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    بتنفيذ االغتيال دحالن والمشهراويخبط وتتهمألوية الناصر تتّ
 تبنّي  ية في قض   تضارٍب هو الثالث من نوعه     عن: غزة من   10/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   ذكر موقع 

نفت للمرة الثانية مسؤوليتها، متّهمةً محمد دحالن، وسـمير         حيث  ألوية الناصر لعملية اغتيال موسى عرفات،       
 وصـف  و .ذلك في   هاوقالت إنّها تنفي على الرغم من تورط بعض عناصر         .مشهراوي، بالوقوف وراء العملية   

تنفيذ، في حين كـان     القل المدبر، ومن أعطى القرار ب     بالمتمارض، مشددةً على أنّه كان الع      دحالنبيان لاللوية،   
 المخطّط ومدير العملية المباشر سمير المشهراوي، الذي تولى أيضاً حماية العناصر، التـي تعقـد مـؤتمراتٍ                

  .ا عن الجريمةهصحافية باسم اللجان، وتزعم مسؤوليت
تفويت أنها ستعمل على , االلوية بيان هفأضاإلى ما : القدس المحتلةمن  10/9/2005البيان االماراتية  وأشارت

مع . تنفيذ المخطط الصهيوني بتصفية قادة فتح على أيدي أبنائهالالفرصة على عمالء جهاز األمن الوقائي 
  . خالل مراسم دفنه باالنتقاموا أنصار موسى عرفات توعداالشارة إلى أن

 بان أطرافاً خارجية ,منهل عرفاتإليه إلى ما اشار : 9/9/2005 48 عربة موقعألفت حداد مراسلونوهت 
 وفرض آرائها المضللة على القرار الفلسطيني هي من تقف وراء اغتيال ,تحاول التأثير في اللعبة السياسية

منزل، اعتقاداً منها أن بداخله أسلحة و ذخائر الوقال بان جهات فلسطينية قامت بعملية سطو مسلح على  .والده
الفئة هذه وقال إن  .ن بعض األطراف الفلسطينية المعنية بتوتير الوضع الفلسطينيحسب ما روج من إشاعات م

 عبر م التغطية على جريمتهوا حاولموقال إنه .لم تتوقع المقاومة الشرسة التي أبداها عرفات أثناء تصديه لها
ت رغم ما تعرضت له  باعترافات، غير أنني نفيت تلك التلفيقائيدالكإ، ةإشاعة وتلفيق قضايا عارية عن الصح

عائلة لل ابيانمع االشارة إلى أن وأضاف أنه يرفض التعامل مع قضية والده من باب الثأر،  .من تعذيب همجي
  .القضاء الفلسطيني مجراه لن تفتح بيتاً للعزاء حتى يأخذقال أنها 
 مقر منلق انط تشييعالموكب  أن : غزةمن ى رائد موس مراسلهانع 10/9/2005القدس العربي  ونشرت

واختفت  .وعدد من قادة الفصائل، واألجهزة األمنية, الرئاسة، بمشاركة عباس وعدد من القيادة الفلسطينية
 خشيتهم من أن ى إلذلكمظاهر المشاركة الجماهيرية، كما لوحظ ضعف مشاركة المسؤولين، وأرجع مراقبون 

 البعض أن الشخصية الحادة ىركة الشعبية، يروتبريراً الختفاء المشا. يصنفوا في إطار المقربين من عرفات
 ما كشفته ىالتي تميز بها خالل توليه المناصب األمنية، وما رافقها من أعمال تعذيب داخل السجون، عالوة عل

 . القاعدة الجماهيرية، بل واكسبته عداوات كثيرةىعملية االغتيال من معلومات، جعل منه شخصية تفتقد إل
مـصادر مطلعـة ذكـرت ان       أن   : القدس المحتلة   من سائدة حمد  عن مراسلتها    10/9/2005 الحياة   وجاء في 

جثمان الى مسقط رأسه في خان يونس تحسباً ألي احتكاكات قد تطاول            الالمسؤولين في السلطة ارتأوا عدم نقل       
ومع مـواراة عرفـات الثـرى، يـرى          .محيط غوش قطيف، ما قد يزيد من تعقيد االوضاع االمنية المتوترة          

الفلسطينيون ان على السلطة ان ترد على مجموعة من االسئلة المعقدة وان تتعاطى مع قضايا عدة ليس اقلهـا                   
يضاف الى ذلك حال الفوضى التي ظل القطاع يغرق فيها خـالل            . نصر يوسف بـالتقصير  لاالتهام الذي وجه    

ى سؤال هل ستقدم السلطة ورئيسها      االجابة عل ووالى جانب ذلك كله،      .السنوات االربع الماضية بسبب متنفذين    
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 وهي ملفات تطاول اصحاب مراكز نفوذ في هذه المرحلة الدقيقـة او تكـون               .؟على فتح ملفات الفساد قانونيا    
  .قادرة على ذلك في ظل الصراع الداخلي في السلطة نفسها وداخل فتح

  
  العراق على طريق التطبيع مع اسرائيل

 في مقابلة خاصة للقناة الثانية في امس الرئيس العراقي مساء الهما ق 10/9/2005 القدس العربي نشرت
التلفزيون االسرائيلي ان التقدم في العملية السلمية بين اسرائيل والفلسطينيين سيفتح الباب علي مصراعيه القامة 

 .واعتبر طالباني انه ال توجد عداوة بين العراق وإسرائيل. عالقات بين تل ابيب والعراق
لن أكون فلسطينياً أكثر من الفلسطينيين، وأوضح أن من  طالباني قال أن 9/9/2005 48عربوقع وأضاف م

وعندما سئل عن إمكانية أن  !الصعب أن تتخذ العراق في وضعها الحالي موقفاً مناقضاً لموقف الدول العربية
عتقد أنه يوجد معارضة ال أ: يقوم رجال أعمال إسرائيليون بالمساهمة في جهود البناء في العراق، أجاب

  !كما زعم أنه حتى اليوم ال يوجد إستثمارات إسرائيلية في العراق. لإلستثمار في البالد
 1967عتبر االنسحاب الكلي من األراضي العربية المحتلة عام اطالباني  أن 10/9/2005الحياة  وذكرت

لدولة العبرية واقامة عالقات ديبلوماسية واتفاقية سالم مع الفلسطينيين شرطين أساسيين ألي اعتراف عراقي با
  .بين بغداد وتل أبيب

طالباني اجرى في واشنطن لقاء علنيا مع رجل االعمال االسرائيلي   أن10/9/2005  الحياة الجديدة وأوردت
انا جاهز وفي : وفي اللقاء قال سافان حاييم سافان وهو مدير معهد سافان ومستثمر كبير في مجال االتصاالت،

  .رع وقت ممكن للعمل واالستثمار في العراق ضمن عقود عمل مع الحكومة ال سيما في مجال االتصاالتاس
 حاييم صبان إنه تحدث مع الرئيس العراقي عن االستثمار  الى ما قاله 10/9/2005السفير  وأشارت 

.  بصحبة الطالبانيالشخصي في العراق وأنه سيبحث الحقاً هذا األمر مع وزير التخطيط العراقي الذي كان
وأوضح . وأشار صبان إلى أنه دعا الطالباني لحضور منتدى صبان في القدس المحتلة في تشرين الثاني المقبل

 . أن الطالباني رد قائالً أنا كالطالباني، كنت أود حضور هذا المنتدى ولكن كرئيس للعراق علينا االنتظار قليالً
 

  حتي تجبرهم علي الرحيل اسرائيل تكرس ضغوطها علي المقدسيين 
يقول عبد اهللا خويص وهو من حي الطـور فـي             :من مصطفي بشارات   10/9/2005القدس العربي    نشرت

القدس، إن ما تمنحه إسرائيل للمقدسيين في اليمين تأخذه منهم في الشمال أضعافا مضاعفة، محذرا من أن هذه                  
مواطن آخـر علـق علـي        .لنزوح عن المدينة المقدسة   اإلجراءات اإلسرائيلية وغيرها ستدفع المقدسيين الي ا      

إن الطير الطاير لن يستطيع النفاذ الي المدينة بعد أيام، في إشارة الي الحصار الخـانق الـذي                  : الوضع بالقول 
تفرضه سلطات االحتالل عليها، والجدار العازل الذي أقامته في محيطها، وفي عمق أراضيها، مقسما األحيـاء                

، والقدس نفسها عن باقي أنحاء الضفة الغربية، ناهيكم عن الحواجز العسكرية، التي تنتشر              عن بعضها البعض  
إذا كان العمل يحتـاج جرافـة، فـإنهم         : مواطن ثالث علق قائال    .بكثافة علي مداخلها، وفي شوارعها الرئيسة     

هاية الشهر الجاري، أو    يحضرون عشرة، قاصدا العمل في بناء الجدار،علي أمل االنتهاء من أعمال البناء في ن             
وإذا كان الحديث عن المؤسسات الوطنية في المدينة المقدسة، وباختصاصاتها          . مطلع شهر تشرين االول القادم    

المختلفة، فان الشعار الذي رفعته الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر لـ القدس في خطر يـصبح حقيقـة                  
ا زياد الحموري مدير مركز القـدس للحقـوق االجتماعيـة           وكما أفادن . واقعة ال مجرد تحذير من شيء سيقع      

ومنـذ   .أن مركزه علي وشك اإلغالق بسبب الضائقة المالية التي يعاني منها، وشـح التمويـل              وواالقتصادية،  
الغرفة التجارية في القدس، نادي األسير       وفي مقدمتها بيت الشرق،     وسبع مؤسسات مقدسية مغلقة،    9/8/2001

وانتقلـت   .إضافة إلي أكثر من عشرين مؤسسة مقدسية أخري، تم إغالقها أيـضا             لسياحة،والمجلس األعلي ل  
 وقامت، كما يقول حمـوري،      .سلطات االحتالل للعمل في اتجاه آخر، وكأنها في سباق مع الزمن لتهويد القدس            
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، فـي أحيـاء الـشطر       بتكثيف نشاط المراكز الطبية اإلسرائيلية، ودوائر المعارف التابعة لبلدية القدس الغربية          
الشرقي من المدينة، فضال عن فرضها علي المواطنين الفلسطينيين من حملة هوية الـضفة، ويعملـون فـي                  
القدس، الحصول علي تصاريح خاصة للوصول الي مراكز عملهم، بل وذهبت هذه السلطات الي ما هو أبعـد                  

 إنها لن   :وقالت هند خوري   . اإلسرائيلية من ذلك، عندما بدأت تطلب أن يكون المعلمون مسجلين لدي المعارف          
 .تكون سنة دراسية سهلة

أكـدت   جمعية الشبان المسلمين بـضاحية البريـد         أنمن جهة أخرى     10/9/2005 الوطن القطرية    وأضافت
استمرار هجرة سكانها باتجاه السكن داخل منطقة جدار الفصل العنصري وداخل ما يسمى حدود بلدية القـدس                 

وأوضحت الجمعية فـي بيـان صـحفي بهـذا          ‚  الحفاظ على هويتهم ومواطنتهم المقدسية     المصطنعة من أجل  
 أن العديد من أحياء الضاحية باتت شبه خالية من السكان مما انعكس علـى نـشاط المؤسـسات                   ،الخصوص

 ،المختلفة فيها وعلى النشاطات التجارية وذلك تحت هاجس اغالق المنطقة بمقاطع من جدار الفصل العنصري              
ما سيؤثر على نحو ثمانية عشر ألف مواطن يشكلون عدد سكان الضاحية التي تضم العديد مـن المؤسـسات                   م

وحذرت الجمعية من االثار الخطيرة     ‚ المحلية والدولية فضال عن اعتبارها تجمعا للعديد من المؤسسات التعليمية         
ن سلطات االحتالل بإزاحة الجدار مـن       المترتبة على التعامل الفردي مع قضية الجدار في المنطقة أو الطلب م           
وشددت على أن مسار الجـدار الـذي        ‚ منطقة الخرى واالصرار على المطالبة العامة بازالته كليا من المنطقة         

تقترحه قيادة االحتالل العسكرية سيمزق النسيج االجتماعي لسكان الضاحية وسيقضي على القطاعات الحياتيـة              
ؤولين المعنيين بزيارة المنطقة لالطالع علـى أوضـاعها ولتعزيـز صـمود             وطالبت الجمعية المس  ‚ المختلفة

 .المواطنين
 

  اسرائيل انسحبت نتيجة التهدئة بنظر عباس 
 اعتبر محمود عباس ان االنسحاب االسرائيلي تم بفضل التهدئة، فيما رأى محمود الزهار انـه                :القدس المحتلة 

 موازين القوى ليست في صالحنا واسلوب الحوار افضل من          وقال عباس ان   .كان نتيجة الهجمات على اسرائيل    
وقال ان   .وانتقد اطالق صواريخ قسام على اهداف اسرائيلية       .اسلوب العنف ألننا نحن الطرف األكثر تضررا      

وفي المقابل، عبر الزهار عن      . بيت حانون التي كانت سلة فواكه فلسطين صحراء من جديد          جعل من  هااستعمال
وقال نحن ضربنا نظرية االمن االسرائيلية في كل ابعادها، ضربتها حمـاس بالعمليـات               .ضةوجهة نظر مناق  

  ا ف ب .االستشهادية وبصواريخ القسام وبحفر االنفاق
  10/9/2005الغد األردنية 

  
  اسرائيل بهدم الكنس  يطالبعريقات

 اننا نحترم اليهودية الى وقال. طالب صائب عريقات اسرائيل بهدم الكنس: 48ا ف ب، ا ب، رويترز، عرب 
اقصى حد، وال نريد ان نوضع في مكان نقدم فيه على هدم الكنس امام العالم، او ان يقوم البعض من شعبنا 

اضاف آمل انه مع رحيل االحتالل، سيتم احياء االمل في اذهان الفلسطينيين . بأمور ال نريدهم ان يقوموا بها
 العسكرية، سيكون إلسرائيل يوما ما سفارة في دولة فلسطين، وسيكون واالسرائيليين، بأنه بدال من المراكز
  .لفلسطين أيضا سفارة في دولة اسرائيل

  10/9/2005السفير  
 
 
  

   بالضغط من أجل وقف االستيطانعشراوي تطالب 
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ة طالبت حنان عشراوي، المجتمع الدولي، بعدم تمكين شارون، من االستيالء على األراضي الفلـسطيني          : القدس
وشددت، في مداخلة لها بندوة الشرق األوسط، اإلسالم والحرب على االرهـاب، والتـي               .في الضفة والقدس  

استضافتها حكومة التشيك أمس، على أنه من غير المعقول مطالبة الجانب الفلسطيني األضعف، الحفاظ علـى                
جابتها، علـى سـؤال طرحـه       وفي إ  .القوية، في حين يرزح الفلسطينيون تحت وطأت االحتالل        أمن إسرائيل 

كيسنجر حول الدور المطلوب من أميركا والمجتمع الدولي، لفتت إلى أنهم مطالبين بالضغط من اجل المباشرة                
 .بمفاوضات جديدة تضم جميع األطراف، منوهة إلى أن الخطوات أحادية الجانب ال تخدم السالم

  9/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

   حول االنتخاباتندوات تثقيفية 
 أوصى المشاركون في اكثر من ورشة عمل نظمتها مؤسسة الملتقى المـدني باهميـة               :الحياة الجديدة -رام اهللا   

 بما يـساهم    ،تكثيف نشاطات التوعية والتثقيف والتدريب واستهداف المناطق الريفية المهمشة في تلك النشاطات           
 فيما طالب المشاركون لجنة     .لتشريعية والمحلية على حد سواء    في رفع وعي المواطنين فيما يتعلق باالنتخابات ا       

وعلـى   .االنتخابات المركزية بضرورة توضيح كافة االجراءات المتعلقة بالتعديالت الجديدة للنظام االنتخـابي           
الصعيد ذاته اكدت ناشطات نسويات خالل دورة تدريب في جنين على اهمية تفعيل دور المرأة والمؤسـسات                 

ي الرقابة المحلية على االنتخابات المقبلة وذلك من اجل تعزيز نزاهـة االنتخابـات وتكريـسا لمبـدأ          االهلية ف 
  . الشفافية والديمقراطية

 10/9/2005الحياة الجديدة 
 

  سد قناة تمويٍل خليجية لحركة حماس
 سد زعمت مصادر صحافية عبرية أن جهاز االستخبارات الصهيوني:  خدمة قدس برس-القدس المحتلة 

قالت صحيفة ف، "حماس"إحدى القنوات الهامة لنقل األموال من دول الخليج العربي إلى الذراع العسكري لحركة 
يديعوت أحرونوت إن جهاز االستخبارات كشف النقاب مؤخّراً عن أنّه اعتقل في شهر تموز  الماضي أسامة 

 جنوب قطاع غزة، مدعيةً أنّه عمل منذ شهر  عاماً، يعمل في محٍل للصرافة في مدينة خانيونس،30البشيتي 
  .شباط الماضي كقناٍة لنقل األموال من الخارج إلى محمد صنور، رئيس الذراع العسكري لحماس في خانيونس

10/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

   خارجيةالدعوات لنزع سالح المقاومة تتقاطع مع دعوات :حماس
نزع أسلحة المقاومة الفلسطينية بأنها دعوات غير واقعية وال يمكن ان تجد وصف سامي ابو زهري، المطالبة ب

ومن يريد نزع هذا السالح فعليه  وأضاف ان سالح المقاومة هو سالح الشعب الفلسطيني،. طريقها إلى التنفيذ
مع وأضاف أن الدعوات لنزع سالح المقاومة تتقاطع . ان يدرك انه سيكون في مواجهة الشارع الفلسطيني

الدعوات الخارجية ـ األميركية واإلسرائيلية، وهي دعوات خطيرة وعلى مسؤولي السلطة الفلسطينية االنتباه 
وأوضح أن السلطة بكل أسف منزعجة من سالح المقاومة ليس فقط في مرحلة ما بعد االنسحاب من لمثلها، 

ولهذا فإن موقف السلطة ليس  فاضة،غزة، فبرنامج محمود عباس  السياسي مستند إلى فكرة رفض عسكرة االنت
  .جديداً، وهو يحاول استثمار الوضع الجديد لتنفيذ خطة تمتلكها السلطة تهدف إلى نزع سالح المقاومة

10/9/2005البيان   
 
 

   في تظاهرة ضد الجدار في بلعينالت واعتقااتاصاب
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ضد جـدار النهـب والعـزل        يوم غضب مشهود في المعركة السلمية        ، شهدت قرية بلعين امس    : نائل موسى 
وتحـول يـوم التـضامن     .العنصري وحرب االرادات مع قوات االحتالل المحتدمة للشهر السابع على التوالي     

المقرر مع بلعين امس الى يوم هبت فيه القرية لحماية المتضامنين معها بعد ان حاولت قوات االحتالل اعتقالهم                  
الل عشرات االصابات في صفوف االهالي والمتـضامنين معهـم          واوقع القمع وذخائر االحت    .واجالءهم بالقوة 

 مواطنا ومتضامنا على االقل واقتادتهم      25واعتقلت قوات االحتالل    . دون ان يسلم كبار المسؤولين والصحفيين     
الى خارج القرية وعلم ان بينهم منسق اللجنة عبد اهللا ابو رحمة والمواطن خالد مصطفى عمـر فيمـا بـاقي                     

وتواصلت المسيرات والمواجهات داخل القريـة       . متضامنين دوليين  4 ناشط سالم اسرائيليا و    64م  المعتقلين ه 
ونقل ستة مواطنين على االقل الى مستـشفى        . وحولها حتى مساء امس بعد ان اندلعت مع خيوط الفجر االولى          

كما وابلـغ عـن      . الشيخ زايد لتلقي العالج اثر اصابتهم بصورة صعبة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط           
واصيب عشرات آخرون بحـاالت اختنـاق بالغـاز         . اصابة وزير الدولة احمد مجدالني وعبد المالك دهامشة       

  .وسجلت اخطر اصابة للطفل الرضيع احمد اشرف رباح وهو في منزله
  10/9/2005الحياة الجديدة 

  
   فلسطينيين برصاص االحتالل  4إغالق حاجز أبوهولي وإصابة

.  طبية بأن قوات االحتالل أطلقت النار تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين في حي الشعرة برفح              أفادت مصادر 
عن وفا  ونقلت وكالة    .ما أدى الى اصابة طفلين حيث تم نقلهما الى مستشفى الشهيد ابو يوسف النجار في رفح               

قت النار تجاه المواطنين فـي      مصادر طبية القول ان القوات االسرائيلية المتمركزة غرب مخيم خان يونس أطل           
وواصلت قوات االحتالل امس لليوم الثاني على التوالي اعمال تجريف في           . المخيم ما أدى الى إصابة مواطنين     

منطقة الفراحين في عبسان الصغيرة شرق خان يونس، وقامت الجرافات بتجريف االراضي الواقعة بمحـاذاة               
ينية ان اعمال التجريف تشير الى  خطة قوات االحتالل شـق            وقالت مصادر فلسط  . حدود قطاع غزة الشرقية   

   .طريق بمحاذاة حدود قطاع غزة الشرقية
. أغلقت قوات االحتالل حاجز أبو هولي، ما أدى الى تكدس السيارات الفلسطينية فـي صـفوف طويلـة                 كما  

سطينيون عن  أملهم    ورغم طول االنتظار أعرب السائقون الفل     . ويفصل الحاجز بين شمال قطاع غزة وجنوبها      
في ان يكون هذا هو االنتظار األخير، في اشارة الى انهماك رافعات جيش االحتالل في ازالة مـا تبقـى مـن       

  .معالم االحتالل امس الجمعة في المنطقة
  10/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
  إصابة فلسطيني بجروح خطيرة قرب حاجز أبوهولي 

القرب          قالت مصادر إسرائيلية أن جنود اإل      سطيني ب ى فل وم عل حتالل أطلقوا النار في الساعات األولى من صباح الي
ود            .من الجسر الذي يربط معبر آيسوفيم بمستوطنات غوش قطيف         ام برشق جن سطيني ق وزعمت المصادر أن الفل

ة                            شفى سوروآا في مدين ى مست ه إل م نقل ى إصابته، وت ا أدى إل سبع    اإلحتالل بالحجارة فأطلقوا عليه النار مم ر ال بئ
ساء أمس، نتيجة إطالق                 .لتلقي العالج  رة م سطينيًا أصيب بجراح خطي سطينية أن فل ا قالت مصادر فل ومن جهته

  .قوات االحتالل قذيفة دبابة تجاه المواطنين قرب حاجز أبو هولي شمال خانيونس جنوب قطاع غزة
 10/9/2005 48عرب
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  القاعدة ىالاالحتالل يتهم فلسطينيا من الخليل باالنضمام 
قدمت النيابة العسكرية االسرائيلية في محكمة تسمي يهودا قرب الخليل الئحة اتهام ضد   :من زهير اندراوس

فلسطيني من سكان بلدة الظاهرية جنوب خليل، جاء فيها انه انضم الي تنظيم القاعدة وانه شارك في معسكر 
ان وريدات هو اول فلسطيني من المناطق المحتلة  )الجمعة(وقالت صحيفة هآرتس . تدريبات في افغانستان

: وتوجه النيابة العسكرية للشاب الفلسطيني تهمتان. التي توجه له النيابة العسكرية تهمة االنضمام الي القاعدة
 . االولي التدرب علي استعمال االسلحة والثانية االنخراط في تنظيم ارهابي معاد للدولة العبرية

  10/9/2005القدس العربي 
  

 هل يكون بشير الصوفي آخر شهداء غزة؟ 
الذي اثار استشهاده وهو يحاول رفع علـم حركـة حمـاس علـى              ,  قد يكون بشير الصوفي    : أ ف ب  . رفح  

آخر شهداء غزة قبل ايام من قيام اسرائيل        , مستوطنة عتصمونا الخميس حزنا شديدا بين زمالئه وافراد عائلته        
كنت اعرف دائما انه سـينتهي      : ديقه احمد بغضب واعتزاز في الوقت نفسه      صيقول  . بسحب قواتها من القطاع   

وكان بشير الذي كان يتعلم النجـارة       . كان متحمسا جدا  . كان االول في القاء الحجارة في التظاهرات      . الى ذلك 
 فقبل ستة اشهر تمكن من انتزاع كاميرا مراقبـة امـام اعـين الجنـود              . معروفا بين اترابه بحماسه وشجاعته    

وفي مرة ثانية، نقل عبوة ناسفة كان يمكن ان يكون الجيش االسرائيلي فخخها ومعرضة لالنفجار               . االسرائيليين
وقبل ثالثة اسابيع، حاول اجتياز الحاجز االلكتروني لقطاع غزة للعمل في اسرائيل، لكن الجيش              . في اي لحظة  

وبعدما علم هـذا االسـبوع ان    . م في السجناوقفه وسجنه عشرة ايام ليخرج معجبا بناشطين من حماس التقاه         
ولم يـشأ هيـثم ان      . شابين نجحا في اجتياز سياج عتصمونا رغم نيران الجيش االسرائيلي، تحرق لمجاراتهما           

. علمت انـه اصـيب  . وقال هيثم سمعت بعد قليل اطالق نار   . يتركه يذهب وحده فرافقه حتى سياج المستوطنة      
لى اهل بشير ملفوفة بعلم حماس وقد اصيبت بثالث رصاصات في الرأس             الجثة ا  ،واعاد شرطي يدعى يوسف   

 . والرقبة والصدر
 10/9/2005البلد اللبنانية

  
  آالت التصوير في االقصى لمراقبة المصلين ال المتطرفين : صبري

 صبري من خطورة تركيب كاميرات واالت تصوير في مواقع مختلفة مـن              عكرمة حذّر الشيخ : كمال زكارنة 
وقال . جد االقصى وبشكل خاص فوق الرواقين الشمالي والغربي بحجة مراقبة تحركات المتطرفين اليهود            المس
 هذه الكاميرات واالت التصوير، من محاوالت سلطات االحتالل الهادفة للسيطرة على المسجد االقصى على               أن

لمسلمين الذين يؤمونه للـصالة      وضعت لمراقبة المسجد االقصى وا     هاو ان  .الخليل غرار الحرم االبراهيمي في   
فيه وليس من باب الحرص عليه، مشيرا الى ان سلطات االحتالل تخالف كل االعراف والـشرائع والقـوانين                  

ودعا الشيخ صبري الى منع المتطرفين اليهود من الوصول الى المسجد االقصى واعتقال كـل مـن                  .الدولية
وقال لو كانت سلطات االحـتالل      . ع غيره من المتطرفين   تسول له نفسه المس باالقصى ومحاكمته وردعه ورد       

تنوي فعال حماية االقصى فان بامكانها ان تتخذ كافة االجراءات االحترازية خارج بواباته ومنـع المتطـرفين                 
ودعا العالمين العربي واالسالمي الى تحمـل مـسؤولياتهما تجـاه القـدس              .اليهود من الوصول الى محيطه    

  .والمقدسات وحمايتها
  10/9/2005 الدستور
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  يدعو علماء المسلمين إلى وضع القدس على رأس أولوياتهمالتميمي 
دعا سماحة الشيخ تيسير رجب التميمي  المفكرين والعلماء المجتمعين في مكـة المكرمـة للتحـضير للقمـة                   

فلسطين على رأس   اإلسالمية االستثنائية، وضع المسجد األقصى وما تتعرض له سائر المقدسات اإلسالمية في             
وأشار الشيخ التميمي في خطبة الجمعة في الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل يوم أمس، إلى                .سلم أولوياتهم 

وناشـد   .منع قوات االحتالل األذان في الحرم اإلبراهيمي، وإجراءات تهويده وتهويد قلب مدينة خليل الرحمن             
، إلى تكثيف شـد     48 المقدسيين وأهل األرض المحتلة عام       قاضي القضاة، أبناء شعبنا في كل مكان وخصوصاً       

الرحال إلى المسجد األقصى المبارك للصالة فيه وحمايته والدفاع عنه وتكثير سواد المسلمين فيه وفي المدينـة                 
  .المقدسة

  10/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  قرية صغيرة تقف وحيدة في مواجهة مخططات االحتالل التوسعية
حيث الشعورالذي يالزم غالبية أهالي قرية أم دار المحاذية للخط األخضر غرب جنين، : ن ـ محمد بالص جني

وتقـف هـذه     .مواجهـة الهناك ثمة مخطط إسرائيلي لطردهم من قريتهم، دون أن يجد هؤالء من يعينهم على               
 نـسمة وحيـدة فـي       600 القرية المالصقة لسياج الفصل العنصري الذي التهم غالبية أراضيها ويقطنها نحو          

مواجهة مخطط الطرد اإلسرائيلي الذي بدأ يتجسد على االرض، مؤخرا، من خالل تـضييق الخنـاق علـيهم                  
ويقول عضو   .وحرمانهم من الوصول إلى أراضيهم التي شكلت وال تزال هدفا دائما ألعمال النهب والمصادرة             

 شتى أساليب القمع التي تصاعدت حدتها بعد االنتهـاء          جدار إن اهالي القرية يواجهون    الاللجنة الشعبية لمقاومة    
إلى تفاقم معدالت    اضافة   .من إقامة السياج الفاصل الذي التهم معظم أراضي القرية ولم يترك سوى القليل منها             

وفي مفارقـة مؤلمـة، أن أحـد         .الفقر والبطالة في صفوفهم، وتضييق الخناق عليهم في شتى مجاالت الحياة          
 50ر قبل عدة أيام وأبلغ مواطنين أنه اشترى قطعة أرض من الحكومة االسرائيلية مـساحتها                المستوطنين حض 

   .دونما من أراضي هذه المنطقة، وانه يعتزم زراعتها بأشجار الزيتون
وناشد أهالي القرية، جميع المؤسسات الحقوقية واإلنسانية والسلطة الوطنية، مساندتهم في سبيل تمكيـنهم مـن                

  .ضيهم التي تعتزم سلطات االحتالل طردهم منهاالتشبث بأرا
  10/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  الحصار والجدار يخنقان التعليم فى فلسطين 

عادت المتاعب للطلبة الفلسطينيين مع بدء عامهم الدراسي الجديد، فالحصار المـشدد  :  نابلس ـ سامر خويرة 
أدى إلى حرمان المئات منهم من حقهم في التعليم، إذ تحول           الذي تفرضه قوات االحتالل على المدن الفلسطينية        

القيود اإلسرائيلية دون وصولهم إلى مدارسهم وجامعاتهم، كما أن الجدار العنصري الذي يفصل بـين مـدنهم                 
ولم يكن االحتالل وحده من يطارد الطلبة الفلسطينيين، بل ان الفقر الذي نـتج               .وقراهم يعرقل العملية التعليمية   

   .تدهور األوضاع االقتصادية الفلسطينيةعن 
وتجددت معاناة طلبة المدارس في القرى الواقعة خلف الجدار، خاصة أنهم يضطرون لالنتظار ساعات لحـين                
فتح الجنود للبوابات العنصرية، ليسمح لهم بالوصول إلى مدارسهم الواقعة خارج قراهم التي حاصرها الجدار،               

مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية طلبت العام الماضي مـن            .هم لبيوتهم ويتكرر األمر ذاته حين عودت    
اإلدارة المدنية التابعة لجيش االحتالل السماح لها بوضع خيمة تقي الطلبة من حر الشمس ومطر الشتاء ألنهـم                  

كان الرد بالرفض   يضطرون إلى االنتظار في الصباح والمساء أمام البوابات التي تفتح حسب مواعيد محددة، و             
الحتمال تعرضـهم لـبطش      وتتسبب هذه البوابات بقلق بالغ لألهالي      .التام والتذرع كالعادة كان ألسباب األمنية     
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حتى لو كان طفال او كهـال او         الجنود الذين ال يتورعون عن إطالق النار على أي شخص يقترب من البوابة،            
  .ي رادع عن اقتراف جريمةحتى حيوانا، فهم مسعورون ومهووسون، وال يردهم أ

  10/9/2005البيان 
  
  ونروا تأمل أن يعزز االنسحاب عملها  الأ

وصفت المفوضة العامة لوكالة أونروا كارين أبو زيد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة بأنه فرصة للوكالة                
ونروا ستعمل فـي    الأوأكدت أن   . لخلق فرص عمل للفلسطينيين وتمويل المشاريع الصغيرة وبناء المساكن لهم         

جيمس وولفنسون، وأشارت إلى ان الوكالة حريصة على العمل مع فريـق وولفنـسون              لاطار المهام الموكولة    
وقالت أبو زيد ان أونروا تقوم حالياً بوضع برامج عمـل للخـريجين              .لضمان وجود فرص عمل للفلسطينيين    

العمل في البلديات والمنظمـات غيـر الحكوميـة         الذين لم يستطيعوا العمل بسبب االنتفاضة حتى يتمكنوا من          
ونـروا وضـعت    الونوهت إلى أن أ    .والقطاع الخاص على أن يمول المجتمع الدولي البرنامج في عامه األول          

برامج طويلة المدى لتدعيم البنية التحتية للمخيمات الفلسطينية لتحسين حياة الالجئين الذين يمثلون ثلث سـكان                
  )وام.(لمخيماتغزة ويعيش نصفهم في ا

  10/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

  رايات الفصائل تنتقل من الشوارع الي أسطح المنازل 
لم يخطر ببال اهالي قطاع غزة ان تنتقل رايات الفصائل الفلسطينية من شوارع وازقة القطاع  :من وليد عوض

ات والرايات الفصائيلية من الشوارع الي اسطح منازلهم بعد الحملة التي اطلقتها السلطة مؤخرا الزالة الشعار
وجاء رفع الرايات الفصائيلية علي اسطح منازل المواطنين هناك بعد ان قررت وزارة . واالماكن العامة

الداخلية واالمن الوطني بالتعاون مع البلديات ازالة كل الرايات الحزبية من الشوارع واألماكن العامة باستثناء 
  .العلم الفلسطيني

  10/9/2005 العربي القدس 
  

   أيلول11إحكام القبضة اإلسرائيلية أفرزتها تداعيات أحداث 
يشكل االستيطان إلى جانب وصف المقاومة باإلرهاب أحد القضايا األعمق بـروزاً خـالل              :  نادية سعد الدين  

ة التي أفرزتهـا    األربع سنوات الماضية كإحدى نواتج إحكام القبضة اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتل           
وبحسب األرقام التي يوردها مدير دائرة الخرائط خليل التفكجي فإن           .2001 أيلول سبتمبر    11تداعيات أحداث   

 . ألف مـستوطن   218 ألف وحدة استيطانية و    16االستيطان قد تعمق خالل األربع سنوات الماضية ليصل إلى          
ـ    وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية منذ        2600الغـد إلى أن سلطات االحتالل أقامت        وأشار التفكجي ل

ويندرج في ذات السياق استمرار سلطات االحتالل في بنـاء المرحلـة            . الحديث عن انسحابها من قطاع غزة     
 . رغم القرار األممي الصادر عن محكمـة العـدل الدوليـة           2002الثالثة من جدار الفصل العنصري منذ عام        

 حد اعتبار أن إطالق يد االحتالل في األراضي المحتلة وإمعانها في العـدوان              ويذهب سياسيون ومحللون إلى   
ويرى عضو اللجنة التنفيذية أسـعد       .تشكل أحد أبرز تداعيات أحداث سبتمبر التي ال تزال شاخصة حتى اآلن           

  .  عبد الرحمن أن تبعات تلك األحداث ال تزال مستمرة حتى اآلن بجوانب أكثر تعقيداً
تداعيات أحداث سبتمبر عند ذلك فقط بل تمتد لتشمل حد الربط بـين المقاومـة الوطنيـة وبـين                   وال تنحصر   

اإلرهاب وذلك بإدراج حركة حماس على قائمة اإلرهاب فيما صنفها االتحاد األوروبي فـي خانـة الـشبكات                  
   .اإلرهابية

  10/9/2005الغد األردنية 
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  نمهندسون فلسطينيون ينهون دورة تدريبية في عما
أنهى مهندسون فلسطينيون اول من امس في مركز تدريب تابع لنقابة المهندسـين االردنيـين دورة التخطـيط                  

 مهندسـا   27وقال مدير المركز محمد ابو عفيفة ان         . االقليمي وتخطيط الطرق  التي استمرت اسبوعا واحدا       
بعض البلـديات الرئيـسية فـي       ومهندسة مختصين في مجال التخطيط من العاملين في وزارة الحكم المحلي و           

وذكر ان برنامج الدورة اشتمل علـى محاضـرات حـول التخطـيط              .الضفة الغربية شاركوا في هذه الدورة     
سيناريوهات التخطيط االقليمي وطرق    ووالتنمية، ومبادئ رئيسية في التخطيط الحضري واستعماالت االرض،         

  .خططات االقليميةاعدادها، الى جانب أسس تصميم الطرق ومتطلباتها والم
  10/9/2005الغد األردنية 

  
  لبلدية غزة .. مناشدة السلطة صرف مساعدة مالية عاجلة

ناشد الدكتور ماجد ابو رمضان، رئيس بلدية غزة، السلطة الوطنية صرف مساعدة مالية عاجلة للبلدية حتـى                 
واوضح ابو رمضان في تصريح      .تتمكن من دفع رواتب موظفيها الذين لم يتسلموا رواتبهم عن الشهر الماضي           

 موظف يعيشون اوضاعاً اقتصادية صعبة نتيجة التأخر        1800صحافي، امس، ان موظفي البلدية البالغ عددهم        
في تسديد رواتبهم، خصوصاً مع بداية العام الدراسي الجديد واالحتياجات المترتبة عليه وقرب حلـول شـهر                 

  .ن مصاريف اضافية تثقل كاهل الموظفرمضان المبارك، وما يترتب عليه ايضاً م
  10/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  االسرى يطالبون حقهم المشاركة في انتخابات التشريعي 

 االسبوع الماضي من زيارة عدد من االسرى المحتجـزين فـي            ، بثينة دقماق  ،تمكنت محامية مؤسسة مانديال   
وطالـب   .حاميان نزيه ابو التـين وراتـب محيـسن        سجون عسقالن وهداريم وتلموند للنساء، حيث رافقها الم       

االسرى الذين تمت زيارتهم القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية والمجتمع الدولي واالتحاد االوروبي بالـضغط              
 كمـا عبـر     .على الحكومة االسرائيلية للسماح لهم بممارسة حقهم القانوني في التصويت وفي انتخاب ممثليهم            

النسحاب االسرائيلي من قطاع غزة كخطوة اولى نحو االنسحاب الـشامل مـن كافـة               االسرى عن فرحتهم ل   
االراضي الفلسطينية التي اجتاحتها اسرائيل خالل انتفاضة االقصى المباركة، مؤكدين على ضـرورة حمايـة               
 منجزات شعبنا والمحافظة على وحدته الوطنية واالسالمية وتجسيد اواصر الحـوار والـتالحم ونبـذ الفرقـة                
واالقتتال ووأد الفتن ووضع حد لحالة الفلتان وفوضى السالح التي من شأنها ان تسيء الـى حـضارة شـعبنا     

وبخصوص االوضاع االعتقالية في سجن عسقالن وكافة الـسجون االسـرائيلية، اكـد              .ونضاالته وتضحياته 
قضية االسرى المعـزولين  كما اثيرت  االسير عثمان مصلح مماطلة ادارات السجون في تلبية مطالب االسرى،         

وضرورة انهاء سياسة العزل التي تمارسها ادارات السجون، ووعد المدير ان يتم اخراج عدد مـن االسـرى                  
المعزولين من عزلهم الى االقسام، وتم بحث قضية االسيرات واالستجابة لمطالبهن والتي مـن اهمهـا وقـف                  

  .الزيارة وتحسين االوضاع المعيشية والصحية لهنسياسة التفتيش االستفزازي المهين والسماح لالقارب ب
  10/9/2005الحياة الجديدة 

  
  شارون يقر استعمال المدفعية الثقيلة في اعتداءات الجيش علي الفلسطينيين

كشف المحلل العسكري في معاريف عمير راببورت النقاب عن خطة عسكرية  :الناصرة من زهير اندراوس
وقال انه الي جانب . ما اسماه االرهاب الفلسطيني بعد االنسحاب النهائي من غزةاسرائيلية جديدة للتعامل مع 
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 اعداد خطة شاملة تفصل اعمال الدفاع ىخطة فك االرتباط فان الجيش االسرائيلي يعمل منذ اكثر من سنة عل
في تل ابيب وحسب المصادر االمنية . القيام بأعمال هجومية داخل القطاع وللجيش علي طول الحدود الجديدة،

التي سربت تفاصيل الخطة للصحيفة فان جيش االحتالل اعد اربعة سيناريوهات جديدة قد تنشأ بعد انسحاب 
واوضحت . هدوء، ارهاب محدود، ارهاب معزز وارهاب شديد وقاس: آخر جندي، والسيناريوهات هي

ق الفلسطينية بالمدفعية، اما الصحيفة ان شارون، صادق علي خطة موفاز، التي تسمح لالحتالل بقصف المناط
حالوتس، فقد قال انه يؤيد استعمال المدفعية الثقيلة ضد الفلسطينيين، ولكنه اقترح انه قبل البدء بالقصف علي 

  .االحتالل ابالغ المواطنين بترك بيوتهم لتقليل عدد االصابات في صفوفهم
ة او هجوم فلسطيني سيكون هناك رد وحسب المبادئ التي وضعها جيش االحتالل فان لكل عملية ارهابي

وقال ضابط كبير في الجيش االسرائيلي لمعاريف ان تجميد . اسرائيلي، ولكن هذا لن يكون بالضرورة عسكريا
 . اموال فلسطينية في اسرائيل هو ايضا رد فعل اليم

 10/9/2005القدس العربي  
 

  شارون يهنئ مبارك  
ن هنأه فيه بالفوز بوالية خامسة، وجاء اتصال شارون صباح أمـس            تلقى مبارك أمس اتصاال هاتفيا من شارو      

ان صادر عن مكتب شارون أن رئـيس        يوجاء في ب   .قبل االعالن رسميا في القاهرة عن نتائج تلك االنتخابات        
وزراء الكيان تقدم بالشكر لمبارك للدور اإليجابي الذي قامت به مصر مع الفلسطينيين خصوصا مـا يتعلـق                  

وأكد البيان ان شارون ومبارك اتفقا خالل االتصال         .ى تفاهم معهم حول الترتيبات األمنية في غزة       بالتوصل إل 
الهاتفي على مواصلة االتصاالت عن قرب، وتعظيم الجهود المشتركة بغرض العمل على تقدم العملية السياسية               

  ) ب.أ. (في المنطقة
  10/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
  سارته االنتخابات حال انشقاق شارون أعضاء ليكود يتوقعون خ

 نشرت هآرتس أمس استطالعاً جديداً للرأي أجري بين المنتسبين لحـزب الليكـود،              : فراس الخطيب  ،الناصرة
أظهر أن في حال انشقاق شارون عن حزب الليكود وتشكيله حزب مركز جديد، سيعيد الليكـود الـى مقاعـد                    

 في المئة أن ترشيح نتانياهو لرئاسـة الحكومـة وانفـصال          53. 5بحيث أفادت نسبة    . المعارضة في الكنيست  
 في المئة قالوا إن الليكود سيفوز بـالحكم مـن دون            27. 5شارون عن الحزب يعني نهاية حكم الليكود مقابل         

  . شارون
ونشرت يديعوت أحرونوت أمس استطالعا آخر أظهر أن غالبية مصوتي الليكود يؤمنون بـأن تقـديم موعـد                  

  . ابات الداخلية للحزب سيحدث انشقاقاً فيه وفقداناً لكرسي رئيس الوزراء في النهايةاإلنتخ
  10/9/2005البيان  

 
  من الترشح للبرلمان     أوكرانياً   إسرائيل تمنع 
ذكرت هاآرتس امس الجمعة أن إسرائيل بعثت رسالة إلى أوكرانيا طالبت فيها بمنع أسـتاذ                 : تل أبيب، د ب أ       

  . للسامية من الترشح لنيل عضوية البرلمان   امعة تصفه بأنه معاديورئيس ج
وأعلنت الصحيفة أن وزارة الخارجية االسرائيلية أوضحت لنظيرتها االوكرانية أن عدم إقدام كييف على اتخاذ                

 رئـيس   يجريهـا    من المرتقب أن     بظالله على الزيارة التي      تشوكين سيلقي    موقف صارم من االستاذ جورجي    
  . غضون شهرين   أوكرانيا إلى الكيان في
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وقالت هاآرتس إن تشوكين حول االكاديمية االقليمية الدارة االفراد خالل سنوات رئاسته الثالث لها إلى أكبـر         
   . أوكرانيا   مروج لمشاعر معاداة السامية في

  10/9/2005األيام البحرينية 
  

  ل عربية ومعاهدة سالم مع ليبيادو بعثات ديبلوماسية اسرائيلية الى خمس
 30انهت وزارة الخارجية االسرائيلية لوائحها الديبلوماسية الجديدة التي تتضمن نحـو             :لندن من حميد غريافي   

اسماً لسفير او قنصل حالي وسابق وموظف في السلك الديبلوماسي الخارجي برتبة مستشار سفير او سـكرتير                 
خمس بعثات ديبلوماسية صغيرة الحجم الى خمس دول عربية وخليجيـة            سيشكلون نواة    .اول او ملحق تجاري   

وكشفت اوسـاط   .قبل نهاية هذا العام بعدما فتح االنسحاب طرقات شارون في كل االتجاهات الى العالم العربي        
ت  السياسة امس عن ان هذه البعثا      ـمن التكتل النيابي اليهودي داخل مجلس العموم البريطاني النقاب في لندن ل           

الديبلوماسية االسرائيلية الخمس حتى االن المكون كل منها من ثالثة الى ستة ديبلوماسـيين سـتنطلق خـالل                  
االسابيع المقبلة الى ثالث دول خليجية والى كل من تونس والمغرب لالستقرار فيها بطرق هادئـة تبلـغ فـي                    

 وقالـت ان    ،رات العربية المتحـدة   بعضها مرحلة السرية كما حدث ابتداء من اغسطس الماضي مع دولة االما           
وكشفت االوساط البرلمانية اليهودية البريطانيـة النقـاب عـن ان            .ليبيا قد تكون الدولة السادسة على الالئحة      

بعيـد  , مفاوضات حثيثة وجدية يقودها سيف االسالم القذافي مع مسؤولين اسرائيليين كبار منذ ما يقارب العام              
 قد تكون في مراحلها النهائية االن القامة عالقات ديبلوماسية علنية           ،وي والكيميائي تخلي ليبيا عن برنامجها النو    

بين البلدين على اساس معاهدة سالم قد تكون اكثر وضوحاً وعقالنية من معاهدتي اسرائيل مع كل من مـصر                   
  .واالردن

تراليا تلعب ادواراً اساسـية فـي       وفيما اكدت االوساط البرلمانية البريطانية ان الواليات المتحدة وبريطانيا واس         
اقامة عالقات بين اسرائيل ودول عربية اعربت عن اعتقادها ان السلطة الفلسطينية نفسها وعلى رأسها عباس                
واعضاء بطانته يضغطون على اصدقائهم في الدول العربية بنفس هذا االتجاه اذ ان المباشرة فوراً في اقامـة                  

دولتهم الموعودة وتدفع بشارون الى ابداء ثقة أكد بالقيادة الفلسطينية الجديـدة            هذه العالقات ستسهل امامهم قيام      
  .في انها شريك حقيقي في مستقبل الدولتين الجارتين

 10/9/2005السياسة الكويتية 
 

  ثماني حاالت انتحار في إسرائيل 
 حالـة   26انتحار من أصل    عالجت منظمة زكا اإلسرائيلية، خالل األسبوع األخير ثماني حاالت          : ياسر العقبي 

جريمتي قتل وحادث عمل وحادث غرق وسقوط من ارتفاع وثالث حاالت وفـاة              اضافة الى    .وفاة غير طبيعية  
 .  غير طبيعية وثالث جثث في مرحلة تحلل

 9/9/2005 48عرب
 

  وزراء المالية العرب يدعون العادة تأهيل االقتصاد الفلسطيني 
الية واالقتصاد العرب الدول العربية امس إلى تقديم الدعم الالزم العادة تأهيل            دعا وزراء الم  :  د ب أ   -القاهرة  

كما طالب المجلـس باسـتمرار       .االقتصاد الفلسطيني وبشكل خاص قطاع البنية التحتية والمؤسسات الحكومية        
لهمجـي  العـدوان االسـرائيلي ا     تقديم الدعم العيني والمالي للشعب الفلسطيني من اجل صموده في مواجهـة             

وتحميل إسرائيل المسئولية المباشرة عن جميع الخسائر التي ألحقتها بكافة قطاعات االقتصاد الوطني الفلسطيني              
كما طالب المجلس إسرائيل بوقف بنـاء جـدار         . ومطالبتها بدفع التعويضات الالزمة عن طريق االمم المتحدة       
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 والخـاص   2000ة إلى تنفيذ قرار القمة العربية لعام         كما دعا الدول العربي    ،الفصل العنصري وإزالة ماتم بناؤه    
  .بإعفاء السلع والمنتجات الفلسطينية من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات االثر المماثل

  10/9/2005 الدستور
  

  مصر مستعدة لتقديم كل العون إلعادة إعمار غزة
ن مصر مستعدة لتقديم كل الدعم والعون للمساهمة فـي          أكد وزير التجارة الخارجية والصناعة ا        : ابتسام سعد 

 وقال الوزير إن هناك فرصا متعـددة ومجـاالت كثيـرة             , اعادة اعمار غزة بعد اكتمال االنسحاب اإلسرائيلي      
جاء ذلك خالل المباحثات المشتركة التي اجراهـا          . لتوثيق التعاون االقتصادي والتجاري مع السلطة الفلسطينية      

واتفق الجانبان علي عقد اجتماع للجنة من الخبـراء           . قتصاد الفلسطيني مساء أمس األول بالقاهرة     مع وزير اال  
 لوضع رؤية تفصيلية متكاملة لمستقبل العالقات االقتصادية بين مصر والسلطة           ،والمتخصصين خالل اسبوعين  

ن مدي امكانية استخدام ميناء العريش      وبحث الجانبا   . الفلسطينية في ضوء المتغيرات المحتملة في الفترة المقبلة       
  , لزيادة التبادل التجاري كما اتفقا علي أهمية تفعيل وتنشيط االتفاقات الثنائية بين الجانبين لزيادة التجارة البينيـة     

ودراسة انشاء منطقة صناعية في رفح يسهم فيها رجال األعمال المصريين والفلـسطينيين وتـشكيل مجلـس                 
كمـا    . وطلب الوزير الفلسطيني دعم مصر ومساندتها للعودة إلي السوق العربيـة   . ينيأعمال مصري ـ فلسط 

دعا إلي عقد اجتماع ثالثي بين وزراء التجارة واالقتصاد في كل من مصر واألردن وفلسطين لبحـث خطـة                   
 الترانزيت وانشاء   لتوثيق التعاون االقتصادي والتجاري واالستفادة من المناطق الحدودية المشتركة لزيادة تجارة          

  . مشروعات مشتركة
  10/9/2005األهرام المصرية 

  
  بلدية القدس ترفض إزالة النفايات 

استنكرت لجنة تطوير حي رأس خميس شمال شرق القدس رفض المسؤول في دائـرة الـصحة اإلسـرائيلية                  
ـ                ،ة تنظيـف النفايـات    تسيون شتريت تنظيف النفايات من الحي بإدعاء أنها غير قانونية وقد فوجئ رئيس لجن

جميل صندوقة برد شتريت هاتفياً بأن المنطقة غير قانونية رغم وجودها ضمن حدود مدينة القدس منـذ نحـو                   
تتلقى المنطقة أدنى الخدمات مـن      لم  أربعين عاماً ويلتزم سكانها بدفع ضريبة األرنونا والمياه والنفايات، بينما           

وأصـيب بـسبب تـراكم    .  النفايات وشبكات المجاري وغيرهـا     البلدية كإضاءة الشوارع واألرصفة وحاويات    
  .النفايات عدة أطفال من الحي باألمراض ولسع الحشرات

  10/9/2005االتحاد االماراتية 
  

  فلسطين في مهرجان بصرى الثقافي  
، شاركت فعاليات ثقافية شعبية فلسطينية في مهرجان بصرى الدولي الثامن عشر، الذي أقيم في سوريا أخيـراً                

وذكرت الوزارة فـي بيانهـا، أن       .  استجابة لدعوة من القائمين على المهرجان      ،بعد أن رشحتها وزارة الثقافة    
نظيرتها السورية قدمت لها عدداً من المنح في مجاالت الموسيقا والمسرح، ليستفيد منهـا عـدد مـن الطلبـة                    

  .الفلسطينيين
  10/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
  نشاطات للمحافظة على الثقافة الفلسطينيةالدعوة إلى تفعيل ال

أوصى إعالميون ومختصون بتفعيل النشاطات الالمنهجية المواجهة لـسياسات االحـتالل،           :  خليل الشيخ  -غزة
  .والمحافظة على الذاكرة والثقافة الفلسطينية، داخل الجامعات والمعاهد
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اآلخرين، واتباع أسلوب التسامح، مؤكدين أهميـة       وطالبوا باعتماد الحوار الديمقراطي الذي يستند إلى احترام         
استقاللية الجامعات ووقف تدخل األجهزة األمنية، وتحديد أدوار العـاملين، الطـالب وااللتـزام بهـا داخـل                  

جاء ذلك خالل مؤتمر بعنوان التعليم في فلسطين نظمه مركز رام اهللا لدراسـات حقـوق                 .المؤسسات التعليمية 
  .ع الديمقراطية واإلدارة السليمة في مؤسسات التعليم الفلسطينيةاإلنسان، ختاماً لمشرو

 10/9/2005األيام الفلسطينية 
  

  قوات مصرية بدأت باالنتشار في فيالدلفي 
 قالت االذاعة االسرائيلية ان قوات من وحدة حرس الحدود المصرية بدأت تنتشر صباح اليـوم علـى طـول                   

  .شريط فيالدلفي الحدودي
  10/9/2005 48عرب

  
   يدعو الى تعزيز دور السلطة الفلسطينية  االرنملك
 اعتبر عبداهللا الثاني في مقابلة مع القناة االولى في التلفزيون االسرائيلي السلطة الفلسطينية : بترا– عمان

وقال المطلوب منا جميعا سواء االردن ام اسرائيل او المجتمع الدولي  .شريكا حقيقيا لصنع السالم مع اسرائيل
وقال ان  .تعزيز دور هذه السلطة النه سيكون هناك متطرفون من كال الجانبين يسعون لعرقلة المسيرة السلمية

العملية السلمية في نهاية المطاف هي ماذا يمكن ان نقدمه الطفالنا، فكم من االمهات سواء كن فلسطينيات او 
غة حياة امنه ومستقبل مشرق للشعوب في اسرائيليات او عرب عانين جراء هذا الصراع والجميع يرغب بصيا

لقد عرضنا ارسال هذه : وردا على سؤال حول ارسال قوات بدر الى االراضي الفلسطينية، قال .منطقتنا
القوات المدربة في االردن في محاولة لمساعدة الفلسطينيين وايجاد بيئة امنه للشعب الفلسطيني، ولكن هذا 

وفي . ت حقيقة ان البعض في المعسكر الفلسطيني لم يكن متحمسا لذلكاالمر لم يلق استحسانا وقد اكتشف
الملك معرض اجابته على سؤال حول معارضة اسرائيل مشاركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني قال 

 .انه بالعودة للتاريخ هناك العديد من المجموعات التي كانت تحمل السالح وانتقلت للعمل السياسي: عبداهللا
اعتقد انه اذا ما اريد المضي قدما فانه سيأتي يوم عليك فيه االنضواء تحت المظلة السياسية، فهذا : فواضا

ان الصراع المسلح لم يحقق امرا ايجابيا، فقد خسرنا سنوات كثيرة : اضافو.. شأن سياسي فلسطيني داخلي
عترف باسرائيل وترفض نزع وردا على سؤال حول الخطورة من مشاركة حماس طالما انها ال ت .من الفوضى
 .. فقد تحركوا بهذا االتجاه،اذا نظرنا الى الطريقة التي عمل بها الجيش الجمهوري االيرلندي: سالحها قال

لذا اعتقد انه في نهاية المطاف .. وعلى سبيل المثال حزب اهللا يمثل عنصرا اساسيا في الحياة السياسية اللبنانية
ان لدينا مشاريع ثالثية : وفيما اذا كان هناك تنسيق بين االردن واسرائيل قال .ستسير االمور في هذا االتجاه

 البحر االحمر الذي يستفيد منه االردنيون والفلسطينيون -مشتركة هامة مثل مشروع قناة البحر الميت
  .واالسرائيليون وامل ان يتم تنفيذ هذا المشروع في اقرب وقت

10/9/2005 الدستور  
 

  حوار مع نواب لحماس     أي   واشنطن ترفض
  اتصال بممثلين لحركة حماس قد   أعلن البيت االبيض امس رفضه المسبق اجراء اي  : اف ب  -  واشنطن

مجموعة    معتبرا ان هذه الحركة تظل   الفلسطينية،   االراضي   االنتخابات التشريعية المقبلة في   يفوزون في 
  حماس مجموعة ارهابية   فرد جونز ان   ل المتحدث باسم مجلس االمن القوميوقا  . نظر واشنطن   في   ارهابية

  .يجب ان تسلم سالحها وتنبذ العنف 
10/9/2005األيام البحرينية   
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 واشنطن تذكّر إسرائيل بتعهداتها في إزالة المستوطنات 
مس إن الواليات المتحدة تتوقع أعلن السفير االميركي لدى إسرائيل ا: أ ف ب ،د ب أ. بلعين . القدس المحتلة 

. من الدولة العبرية الوفاء بالتزاماتها والبدء في إزالة النقاط االستيطانية غير المرخصة في الضفة الغربية
لقد سجل هذا كتابة من . وأوضح كيرتزر لالذاعة اإلسرائيلية ما زلنا كدولة نتوقع أن تفي إسرائيل بالتزاماتها

وأضاف أن واشنطن , ارون إلى مستشارة االمن القومي في حينه كوندوليزا رايسالمستشار الخاص آلرييل ش
وقال رسالة دوس فايسغالس قبل عام ونصف العام تشير . تحلت بالصبر ولم تشهر بندقية في رأس إسرائيل

  . إلى أننا نتحلى بالصبر
  10/9/2005البلد اللبنانية 

 
 الوفد الفرنسي قادم األربعاء إلى المخيمات 

نفى فرنان دويل رئيس جميعة توأمة المدن الفرنسية مع المخيمات الفلسطينية أن يكون السفير الفرنسي في 
لبنان برنار ايميه قد منع وفده من المجيء الى لبنان، موضحا ان السفير اكتفى بالنصح بالحذر بسبب الظروف 

بغية التعريف بمشكلة الالجئين حيث أن دويل االمنية، وتقوم الجمعية بحمالت دعائية كثيرة في المدن الفرنسية 
يؤكد ان الكثير من االوروبيين ال يعرفون لالسف بوجود هذه المخيمات ومشاكلها من فلسطين الى االردن 
فلبنان، ولذلك عملنا حتى االن في معظم هذه المخيمات ونستعد لتوسيع نطاق عملنا قدر االمكان وان اهتمامنا 

وعن سبب اهتمامه . عمار دولتهم في المستقبلإلى قناعتنا بان هؤالء هم الذين سيعيدون بتربية االطفال يعود ا
 . سنة، يكتفي دويل بالقول الن فلسطين في دمي20الشخصي بهذا الموضوع منذ اكثر من 

10/9/2005السفير    
 

 أوروبيون وأميركيون من أجل صبرا وشاتيال 
كية العربية ضد التمييز قوامه عرب وأميركيون للمشاركة في يصل اليوم الى بيروت وفد من اللجنة األمير

وسينضم هذا الوفد الى الوفود األوروبية األخرى القادمة من ايطاليا . إحياء ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال
. 11/9/2005وفرنسا والمانيا للغاية نفسها، والتي سيتوالى وصولها الى بيروت ابتداء من األحد الواقع فيه 

، التاسعة صباحا، ستنطلق مسيرة شعبية من أمام السفارة الكويتية الى مقبرة شهداء صبرا 16/9/2005وفي 
وشاتيال لوضع أكاليل من الزهور عليها، ويعقب ذلك مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة اللبنانية في الساعة 

  .الحادية عشرة
10/9/2005السفير    

 
 ستراتيجي الصيني إسرائيل لم تكن تدرك التهديد اال: أميركا

اعتبر السفير االميركي المنتهية واليته في اسرائيل، دان كيرتزر، امس ان قيام الدولة العبرية ببيع الصين 
  أ ب. اسلحة، ناجم فقط عن سوء فهم للتهديد االستراتيجي الذي تمثله بكين بالنسبة الى واشنطن

10/9/2005السفير    
 

   العالمية مهد لدخول منظمة التجارةتالسعودية 
تمتنع السعودية عن مقاطعة شركات أمريكية لها عالقات تجارية مع إسرائيل، وفقمـا تقـرر فـي                 :  الوكاالت

 إلى منظمة التجارة العالميـة      هاالواليات المتحدة تمهيداً إلنضمام   مع   التوقيع عليه يوم أمس،      ىاألتفاق الذي جر  
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 دولـة   148منظمة في العالقـات مـع       الصياع إلى قوانين    ويفرض اإلتفاق على السعودية اإلن     .في نهاية العام  
وقالت مصادر إسرائيلية أن توقيع اإلتفاق حظي بانتقادات من قبل عناصر مؤيدة             . إسرائيل مضمنهمن  عضاء،  أ

يباك، أنه ما كان يجب على الواليات المتحـدة توسـيع           أالإلسرائيل في الواليات المتحدة، وقال الناطق بلسان          
لتجارية مع دول تعمل على إفشال سياستها في الشرق األوسط وتسيء إلى المبادئ األساسية لمنظمة               أولوياتها ا 
  .التجارة

10/9/2005 48عرب  
 

  حماس انشأت توازنا للرعب في القطاع 
 عمير ربابورت

ا ولكن ستبقي اسئلة كثيرة مفتوحة بصدد مرحلة م. بعد أقل من اسبوع سيغادر آخر جندي اسرائيلي قطاع غزة
رئيس الوزراء ووزير الدفاع وأطراف سياسية اخري لم . بعد فك االرتباط حتي بعد اغالق حاجز كيسوفيم

وبالرغم من ذلك كان هناك من حذروا من الثقوب في خطة فك االرتباط في . يكثروا من التطرق الي المسألة
لو قبل عقد من الزمن بأنه قطعة المداوالت المغلقة بإيحاء من تصريحات ايهود باراك الذي وصف اتفاق اوس

 .جبن سويسرية مليئة بالثقوب 
هذه الخطوة تنطوي علي . نحن نخرج من القطاع مع بقاء اسئلة كثيرة غير محلولة: مصدرا أمنيا يعترف

مخاطر غير قليلة، لن يكون باالمكان الرد علي بعض االسئلة المطروحة علي المحك إال في غضون االشهر 
  .القريبة 

  الحدود؟أين
هدف اخالء شمالي القطاع كان الحصول علي اعتراف دولي وفلسطيني بأن اسرائيل لم تعد تسيطر علي 

يتبين أن . القطاع، رغم أننا دمرنا المستوطنات الثالث إال ان الفلسطينيين ما زالوا يطرحون المطالب
. ، مستشار بنيامين نتنياهو السابقمستوطنات التماس الشمالية كانت ضحية عدمية ، يدعي الدكتور عوزي أراد

 .في جهاز الدفاع يخشون من أن التنظيمات االرهابية ستستغل نتيف هعسرة لتبرير اطالق النار بعد االنسحاب
كل االتفاقات مع الفلسطينيين منذ اوسلو تتحدث علي أن علي اسرائيل ان تنسحب حتي الخط الذي اتفق عليه 

االدعاء الفلسطيني بأن منطقة شمالي . لب الفلسطيني غريبا، يقول اريئيليمع المصريين، ولذلك يعتبر المط
 . القطاع تعود لهم مدحوض، أضاف وزير الخارجية سلفان شالوم، أبو مازن يلعب بالنار 

 من أين الدخول؟
تتواصل االتصاالت بين اسرائيل والفلسطينيين لتحديد اجراءات الدخول والخروج من مصر الي السلطة 

حسب ما يلوح في األفق ستدخل البضائع من مصر الي القطاع عبر معبر نتسانا في . سطينية وبالعكسالفل
النقب الغربي، أما الناس فسيمرون عبر معبر حدودي سيقام سريعا في االيام القريبة في مثلث الحدود في كيرم 

بإفساح المجال للعبور بين اسرائيل ستكون ملزمة خالل نصف سنة . ولكن هذه التسوية مؤقتة فقط. شالوم
شارون يتحفظ من الوجود االوروبي ويري في ذلك . مصر وغزة عبر رفح من دون رقابة اسرائيلية مباشرة

اسرائيل تعارض ايضا بناء مطار فلسطيني في الدهنية علي شاكلة اوسلو، ولكنها وافقت علي . سابقة خطيرة
 .سنواتبناء ميناء بحري في غزة ليبدأ العمل خالل ثالث 

 هل انتهي االحتالل فعال؟
هذا هو سبب . اسرائيل معنية بالحصول علي االعتراف الدولي بأنها لم تعد مسؤولة عما يحدث في قطاع غزة

العالم لن . موافقتها علي فتح الميناء، وستضطر في نهاية المطاف الي فتح معبر حر بين مصر وقطاع غزة
من الناحية . طالما لم يكن هناك معبر حر للقطاع ومنه) انهاء االحتالل (يعترف بانتهاء المسؤولية االسرائيلية
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االخري عندما يكون لدي قطاع غزة ميناء بحري ومعبر بري حر ستجد اسرائيل صعوبة في منع تهريب 
 .الوسائل القتالية بعيدة المدي ودخول عناصر ارهابية دولية الي القطاع

 عاما من االحتالل ليس من 38 للخالص من قطاع غزة، ولكن بعد خطة فك االرتباط سوقت كطريق سريع
في المداوالت االولي لم يرغب . الممكن تجاهل االرتباط االعتمادي االقتصادي شبه المطلق علي اسرائيل

شارون بسماع امكانية مواصلة العمال الفلسطينيين العمل في اسرائيل بعد فك االرتباط، ولكنه يدرك جيدا أن 
لذلك سيواصل العمال الغزاويون الحصول علي . الفقر في القطاع سيزج بالفلسطينيين نحو أذرع حماستزايد 

  .  ألفا20عددهم اليوم . تصاريح عمل في اسرائيل في االشهر القريبة علي األقل
حت اسرائيل أوض. ولكنها قضية ثقيلة الوزن. عبارة خريطة الطريق اختفت في اآلونة األخيرة من لغة الحوار

ان خريطة الطريق لن تكون سارية المفعول طالما لم ينتزع الفلسطينيون سالح الفصائل االرهابية، ولكن 
من الخريطة حيث يتوجب علي اسرائيل ) ب(اوروبا تقبل الموقف الفلسطيني القائل أننا قد وصلنا الي المرحلة 

 .االنسحاب من مناطق اخري في الضفة الغربية
لحكم الحقيقي، تعطي السرائيل وللفلسطينيين مهلة زمنية لهضم عملية فك االرتباط الواليات المتحدة، ا

مصادر أمنية وسياسية قدرت في مداوالت مغلقة بأن فترة عدم ممارسة الضغوط علي اسرائيل . الدراماتيكية
 الثاني ستتواصل حتي ما بعد انتهاء االنتخابات التي ستجري في الســـــلطة الفلسطينية في شهر كانون

حينئذ يتوقعون أن يتبني .  فقط وربما في أقصي االحوال الي ما بعد االنتخابات االسرائيلية2006يناير 
في الجيش االسرائيلي . االمريكيون ايضا موقف الفلسطينيين بوجوب تقدم اسرائيل خطوات أخري الي األمام

 ارتباطها عن مناطق اخري في الضفة ضغط دولي ثقيل علي اسرائيل لفك: يستعدون لسيناريوهين محتملين
 .الغربية، أو موجة ارهابية تتعاظم في يهودا والسامرة خصوصا اذا وصلت خريطة الطريق الي طريق مسدود

قدر أقل من . إذ حذر من إدخال القوات المصرية الي الحدود بين مصر والسلطة الفلسطينية وفقا لالتفاق
هذا المحور .  كيلومترا الموجودة عند رفح13فيا أطول بكثير من الـ االهتمام كُرس لحقيقة أن محور فيالدل

 . كيلومترات، من كيرم شالوم وحتي ايالت206يمتد في الواقع الي مسافة 
في جهاز الدفاع يخشون بأن ال يفي المصريون بوعودهم بعد انسحاب اسرائيل من المحور في منطقة رفح، 

هناك توقع بأن . ولكن ليس هذا خوفهم الوحيد. الفلسطينية علي مصراعيهاوان تُفتح الحدود بينهم وبين السلطة 
تزداد عمليات التسلل الي اسرائيل في االشهر القريبة عبر محور رفح في منطقة النقب، في المقطع البعيد عن 

قد تكون لمصر مصلحة خفية في غض طرفها عن دخول المخربين عبر هذه المنطقة حتي تقنع . قطاع غزة
الجهات االرهابية قد تتسلل ايضا من قطاع غزة نحو . ائيل بأن تسمح لها بنشر قواتها المحسنة هناك ايضااسر

سيناء لتدخل اسرائيل بعدئذ عبر الحدود الطويلة في النقب بين مصر واسرائيل، وذلك لاللتفاف علي الجدران 
 .بصورة مطلقةالمحيطة بالقطاع ، ومن المشكوك فيه أن يتمكن من سد الثغرات هناك 

خالل محادثات التنسيق التي جرت حتي اآلن لم يتم البحث في امكانية قيام الفلسطينيين بالسماح لمئات آالف 
عدم في اسرائيل يعولون علي وجود مصلحة للمصريين ب. الالجئين خصوصا من لبنان بالقدوم الي قطاع غزة

ر سيصعب جدا في المستقبل منع مرور الالجئين الي هذا االم. السماح بتدفق الالجئين الي ساحتهم الخلفية
االمر الذي سيغير التوازن الديمغرافي في المساحة مناطق يهودا والسامرة اذا انسحبت اسرائيل منها ايضا، 

 . الواقعة بين النهر والبحر
. الضفة الغربيةالمسألة غير المحلولة االخري هي مسألة العالقة بين قطاع غزة بعد االنسحاب وبين مناطق 

الفلسطينيون طلبوا معبرا بريا، بينما مال القائم بأعمال رئيس الوزراء، شمعون بيريس، الي الموافقة علي شق 
إال ان شارون استخدم الفيتو علي هذه الفكرة، والحل الوحيد المطروح اآلن . طريق تحتي يربط بين المنطقتين

اس والبضائع بين الضفة الغربية وغزة من دون القدرة علي علي المحك هو بناء سكة حديد تسمح بحركة الن
 .التوقف في الطريق
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كيف سيرد الجيش االسرائيلي عند اطالق أول صاروخ قسام نحو النقب بعد االنسحاب؟ استعدادا لفك : مسألة
. نييناالطالق باتجاه اسرائيل بعد كل مساس بالفلسطي: االرتباط حاولت حماس انشاء ما يشبه توازن الرعب

 والمح بأن اسرائيل سترد من خالل اطالق ،لدينا راجمات ايضا: رئيس هيئة االركان دان حلوتس صرح
قادة تصريحاته هدفت الي إخافة الفلسطينيين، ولكن كبار . مدفعياتها اذا ُأطلقت صواريخ القسام بعد فك االرتباط

ها ليست منطقية بالضرورة وانها مستعدة جهاز األمن يعرفون أن حماس برهنت في السابق علي أن اعتبارات
 . المتصاص كل رد اسرائيلي تقريبا

اسرائيل قررت تسليم الفلسطينيين صالحيات مدنية في مناطق الضفة الغربية التي تم اخالؤها خالل فك 
من ولكن ) المنطقة ج ( صحيح أن المنطقة ستبقي تحت السيطرة األمنية االسرائيلية بصورة رسمية . االرتباط

سيكون من . دون مستوطنات وقواعد عسكرية سيصعب علي الجيش االسرائيلي تجسيد مسؤوليته األمنية
 .األصعب أكثر الدفاع عن المستوطنات المتبقية في شمالي الضفة والتي تحولت الي جيوب معزولة

 9/9/2005معاريف 
  10/9/2005القدس العربي 

  
  غياب المعايير في التجمع الصهيوني 

  د الوهاب المسيري    عب. د
 الـسلطة   –المقاومة  : الوجدان اإلسرائيلي، كما هو متوقع، منشغل إلى حد كبير بما يحدث في فلسطين المحتلة             

ومع هذا توجد مشاكل داخلية تـؤرق       . إلخ، فهي قضايا تمس وجوده    ...  االستيطان والمستوطنون  –الفلسطينية  
تي تؤدي إلى غياب المعايير والقيم العامة التي تتجاوز رغبـات           مضجعه من أهمها انتشار النسبية األخالقية ال      

وقد ورد في إحدى    . األفراد ونزواتهم وشهواتهم، وهو غياب يعبر عن نفسه في ظواهر عديدة من أهمها الفساد             
 5نقـال عـن مقـال أنطـوان شـلحت           " أصبحنا مثل سدوم  : "موشيه نجبي (الدراسات الصادرة في إسرائيل     

  : بعض أشكال الفساد في التجمع الصهيوني)  مدار-مشهد اإلسرائيلي  في ال2005أغسطس
ويبدو أن كثيرا من اإلسرائيليين يعملون فـي تجـارة الرقيـق            ( تجار نساء يتجولون بسبب تهاون المحاكم،        -

  ).األبيض، حتى أن لغة القوادين في أمستردام توجد فيها كلمات عبرية كثيرة
 في وضح النهار، والساسة الذين يتم انتخابهم بهذه الطريقة هم الذين يشرعون              لوائح المرشحين للكنيست تباع    -

  .القوانين
 مسؤولون كبار يستغلون مناصبهم لتحسين وضعيتهم ووضعية المقربين منهم ويحاولون الوصول إلى القمة،              -

  .دون حسيب أو رقيب
امي حياة جنـودهم أو اسـتغلوا جنـسيا          القضاء العسكري يمنح حصانة للقادة الذين أهدروا بإهمالهم اإلجر         -

المحظيات هذه المكانة فيتـصرفن بـدون أي اكتـراث بـالقوانين            / تستغل بعض المجندات  . (المجندات اإلناث 
   .العسكرية

وقد أعطانا هيرش جودمان صورة واضحة وطريفة لهذا الفساد في مقال له نشر في مجلة جيروساليم ربورت                 
رفت أن إسرائيل تواجه مشاكل حقيقية حين رأيت جودي شالوم زوجة وزيـر       ع: يقول الكاتب ) 2005 مايو   6(

الخارجية سيلفان شالوم وقد صاحبت زوجها في زيارة رسمية لمصر العام الماضي وقد ارتدت بنطلون جينـز                 
ضيقاً إلى درجة أنني تصورت أنها لن تنجح في الهبوط على سلم الطائرة، كما أنها كانت ترتدي بلـوزة لـم                     

  ! كتفها فحسب، بل كشفت من جسدها أكثر مما يمكن ألي شخص أن يحب أن يراهتكشف
ويالحظ أن السيد وزير الخارجية يعين في كل وظيفة خالية رجاال من أتباعه، مما يعني أنهم كلهم من رجـال                    "

شخاص أو لعلهم بعض األ . نعم، مثل هؤالء الحمقى الذين سمحوا لزوجته أن ترافقه إلى مصر وهي شبه عارية             
ومن ضمن هؤالء ديفيد أدمون الذي عين سفيراً إلسرائيل في المجر، حيـث             . الذين لهم نفوذ في حزب الليكود     
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الخاص به حتى يمكنه أن يدفع الديون التي تراكمت         " البيزنس"أهمل مهامه السياسية وكرس وقته تماما ألعمال        
  !.عليه

خذ على سبيل المثال حالة إيلي إيفين الـذي         . ذ الجنسي وغياب المعايير يظهر بشكل متبلور في إشكالية الشذو       
 فـصل   1983في عام   .  عاما وهو ضابط متقاعد ويعمل أستاذا للكيمياء في إحدى الجامعات          62يبلغ من العمر    

إيلي إيفين من الجيش وجرد من رتبته باعتباره ضابط احتياط، حينما عرف أنه يعيش مع صديقه وأنـه شـاذ                    
 اإلسرائيلي اتخذ موقفا مؤيدا له واتهم المؤسسة العسكرية بالتميز العنـصري، وبالفعـل              جنسيا، ولكن اإلعالم  

ويوجـد اآلن   . رضخت المؤسسة وأصدرت تعليمات بعدم التمييز ضد الشذاذ والسحاقيات من الجنود والضباط           
ورات في كل   في القوات المسلحة اإلسرائيلية جنود وضباط شذاذ، يعلنون عن هويتهم، يتحركون بدون أي محظ             

  .وقد عرض في إسرائيل فيلم عن قصة حب بين جنديين من نفس الجنس. أسلحة الجيش اإلسرائيلي
ولم تنته القصة عند هذا الحد فقد رشح إيلي إيفين نفسه للكنيست ونجح في االنتخابات وتلقـى العـشرات مـن           

، وهـو أسـتاذ إعـالم فـي         ) عاما 42البالغ من العمر    (وقد قاد حملة هو ورفيقه أميت كاما        . خطابات التهنئة 
الجامعة، للدفاع عن حقوق الشذاذ، ورفع دعوى على الجامعة للحصول على الحقوق والعالوات التي يحـصل                

وبعد ذلك تبنى الزوجان شابا في      . وقد تمت تسوية القضية مع الجامعة خارج نطاق القضاء        . عليها المتزوجون 
  ). 2002 أكتوبر 16النيويورك تايمز (نه شاذ جنسيا سن السادسة عشرة كانت عائلته قد رفضته أل

حسبما جـاء    (2004 سبتمبر   21وقد ذهب الرفيقان إلى كندا حيث عقد زواجهما بشكل رسمي في تورنتو في              
وعند عودتهما إلى الدولة الصهيونية،     . لصديقين من أصدقائهما  " جنسمثلي"كما كانا شاهدي زواج     ) في هآرتس 

ـ قررا أن يعقدا احتفا    ، كما قررا أن يقدما شكوى إلى المحكمة العليا يطلبان فيها أن تعترف الدولة              "زواجهما"ال ب
الصهيونية رسميا بزواجهما، وأن تطلب المحكمة من وزارة الداخلية التي رفضت االعتراف بزواجهما الرسمي              

ا الرسمي يـشكل خرقـا      وقد ذكر المدعيان المحكمة أن عدم االعتراف يزواجهم       . في كندا، أن تراجع قرارها    
  . للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل وانتهاكا لحقوق اإلنسان

من صديقه، وقد تم الـزواج فـي        " آرثر فنكلشتاين "منذ شهرين عن زواج     " نيويورك تايمز "وقد كشفت صحيفة    
آرثـر  "و. واج سابق ، ولم يحضره سوى عدد قليل من أصدقاء وأقارب وأبناء الرجلين من ز            "فنكلشتاين"منزل  

من أهم الشخصيات في المؤسسة السياسية اإلسرائيلية، فقد كان مستشار الدعاية االنتخابية لنتنيـاهو              " فنكلشتاين
  .وشارون

في تصوري أن السبب الحقيقي لغياب المعايير هو تآكل األيديولوجية الصهيونية التي أسست الدولة والتي كانت                
والتي كانت تهيمن علـى     " اشتراكية"فقد تآكلت المؤسسات المختلفة التي يقال لها        تزعم أنها عمالية واشتراكية،     

وتحول االشتراكيون القدامى إلى مـا يـشبه المـديرين          . الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية في إسرائيل     
 الغربية، زادا وضوحا    كما أن الطبيعة االستعمارية للدولة الصهيونية، وتحالفها مع اإلمبريالية        . ورجال األعمال 

وقد أدى هذا إلى تآكل الديباجات الصهيونية التي تحاول أن تبرر وجود المستوطنين في منطقة خارج                . وذيوعا
كما أن مفهوم الشعب اليهودي الواحد، الذي يشكل اللبنة األساسية في األيديولوجيـة           . أوروبا ترفضهم وتقاومهم  

ام يهود العالم عن الهجرة إلى فلسطين المحتلة، ومـع تفـاقم الـصراع             الصهيونية، قد تآكل هو اآلخر مع إحج      
! الديني العلماني، ومع العجز عن تعريف من هو اليهودي في دولة تستمد شرعيتها من ادعائها أنهـا يهوديـة                  

وفي غياب إطار أيديولوجي ومشروع قومي، عادة ما ينغلق اإلنسان على نفسه ويبحث عن صالحه الشخـصي          
  .واستشراء الفساد" الصالح العام" ذلك انتشار النسبية األخالقية وغياب المعايير وسقوط اإليمان بـوينتج عن

  10/9/2005االتحاد االماراتية 
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