9/2005 48 موقع عرب  نشر

يدز ال يـستحق     ان موضوع اال   48وقال عزمي بشارة لعرب      .استياء عارم في اوساط الفلسطينيين    من  عرفات  
ولفت الى   .ورأى ان عرفات قد اغتيل     .التعليق النه عبارة عن تكهنات أشك ان لها عالقة بترويج كتاب دعائيا           

لماذا فـي حالـة      وتساءل. انه لم يصدر تقريرا طبيا واضحا يشير الى سبب واضح للموت ينفي حالة االغتيال             
ه اكد مصطفى البرغوثي ان التقارير الطبية لـم تـذكر           من جانب . ياسر عرفات لم يفكر احد بلجنة تحقيق دولية       

من جهـة اخـرى      .وقال انها شائعة مضللة جدا لتلويث سمعة الرئيس الراحل         .شيئا عن وجود جرثومة االيدز    
 ان , أحد مـؤلفي الكتـاب  من جانبه اشار .انتقد القيادة الفلسطينية ورأى ان هناك تقصيرا كبيرا في هذه الناحية          

  .وفاة نتيجة ادخال سم من نوع ريسينالاسرائيليا اطلع على التقرير وتحدث عن احتمال طبيبا متخصصا 
 ناصر القدوة حمل بشدة على التقارير       أن: رام اهللا  من   محمد إبراهيم عن مراسلها    9/9/2005 البيان   وأضافت

قـال سـمير    حيته  من نا .  باإلساءة لزعيم تاريخي كبير عبر التحدث عن احتماالت وليس حقائق          هاواتهم معدي 
وبالتالي ال يمكننا التعليق على ادعاءات صحافية أو غير         ،  حليلة بأن اللجنة لم تفرغ من فحص ودراسة التقرير        

توجد قناعة تامة لدى المسؤولين بأن عرفات مات مسموماً لكنهم ينتظرون تلقي أوامر مـن   في حين ف  . صحافية
 لحظة أن يتوفر لدينا الدليل سنشرع في تحقيـق          ,ؤول كبير وقال مس  . المستوى السياسي لبدء التحقيق في ذلك     

وأكد المسؤولون الفلسطينيون روايـة هيكـل       . جديد للكشف عن المتورطين على األقل من الجانب الفلسطيني        
 وأنه رفض اللجوء ألحد من المـسؤولين العـرب          ينبشأن إدراك عرفات أنه تعرض للتسمم من قبل اإلسرائيلي        

  . بحثاً عن الترياق
وكالة فرانس برس الى ان ثمة      إليه  أشارت  ما  : رويترزوا ف ب، اب     نقال عن    9/9/2005 السفير     وجاء في 

أمراً غريباً في الجزء من التقرير المتعلق باحتمال وجود تسمم، اذ يحمل هذا الجزء اسم اتيان لوفيـه، بينمـا                    
 وقـد اختفـت فحوصـات       ,العب بـالتقرير  تم الت أنه   ,أحد واضعي الكتاب  ويقول  . االمر يتعلق بياسر عرفات   
  . العوارض هي عوارض االيدز، ولكن الكلمة غير موجودة. والخالصات غير واضحة

  
  قواتنا ممزقة: األمن الفلسطيني يعترف

تعترف قوات االمن الفلسطينية بأنه ال مجال لمقارنتهم بفصائل مسلحة تتحـدى سـعي              :  رويترز -خان يونس 
غزة بطريقة منظمة كي تجعل منها ساحة الثبات جدراتها في دولة فلـسطينية فـي                في   السيطرةالسلطة لتولي   

 نحن مضطرون لالعتماد على تعاون الجماعات المسلحة الن قواتنا تفتقر السلحة            ,عوضالعقيد  قال  و. المستقبل
ل وحـدات   وتقـو . ال يسعنا اال أن نبذل قصارى جهدنا      ‚ وأضاف نعرف ان العالم سيراقب اداءنا     ‚ وعتاد فعالين 

االمن في خان يونس انهم غير مجهزين بشكل جيد للتصدي لما قد يكون تدفقا عارمـا لفلـسطينيين يـسعون                    
وتمنع اسرائيل متذرعة باالضطراب قـوات االمـن مـن          . لالنتقام من حمالت اسرائيلية سابقة ضد االنتفاضة      

 قواتنا االمنية مدربة أساسـا      ,ني بارز قال طبيب نفسي فلسطي   و. على عتاد بدال من العتاد الذي فقدوه       الحصول  
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حيـث  ‚ كلمة القانون فقدت معناها في غزة     ف‚ وفيما عدا ذلك فانهم عاجزون    ‚ لحماية الرئيس والمواكب الرسمية   
تنوي جماعات مسلحة بقيادة حماس القوية تنظيم استعراضات في المستوطنات السـتعراض قـوتهم وتعزيـز                

  .اس المعتدل هي التي أدت الى االنسحاباالعتقاد بأن هجماتهم وليس منهج عب
  9/9/2005الوطن القطرية 

  
  ثوري فتح تدعو إلقالة وزير الداخلية

قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني نبيل عمرو ان اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح شهد أمس جدال 
النائب عمرو في حديث الذاعة واوضح  .صاخبا حول كيفية اختيار مرشحي فتح لالنتخابات التشريعية القادمة

اسرائيل ان بعض اعضاء المجلس الثوري طالب باقالة وزير الداخلية نصر يوسف وبعقد جلسة طارئة للمجلس 
   .التشريعي لبحث االوضاع االمنية المتدهورة في القطاع

كما دعا  .اباتتم االتفاق علي عدم التحالف مع اي فصيل، وانه من الممكن ان يتم التحالف بعد االنتخكما 
المجلس كتلة فتح في المجلس التشريعي الي العمل علي تعديل دستوري الختيار نائب للرئيس وبحث كيفية 

 .وآلية انتخابه
  9/9/2005القدس العربي 

  
  استشهاد شاب برصاص إسرائيلي في رفح

في الصدر والـبطن     استشهد الشاب بشير الصوفي اثر اصابته        :قال مدير مستشفى أبو يوسف النجار في رفح       
وأوضح ان النيران أطلقت من موقع عـسكري داخـل مـستوطنة            . بعدة أعيرة نارية اطلقها جنود إسرائيليون     

وأصيب شاب آخر لم تعرف هويته في الثانية عشرة من عمره تقريبا عند بوابـة صـالح الـدين                   . عتصمونا
 ثالثة اشـخاص تـسللوا تحـت سـياج          وقال مصدر عسكري اسرائيلي ان جنودا اطلقوا النار على        . الحدودية
  .المستوطنة

  9/9/2005البيان 
 

  االحتالل يقتحم بلدة بيت كاحل ويحتجز المئات من أهالي قرى رام اهللا
مـن  و بلدة بيت كاحل شمال غربي الخليل، وداهمت أحد المنازل واعتقلت شابا؛             أمساقتحمت قوات االحتالل    

 أهالي قرى وبلدات غرب محافظة رام اهللا والبيـرة؛ وأفـادت     جانب آخر احتجزت قوات االحتالل، المئات من      
مصادر محلية أن القوات الصهيونية المتمركزة عند مفترق قرية نعلين بالقرب من الحاجز الـدائم المخـصص       

، أوقفت مركبات األهالي وقامت بتفتيشها بشكل استفزازي ودققت فـي           48لتفتيش المتوجهين إلى أراضي الـ      
 .بدرس وقبيا والمدية ونعلين وغيرها    : األمر الذي أعاق بشكل ملحوظ تنقل أهالي قرى وبلدات        هويات ركابها،   

وفي سياق متصل، أوقف جنود االحتالل المتمركزين عند حاجز طيار أعدادا كبيرة من األهالي معظمهم مـن                 
 شـرع جنـود     الطلبة والعمال والموظفين، بالقرب من مثلث قرية رأس كركر، غرب مدينـة رام اهللا، حيـث               

هم الشخصية، وقد تسببت مجمل هذه اإلجـراءات فـي تـأخير            قاتاالحتالل في تفتيش األهالي والتدقيق في بطا      
شرعت بإغالق مدخل قرية المغيـر   كما .وصول العشرات من الفلسطينيين في الوقت المحدد إلى أماكن عملهم        

  .ية من الوصول إلى أراضيهم للعمل فيهاشمال شرق مدينة رام اهللا بأسالك شائكة، وذلك لمنع أهالي القر
  9/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  جيش االحتالل يفرض حظر التجول على بلعين
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اصيب اربعة مواطنين فلسطينيين بينهم اثنان اصيبا بعيارات مطاطية اطلقها جنود االحتالل الذين اقتحموا فجر               
 جنديا اسـرائيليا وافـراد وحـدة        150قال شاهد عيان ان نحو      و . قرية بلعين في الضفة الغربية     ،اليوم الجمعة 

 .حرس الحدود اقتحموا فجر اليوم قرية بلعين واعلنوا عبر مكبرات الصوت عن فرض حظر التجول في القرية                
واضاف شاهد العيان انه بعد اعالن حظر التجول توجهت قوة من جيش االحتالل الى احد المنازل في القريـة                   

 ناشطا اسرائيليا واجنبيا مناهضين لبناء الجدار العازل وطوقوه ثم طالبوا الناشطين            30فيه نحو   الذي كان يبيت    
وفي هذه االثناء تجمع مواطنون من بلعين عند المنزل المحاصر وراحـوا يعزفـون               .بالخروج وتسليم انفسهم  

من  . بحسب شاهد العيان   على االت موسيقية صغيرة وهو ما ساعد على ان يتفرق الجنود ويبتعدوا عن المنزل             
جانبه ادعى متحدث عسكري اسرائيلي ان فرض حظر التجول تم لمنع المـواطنين مـن تنظـيم المظـاهرة                   

وأكـد   .وأبلغ جيش االحتالل مؤذن القرية بعدم رفع االذان في القرية والغاء صالة الجمعة اليـوم              . االسبوعية
  .من مغادرة بيوتهمشاهد العيان ان جنود االحتالل يمنعون اهالي القرية 

  9/9/2005 48عرب
  

  حملة هدٍم كبيرة في طريقها إلى منازل المقدسيين
أعطى وزير األمن الداخلي الصهيوني، الضوء األخضر لبلدية االحتالل بالشروع سريعاً في هدم عدٍد كبيٍر من                

م حـصولهم علـى     منازل المواطنين الفلسطينيين من سكان مدينة القدس واألحياء المحيطة بها، بحجـة عـد             
إنه يجب تنفيذ أوامر هدم المباني، التي شيدت بصورة غير          : وقال في سياق جولٍة قام بها في المدينة       .الترخيص

  .قانونية في األحياء العربية، على حد تعبيره
  9/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   الف متر مكعب من رمل غزة100اسرائيل تسرق اكثر من 

 عن عملية سرقة كبيرة تقوم بها سلطات االحتالل لرمال          أمس االقتصادية،   Themarker.comكشفت صحيفة   
وقالـت  . شمال قطاع غزة التي تعتبر من الثروات الطبيعية الهامة بالنسبة للقطـاع االقتـصادي الفلـسطيني               

قة المنحدرات  الصحيفة ان مئات الشاحنات االسرائيلية تقوم منذ عدة أيام بنقل كميات كبيرة من الرمل من منط               
وحسب احد التقديرات فان المقصود      . الرملية شمالي القطاع حيث كانت تقوم مستوطنتي نيسانيت وايلي سيناي         

 الف متر مكعب من الرمل والتي تعتبر كمية كبيرة جدا قياسا مـع الفتـرة الزمنيـة          100سرقة ما ال يقل عن      
ويستدل من معطيات الصحيفة ان سلطات االحتالل       . لالقصيرة التي استغرق نقلها من داخل القطاع الى اسرائي        

  . قامت في السنة الماضية، ايضا، باخراج كميات كبيرة من الرمل من داخل القطاع، بما في ذلك من نتساريم
  8/9/2005 48عرب

  
  إحصاء لـ االونروا يؤكد زيادة عدد الالجئين

د مضطرد بعدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان       كشف إحصاء تعده وكالة االونروا سنويا عن إزديا       : محمد دهشة 
وتـدأب   .2004 آالف نسمة عن العـام       5 اي بزيادة مقدارها نحو      401.071 نحو   2005والذي بلغ حتى آب     

وكالة االونروا سنويا على اجراء احصاء تعتبره وثيقة غير رسمية ولالعالم فقط، تبين نسبة االزدياد في اعداد                 
وتهدف المؤسسة الدولية من     . الجئ في لبنان   127600 حيث بلغ تعدادهم     1950 عام   الالجئين منذ اول احصاء   

ذلك حث الدول المانحة على مساعدة االونروا في االلتزام بتعهداتها المالية او زيادة قيمة تبرعاتها من أجل سد                  
عـالم الـى ان هـذه       ويشير المركز الفلسطيني لال    .رمق هؤالء الالجئين في ظل العجز المتراكم في موازنتها        

االحصاءات دقيقة لجهة القيود، ولكن على ارض الواقع فإن أعداد الالجئين في لبنان ال يزيد عن النـصف أي                   
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وتبدي اوساط فلسطينية خشيتها من التضارب الحاصل في أعداد الالجئين في لبنان            .  الف الجئ  250ما يقارب   
  .ف ان يكون طريقا للتوطين المرفوض لبنانيا وفلسطينيابين قيود وكالة االونروا والدولة اللبنانية وتتخو

  9/8/2005البلد اللبنانية 
  

  المؤبد لمسؤولين في عصبة االنصار
أنزلت المحكمة العسكرية عقوبة األشغال الشاقة المؤبدة غيابيا بحق مسؤولين في عصبة االنصار وطاول الحكم 

م المحكمة من حقوقهم المدنية، وذلك القدامهم على  وجردته. والمسؤول االعالميهشقيقابو محجن وكال من 
 . تأليف عصابة للقيام باعمال ارهابية وحيازة اسلحة حربية

  9/9/2005السفير  
  

  مذبحة شفا عمرو نذير بمخاطر التطهير العرقي
لتـي  سوى النذير ببدء مرحلة جديدة من االعتداءات والمخاطر االمنية ا          لم تكن مذبحة شفاعمرو    :وديع عواودة 

هذا ما يجمع عليـه قـادة مختلـف      .  من قبل اليمين وأوساط سياسية اسرائيلية متنفذة       48باتت تتهدد فلسطينيي    
 الذين أكدوا توقعاتهم الزدياد المخاطر على أرواحهم وأمالكهـم    48المشارب السياسية والفكرية لدى فلسطينيي      

هاداتهم حول األدوات واألسـاليب التـي ينبغـي    ومجمل بقائهم في ارض اآلباء غير انهم بدوا مختلفين في اجت   
وفيما بادرت الحركة االسالمية الى تشكيل ميليشيات غير مسلحة للحراسـة علـى             . لدرء المخاطر  استخدامها

تـستعد جهـات    و،  48عتبات المساجد والمدارس واألماكن العامة داخل المدن والقرى العربية داخل اراضي            
   .اخرى لتدويل القضية

 واعتبـر ان    48النائب عزمي بشارة نفى أن تكون هناك سياسة اسرائيلية جديدة تجـاه فلـسطينيي               من جهته   
ونوه بشارة الى ان المرحلة الجديدة تتطلب توفر االرادة الالزمة إلجماع وطني لدى             . سياستها التقليدية لم تتبدل   

 سيشكلون هدفا لقوى    48فلسطينيي   وقال الشيخ كمال الخطيب ان كل الدالئل تشير الى ان            . العرب في الداخل  
   .اليمين االسرائيلي سيما بعد الشروع في تنفيذ اخالءات جديدة في الضفة الغربية المحتلة

ان مذبحتي شفاعمرو ومستوطنة شيلو وتكرار االعتداءات على المقدسات تؤكد          : مير مخول أ "اتجاه"وقال مدير   
واعتبـر مخـول ان   . يلي يشجع على االعمـال االرهابيـة  ان اإلرهاب اليهودي منظم، يستفيد من مناخ اسرائ   

 يقفون على عتبة نضوج حالة دموية جديدة تجاههم  ستضعهم امام مفترقـات مـصيرية نتيجـة                  48فلسطينيي  
وتوقع النائب محمد بركة أن يتعرض المواطنون العرب في اسرائيل           .التحول من مستوى التصريح الى التنفيذ     

لمزيد من الضغوط وان مكانتهم االنسانية والسياسية ستـشكل محـورا اساسـيا فـي               في االشهر المقبلة الى ا    
 تتعاظم في مستوى القـرار      48واعتبر بركة ان االخطار التي تتهدد فلسطينيي        . االنتخابات البرلمانية الوشيكة  

  .والخريطة السياسية ولدى العصابات اليمينية
  9/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
  يخشون تكرار مذبحة شفاعمرو % 72،3 :استطالع

 المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقيـة ،اسـتطالعا         -أجرت وحدة استطالع الرأي في مدى الكرمل      
وقـد شـمل    . لرأي المواطنين العرب في اسرائيل حول الجريمة التي قام بها جندي اسرائيلي في شـفاعمرو              

يتضح من االستطالع    . عرب موزعين في كل أنحاء البالد      مستجَوبا من المواطنين ال    582االستطالع عينة من    
% 62،8من المواطنين العرب يخشون بدرجة عالية أو متوسطة تكرار مذبحة شـفاعمرو، وان               % 72،3إن  

من المواطنين العرب يخشون بدرجة عالية أو متوسطة حصول عملية مشابهة في مكان سـكناهم تحديـدا وان                  
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 % 37،9وأعرب   . ية أو متوسطة أن يتعرضوا هم شخصيا لحادث مماثل        منهم يخشون بدرجة عال   % 68،15
من المستجَوبين عن اعتقادهم بأن منفذ العملية في شفاعمرو يمثل بأفكاره توجها فكريا مركزيا فـي المجتمـع                  

ة ولدى السؤال عن مدى الشعور بالطمأنين      .منهم إنه يمثل توجها فكريا هامشيا      % 33،7اإلسرائيلي، بينما قال    
 يشعرون بدرجة   28،75إنهم ال يشعرون بتاتا بالطمأنينة وإن       % 40،5لمستقبل العرب في إسرائيل أجاب نحو       

  !. قليلة من االطمئنان
  8/9/2005 48عرب

 
  صهيوني يصف الشيخ رائد صالح بالمجرم ويطالب بطرده

للكيـان  ر القـضائي     بواسطة المحامي عالء حيدر، المستشا     48راضي  أطالب مركز مكافحة العنصرية داخل      
ميني مزوز، بفتح التحقيق ضد الصحافي إيتان شابي، بسبب التحريض العنصري ضد الـشيخ رائـد صـالح                  

هـذا المجـرم   : العبرية، يقول فيها/ هتسوفه/وكان شابي قد نشر مقالة على موقع صحيفة          .والمواطنين العرب 
. خرقه لشروط الخروج من السجن المبكـر      المقصود الشيخ رائد صالح يجب إعادته إلى السجن حاال، بسبب           

يجب حرمان الشيخ رائد صالح من الجنسية، وإرساله إلى غزة، ألن مكانـه             : وورد في مكان آخر من المقالة     
وأوضح المحامي أن هذا المقال خطر للغايـة،         .لقد ساعد عائالت شهدائهم  حماس كثيرا      .. الطبيعي مع حماس  

وفي تعقيبه علـى مـا      . وتحقير وعدوانية ضد الشيخ والحركة اإلسالمية     ألنه يحوي رسالة مضمونها مالحقة      
ال ِزلْت على قناعة أن سلوك هذا الصحافي القبيح، وتصريحاته الشاذة، ما كانت             : نُِشر، قال الشيخ رائد صالح    

جـواء  لتنمو لوال وجود تربة تساعد على نمو هذه الظاهرة، والزلْت على قناعة أن هذه التربة ما هـي إال األ                   
  .السياسية واإلعالمية، التي ال تزال تصوغها المؤسسة الرسمية اإلسرائيلية

  9/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  مدينة عريقة حولها الصهاينة إلى مزبلة كبيرة .. اللد

طر يعترف ممن تبقى من الفلسطينيين من سكان مدينة اللد المحتلة، أن مسؤولي البلدية، التي يسي              :  قدس برس 
عليها اليهود، يتعاملون معهم باعتبارهم مشكلة، ينبغي التخلص منها بكل الطرق والوسـائل الممكنـة وغيـر                 

وتقول مصادر فلسطينية في المدينة الساحلية الجميلـة، والتـي           .الممكنة، وذلك بإيعاٍز من الحكومة الصهيونية     
امل معهم بتمييٍز عنصري واضـح، وال تخفـي         ، إن البلدية تتع   1948كانت تعج بالحياة قبيل احتاللها في عام        

نواياها العنصرية الرامية إلى اقتالعهم من المدينة، عبر سلسلة من اإلجراءات والممارسات، للتضييق علـيهم،               
وعلى رأسها هدم منازلهم، بحجة عدم الترخيص، وحتى لو كان مع أصحابها ترخيص، فإنها تتـذرع بحجـج                  

لفلسطينيين من بطالٍة عالية، بسبب عدم وجود منشآت صناعية، وإن وِجـدت            ويعاني مواطنو اللد من ا    . أخرى
وآخر األساليب الـصهيونية إلجبـار سـكان المدينـة          . فإن مالكها من اليهود يرفضون تشغيل عرب المدينة       

 الفلسطينيين على الرحيل، تمثل في تحويل األحياء العربية التاريخية إلى أماكن إللقاء القمامـة مـن مختلـف                 
وفي هذا اإلطار، حذر النائب عصام مخول، من النتائج الوخيمة لسياسة اإلهمال العنـصري، التـي                . المناطق

  .تنعكس على المدينة كلها
  9/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  رئيس بلدية بيت لحم يؤكد متانة العالقة بين المسلمين والمسيحيين

وقالت مـصادر محليـة إن   . يكان الدكتور بطارسة، رئيس بلدية بيت لحم      استقبل بابا الفاتيكان األربعاء في الفات     
بطارسة أكد للبابا على متانة العالقات بين المسلمين والمسيحيين في المدينة، وانه ال صحة لما جاء في سلـسلة                
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 ملحـوظ   وأشارت تلك المصادر إلى أن بابا الفاتيكان الجديد يتـابع باهتمـام            .البيانات التي وزعت في المدينة    
  .أوضاع المدينة، ويتلقى تقارير يومية عما يجري فيها وفي المدن الفلسطينية األخرى

  9/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع تستنكر الهرولة نحو التطبيع 
ع والتي كان آخرهـا الـدعوة       استنكرت اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع قيام الدول العربية بالهرولة نحو التطبي          

مـشاريع الهرولـة    : وأشارت اللجنة إلـى أن     .التونسية لوالدة سلفان شالوم لزيارة موطنها األصلي في تونس        
العربية نحو الكيان أصبحت موضة، دون اإلحساس بالمسؤولية الوطنية، فاألنظمة العربية تتـسابق إلرضـاء               

  .، لنيل الرضا وتأدية السمع والطاعة من العدو الصهيونيأمريكا الغارقة في مستنقع العراق وأفغانستان
  9/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  تفاقم عدوى األمراض الجلدية بين أسرى أوهالي كيدار

إن األسرى في السجن يعانون من مشكلة انتشار األمراض الجلديـة            قال ممثل األسرى في سجن أوهلي كيدار      
 أسيرا مصابون بمرض السكايبوس وتم وضع العديد منهم في غرف حجـر،             70بشكل كبير وأن ما يزيد عن       

وقال إن إدارة الـسجن      ..ممنوع عليهم أن يخرجوا منها إلى الفورة خوفا من انتشار المرض إلى باقي األسرى             
الجلدي، علـى  لم تقدم إال القليل من األدوية لهؤالء األسرى، وأن الدواء الذي قُدم لم يوقِِفْ انتشار هذا المرض            

  .الرغم من الحديث مع إدارة السجن التي ال تأخذ الموضوع على محمل من الجد
  9/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   مرات على أسير من نابلس4المؤبد 

 أمرات على األسير هشام احمد كعبي مـن         4أصدرت المحكمة العسكرية في سجن سالم حكما بالسجن المؤبد          
يذكر أن األسير كعبي اعتقل قبل نحو عام بعد          .لفية تزعمه لخاليا كتائب أبو علي مصطفى      مخيم بالطة على خ   

 مرة  11قيام قوات االحتالل بنسف منزل عائلته، ويعد كعبي شقيق ألسيرين هما عالم المحكوم بالسجن المؤبد                
حتالل أبناء عائلة    شهرا، كما تالحق سلطات اال     14 عاما إضافية، ومروان الذي صدر بحقه حكم بالسجن          19و  

  . شبان من أبنائها في سجون االحتالل الصهيوني10كعبي منذ اندالع انتفاضة األقصى ويقبع نحو 
  9/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  حرية مرهونة بالموت... األسير أبو ساكوت

ت سـلطات االحـتالل     الحرية المرهونة بالموت، هذه هي كلمة السر التي على أساسها أطلق           : كتب بالل غيث  
سراح األسير مراد أبو ساكوت من قرية بني نعيم  لينتقل من سجن مستشفى الرملة إلـى المستـشفى األهلـي             

أطباء االحتالل الذين قدموا مشورتهم إلى لجنة اإلفراجات اإلسرائيلية، بعد أن قاموا بمعاينة حالة األسير                .حيث
ا أنه في حالة خطيرة للغاية في الوقت الحـالي، ومعـرض            أبو ساكوت مرات ثالث بشكل دقيق وشامل، أكدو       

للوفاة في أي لحظة، لذا يستحسن إطالق سراحه لتجنب وفاته في السجن، وجاء القرار بعد أن رفـضت هـذه                    
 إطـالق   24/8/2005اللجنة طلبين سابقين بإطالق سراح األسير أبو ساكوت، قررت هذه المرة وتحديدا فـي               

 لذلك األسير الذي ال تقوى أطرافه على الحركة مرهونة بموته، فهو بموجب شروط              ولكن تلك الحرية   .سراحه
اإلفراج التي فرضت عليه مضطر لتقديم تقرير طبي بحالته الصحية كل ستة أشهر إلى سلطات االحتالل، وفي                 

  . عاما25حالة شفائه، يتوجب عليه العودة مجددا إلى سجون االحتالل إلكمال محكوميته البالغة 
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  8/9/2005 - أمين-إلنترنت لالعالم العربي ا
  
  سرائيل ترجيء هدم الكنس ا

ارجأت تنفيذ عمليات هدم الكنس في مستوطنات غزة من اليوم           اسرائيلأن   9/9/2005 48عربنشرت موقع   
وقال موفاز اليوم الجمعـة      .الجمعة الى االسبوع القادم ليتسنى بحث الموضوع في اجتماع الحكومة االسبوعي          

 . واضاف في تصريحات اذاعية انه يحظر هدم المباني المقدسة فـي غـوش قطيـف               . يعارض هدم الكنس   انه
ومضى قائال ان الفلسطينيين سيطالبون بالحفاظ على المباني التي كانت تستخدم كنسا على الرغم مـن رفـض                  

 امكانيـة ان يهـدم     رغم ذلك قال انـه يفـضل       .الفلسطينيين لذلك واعالنهم من انهم غير قادرين على حمايتها        
كومة هدم الكـنس فـان انـسحاب        وقال انه في حال قررت الح      .الفلسطينيون الكنس بدال من ان يهدمها اليهود      

  يوم واحد الى يوم الثالثاءل من القطاع سيؤجل الجيش
 .غـزة  كنيساً في    20محكمة العدل االسرائيلية وافقت على هدم الجيش        أن   9/9/2005النهار اللبنانية   وذكرت  

ووافقت المحكمة على الشروح التي قدمتها الدولة ومفادها ان الفلسطينيين يعترضون على بقاء هذه االبنية وان                
واتخذ القرار بغالبية اربعة اصوات فـي مقابـل         . من االفضل ان يكلف الجيش هدمها خشية تعرضها للتدنيس        

  )و ص ف. ( كنيس نيفي ديكاليمة االخيرة في مصليا باقامة الصال50وامر الجيش مجموعة من . ثالثة
  

  الجيش االسرائيلي انهى عملية االخالء اللوجيستية في القطاع 
 .انهى الجيش االسرائيلي اليوم الجمعة عملية االخالء اللوجستية استعدادا النسحابه في بداية االسـبوع القـادم               

لقواعد العسكرية االسرائيلية فـي  وافاد مصدر عسكري بان الجيش اكمل اخالء العتاد والمعدات واالجهزة من ا         
وفجر الجيش االسرائيلي مقرات االرتباط والتنسيق العسكرية مع الفلسطينيين وابقى على مقر قيادة فرقة               .غزة

من جانبه طالب بينيس شارون بعدم االستجابة لطلب موفاز وهـدم            .غزة الذي سيتم تسليمه للسلطة الفلسطينية     
وقع هآرتس اليوم بان موفاز صادق على خطة انسحاب الجيش من القطاع الـذي              وافاد م  .البيوت اليوم الجمعة  

  .  ساعة منذ اللحظة التي يتم فيها اعطاء الضوء االخضر للجيش ببدء االنسحاب12سيتم تنفيذه خالل 
  9/9/2005 48عرب

  
  اإلحتالل يفكك الجسر الذي يربط كيسوفيم بغوش قطيف 

تالل بدأ الخميس، بتفكيك جسر مور الذي يربط بـين معبـر كيـسوفيم              أفادت مصادر إسرائيلية أن جيش اإلح     
في عتسمونا عمليـة نقـل الـدفيئات    األربعاء كما أشارت المصادر إلى أن متطوعين قد أنهوا         .وغوش قطيف 

   .الزراعية األخيرة من غوش قطيف إلى داخل الخط األخضر
  8/9/2005 48عرب

  
   مع الفلسطينيين اسرائيل تتجه نحو رسم حدودها دون اتفاق

تتجه اسرائيل الى رسم الحدود بينها وبين االراضي الفلسطينية في غزة والضفة دون عالقة بالتوصل الى اتفاق                 
سياسي مع السلطة الفلسطينية ومن خالل مشروع المعابر الحدودية االسرائيلي القاضي باقامة معبرين او ثالثة               

وقالـت   .يل والضفة غالبيتها العظمى ستقام عند الجـدار العـازل          معبرا بين اسرائ   33بين اسرائيل والقطاع و   
هآرتس اليوم الجمعة ان هذه المعابر المدنية ستستخدم لعبور المواطنين الفلسطينيين والبضائع مـن االراضـي                

وافادت انه في اعقاب تنفيذ فك االرتباط اصدر المستشار مزوز تعليمات الى بينيس تقـضي                .الفلسطينية واليها 
وتبقى المشكلة االكبر بالنسبة للفلسطينيين فـي       . العالن عن معبري ايرز وكرني على انهما محطات حدودية        با

مشروع المعابر الحدودية في الضفة كون الغالبية الساحقة لهذه المعابر الحدودية مقامة عند الجدار مـا يعنـي                  
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ل تنفيذ المخطط فان نظام الحـدود بـين   ولفتت هآرتس الى انه في حا    .تكريس الجدار حدودا سياسية السرائيل    
اسرائيل واراضي السلطة سيتغير بشكل كامل وستصبح المعابر حول القطاع والضفة حدودا بكل معنى الكلمـة           

وبحسب الصحيفة فان التمويـل      .وسيقوم بتشغيلها مواطنون وليس جنود من سلطة المعابر الوطنية االسرائيلية         
ب به اسرائيل سيمنح جهات اجنبية في المقابل امكانية التأثير علـى تحديـد              الدولي لمخطط المعابر الذي تطال    

مواقع المعابر وشكل عملها وبذلك يعمق هذا المخطط عملية انفصال اسرائيل عن االراضي الفلـسطينية مـن                 
ن ورغم ان المخطط يقضي بان يعمل في هذه المعابر مواطنو         . دون عالقة باتفاق سياسي مع السلطة الفلسطينية      

  .وليس عسكريين فانها ستكون خاضعة لوزارة الدفاع االسرائيلية
  9/9/2005 48عرب

  
   صهيوني قتلوا منذ بداية احتالل غزة230

وقالـت   . صهيوني قتلوا منذ بداية احـتالل غـزة        230ذكرت معطيات صهيونية أن أكثر من       : القدس المحتلة 
 صـهيوني فـي     38قُتـل    1987 و 1967ن أعوام   قطاع أنه بي  الهآرتس في تقرير لها عن خسائر الكيان في         

 منذ التوقيـع علـى      39 قتلوا مع اندالع االنتفاضة األولى، فيما وصل عدد القتلى إلى            29عمليات للمقاومة، و  
ووصل عدد القتلى منذ اندالع انتفاضة األقصى وحتـى انـدحار            .اتفاق أوسلو وحتى اندالع انتفاضة األقصى     

 . منهم من المستوطنين والباقي جنود ورجال شرطة39 قتيالً، 124االحتالل عن غزة إلى 
  8/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  وزارة الدفاع اإلسرائيلية تنفي التدخل في الصراع على زعامة ليكود

 قال شتاينتس انه ينظر بمنتهى الخطورة الى ما ذكرته          : قنا ،القدس المحتلة  9/9/2005الوطن القطرية   نشرت  
عن ان سلطات الجيش تلقت تعليمات بمحاربة المنظمات الفلسطينية بـشدة خـالل الفتـرة                يديعوت احرونوت 

 واوضح في تصريح أذاعه راديو اسـرائيل انـه يطالـب المستـشار              ،القريبة لتقوية مكانة شارون في الليكود     
  .القانوني للحكومة بأن يجري تحقيقا مستفيضا في هذه القضية الحساسة واستغالل الجيش الهداف سياسية

 أن يكون الجيش    ياوزارة الدفاع وقيادة الجيش نف     أن   9/9/2005الحياة   ذكرت   أسعد تلحمي ونقالً عن مراسلها    
   .شارونانب ليكود وانه انحاز الى جالأقحم نفسه في الصراع الدائر على زعامة حزب 

  
  أنا الليكود الحقيقي وشارون يعمل على إنجاح بيرس : نتنياهو

بعث نتنياهو برسالة إلى أعضاء مركز الليكود، هاجم من خاللها شارون متهما إياه بـ اإلقـدام علـى تفكيـك          
 .حقيقـي أنـا الليكـود ال  : وجاءت الرسالة تحت عنوان. الليكود من أجل مساعدة بيرس لينتخب رئيسا للوزراء      

 ألف عضو ليكود وكتبت قبل أن يخفف نتنيـاهو          140وذكرت تقارير صحفية أن الرسالة وصلت إلى أكثر من          
  . الليكودـمن تصميمه على تقديم موعد االنتخابات الداخلية ل

. شارون مثل بيرس في ايام اوسلو يزرع األحالم ويعد باألمن والسالم نتيجة فك االرتبـاط              : وجاء في الرسالة  
انسحاب من دون مقابل واقتالع النـاس مـن         : شارون يمضي في طريق تتناقض مع طريق الليكود       : افوأض

كل هذا عن طريق خرق ألسس الليكود وخالفًـا لمـا           . مسكنهم وتحويل آالف اليهود إلى الجئين في أرضهم         
نـشرته اإلذاعـة    وأرفق الرسالة بنتائج استطالع للرأي أجرته شركة شـفاكيم بانوروامـا و            .شارون التزم به 

االسرائيلية، والذي أظهر أن نتنياهو يستطيع أيضا تشكيل حكومة يمينية داخل الكنيست في حال انتخابه رئيسا                
وعدد نتنياهو من خالل رسالته مصير الشخصيات االسرائيلية المنشقة عن أحزابها مـن عهـد بـن                 . للحكومة

منشقين بدأوا مع معطيـات تبعـث علـى التفـاؤل           وادعى أن هؤالء ال   . غوريون حتى عهد يتسحاق مردخاي    
  . وحصلوا على مقاعد قليلة جدا في نهاية المطاف
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  8/9/2005 48عرب
  

  بيريس يرفض التحالف مع شارون 
وقال انه جعل العمل يدخل في      . استبعد بيريس بشدة التحالف مع شارون للعمل معا في االنتخابات العامة المقبلة           

ود من اجل السالم وان هذه الشراكة ستكون لها فائدة طالما ان الحكومة تحقق تقدما في                التحالف الحالي مع الليك   
ـ   . العملية السلمية مع الفلسطينيين وإذا اتضح ان غزة أوال هي غزة أخيراً فإن التحالف سينتهي                ـوعن سؤال ل
اء فـي مواجهـة     جيروزاليم بوست عما يعتزم عمله هو وحزبه لمساعدة شارون في االحتفاظ برئاسة الـوزر             

وأعلـن   .نتنياهو، استبعد بيريس فكرة التحالف قبل االنتخابات مع شارون في حال تشكيل األخير حزباً جديـداً     
صراحة انه سيقود العمل في االنتخابات المقبلة وبعد انتهاء التصويت فانه سينظر في نتيجة االنتخابات لتقريـر        

 تأتي في إطار خلفية من التوقعات بشأن احتمال تغيـر           هحاتوذكرت الصحيفة ان تصري   . نوع التحالف المناسب  
وجه الحياة السياسية في إسرائيل قبيل إجراء االنتخابات أو بعدها بإجراء تحالفات جديـدة تخـرق اإلطـارات                  
الحزبية الموجودة وذلك في ظل السيناريو المتوقع الذي يطلق عليه اسم النشاط الملحوظ الذي يتـضمن قيـام                  

  . وسط، يتم تشكيله ويضم السياسيين من العمل وشينوي والمعسكر المؤيد لشارون في الليكودتحالف جديد
  9/9/2005البيان 

  
  شالوم يلتقي قائد القوة المتعددة الجنسيات بسيناء

أعلنت وزارة الخارجية االسرائيلية أن شالوم، التقى جـيم الروكـو، قائـد القـوة المتعـددة                 : ب.ف. أ ،القدس
 المصري، ستشرف القوة المتعـددة الجنـسيات        -وبموجب االتفاق االسرائيلي   .راقبين في سيناء  الجنسيات والم 

وشدد شالوم خالل لقائه مع الروكو، علـى أهميـة           .والمراقبون على عمليات كتيبة حرس الحدود المصريين      
يع دائـرة الـدول     مهمة القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين، وأعرب عن استعداد إسرائيل للعمل من أجل توس            

  .المانحة للقوة المتعددة الجنسيات والمراقبين، للحفاظ على عدد عناصرها ونوعيتهم
  9/9/2005الشرق األوسط 

  
  سرائيل تنشر سلم درجات لخطورة زيارة االسرائيليين بعض البلدانإ

تهديد الكامن   في نشر سلم درجات يتناول مستوى ال       شارون شرعت هيئة محاربة االرهاب في مكتب        :الناصرة
ووفقاً للصحف االسرائيلية فإن السلم الجديد يميز بـين التهديـد            .في سفر اسرائيليين الى دول مختلفة في العالم       

المفترض والمتواصل وبين التهديدات المحددة وان هيئة محاربة االرهاب تسجل، بناء على درجاتها، توصياتها              
وبحسب السلم فـإن التهديـد الكـامن فـي سـفر             .رة دولة معينة  سواء باتباع الحذر أو إلغاء الزيارة أو مغاد       

االسرائيليين الى مصر واألردن جدي للغاية وانه يفضل عدم زيارة هذين البلدين بتاتاً أو مغادرة االسـرائيليين                 
وثمة توصية مماثلة تتطرق الى كل من تونس والمغرب وقطر والبحرين وموريتانيـا،             . الموجودين هناك حالياً  

ويشمل التحذير بانكوك وشمال    . نسبة الى األخيرة فالتهديد متواصل ويفضل إرجاء رحالت غير حيوية اليها          وبال
وتشمل القائمة دوالً أخرى ذات خطورة أقل بدرجة واحـدة، وهـي كينيـا وباكـستان           . الهند وجنوب الفيليبين  

  .وماليزيا واندونيسيا والجزائر وشمال نيجيريا وغيرها
  9/9/2005الحياة 

  
  إسرائيل توثق عالقاتها مع باكستان وتؤيد اتفاقية سمال 

أعلن شالوم عن تأييد تل أبيب لحل مشكلة كشمير بين باكستان والهند وكل النزاعات األخرى بين البلدين فـي                   
وقال في مقابلة صحافية نقلت مقتطفات منها قناة جيو الباكـستانية أن             .إطار اتفاقية سمال الموقعة بين الجانبين     
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إسرائيل تدعم معاهدة سمال، وأنها تؤيد عملية السالم الجارية بين البلدين وتأمل في نجاحهما فـي حـل كـل                    
  الوكاالت ..النزاعات فى أسرع وقت ممكن

  9/9/2005البيان  
  
  

  ضربات اقتصادية جديدة : إسرائيل
 مليار شيكل في العام     5.5ساوي  تتوقع أوساط إقتصادية إسرائيلية قيام وزارة المالية بتوجيه ضربات اقتصادية ت          

 التـي يتوقـع ان      )كاترينا(  نظرا للعجز اإلقتصادي الذي سببته خطة فك اإلرتباط وعاصفة الهوريكون          2006
هذا ومـن المتوقـع أن تفـرض وزارة الماليـة            . مليار شيكل  2.3تحدث عجزا إقتصاديا في إسرائيل يساوي       

ت االسرائيلية المختلفة تشمل وزارتي الصحة والتربية والتعليم،         مليارات شيكل من الوزارا    4تقليصات بحوالي   
.  مليار شيكل عن طريق الغاء إعفاءات من الضرائب وفـرض ضـرائب جديـدة              1.5وفرض ضرائب بقيمة    

ومن المتوقع أن تستعمل هـذه      . وستعلن وزارة المالية عن خطة اقتصادية سيعلن عنها في نهاية العام الجاري           
وتـدعي  .  سد العجز الذي أحدثته خطة فك االرتباط لتمويل خطة التخفيف من حدة الفقـر              التقليصات من أجل  

وزارة المالية أن في حالة عدم فرض هذه التقليصات ستعلو نسبة العجز اإلقتصادي االسرائيلي الى أكثر مـن                  
يل أن في حـال     وأكد اختصاصيون من بنك إسرائ    . االمر الذي ال يرغب وزير المالية الجديد التوصل اليه        % 3

سيؤدي إلى زيادة ديون الحكومة وهبوط قيمة الشيكل وازديـاد نـسبة            % 3اختراق نسبة العجز الى اكثر من       
ومن المتوقع أن تالقي هذه الخطة االقتصادية صعوبة في تنفيذها نظرا لمعارضة حزب العمل االمـر                . الفوائد

  . الذي يصعب على شارون تمرير هذه الخطة في الحكومة
  8/9/2005 48عرب

  
تزايد أعداد المهاجرين غير اليهود إلى الكيان الصهيوني  

، الكيـان  نقلت وسائل إعالم عن مصادر في وزارة الداخلية الصهيونية أن عدد المهاجرين الجدد إلى                :بيت لحم 
 للـشريعة    ألف مهاجر، ووفقاً لهذه الوسائل فإن هؤالء ليسوا يهوداً وفقاً          275من غير اليهود، وصل إلى نحو       

اليهودية، ألن أمهاتهم لسَن يهوديات، ولكن مصادر في كنيسة الروم األرثوذكس قدرت عدد المسيحيين الـذين                
 . ألفـاً فقـط  150 ألف، في حين قدرت مصادر مسيحية بأن عددهم يصل إلـى         300هاجروا إلى الكيان بنحو     

روم األرثوذكس في القدس إلى مضاعفة أعداد الرهبان        وأدت هذه األعداد المتزايدة من المسيحيين ببطريركية ال       
وبالنسبة لكثيٍر من رجال الدين اليونان فإن عـدد المـسيحيين الـروس              .لتقديم خدمات روحية للقادمين الجدد    

األرثوذكس الذين قِدموا إلى الكيان على أنهم يهود، يفوق بكثيٍر عدد المسيحيين الفلـسطينيين المنتمـين لهـذه                  
والعديد من المهاجرين الجدد يخفي هويته الدينية، فـي          .ة، مما سيقلب التوازنات فيها خالل سنوات      البطريركي

حين أن كثيراً منهم لم يكن يأخذ المسألة الدينية على محمل الجد، بينما يعيش آخرون منهم كيهود أمام المجتمع،                   
  .أما في منازلهم، فيعيشون كمسيحيين

  9/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  انخفاض مؤشر القدس لليوم الثاني على التوالي
 نقطـة، متـأثرا     881.27انخفض مؤشر القدس، لليوم الثاني على التوالي أمس الخميس، مغلقا عند المستوى             

 ألف سـهم بقيمـة      920، حيث تم تداول نحو      )باديكو(بعمليات جني أرباح مكثفة، خصوصا على سهم شركة         
. من إجمالي قيمة التداوالت   % 0.58عقدا، ليشكل بذلك سهم باديكو      ) 463( من خالل     مليون دوالر  4.87بلغت  
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، فكان األمر معاكسا حيث     )بالتيل(أما بالنسبة لسهم شركة        %.1.50 دوالر بانخفاض    5.24وأغلق السهم عند    
رتفـع بنـسبة   إال انـه ا .  عقدا فقط87 مليون دوالر نُفذت من خالل      1.19 ألف سهم بقيمة بلغت      74تم تداول   

 شركات استقرارا في أسعار أسهمها، فـي  7وبشكل عام، أبدت  . دينار 11.40ليغلق عند   % 0.88طفيفة بلغت   
 شركات اخرى، أبرزها سهم شركة مطاحن القمح الذهبي الـذي ارتفـع بنـسبة               7حين ارتفعت أسعار أسهم     

أما حجم التداول اإلجمالي، فقـد   . هم دينار للس 2.69ليغلق عند الحد األعلى المسموح به للجلسة وهو         % 4.67
  . عقدا941 مليون سهم نُفذت من خالل 1.64وكان عدد األسهم المتداولة .  مليون دوالر8.38بلغ أمس 

  9/9/2005الغد األردنية 
  

 الصحة تشكل ثمانية وحدات طبية استعدادا لالنسحاب 
 وأوضحت أنه تم تخصيص .دادا لالنسحابأنها قامت بتشكيل ثمانية وحدات طبية، استع أعلنت وزارة الصحة

 أطباء، 5 وحدات في محافظات قطاع غزة ووحدة أخرى في محافظة جنين بحيث تتكون كل وحدة طبية من 7
 سيارة إدارية، يدعمهم خيمة وأدوية ومستلزمات، 1 طبيب أسنان، طبيب وقائي، سائقا إسعاف،11 تمريض، 3

 باإلضافة لجاهزية المستشفيات ومراكز الرعاية األولية، ذلك تماشيا سيارتا إسعاف، وسيارة إدارية لكل وحدة،
 .مع خطة الطوارئ التي أعلنتها وزارة الصحة الشهر الماضي، بالتعاون مع نقابة أطباء فلسطين

  8/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
 

 بريطانيا تحذر رعاياها من التوجه إلى غزة
 ،اسرائيل بإيعاز من الخارجية البريطانية رعاياها من مغبة التوجـه الـى غـزة           حذرت السفارة البريطانية في     

 .واشارت في بيان لها الى سوء االوضاع االمنية التي يشهدها القطاع خالل االيام االخيرة
 9/9/2005الوطن القطرية 

  
    فيليب دوست بالزي يدعو الي اعطاء عباس وسائل احالل األمن

 امنية قادرة من ىنسي للصحافيين يجب اعطاء السلطة الفلسطينية امكانية التزود بقوقال وزير الخارجية الفر
واضاف كيف يمكن طلب نزع سالح الحركات االرهابية اذا كان االشخاص . اجل فرض احترام دولة القانون

حب دوست ور .القادرون علي نزع سالحهم ال يملكون الوسائل لذلك؟ ، معربا عن امله في ازالة هذا التناقض
لكنه ذكر بضرورة ان تلي ذلك مراحل . بالزي أمس بشجاعة رئيس الوزراء االسرائيلي لالنسحاب من غزة

واضاف أن من المهم اليوم ان  .وقال ان االنسحاب ال يعفي اسرائيل من التزاماتها في الضفة الغربية  .ىاخر
  ا ف ب.يحترم الطرفان االلتزامات التي تعهدا بها بموجب خارطة الطريق

9/9/2005القدس العربي   
   

 برنار إيمييه يعرقل زيارة وفد فرنسي إلى المخيمات 
علمت السفير ان السفير الفرنسي في بيروت تولى شخصيا االتصال بعدد كبير من الشخصيات الفرنسية بينها 

قدوم الى بيروت االمينة العامة للحزب الشيوعي الفرنسي وأعضاء في البرلمان االوربي وحثهم على عدم ال
وبرر ايمييه . للمشاركة في احتفال تضامني مع ابناء المخيمات الفلسطينية في ذكرى مجازر صبرا وشاتيال

خطوته هذه بأنه يخشى على حياة هؤالء وأن لديه تحذيرات من احتمال تعرض الفرنسيين ألعمال خطف أو 
في فرنسا ليلى شهيد طالبا منها الضغط على كما اتصل ايمييه بسفيرة فلسطين  . اغتيال في مخيمات لبنان
 .ورفض مصدر في السفارة الفرنسية في بيروت التعليق على هذه االنباء. الجهات الداعية في لبنان

9/9/2005السفير    
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 وفد أسباني يطلع على معاناة أهالي قلقيلية 

وأعرب الوفد الذي يضم  .جدار الفصلاليوم، على معاناة أهالي محافظة قلقيلية، جراء إقامة  اطلع وفد أسباني
، ورفضه إلقامة الجدار  الفلسطينيشعبالبرلمانيين وقضاة ومحاميين وأساتذة جامعات عن تضامنه مع 

وقالت السيدة لويسا سيرفنت، رئيسة الوفد، إنهم خرجوا  .العنصري على أراضي المواطنين وسلبه ألراضيهم
شعبنا وخاصة في القرى المعزولة، بأن الجدار أقيم لدواعي استيطانية بقناعة بعد مشاهدتهم الواقع الذي يعيشه 
 .وليس أمنية كما تدعي قوات االحتالل

8/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   
 

   سيارة عسكرية للسلطة  100قطر تقدم 
ال مصدر وق. وتعزيز قدرات قوات األمن الفلسطينية عسكرية لدعم  سيارة100أعلنت قطر أمس التبرع ب 

مسؤول في وزارة الخارجية القطرية إن هذا التبرع يأتي انطالقًا من موقف دولة قطر الداعم والمساند للسلطة 
  ا.ن.ق. الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني

9/9/2005الخليج اإلماراتية   
 

  االنسحاب خطوة شجاعة : العاهل االردني
لتلفزيون االسرائيلي، االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة بأنه وصف الملك عبد اهللا الثاني في مقابلة مع ا

. انه عمل شجاع يعطي الجميع االمل، سواء لدى الفلسطينيين او االسرائيليين او العرب: وقال. خطوة شجاعة
واعتبر انه مناسبة ذهبية للمضي قدماً وفتح . واضاف ان االنسحاب يؤكد ان التوصل الى سالم امر ممكن

وأكد ان االردن يعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي لمعاودة عملية السالم وتنفيذ بنود خريطة  .دةصفحة جدي
  و ص ف. الطريق

9/9/2005النهار اللبنانية   
 

   أكدوا تمسكهم بخريطة الطريق :الوزراء العرب
معين لعقد القمة  عمرو موسى، في مؤتمر صحافي، إن وزراء الخارجية العرب لم يتفقوا على تحديد تاريخ قال

وأوضح أنه تم االتفاق على استمرار المناقشات واالتصاالت لتحديد موعد للقمة، مشيرا إلى . العربية الطارئة
أن الموضوعات التي كان من المفترض أن تناقشها القمة هي العراق وفلسطين، في الموضوع الفلسطيني أقر 

تها كاملة في حمل إسرائيل على تنفيذ خريطة الطريق حزمة وزراء دعوة الرباعية الدولية إلى تحمل مسؤولياال
  . واحدة، واغتنام المشاركة العربية في القمة الدولية االستثنائية في نيويورك للتأكيد على ذلك

9/9/2005السفير    
  

    سنة سجنا ليمني أدين بتمويل القاعدة وحماس 45
على يمني بعد إدانته بالمساعدة في تمويل تنظيم  عاما 45أصدر قاض فيدرالي أمريكي حكما بالسجن لمدة 

 ألف دوالر على اليمني محمد 750 القاضي غرامة مالية قدرها فرضكما  .القاعدة وحركة حماس الفلسطينية
  . عاما31محسن يحيى زايد البالغ من العمر 

6/9/2005الشعب المصرية   
  

  المنظمة االسالمية في ألمانيا تنفي عالقتها بحماس
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االسالمية في ألمانيا عن نفسها ضد اتهامات وزير الداخلية االلماني أوتو شيلي بقيامها  ت المنظمة الخيريةدافع
ورفض بيان مشترك للمنظمة الخيرية االسالمية مع طائفة  .بجمع التبرعات لصالح حركة حماس الفلسطينية

  د ب أ. د عالقة مع حماسالدارسين االنجيليين في مدينة بوخوم اتهامات الوزير شيلي ونفي وجو
9/9/2005الغد األردنية   

 
  مشرف يربط الحرب على االرهاب بحلول ُمرضية لنزاع فلسطين 

تعهد أمس الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف بذل  جهود دؤوبة وصارمة في الحرب على االرهاب، 
د حلول مرضية لنزاعات سياسية لكنه اضاف انه ال يمكن االنتصار في الحرب على االرهاب من دون ايجا

  . مثل فلسطين وكشمير
9/9/2005النهار اللبنانية   

 
  . إسرائيل ال تلتزم بخارطة الطريق :محمد الصباح

ان دول مجلس التعاون الخليجي متفقة على اهمية توفير الدعم للسلطة الفلسطينية الكويتي اكد وزير الخارجية 
رائيل االستيطانية تؤكد رفضها برنامج خارطة الطريق، مشددا على وقال ان ممارسات اس .في شتى المجاالت

وعلى اسرائيل تنفيذ بقية .. ضرورة ان يكون هناك اجماع عربي على ان غزة اوال يجب اال تكون غزة اخيرة
  .االلتزامات

9/9/2005القبس الكويتية   
  

  لماذا اغتيل موسى عرفات؟
  مازن حماد

‚ لجاء انتقامه سريعاً وقاسياً ودموياً    ‚  أحد وقتل ابن عمه اللواء موسى عرفات        لو كان ياسر عرفات حياً وتجرأ     
سـواء عنـدما عينـه رئيـساً        ‚ بل كان عينه الساهرة ويده األمنية الباترة      ‚ فالقتيل ليس من أفراد عائلته فحسب     

  ‚2004اع غزة عام أو مشرفاً على جميع األجهزة األمنية في قط‚ لالستخبارات العسكرية بعد اتفاقيات أوسلو
عـن ذكـر    ‚ لجان المقاومة الشعبية المؤلفة من مقاتلين ينتمون باألصل إلى فتح وحماس والجهاد           ورغم امتناع   

فإن العودة قليالً إلى الـوراء كفيلـة بإنعـاش الـذاكرة            ‚ األسباب الفعلية التي دفعتها إلى تصفية اللواء عرفات       
  ‚واإلجابة عن كثير من التساؤالت

وسى عرفات الذي عزله الرئيس محمود عباس في إبريل وعينه مستشاراً ــ على الـورق ـــ                 كان لدى م  
ولكـن لـشنه حملـة      ‚ ليس فقط ألنه كان يد ابن عمه الضاربة       ‚ أعداء كثيرون في السلطة والشارع والفصائل     

لذلك لم يكن   ‚  تضمنت إصداره األوامر بحلق لحى المعتقلين اإلسالميين       1996ضارية على حماس والجهاد عام      
إن االغتيـاالت   ‚ رغم إدانته اغتيال موسى عرفات    ‚ مستغرباً أن يقول المتحدث بلسان حماس سامي أبو زهري        

  ‚كثيراً ما تتم لتجاوزات يرتكبها مسؤولون في السلطة
ال تضيء إال جانباً صـغيراً مـن مـسرح          ‚ غير أن النزعة الثأرية التي تكمن وراء التخلص من اللواء موسى          

فثمة إجماع على أن عشرين سيارة تقل مائة شخص حاصرت منـزل عرفـات وهاجمتـه بالقنابـل                  ‚ مةالجري
رغـم أن   ‚  دقيقة قبل أن تتدخل قوى األمن      45وأن تبادل إطالق النار استمر      ‚ والرشاشات واشتبكت مع حراسه   

  ‚17المنزل المستهدف يقع قرب مقر لألمن الوقائي وآخر للقوة 
وهو ما تعززه مطالـب متعـددة       ‚  تواطؤ مسؤولين في السلطة بتنفيذ عملية االغتيال       تثير هذه المعطيات شبهة   

والذي يفترض فيه أن يفسر     ‚ بإقالة وزير الداخلية اللواء نصري يوسف المعروف بكراهيته الشديدة آلل عرفات          
  سر عدم وصول أجهزة األمن إلى مكان الجريمة إال بعد فوات األوان؟
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‚ م على أن تصفية موسى عرفات جزء من حملة للقضاء على مراكز القوى العرفاتيـة              وإذا كان هناك توافق عا    
ومحمـد أبـو    ‚ لم تتردد في اتهام محمد دحالن مؤسس جهاز األمن الوقائي         ‚ مثل هآرتس ‚ فإن صحفاً إسرائيلية  

 من موسى   ولم تتردد تلك الصحف أيضا في اعتبار التخلص       ‚ شباك الرئيس الحالي للجهاز بأنهما وراء العملية      
عرفات انتصارا لمكافحة الفساد وللتيار الفلسطيني المعتدل ويصب في كبح األصـوات المطالبـة باسـتمرار                

  ‚االنتفاضة
والبد أن إلغاء أبومازن رحلته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة لألمم المتحـدة                 

صا إذا كان مقدمة لفوضى عارمة مـافتئ اإلسـرائيليون          خير دليل على خطورة اغتيال موسى عرفات خصو       
  ‚ يبشروننا بها

 9/9/2005الوطن القطرية 
 

  أم المقاومة ذاتها؟ .. سالح المقاومة
   علي الخليلي  

عن كـل قطـاع     ” االسرائيلي“تصر فصائل المقاومة الفلسطينية على االحتفاظ بسالحها، حتى انتهاء االحتالل           
 الوقت الذي تؤكد فيه السلطة الوطنية على ان السالح الشرعي الوحيد الذي سـيبقى               غزة والضفة الغربية، في   

التعارض بين الـسلطة مـن جهـة،    . عن قطاع غزة، هو سالح السلطة فقط ” اسرائيلي“بعد رحيل آخر جندي     
ن وفصائل المقاومة من جهة ثانية، في هذه المسألة الحساسة، ليس مخفياً وراء أبواب قاعـات التفـاوض بـي                  

أي ان الموقف ازاء سالح المقاومة أصبح جزءاً        . وإنما هو متداول في الشارع، بين مختلف األوساط       . الطرفين
ولعله الجزء األهم في هذه المرحلة، بمعنـى ان المـسألة كلهـا تتعلـق               . ال يتجزأ من الرأي العام الفلسطيني     

  .بالمقاومة نفسها، ان تستمر، او ان تتوقف
هذا الرأي العام، تقف وراء سالح المقاومة، وتدعمه بكل قوة، من خالل وقوفهـا وراء               ان مؤشرات   والواقع،  

غير ان االشكالية التي تحاصر هذه المؤشـرات، تنبـع مـن سـالح              . استمرار المقاومة، طالما بقي االحتالل    
 عقال؟ لـيس    فما مدى عالقة سالح المقاومة بهذا السالح الفوضوي والمنفلت من أي          . الفوضى والفلتان األمني  

في صفوف هذا الفصيل او ذاك، الـى جانـب ان           ” التجاوزات األمنية “ثمة من ربط بينهما، رغم وجود بعض        
هل نستطيع ان نسأل انه     الى ذلك،   . سالح السلطة نفسها متورط بهذا الشكل او ذاك، في بعض هذه التجاوزات           

 معاً، بضبط سالح الفوضى والفلتان األمنـي        إذا استطاعت الفصائل من جانبها، والسلطة من جانبها، ان تقوما         
داخل صـفوفهما،  هم ب، سواء ما هو في أيدي الفئات التي ال عالقة لهما بها، او في أيدي من ومصادرته ومنعه 

يمكن االبقاء على سالح المقاومة، شرعياً ومقدساً وطاهراً، تماماً كما يمكن حماية دعم سـالح الـسلطة فـي                   
من قطاع غزة من المتوقـع ان       ” اسرائيلي“حينه، ومع اقتراب موعد رحيل آخر جندي        المواصفات ذاتها؟ الى    

يتم هذا خالل أيام قليلة، ال تبدي السلطة أي تنازل عن قرارها في حتمية وجود سالح شرعي واحد في قطـاع                     
اء عملي بعد،   وتكرر السلطة هذا القرار على مدار الساعة، إال انها لم تتخذ أي اجر            . غزة، هو سالحها هي فقط    

وفي السياق ذاته، تواصل الفصائل وبخاصة حركة حماس اصرارها العلنـي والقـوي علـى               . في سبيل تنفيذه  
وقد رفعت حماس مؤخراً من وتيرة هذا االصرار، باإلعالن من جانبها، عن أسماء قادتهـا               . االحتفاظ بسالحها 

  .ارعالعسكريين الميدانيين، وبالخروج في تظاهرات مسلحة الى الشو
، هـو   ”خط أحمر لهما  “ومع ان الطرفين، السلطة والفصائل، يتحدثان باستمرار عن         . التعارض باق على حاله   

خط االحتراب بينهما  الحرب األهلية، على وقع هذه المسألة، فإن الخطر يبقى قائماً بشكل جدي، وبالرغم مـن           
  .نقاط مشتركة بينهما، في هذا الشأنوجود هذا الخط األحمر، فيما إذا فشل الطرفان في التفاهم على 

ثمة ضغوط على السلطة بالضرورة، من داخلها أوالً، ومـن خارجهـا ثانيـاً ضـغوط أمريكيـة وأوروبيـة                    
، وال بد انها عربية أيضاً لتنفيذ قرارها، حيث ان شرعيتها ال تكون إال بشرعية سـالحها الوحيـد                   ”اسرائيلية”و
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لن والقائمة عليه، وإال فإن الفوضى ستستمر، كما يستمر الفلتان األمنـي،            الذي تدعم به برنامجها السياسي المع     
  .ولن تستطيع ان تفعل شيئاً، طالما ان السالح في أيدي كل األطراف

ان صناديق االقتراع في مطلع العام المقبل  االنتخابات التشريعية في دورتها الثانية  وبمشاركة كل                المحصلة،  
إذا فازت حماس بما تشتهيه، وبما تسعى لـه         . التي ستحسم، كما يبدو، هذه المسألة     الفصائل دون استثناء، هي     

وإذا تمكنت حركـة    . من مقاعد في المجلس التشريعي القادم، فإنها تستطيع شرعياً، ان تمرر برنامجها المقاوم            
الخطى على ضـوئه،    فتح ان تحتفظ بمكانتها المتقدمة فيه، فإنها ستدعم  شرعياً أيضاً  برنامجها الذي يواصل                

الرئيس محمود عباس، برنامج الالعنف، وثقافة السالم، ووقف المقاومة المسلحة بكل أشكالها، في قطاع غزة،               
  .وفي الضفة الغربية

ومن المفتـرض   . وفق ما هو معلن بشأنها على األقل      ” التهدئة“وحتى هذه االنتخابات، من المفترض ان تستمر        
، مع  ”الخط األحمر “الصرار على مواقفهما دون تغيير، ودون المس أيضاً بذلك          ان تواصل السلطة والفصائل، ا    

  .والقرار أيضاً، للناخب الفلسطيني. مزيد من الدعاية االنتخابية لهذه المواقف
  9/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
  بين السلطة والمقاومة

  احمد خليل
منية التابعة لوزارة الداخليـة مـن جهـة والفـصائل           الجدل الدائر بين ممثلي السلطة الفلسطينية واألجهزة األ       

الفلسطينية واجنحتها العسكرية بما فيها حركة فتح واجنحتها العسكرية المتمسكة بسالحها للمقاومة مـن جهـة                
أخرى، ينطوي على مفاهيم متعارضة ستبقي كابوس اندالع حرب أهلية غير مستبعد خاصة في ظل تـصعيد                 

  .سلطة الفلسطينية بنزع سالح المنظمات التي تصنفها بأنها إرهابيةقادة إسرائيل لمطالبتهم لل
ومما يزيد الوضع خطورة ان بعض التصريحات الصادرة من ممثلي السلطة وبشكل خاص من وزير الداخلية                
تثير الخشية وربما الريبة من جراء تالقيها بوعي أو بغير وعي مع تصريحات إسرائيلية بذات االتجـاه منـذ                   

  .الء قطاع غزة من المستوطنين اليهود واقتراب موعد استالم قوات السلطة للمستوطنات المهدمةانهاء اخ
إذا كانت السلطة تعتبر ان سالح المقاومة يشكل انتقاما لسلطتها ما دام ليس جزءا من االجهزة األمنية فمعنـى                   

ي نفسها من مهمة الحفاظ علـى       ذلك انها تتصرف وفق مفهوم يحدد مهمتها فقط بالجانب األمني البوليسي وتعف           
  .خيار المقاومة مفتوحا في حالة وصول المساعي لتسوية سلمية إلى طريق مسدود

في ظل عدم وجود آفاق تبشر بعملية سالم جادة تؤدي إلى نيل الفلسطينيين لحقوقهم الوطنية بانهاء االحـتالل                  ف
مان حق الالجئين بالعودة واقامة دولـة        وتفكيك المستوطنات وض   1967 يونيو   4وانسحاب إسرائيل إلى حدود     

فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فكيف يحق ألية جهة ان تطالب الفلسطينيين بالتخلي عـن سـالح                 
 وهل المطلوب ان تتحول المقاومة إلى أجهـزة         المقاومة وخيار الدفاع عن استمراريتها ما دام االحتالل قائما؟        

  لذي يفرضه شارون بخطته؟أمنية للحفاظ على الواقع ا
ينبغي ان تتخصص األجهزة األمنية للسلطة بالحفاظ على األمن الداخلي وفقا للقانون الذي ينبغـي ان يـصون                  

وإذا كان هناك من قـوات مخصـصة        . حقوق الناس وحرياتهم وارواحهم من اية تعديات داخلية على المجتمع         
وهذه هي مهمة المقاومة الوطنية أو      . لمجتمع من ورائها  لحراسة الحدود فينبغي ان تكون ضد أي عدوان على ا         

هناك فرق بين دعوة االجنحة العسكرية المتخصصة في مقاومة         ولذلك  . نواة جيش الدفاع الفلسطيني المستقبلي    
االحتالل لالنضمام إلى اجهزة السلطة األمنية ودعوتها لالنضمام إلى نواة جيش الدفاع عن المجتمع الفلسطيني               

  . التي ما زالت تحتل األرض التي يعتزم اقامة دولته عليهاو الخارجي وضد القوة المعتديةمن العد
 9/9/2005الوطن القطرية 
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  منظمة التحرير بين اإلحياء واإلقصاء
  د يوسف موسى رزقة
 يعد إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وإصالحها أحد العناوين المهمة فيها يعـرف فلـسطينياً بترتيـب البيـت                

وضع منظمة التحرير على مفتـرق طـرق،        الفلسطيني، ويبدو أن االنسحاب اإلسرائيلي القسري من غزة، قد          
  .يتجه بعضها نحو اإلصالح واإلحياء، ويتجه اآلخر نحو التسويف والتهميش

لنظام لقد وقعت قيادة منظمة التحرير اتفاقية أوسلو، فنتج عن ذلك تحوالت كبيرة في السياسة الفلسطينية، وفي ا                
السياسي الفلسطيني، ولعل من أهم هذه التحوالت قيام السلطة، وتعزيز دورها على حساب دور منظمة التحرير                

  .التقليدي، ويبدو أن هذا قد أراح أطرافاً، وأقلق آخرين
إن منظمة التحرير هي الهيئة الفلسطينية األعلى، واألشمل في النظام السياسي الفلسطيني المعترف به عربيـاً                

ويـأتي  . مرجعية السلطة السياسية واإلدارية، بشكل عام، وفي قضايا الحل النهائي بشكل خـاص            فهي  ودولياً،  
  . الشمول من كونها  مرجعية تمثيلية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج

بعد تراجع دور السلطة في انتفاضة األقصى، ثم بعد رحيل الرئيس عرفات تكاثرت األحاديـث التـي تنـادي                   
بإحياء منظمة التحرير وتوسيعها وإصالحها، ويبدو أن اتفاق القاهرة عزز هذه األحاديث، والمتوقـع أن يـدفع                 
اتفاق القاهرة واالنسحاب من غزة باتجاه االختبار العملي لهذه األحاديث التي مألت فضاء اإلعالم الفلـسطيني،         

  .وخلقت حالة من التفاؤل في األوساط الفلسطينية
وفق تركيبة النظام السياسي الفلسطيني أن يلجأ الفلسطينيون إلى المنظمة كلما حزبهم حازب، فحين              ليس غريباً   

اشتكوا من فساد السلطة طالبوا بتدخل المنظمة، وحين جددوا رئاسة السلطة عادوا إلى المنظمة، وحين توافقوا                
عية وطنيـة إلدارة االنتفاضـة      على التهدئة في القاهرة ربطوها بإصالح المنظمة، وحين طالبت حماس بمرج          

  . واالنسحاب قالوا هذه هي منظمة التحرير البيت الفلسطيني فمرحبا بكم فيها
لقد قبلت حماس المشاركة في أطر منظمة التحرير بحسب تفاهمات القاهرة، وأخذ الفرقاء يتحدثون في تفاصيل                

فلسطينية تمثّل ـ عادة وكمـا تـذكر لجنـة     صاحبة، والتفاصيل في السياسة المالمشاركة وآلياتها والتحفظات ال
  . المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية ـ رصاصة الرحمة التي تمزق العناوين الكبيرة، وتحرمنا من التقدم

إن إحياء منظمة التحرير وإصالحها بحسب تفاهمات القاهرة تعد من القضايا الوطنية ذات الحجم الكبير، غيـر                 
ع شيء، والتطبيق شيء آخر، في الوقت الذي ينفد فيه الزمن الفلسطيني، ويتجـدد              أن النظرية في هذا الموضو    

العداون بأشكال مختلفة باتجاه شطب منظمة التحرير، والشعب الفلسطيني خارج األراضـي المحتلـة؛ وفـك                
  .االرتباط أحادي الجانب هو أحد مظاهر العدوان الجديدة

بتسريع وتيرة اإلصـالح    ين، بينهما قدر من التباين، األول يطالب        إن الخطاب السياسي الفلسطيني يقدم لنا موقف      
والتوسيع واإلحياء، ويستشعر أصحابه الخطر الذي يهدد كينونة المنظمة ووجودها، واآلخر يماطل ويسوف وال              

  . يرى له مصلحة في إشراك الحركات اإلسالمية، ومنحها جزءاً من شرعية منظمة التحرير اإلقليمية والدولية
نعم، إن إقامة الدولة هو أحد المطالب الفلسطينية، لكن دون التفريط بالقدس وأجزاء من الضفة، أو اإلجحـاف                  

أنـا ال   : بدور منظمة التحرير وإحداث فراغ سياسي، ولعل هذا ما دفع رئيس الوزراء أحمد قريع إلى القـول                
  ! أنصح باإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينية اآلن؟

حاب من غزة، ولعل في هذا السياق يأتي تصريح فاروق القدومي الداعي إلى تعزيـز منظمـة                 يعني إثر االنس  
  . التحرير في إدارة المناطق التي يجلو عنها االحتالل

لقد استجابت الحركة اإلسالمية لدعوة المشاركة في هيئات منظمة التحرير انطالقاً من قراءة عميقـة للرؤيـة                 
ت الداخلية واإلقليمية والدولية، ومن ثم قررت قطع الطريـق علـى الـراغبين              الصهيونية الهجومية، والتحوال  

  .بإحداث فراغ مدمر في الساحة الفلسطينية على شاكلة حالة الفراغ السياسي الذي أحدثه بريمر في العراق
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حـب  إن مشاركة الحركات اإلسالمية في هيئات منظمة التحرير يزيدها ـ وال شك ـ قوة وتأثيراً ومن ثـم ر   
الشعب الفلسطيني بفطرته بهذا التوجه الجديد، وإن االستجابة للضغوط الخارجي أو المصالح الذاتية السـتبقاء               
التفرد والهيمنة يضعف منظمة التحرير ويغري الباحثين عن البديل على االستمرار في جهودهم إلحداث الفراغ               

  .  تناسبناالسياسي المدمر في األوقات الحرجة التي تناسب االحتالل وال
إن الدعوة إلى إحياء المنظمة وإصالحها انتقلت من مستوى المطالبة الحزبية والشعبية، إلى مستوى االتفاق في                
القاهرة، وقد طالت فترة االنتظار التي ترقب مرحلة التنفيذ، وكأن تعقيدات القضية الفلسطينية فرضت علينا أن                

، والهروب من مواجهة مشاكلنا وجهاً لوجه، مع أن قواعد النجاح           نبقى أسرى التردد الدائم، والتسويف المتجدد     
  .تدعو إلى مواجهة الذات والقضية واآلخر بحكمة ومرونة وحزم معاً

وفي اإلقصاء أخطار عديـدة     ) اإلقصاء(، وإما   )اإلحياء(إن منظمة التحرير تقف اليوم على مفترق طرق، إما          
حتلة وخارجها، وأحسب أن محاوالت اإلقصاء واإللغاء جـادة         تشمل الشعب الفلسطيني في داخل األراضي الم      

وقوية، وأن التحوالت الجارية في المنطقة تدفع باتجاه هذا الهدف، الذي يمثل جزءاً من الرؤية الصهيونية التي                 
، لذا مـن    !تريد أن تتعامل مع فلسطيني الداخل بوصفهم أقلية قومية تسكن على األرض اإلسرائيلية المحررة؟             

  . ديهي أن يتعجل الفلسطينيون مواجهة هذا التحدي وهم صف واحد، ألن التسويف والهروب ال يحل المشكلةالب
  6/9/2005الشعب المصرية 

 
  1948أطلس فلسطين 

  كامبرج بوك ريفيوز / عرض
عمل ضخم وموسوعي يؤرخ لعلمية الظلم التاريخي النادر الحدوث حينما تحولت فلسطين إلى             " أطلس فلسطين "

  .بالكتاب والوثيقة, بالصورة والمعلومة, والجدول, وهذه المرة بالخارطة: ائيلإسر
  أطلس ووثيقة تاريخية

في ثلثها األول نقرأ كل ما يمكن أن يكـون لـه عالقـة مباشـرة بالمـشروع         ,  صفحة من الحجم الكبير    428
وفي الثلثـين   . طردهمالصهيوني في فلسطين وكيف قام على أساس انتزاع األرض من أصحابها األصليين ثم              

قريـة  , األخيرين يتوزع األطلس الشامل الذي يصور كل زوايا األرض الفلسطينية في تلك االنعطافة التاريخية             
  .وخربة بخربة, بقرية

وهو . ويحوي مكتبات متخصصة في القضية الفلسطينية     , األطلس يشكل عمالً وثائقياً من الطراز الرفيع والنادر       
وقانونية مدعمة بالحجج التاريخية واألدلة الموثقة على فلسطينية فلسطين وهشاشة األساس           أيضاً مرافعة حقوقية    

  .األخالقي أو القانوني للمشروع الصهيوني
ثم رصد وتسجيل لـألرض     , الثلث األول يقدم خلفية تاريخية للصراع ولتصاعد واستقواء المشروع الصهيوني         

  . ابعة تفصيلية للنكبة وآثارها واللجوء الفلسطيني وما آل إليهيليه مت, الفلسطينية قبيل قيام دولة إسرائيل
  . معالجة معمقة تستهدف القارئ األجنبي وغير العربي لكنها صارمة في لغتها الحقوقية واإلحصائية

 باألرقام والخرائط التفصيلية أن نسبة األرض الممنوحة لليهود بحسب قرار التقسيم كانـت               فيه أبو ستة يوضح  
وفي . وأن عدد اليهود آنذاك كان ال يتجاوز نصف مليون        . اف ما كانوا يمتلكونه على أرض الواقع      خمسة أضع 

 1.36وكان عددهم يتجـاوز     , المقابل فإن األرض الممنوحة للعرب كانت أقل مما كانوا يمتلكونه على األرض           
  . مليون نسمة

ففي كـل مدينـة     : األطلس بشكل مدهش  أعداد السكان عشية قرار التقسيم وتوزيعاتهم الجغرافية موضحة في          
  .وكل قرية مهما صغرت نجد جداول توضح نسبة الملكية بين العرب واليهود, وقضاء فلسطيني

وأحد األشياء المهمة والالفتة المرتبطة بقرار التقسيم هو أن عدد السكان الفلسطينيين القاطنين في األرض التي                
األول هو مصادقة غير مباشـرة      : بما يعني أمرين  , بلغ نصف مليون  منحت إلقامة الدولة اليهودية عليها يكاد ي      
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على األطروحة الفلسطينية والعربية بأن الوجود اليهودي في فلسطين طارئ لدرجة فشل القوى التي صـاغت                
قرار التقسيم في العثور على مساحات أراض متصلة كي تمنح للدولة اليهودية يكـون فيهـا اليهـود أغلبيـة                    

واألمر الثاني هو شبه استحالة تطبيق قرار التقسيم من ناحية عمليـة  . ون وجود عربي ملموس   ومن د , واضحة
  . مع وجود هذا العدد الكبير من الفلسطينيين داخل نطاق األراضي التي قرر أن تكون للدولة اليهودية

  
  

  ملكية العرب وملكية اليهود من أرض فلسطين
ـ     األول من األطلس نجد مسحاً مدهشاً ألراضي المـدن والقـرى            في الثلث " أرض فلسطين "في القسم الخاص ب

الوثائق واإلحـصاءات مـن عهـد       باالعتماد على   . وعلى طول وعرض أقضية البالد    , الفلسطينية دونما بدونم  
أعدها البريطـانيون    والتي كانتVillage Statistics" إحصاءات القرى"وخاصة جداول , االنتداب البريطاني

 لتقديهما للجنة بيل الملكية التي ابتعثت لتدرس إمكانية وجود حل للصراع بـين العـرب                1936ألول مرة سنة    
  .واليهود في أعقاب مغادرة البريطانيين

  !أطلس النكبة
ـ    أصدره من قبـل بـشأن آثـار النكبـة علـى فلـسطين               يطور أبو ستة ما كان    " النكبة" في القسم الخاص ب

إضافة إلى  , والجهات التي لجؤوا إليها   , وعدد الالجئين الفلسطينيين  , ةوالفلسطينيين وخاصة لجهة القرى المدمر    
  . بروز قضية عودتهم وصدور القرارات األممية التي تنص على ذلك

 مراحل التوسع واالعتداءات الصهيونية على القرى الفلسطينية التي امتدت لـسنوات            ةتابعتتم م  وفي هذا القسم    
ووصوال . ئط التفصيلية تلك االمتدادات واستيالءها التدريجي على األرض       ونلحظ بالخرا , 1948قبل قيام حرب    

تتحول تلك الخرائط إلى سجالت تدون اتجاهات التهجير التي أجبر الفلسطينيون علـى             , إلى الحرب وما تالها   
  . مصروجنوباً إلى, وشرقاً إلى الضفة الغربية واألردن, شماال إلى لبنان وسوريا: التحرك وفقها بعيد الحرب

  . أهمية هذه الخرائط أنها تصف بدقة حركة اللجوء الفلسطيني وأعداده وإلى أين اتجه
  ابحث عن قريتك في األطلس

وهذه الخرائط هي   . الجزء الثاني من األطلس هو الخرائط نفسها والتي تمتد لتشمل أكثر من ثلثي حجم األطلس              
, والـسواحل , والجبال, واألنهر, والهضاب, لقرىوا, حيث تظهر المدن  , 1948كشاف دقيق لكل فلسطين عشية      
  . والخرب الفلسطينية بتفصيل مذهل

فما على القارئ سوى االستعانة بفهرست مطول يحتوي على آالف المدخالت المرتبة بشكل هجائي ثم يختـار                 
يها ليـرى عمـق     ويعود إل , اسم القرية أو حتى األثر أو الخربة ثم يقرأ رقم الصفحة التي توجد فيها تلك القرية               

يكمن في أن الدقة الشديدة     " األطلسي"ولعل التحدي الكبير الذي يواجهه مثل هذا العمل         . التفصيل ودقته المدهشة  
سوف تكون محل اختبار كل قارئ فلسطيني حيث سيعمد فوراً إلى البحث عن قريته وأسماء المنـاطق فيهـا                   

  .وفيما إن كنات دقيقة أم ال, واألراضي التابعة لها
وهو االختبار الذي نجح فيه األطلس بامتياز عندما وجد كاتب هذه المراجعة في األراضـي التابعـة لقريتـه                   
الصغيرة أسماء مناطق مهجورة ومنسية كان يسمعها من أجداده فقط ولم يدر بخلده أنها سوف لن تنسى أبدا مع                   

  .أطلس سلمان أبو ستة, وجود أطلس فلسطين
  8/9/2005الجزيرة 
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