
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
  

      الصفحة
     :ية الرئيسااألخبار
  3  الفلسطينيون يستعدون لالنتخابات المحلية .1
    

    :السلطة
  4  رفض فلسطيني للتدخل في االنتخابات التشريعية .2
  4  في مراسم تسلم غزةالفلسطينيون يلغون مشاركتهم  .3
  4  السلطة تتسلم رفح وال تشغله .4
  5  قريع يبحث مع لجنة المتابعة قضايا سياسية .5
  5   بعد االنسحابلماوزراء الخارجية أجمعوا على قضايا : شعث .6
  5  سراح الصحفي االيطاليإطالق .7
  5   يتهم االجهزة االمنية بتسهيل الجريمة عرفاتمنهل .8
  6  سنضغط من أجل وقف االستيطان وبناء الجدار: القدوة .9
  6  إسرائيل تعد مقالب إعالمية للفلسطينيين .10
  6  توجه نحو مستوطنةال من متظاهرين تمنعالشرطة الفلسطينية  .11
  7  كل ما ُأشيع عن مخاطر صحية لدي كان محض افتراء: دحالن .12
  7   لحسابهم الخاصغزةمتنفّذون يسرقون رمال  .13

  
    : المقاومة

  7   االنسحابدمشعل يشدد على استحققات ما بع .14
  7  مصر واألردن بترسيم حدودهما مع فلسطين أطالب: أبو حامد .15
  8  حماس تنفي انها تحرض الجماهير على دخول المستوطنات .16
  8  يفاء بوعودهاشهداء االقصى تطالب السلطة باال .17

    
    :األرض، الشعب

 132  العدد -   11/9/2005: التاريخ



 

 2

  8  التجمع الوطني المسيحي يحذر من مثيري الفتنة .18
  8  قوات اإلحتالل تنفذ حملة إعتقاالت في الضفة .19
  8  متطرفون يهاجمون طالبات وسط مدينة الخليل .20
  9  االحتالل يواصل اغالق حاجزي المطاحن وابو هولي .21
  9  بيوت الدهنية اسرائيل تهدم .22
  9  أنقاض المستوطنات تسببت في كارثة بيئية .23
  9  سمم األراضي الزراعية في غزة قبل االنسحاباالحتالل  .24
  9  مشاهد إرشادية حول االنسحاب على الفضائية الفلسطينية .25
  10  فلسطينيات يتظاهرن ضد القتل باسم شرف العائلة .26
  10  طالب بالعمل على استعادة األمالكتالمؤسسات االرثوذكسية  .27
  10   موظفاً دولياً في عمان والقدس45األونروا تمدد إقامة  .28
  10  منظمة إغاثية وحقوقية تركية تدعم أيتام وفقراء جباليا .29
  10  الفلسطيني إشارات أميركية ونقاش جدي حول السالح .30
  11  للطلبة الفلسطينيين بااللتحاق بمدارسهاألردن يسمح  .31
  11  ستقبل وفودا نقابية عربية بعد االنسحابسياتحاد العمال  .32
  11  اصابة عدد من االسرى خالل اقتحام لزنازين المسكوبية .33
  12   ! إلى التحقيقالشاباك يعيد األسير ناصر عويص .34
  12 رفض إجراء عملية ألسير مهدد بفقد بصره ياالحتالل .35

    
    :الكيان اإلسرائيلي

  12   حكومة شارون تقرر االبقاء على الكنس في قطاع غزة .36
  13   االنسحاب من قطاع غزة سيتم الليلة .37
  13    حزب العمل يحسم اليوم موعد انتخاب رئيسه .38
  13  كتلة إستيطانية جديدة في النقب .39
  13  قوات االحتالل تستبدل مواقعها الثابتة بأخرى محمولة  .40
  14    آالف منزل فلسطيني في القدس6االحتالل يقر هدم  .41
  14  الليكود نهاية حكم الحزب منانسحاب شارون .42
  14  ال محادثات سالم ما لم تسيطر السلطة على غزة: بيريس  .43
  14 غزة شارون سيدعي في االمم المتحدة انتهاء احتالل قطاع  .44
  14  نصف مليون اسرائيلي ينالون الغذاء من الجمعيات .45
    

    :اقتصاد
  15   خمسة أبراج هوائية لالتصاالتىاالحتالل أبق :صيدم .46
  15  مصر وفلسطين تدرسان إنشاء منطقة صناعية في رفح .47
  15  مليون شيقل عائدات مديرية المعادن الثمينة1,6 .48
   



 

 3

    :عربي، إسالمي، دولي
  16   آن أوان التداول حول القدس: ونسوولفن .49
  16  سليمان في غزة اليوم لبحث قضية المعابر  .50
  16  ألسد يستقبل ممثلي الفصائل الفلسطينية بشار ا .51
  16  جهات أوروبية تمّول مشروعاً صهيونّياً ينهب أراٍض فلسطينية .52
  16   محكمة تركية تفِرج عن شاٍب فلسطينّي .53
  17  تركيا توفر الغطاء الدبلوماسي السرائيل .54

    
    :تحقيقات ومقاالت

  17  عبد اهللا عواد ...االغتيال .55
  18  فتح تواجه تحديات قد تفقدها السلطة .56
  19  مخيمر أبو سعدة …ساعة حماس والخيارات المتاحة .57
  21 نادر الغول… أين ؟السلطة إلى  .58
    

  22  كاريكاتير
  
*** 

  الفلسطينيون يستعدون لالنتخابات المحلية
 قائمة لحركة 88انه تم تسجيل  ل جمال الشوبكيوق: وكاالتنقال عن  11/9/2005 الخليج االماراتية نشرت

 الجبهة الديمقراطية ستخوض االنتخابات في وحسب سجالت اللجنة العليا، فان.  لحركة حماس55فتح، مقابل 
طريقة الجديدة، الوقال انه وبناء على  . قوائم10 قائمة، وحزب الشعب في 11 قائمة، والجبهة الشعبية في 13

وأضاف لم نسجل اي فصيل اال بعد موافقته، وسيكون من السهل معرفة . فان كل قائمة اختارت اسما لكتلتها
  .نتخاباتحجم كل فصيل في هذه اال

ان نزوع الفصائل الى القوائم من  الشوبكي الهق عما :11/9/2005 االيام الفلسطينية  فيكتب حسام عزالدينو
 .ال يعني اغفال البعد العائلي، مشيراً الى قوائم تضمنت مستقلين وممثلين عن عائالت ستخوض االنتخابات

 امرأة وبشكل 43اعد المخصصة للمرأة، فقد ضمنت ورغم الجدل الذي ما زال دائراً بشأن طريقة احتساب المق
  . دائرة، وذلك كون كل قائمة من هذه القوائم تضمنت امرأتين22مسبق مقاعد لها في 

المحامي غسان أن : نابلسمن رومل شحرور السويطي  عن مراسلها 11/9/2005 الحياة الجديدة وأضافت
ه عباس بخصوص االنتخابات للمرحلة الثالثة نظرا العقاد رفع قضية طعن في المرسوم الرئاسي الذي أصدر

وأكد أن القضية عادلة موضحا أن الدستور  .لمخالفته بنود الدستور الفلسطيني في قضية المقاعد المسيحية
وكان مواطنون من بلدات عابود وجفنا وبيرزيت  .يرفض التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو اللون

 . من القانون األساسي9لمخالفتها للمادة   المسيحية نظراًدعوا إلى إلغاء الكوتا
 انه في الوقت الذي ,قيادي في حزب الشعب هقالما : رومل السويطي 10/9/2005 48عربوذكر مراسل 

وفي الوقت الذي يتزايد ويستفحل ... يستحوذ فيه االنسحاب من غزة على اهتمام كافة أبناء الشعب الفلسطيني
 بما يهدد بنسف كل شيء، فان موضوع االنتخابات المحلية والتشريعية ما زال يستحوذ على ,يفيه الفتان األمن

اهتمام واسع لدى الشارع الفلسطيني، موضحا أن االنتخابات بالنسبة للفلسطيني العادي هي المخرج الممكن له 
ن تواقين لدمقرطة الحياة، وتابع انه من البديهي أن الالجئي .ولقضيته من دوامة الوضع الحالي األشد خطورة
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 ها إلى درجة عزلتها ال يجب أن تؤدي خصوصيحيثكما أن المخيمات، هي جزء من خريطة الوطن، 
 األغلبية بوجود مخاوف كبيرة قد تتأتى من جراء  فيهواستثنائها من العملية الديمقراطية، في نفس الوقت تشعر

مسؤولية األونروا في األشراف على شئون المخيمات بمساس عدم المع مشاركة الوأكد أن تتم  .هذه االنتخابات
عدم إغفال مسئولية السلطة في تقديم مختلف أشكال والتأكيد على أن المرجعية هي منظمة التحرير  و.الخدماتية

 .الخدمات التي ال تقدمها األونروا
  

  رفض فلسطيني للتدخل في االنتخابات التشريعية
، واممثلو المؤسسات والقوى والفصائل رفضأن : القدسمن  10/9/2005ية وفا  وكالة االنباء الفلسطينذكرت

محاوالت تدخل قوات االحتالل بالشؤون الفلسطينية الداخلية، خاصة ما يتعلق منها باالنتخابات التشريعية 
سياسية مالمح المرحلة ال: وأكدوا خالل حلقة النقاش التي نظمها الملتقى الفكري العربي، بعنوان .القادمة

المقبلة، على أهمية تذليل كافة العقبات أمام المواطنين المقدسيين إلتاحة الفرصة لإلدالء بأصواتهم بحرية كاملة 
  .وبدون عقبات

السلطة  أن : والوكاالت-رام اهللا من تغريد سعادة  عن مراسلتها 11/9/2005 االتحاد االماراتية وأضافت
وقال عريقات ان . مشاركة حماس فى االنتخابات التشريعية رفضها االعتراض االميركى على نتاعل

الديمقراطية تعنى االحتكام لصناديق االقتراع فى التعبير، وهو شأن داخلى، وعلى العالم احترام خيارات 
  .واوضح ان القانون يجيز لكل فلسطينى المشاركة فى االنتخابات فى ظل التعددية السياسية. الشعب الفلسطينى

 
  يون يلغون مشاركتهم في مراسم تسلم غزةالفلسطين

وقالـت   .اعلن الجيش االسرائيلي عن الغاء مراسم نقل المسؤولية االمنية على قطاع غزة الى الـسلطة اليـوم                
ـ  اسرائيلية مصادرقالتو .ذلكل الفلسطينيين مسؤولية يحمأنه تم ت  وسائل االعالم     قيـادة  وا ان الفلسطينيين ابلغ

 ,وقال توفيق ابو خوصـة     . احتجاجا على قرار الحكومة االسرائيلية بعدم هدم الكنس        الجيش عن عدم مشاركتهم   
  .لن نوافق على اخذ دور في تنفيذ القرار االسرائيلي

11/9/2005 48عرب  
 

 رفح وال تشغله معبر السلطة تتسلم 
 لتسلم ونعدالفلسطينيون يستأن  : غزة منطاهر النونو عن مراسلها 11/9/2005 الخليج االماراتية نشرت

معبر رفح من دون التمكن من تشغيله، بانتظار التوصل إلى اتفاق مع سلطة االحتالل، وقال مدير إدارة 
إن الجانب اإلسرائيلي ابلغنا عبر لجنة االرتباط انه انتهى من سحب كافة الموظفين المدنيين : معبرال

، الذي قام بتفكيك كافة أبراج المراقبة اإلسرائيليين، وأضاف انه ال يوجد حاليا سوى الجيش اإلسرائيلي
  .العسكرية
 السلطة أمس على لسان غسان ي  نف:غزةمن سمير حمتو  عن مراسلها 11/9/2005 الحياة الجديدة وأضافت

 فلسطيني على إغالق معبر رفح لمدة ستة أشهر موضحا أن هناك خالفا -الخطيب وجود أي اتفاق إسرائيلي 
ا األمر إضافة الى انه ال يوجد كذلك أي اتفاق بشأن المعابر األخرى بين القطاع تاما بين الموقفين حول هذ
 بساعة الصفر  خالل اجتماعهما االخيرعلى الصعيد ذاته أكد أن موفاز لم يبلغه. وإسرائيل بعد االنسحاب

  . يز التنفيذعملية حالالخاصة باالنسحاب مشيرا إلى أن اإلبالغ عن هذا األمر سيتم قبل وقت قليل من دخول 
 صائب عريقات امس هعلن أما إلى  :  وكاالتنقال عنالقدس المحتله  من 11/9/2005االيام البحرينية  وأشارت

وقال  . غزة الى سجن كبير بعد انهاء االنسحاب   يتحول قطاع   ان الواليات المتحدة تعهدت للفلسطينيين بأالمن 
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طلب مساعدة    ق معبر رفح الى االبد مضيفا ان الجانب الفلسطينييستمر اغال   يخشاه الفلسطينيون ان   إن ما
  . الواليات المتحدة

لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واإلسالمية في أن  وكالة وفا  بهافادتما  11/9/2005 48عرب وذكر موقع
الداخلية والتخطيط قطاع غزة عقدت اليوم اجتماعاً موسعاً لبحث قضايا متعلقة باالنسحاب بحضور وزيرا 

واعتبر المجتمعون إغالق اسرائيل لمعبر رفح بصورة انفرادية محاولة فرض  .جبريل الرجوبباإلضافة إلى 
سياسة األمر الواقع وتشكل ابتزازاً مفضوحاً ومرفوضاً كونه يفرغ خطوة اإلخالء من مضمونها ويجعلها دون 

  .مغزى حقيقي الستمرار حالة االحتالل والحصار
  
  ع يبحث مع لجنة المتابعة قضايا سياسيةقري
بحث احمد قريع مع لجنة المتابعة العليا للقوى امس جملة من القضايا السياسية والداخلية وسبل تعزيز  :غزة

وقال بيان صادر عن االجتماع انه اتفق على تنظيم احتفاالت مركزية مناطقية تشارك فيها  .الوحدة الوطنية
وأهاب البيان  .ع والشتات، وكذلك التنسيق الكامل الي احتفاالت ومهرجانات اخرىقطاالالفصائل في الضفة و

بالجميع االستمرار في العمل من اجل تحرير االراضي الفلسطينية في الضفة والقدس، ووقف االستيطان، 
والتصدي لجدار الفصل، وتحرير االسرى، والتمسك بالثوابت فضالً عن التوقف من قبل الجميع عن 

  .ريحات واالعالنات التي تؤثر في تماسك ووحدة شعبنا وصموده في هذه الفترة الحاسمةالتص
11/9/2005الحياة   

 
  بعد االنسحابلماوزراء الخارجية أجمعوا على قضايا : شعث

 وزراء الخارجية العرب على حقيقة االوضاع في   اطلعهنبيل شعث، ان أعلن :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط
تم التأكيد على ان الوقت ليس وقت اعالن االمتنان السرائيل على هذه و ,نية بعد االنسحاباالراضي الفلسطي

الخطوة االحادية وانما الضغط عليها النهاء جميع القضايا العالقة وايضا لوقف االستيطان وبناء الجدار في 
 فيتم االتفاق على التنسيق ه وأشار إلى أن .الضفة والقدس وانهاء الممارسات االسرائيلية في المدينة المقدسة

  .مختلف المجاالت لتحقيق ما هو مطلوب ما بعد االنسحاب
11/9/2005االيام الفلسطينية   

  
 إطالق سراح الصحفي االيطالي

أن الصحفي االيطالي من  نبيل شعث، هأعلنما : غزة من 10/9/2005 وكالة االنباء الفلسطينية وفا ذكرت
وكانت مصادر إعالمية، في مدينة  .ه على أيدي مجهولين وسط قطاع غزةُأطلق سراحه بعد ساعات من خطف

  .واقتادوه الى جهة غير معلومةته دير البلح، ذكرت، أن مجهولين اعترضوا سيار
 هي من كانت تختطفجماعة مسلحة تنتمي لكتائب شهداء أن : غزةمن  10/9/2005 سي ان ان وأشارت

  .ر السلطةوفقا لما أكدته مصاد, يطاليالصحفي إال
كتائب، اال ان الاالذاعة االسرائيلية ادعت ان الخاطفين هم من أن  إلى 10/9/2005 48 عربونوه موقع
  .ذلك في غزة، ونفى ان تكون للكتائب اي عالقة بتنا، اتصل بمراسلهمالناطق بلسان

  
   يتهم االجهزة االمنية بتسهيل الجريمة عرفاتمنهل
منهل عرفات وجه ، ضمنا إصبع أن : لندن ـ  علي الصالحمراسلها عن 11/9/2005 الشرق االوسط نشرت

االتهام إلى االجهزة االمنية لغياب أي من عناصرها عن مسرح الحدث، رغم أكثر من نصف ساعة من إطالق 
  .النار الكثيف والتفجيرات
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أمس عن  وكالة فرانس برس هنقلتما  :غزةمن   ماهر إبراهيمعن مراسلها 11/9/2005 البيان وأضافت
مسؤول فلسطيني، ان لدى السلطة معلومات تشير بأصابع االتهام إلى أعضاء من كتائب القسام بالوقوف وراء 

وأضاف أن هذا يلزم السلطة بإعادة النظر في القضية برمتها حيث يتم التعامل على اعتبار أن الحادثة . العملية
وأوضح انه توجد .  الوطنية على الساحة الفلسطينيةاغتيال سياسي تعطي مؤشراً خطيراً على مستقبل العالقات

من جانبه، قال سامي . لدى السلطة قوائم بأسماء بعض الشخصيات المعروفة من كتائب القسام التي شاركت
أبوزهري إن هذه التصريحات ال تستحق الرد عليها ألنها تصدر عن شخصية وهمية والجهة التي نفذت عملية 

وكشفت مصادر في السلطة عن أن أبومازن ال يعتزم القيام بأي .  وأعلنت مسؤوليتهااالغتيال هي جهة معروفة
خطوة تجاه القتلة في المرحلة الحالية خشية حدوث معارك تشوش على االنسحاب وتظهر الشعب الفلسطيني في 

السالح ما قد وقالت المصادر نفسها ان لجان المقاومة تمتلك الكثير من المال و. مظهر المتنازع على السلطة
 . عمليةاليؤدي إلى حدوث معارك طاحنة في حال محاولة اعتقال منفذي 

  
 سنضغط من أجل وقف االستيطان وبناء الجدار: القدوة

قال ناصر القدوة امس، إن الخطاب الذي سيلقيه امام االمم المتحدة سيتضمن دعوة للضغط :  رويترز-رام اهللا 
ننا نوضح انه بالنسبة لنا فان القضية المحورية هي الحاجة الى إوقال  .تعلى اسرائيل لوقف توسيع المستوطنا
ترغم اسرائيل لوقال ما نتطلع اليه اآلن هو المزيد من المواقف الحازمة  .وقف االستيطان وبناء الجدار العازل

 الخروج على وقال لن يكون هناك مستقبل للشعب الفلسطيني مالم يتم الحد من .على السير في االتجاه الصحيح
  .القانون

11/9/2005االيام الفلسطينية   
  

  إسرائيل تعد مقالب إعالمية للفلسطينيين
قال مسؤولون فلسطينيون إن المباني العامة التي زعمت الحكومة اإلسرائيلية أنها :  صالح النعامي ـغزة

 أن قيادة الجيش واوأضاف. قررت عدم تدميرها، وتركها الستخدام السلطة آيلة للسقوط وال يمكن استخدامها
والمجالس المحلية في المستوطنات حرصوا على تدمير أسطحها، وتحطيم أثاثها وتحويلها إلى ما يشبه حاويات 

بنحو متعمد ها  إلى أن جنود االحتالل حرصوا خالل الفترة األخيرة على قضاء حوائجهم داخلوا وأشار.نفاية
 إنه بخالف االنطباع األولي، فإن ركام المنازل المدمرة ال واوقال .يها إلهمتوجهبعد من اجل صدم الفلسطينيين 

 من أن االحتالل اعد ما سموه مقالب اعالمية واوحذر .يمكن أن يستخدم في مشاريع البنى التحتية في القطاع
 وضع بعض األثاث والمقتنيات على قارعة بعض الطرق بشكل وا تعمدهمواشاروا الى ان. للجانب الفلسطيني

، مع كل ما يترافق مع ذلك من مشاهد يها أن الفلسطينيين سيتسابقون للحصول علوا افترضحيث. فت للنظرال
واضافوا أن سلطات االحتالل ستستغل هذه المشاهد في ابراز الجانب . ال يمكن ان تخدم الجانب الفلسطيني

  .لى دولةالفوضوي والبدائي لتقول للعالم ان الفلسطينيين ال يستحقون ان يحصلوا ع
11/9/2005الشرق االوسط   

  
  توجه نحو مستوطنةال من متظاهرين تمنعالشرطة الفلسطينية 

 اوقفت الشرطة الفلسطينية امس حوالي الف متظاهر مئة منهم تقريبا مسلحون، اثناء توجههم نحو :رفح
هم من مؤيدي حركة وكان المتظاهرون ومعظم .مستوطنة اسرائيلية سابقة ال يزال يحرسها الجيش االسرائيلي

  ا ف ب . بالحجارةونفتح، يحملون اعالما ويتوجهون الى مكان يهاجم فيه الشبان باستمرار االسرائيلي
11/9/2005الغد االردنية   
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  كل ما ُأشيع عن مخاطر صحية لدي كان محض افتراء: دحالن
على متابعتهم لوضعه  شكر محمد دحالن المواطنين والفلسطينيين في الشتات : غزة ـ  يحيى المدهون

وحول قصته مع المرض قال ان هذا الحدث فُسر في  . في غزةالصحي خالل حفل استقبال أقيم له مساء امس
كثير من االحيان على انه مرض عضال ومرض خطير وذلك في محاولة لكسر ارادتنا نحو استكمال المسيرة 

  .والعطاء والبناء
11/9/2005الحياة الجديدة   

  
   لحسابهم الخاصغزةرقون رمال متنفّذون يس

كشفت مصادر فلسطينية عن عمليات سرقٍة للرمال في قطاع غزة تتم من ِقبل جهات فلسطينية تحت  :غزة
 منسق قالو .سواء من داخل المستوطنات أو من خارجها, حراسٍة مسلحة باإلضافة لما تنهبه سلطات االحتالل

, عباس ودحالن، طالبنا فيها بمتابعة هذه القضيةمن صوص إلى كلٍّ توجهنا برسائل بهذا الخ: لجنة االنسحاب
مدللة أن .وكشف د .لذلكوفي حال استمرت فإن قرارنا في لجان المساندة والحماية هو التصدي الجماهيري 

 في أفراداً مرتبطين ببعض األجهزة األمنية يعملون في المتاجرة بالرمال، إضافةً إلى بعض األشخاص المتنفّذين
في السياق ذاته، انتقد مشير  و.وأكّد أن عمليات السرقة هذه أدت إلى أزمة مياٍه في شمال غزة. السلطة

وأبدى استعداد حماس للتعاون مع كافة الفصائل للتصدي . الموضوعالمصري، السلطة لتقاعسها في معالجة 
  .لسلطةلكنّنا نخشى أن يفسر موقفنا هذا وكأنّه مزاحمة ل: لهؤالء، وقال

11/9/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

   االنسحابدمشعل يشدد على استحققات ما بع
 شدد خالد مشعل على أن االنسحاب اإلسرائيلي من غزة يفتح أبوابا للتفكير في استحقاقات ما بعد -عمان

ماعة اإلخوان  خالل مهرجان خطابي نظمته جفي أجراه من العاصمة السوريةاالنسحاب، وذلك في اتصال هات
في استكمال االنسحاب من القطاع وقال مشعل إن تلك االستحقاقات تتمثل  .المسلمين في حي نزال وسط عمان 

وبنائه اقتصاديا واجتماعيا، والتمسك بخيار المقاومة والمحافظة على سالحها، إضافة إلى تجنب االصطدام ،
  .بالسلطة الوطنية الفلسطينية

شد الطاقات الفلسطينية لـمعركة التحرير الكبرى، واستعادة الحقوق في الضفة وأكد مشعل على أهمية ح 
الغربية وباقي فلسطين، كالقدس واألقصى واالستيطان والجدار الفاصل واإلفراج عن تسعة آالف أسير 

  .فلسطيني
11/9/2005الغد االردنية   

  
 مصر واألردن بترسيم حدودهما مع فلسطين  أطالب: أبو حامد
ادي في جبة النضال الشعبي الفلسطيني، الحكومتين األردنية والمصرية، بترسيم حدودهما مع الدولة طالب قي

الفلسطينية، مؤكدا عدم وجود مشكلة مع األشقاء في األردن ومصر، وأن القصد من ذلك إحراج الدولة العبرية 
 . فلسطينيةالتي تسعى إلى ترسيم الحدود، من خالل اقتطاع أجزاء كبيرة من األراضي ال

11/9/2005القدس برس   
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  حماس تنفي انها تحرض الجماهير على دخول المستوطنات
 نفت حركة حماس ما رددته بعض وسائل اإلعالم حول تحريضها الجماهير - اسالم االسطل -خان يونس 

صها على على دخول المستوطنات المقامة على أراضي خان يونس دون تنسيق مع السلطة الوطنية، مؤكدة حر
  .الوحدة الوطنية وظهور شعبنا بمظهر حضاري في هذه اللحظات التاريخية 

11/9/2005الحياة الجديدة   
 

  شهداء االقصى تطالب السلطة بااليفاء بوعودها
إن عشرات المسحلين من كتائب شهداء االقصى اعترضوا سبيل سيارات عسكرية وأمنية عيان قال شهود 

ق الساحلية التي تربط مدينة غزة بمحافظة الوسطى ومنعوها من المرور في وشرطية فلسطينية على الطري
واضاف الشهود أن عشرات المسلحين . االتجاهين فيما سمحوا للسيارات المدنية وسيارات االجرة بالمرور

داء هونقل عن ش .اآلخرين سيطروا على مقرى الوزارة والمحافظة ومنعوا الموظفين من الدخول الى المبنين
القصى انهم يطالبون السلطة بااليفاء بوعودها وتوظيفهم في اجهزتها االمنية وتوفير فرص عمل لهم وألهالي ا

  .المحافظة
11/9/2005الحياة   

 
 التجمع الوطني المسيحي يحذر من مثيري الفتنة 

أجل مصالحهم من مثيري الفتنة المتربصين بالمصالح العليا لشعبنا من  حذر التجمع الوطني المسيحي،: القدس
بالقدس ه وإطلع التجمع، خالل زيارة وفد .الذاتية ومغامراتهم المبنية على الجهل والبعيدة عن الصف الوطني

 من أبناء القرية بدون مأوى، 72لقرية الطيبة، على األوضاع العامة لألحداث، التي أدت إلى تشريد نحو 
 .سياحة الداخلية إليهاودراسة إمكانية دعم المتضررين والمساهمة في تشجيع ال

10/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   
  

  قوات اإلحتالل تنفذ حملة إعتقاالت في الضفة 
 أربعة فلسطينيين لوا اعتق كما .اعتقلت قوات االحتالل، فلسطينيين من مدينة الخليل في الضفة الغربية: وفا

 مسؤول تنظيم فتح في بلدة عقابا أيضا وااعتقل و.على حاجز عسكري فجائي في منطقة الفارعة جنوب طوباس
اعتقلت قوات االحتالل، قرب حاجز طولكرم، مواطنة فلسطينية بحجة العثور بحوزتها على و. شمال طوباس

  !وادعت ان الفلسطينية قالت خالل التحقيق معها انها كانت تنوي طعن احد الجنود .سكين
10/9/2005 48عرب  

  
  سط مدينة الخليل متطرفون يهاجمون طالبات و

بالحجارة   هاجم مستعمرون متطرفون في مدينة الخليل، طالبات مدرسة قرطبة في حي تل الرميدة:الخليل
 على مرأى من أن ذلك حدث  منهنوأوضحت طالبة .والبيض الفاسد والزجاجات أثناء عودتهن إلى منازلهن

تالل، عمليات توقيف واحتجاز طالت العشرات من جانبها، نفذت دوريات االح .قوات االحتالل التي لم تتدخل
 . واالعتداء على بعضهمتهم وإهان الموقوفينتعمدوا إذاللحيث 

10/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   
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  االحتالل يواصل اغالق حاجزي المطاحن وابو هولي
ة لليوم الثالث على ي أبقت قوات االحتالل امس، على إغالق طريق صالح الدين الرئيس: وفا–خان يونس 

من جهتها ناشدت جمعية القدس لتنمية المواصي، امس، المنظمات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب  .التوالي
وأشار رئيس الجمعية، إلى أن قوات  .األحمر، التدخل الفوري إلنقاذ حياة اإلنسان والبيئة في منطقة المواصي

 الصلبة من مخلفات المستوطنات، التي تحتوي على مواد سامة قد االحتالل، ألقت كميات كبيرة من النفايات
  .تضر باإلنسان والبيئة في المنطقة

11/9/2005الحياة الجديدة   
  

  بيوت الدهنية اسرائيل تهدم
 قالت مصادر فلسطينية أن صبري صيدم، اكد أن الجرافات اإلسرائيلية هدمت مسجداً ومدرسة والبيوت 

  .يةالموجودة في منطقة الدهن
11/9/2005 48عرب  

  
 أنقاض المستوطنات تسببت في كارثة بيئية 

اتهم محمد اشتيه إسرائيل بالتسبب في كارثة بيئية في المستوطنات التي تم االنسحاب، بعد أن قامت جرافاتها 
بخلط مواد المنازل مع بعضها بعضاً، بحيث يصعب فصلها وعزلها مما قد ينتج عنه مخاطر حقيقية على حياة 

 .تفجير وبالتالي تتناثر المكونات ويسهل فصلهاالوأضاف كنا نتوقع إزالة المستوطنات من خالل  .لمواطنينا
 من قبل الحكومة اإلسرائيلية من خالل هاوعن سرقة إسرائيل لرمال القطاع، كشف النقاب عن انه سيتم تعويض
 .الشاحنات التي ستنقل األنقاض من المستوطنات إلى صحراء سيناء

11/9/2005بيان ال   
  

  سمم األراضي الزراعية في غزة قبل االنسحاباالحتالل 
أكد تقرير صادر عن المركز القانوني للدفاع عن األرض، أن قوات االحتالل وقطعان مستوطنيها : نابلس

ل واصلوا اعتداءاتهم على األهالي وممتلكاتهم وعلى األرضي الزراعية، إضافة إلى تلويث البيئة، وهدم المناز
وذكر التقرير أن االحتالل والمستوطنين .  لصالح االستيطان، وبناء الجدارتهاوتجريف األراضي ومصادر

قاموا بتسميم األراضي الزراعية في مستوطنات غزة قبيل االندحار منها، وفي الضفة أوضح التقرير أن مقاوال 
  .الصلبة في قرية شوفهاسرائيلياً يقوم تحت حراسة جيش االحتالل بدفن كميات من النفايات 

11/9/2005الحياة الجديدة   
  

  مشاهد إرشادية حول االنسحاب على الفضائية الفلسطينية
 بدأت فضائية وتلفزيون فلسطين ببث مشاهد تمثيلية وذلك استعدادا لالنسحاب :رام اهللا ـ يوسف الشايب

لمستوطنات وااللتزام بتعليمات رجال وقد تناولت قضايا السالح غير الشرعي وعدم االقتراب من ا .اإلسرائيلي
 هذه المشاهد  توقد بث .األمن وعدم إطالق النار في المناسبات المختلفة إضافة إلى ضرورة عدم بث اإلشاعات

  .التي اعتبرت إرشادية  بشكل مكثف وفي أوقات مختلفة ومتصلة ودعمت بشعارات مكتوبة
11/9/2005الغد االردنية   
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  د القتل باسم شرف العائلةفلسطينيات يتظاهرن ض
 تظاهرت امس في مدينة رام اهللا عشرات النساء الفلسطينيات لمطالبة السلطة بوضع قوانين صارمة :رام اهللا

ونظم التظاهرة منتدى المنظمات االهلية الفلسطينية لمناهضة  .قتل التي تتم باسم شرف العائلةالضد عمليات 
وطالبت النساء في مذكرة  .فتات كتب عليها قتل النساء الى متى؟وحملت المتظاهرات ال .العنف ضد المرأة

بعثن بها الى المجلس التشريعي بتغيير النصوص العقابية السارية في القانون، واعتبرن ان النصوص تبيح 
  ا ف ب .وتشجع قتل النساء

11/9/2005الغد االردنية   
  

  ك طالب بالعمل على استعادة األمالتالمؤسسات االرثوذكسية 
دعا ممثلو المؤسسات العربية االرثوذكسية البطريرك الجديد الى االلتزام بالعمل اللغاء عقود  :بيت ساحور

صفقات تسريب األوقاف، وااللتزام بالتعهدات المقدمة للجنة الوزارية بخصوص تنفيذ قانون البطريركية بشكل 
كس والتفريط بالممتلكات واعتبروا االلتزام دقيق وكامل ووقف ما سموه بسياسة استعداء حقوق العرب االرثوذ

  . بهذه المطالب معيارا للعالقة مع البطريركية والبطريرك الجديد
11/9/2005الحياة الجديدة   

  
   موظفاً دولياً في عمان والقدس45األونروا تمدد إقامة 

ظفاً دولياً في عمان  مو45 تمديد فترة إقامة حوالي وكالة غوث الالجئين قررت :عمان ـ نادية سعد الدين
وأشار  .والقدس إلى منتصف الشهر المقبل على أن يتخذ قرار عودتهم مجدداً إلى قطاع غزة قبل ذلك التاريخ

تمديد يأتي بسبب القيود المفروضة على تحركهم وتنقلهم شبه اليومي المدير اإلعالم في األونروا إلى أن قرار 
لة عملية تفريغ البيانات والمعلومات التي جرى جمعها من المسح إلى ذلك، بدأت الوكا .داخل وخارج القطاع

الميداني الذي أجرته مؤخراً للوقوف على أوضاع الالجئين االقتصادية واالجتماعية ومعرفة احتياجاتهم الحقيقية 
  .في األردن ومناطق عمليات الوكالة األخرى

11/9/2005الغد االردنية   
  

 عم أيتام وفقراء جباليامنظمة إغاثية وحقوقية تركية تد
أعلن رئيس الجمعية اإلسالمية في جباليا، أن المنظمة العالمية لإلغاثة وحقوق اإلنسان، قدمت دعماً : غزة

وثمن دور  . ألف دوالر مع بدء العام الدراسي الجديد20للطلبة األيتام والفقراء في جباليا النزلة بأكثر من 
  .ا الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يحياهاالمنظمة في إغاثة وإعانة أبناء شعبن

10/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   
  

  الفلسطيني إشارات أميركية ونقاش جدي حول السالح
ثمة إشارة تُطلق أميركياً، تفيد بأن استمارة وزعت على الفلسطينيين في المخيمات أظهرت : باسمة عطوي

وينفي المسؤولون الفلسطينيون  .ن بالعيش في بلدان القارتين األميركية واألوروبية يرغبوتهم أن غالبيهانتائج
هؤالء ويرى  .هذه اإلشارة، ألن ما من جهات أميركية وزعت استمارات في المخيمات في الفترة األخيرة

ي ال تؤثر المسؤولون أن اإلشارة هذه تأتي من ضمن الرسائل اإلسرائيلية الرافضة لحق العودة، وهي بالتال
لكن هذه اإلشارة برأي أوساط  .على تعاطي الجانب اللبناني مع الملف الفلسطيني، والذي يشهد تقدماً ايجابياً

مقربة من الجانب الفلسطيني تطرح سيناريوين حيال وضع الكتلة األهلية الفلسطينية في لبنان بكامل مقومات 
ن الوجود الفلسطيني في لبنان يشكل عبئاً على لبنان  إ, يقولأولهما. وجودها المادي والسياسي والعسكري
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ويطرح شعار رفض التوطين من دون أن يتخذ أي إجراءات لترجمة هذا الشعار، ألنه يضمر السعي الى 
التخلص من الفلسطينيين كهم سياسي وديموغرافي له حساسيته في التركيبة اللبنانية والوضع الدولي الجديد، 

 الى اعتبار الكتلة الفلسطينية هماً ضاغطاً وفرصة مؤاتية لطرح الموضوع شعارهذا المما يدفع أصحاب 
، وهذا ما يروج للوفود الدولية وألنواع من االستفتاءات بين الفلسطينيين ولمزاعم هاوانتزاع تنازالت داخلية من

اسي آخر الثاني، ينطلق من تقدير لطرف سي .ومخاوف تحت شعار هواجس داخلية وحسابات سياسية خاصة
يعمل على استيعاب الملف الفلسطيني وتطبيع الوضع اللبناني لجعل الملف اللبناني ـ الفلسطيني الشائك بنداً من 

أصحاب هذه الرؤية ينطلقون، . بنود العالقات اللبنانية ـ العربية وعنواناً لملف العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية
ب، ومن أن كل تقدم على طريق حل هذه الموضوعات سياسياً، من االرتباط المصيري للبنان بقضايا العر

 ,يشكل عنصر استقرار إضافياً للوضع السياسي اللبناني، ويعتبرون أن من حصانات الوضع وعناصر مناعته
وتحت هذا العنوان يمكن فهم المبادرة التي  .جعل العالقة بين الطرفين عالقة طبيعية منزوعة منها فتائل التوتير

تكتسب هذه المبادرة أهميتها من خطورة اللحظة اللبنانية حيث  , بهية الحريري ويشارك فيها أسامة سعدتقودها
 .الراهنة ودقتها

11/9/2005المستقبل اللبنانية   
  

  األردن يسمح للطلبة الفلسطينيين بااللتحاق بمدارسه
التربية والتعليم في االردن اصدر وزير التربية تعليمات لمديريات : عمان ـ فارس شرعان وسامي محاسنة

 بااللتحاق هم أيضالقبول الطلبة الفلسطينيين في المدارس الحكومية كما اوعز لمديرية التعليم الخاص بالسماح ل
  .بالمدارس الخاصة كما كان عليه الحال قبل صدور قرار المنع

11/9/2005الشرق االوسط   
  

  نسحابستقبل وفودا نقابية عربية بعد االسياتحاد العمال 
التحاد العام لعمال فلسطين أن األمانة العامة سوف تقوم بتنفيذ سلسلة نشاطات متعددة في محافظات ا أكد :غزة

ان العديد من القيادات النقابية العربية استجابت لدعوة االتحاد لزيارة األراضي و ,غزة فور االنسحاب
  .الفلسطينية التي تحررت

11/9/2005الحياة الجديدة   
  

  ة عدد من االسرى خالل اقتحام لزنازين المسكوبيةاصاب
أفاد محامي نادي األسير أن ما تسمى قوات نخشون اقتحمت غرف المعتقلين، في معتقل المسكوبية،  :بيت لحم

سير قوله، أن هذه القوات وبعد اعتدائها ألقت الخبز واألكل والمالبس في أونقل عن  .واعتدت عليهم بالضرب
وقال ان سبب  . إصابة عدد من األسرى برضوض في أنحاء مختلفة من الجسمذلكن ونتج ع .المراحيض

عتداء جاء بعد إضراب عدد من األسرى الذين ما زالوا داخل الزنازين وانتهى التحقيق معهم، محتجين على الا
رى في محامي نادي األسير بعد لقائه بعدد من األسالمن جهة أخرى أفاد  .احتجازهم في معتقل المسكوبية

سجن بئر السبع أن األسرى يعانون من أوضاع صحية قاسية وبحاجة ماسة لتقديم العالج لهم، وبعضهم بحاجة 
  .ملحة إلجراء عمليات جراحية

11/9/2005الحياة الجديدة   
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  ! الشاباك يعيد األسير ناصر عويص إلى التحقيق
ات االسرائيلية قد أعادت األسير ناصر أفادت مصادر واردة من سجون األحتالل األسرائيلي أن المخابر

، إلى التحقيق منذ عدة أيام وذلك بسبب وجود أعترافات جديدة عليه لقائد العام لكتائب شهداء األقصىعويص، ا
وناشدت عائلة عويص المؤسسات التي تعنى بحقوق األنسان الوقوف الى جانبها  .على حد زعم المخابرات

ليه في التحقيق، خاصة وأنها ال تعرف شيئاً عن حالته الصحية أو ظروفه والكشف عن المكان الذي اقتيد ا
اإلعتقالية وحملت المخابرات اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة إبنها وما قد يتعرض له أثناء فترة 

  . التحقيق
10/9/2005 48عرب  

 
 رفض إجراء عملية ألسير مهدد بفقد بصره  ياالحتالل
ل اإلسرائيلي، إجراء عملية جراحية عاجلة ألسير مهدد بفقدان البصر، يقبع في سجن طات االحتاللترفض س
، أن محاميه رائد محاميد، الذي زار سجن  امسوأوضح نادي األسير في بيان صحفي أصدره .الدامون

 حادة الدامون، أكد أن األسير إبراهيم علي أحمد زهرة من سكان طولكرم في الضفة الغربية، يعاني من مشكله
وقال المحامي محاميد، .في العينين ومن ضعف في القرنية، وأنه بحاجة إلى إجراء عملية عاجلة لزرع قرنية

نقالً عن األسير زهرة إنه تم تحويله قبل شهرين إلى مستشفى الرملة، وتم فحصه ثم أعيد إلى السجن، مشيراً 
وتطرق األسير .لى إجراء العمليةب السجن عإلى أنه لم يتلق بعد ذلك أي عالج على الرغم من موافقة طبي

المذكور إلى بناية السجن التي قال عنها إنها ال تصلح للحياة البشرية، وقال لقد كان هناك أمر بمنع افتتاح هذا 
السجن، ولكن بسبب الترميمات في سجن مجدو ونتيجة الضغط بسبب العدد الهائل لألسرى تم افتتاحه، رغم 

وأوضح األسير زهرة، أن البناء قديم جداً، وأن الرطوبة في .لبات اإلنسانيةافتقاره ألدنى الحاجات والمتط
وأشار األسير .الغرف عالية بسبب عدم وجود تهوية، إضافة إلى ثلوث المياه التي تحتوي على الصدأ والرمل

، زهرة إلى وجود العديد من الحاالت المرضية في السجن، والتي بحاجة إلى عالج ونقل إلى المستشفيات
 .وأضاف أن هناك عدداً من األسرى يمنعون من زيارة ذويهم تحت حجة المنع األمني

10/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   
 

  حكومة شارون تقرر االبقاء على الكنس في قطاع غزة 
تراجع رئيس وغالبية وزراء الحكومة االسرائيلية، اليوم ، عن قرار هـدم الكـنس اليهوديـة التـي خلفهـا                    
المستوطنون في قطاع غزة، خاضعين بذلك للضغوطات التي مارسها الحاخامـات اليهـود، والتخويـف مـن              
انعكاس هدم الكنس على مصير كنس يهودية اخرى في العالم، كما ادعى الوزير سيلفان شالوم، والخوف مـن                  

محكمة العليا االسـرائيلية التـي      دفع الثمن السياسي في االنتخابات المقبلة، غير ابهين باالهانة التي الحقوها بال           
قررت، االسبوع الماضي، وبناء على موقف الحكومة، ووزير االمن بشكل خاص، رفض التماس قدمته جهات               

  .دينية ويمينية واستيطانية طالبت بمنع هدم الكنس
تـصويت   صوتا فيما ايد القرار وزيران فقط، وامتنعت عـن ال        14وقررت الحكومة االبقاء على الكنس بغالبية       

وانضم شارون، صباح اليوم الى المعارضين لهدم الكنس معلنا في افتتاح جلسة            . وزيرة واحدة هي دالية ايتسيك    
  .الحكومة انه يعتقد بضرورة االبقاء عليها

11/9/2005 48عرب  
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  االنسحاب االسرائيلي من غزة سيتم الليلة 
وحسب ما افادت به االذاعة . يتم خالل الليلةقال شاؤول موفاز ان االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة س

االسرائيلية ستجري مراسم تسليم المسؤولية االمنية عن قطاع غزة لقوات االمن الفلسطيني الساعة الثالثة بعد 
ظهر اليوم االحد، عند حاجز ايرز، وفي الساعة السابعة مساء سيتم انزال العلم االسرائيلي عن سارية مقر 

ل في قطاع غزة، ليبدأ بعدها انسحاب قوات االحتالل الذي يتوقع ان يتواصل حتى صبيحة قيادة جيش االحتال
   .يوم غد االثنين

وحسب اذاعة الجيش سيتولى قائد قوات االحتالل في قطاع غزة العميد افيف كوخافي تسليم المسؤوليات األمنية 
  .للجنرال سليمان حلس، قائد قوات االمن الفلسطيني في قطاع غزة

11/9/2005 48ربع  
  

  حزب العمل يحسم اليوم موعد انتخاب رئيسه 
من المقرر ان ينعقد حزب العمل االسرائيلي، مساء اليوم االحد، للمصادقة على قوائم المنتسبين الى الحزب 
وتحديد موعد االنتخابات الداخلية لرئاسته، ويتوقع مراقبون سياسيون ان يختطف ايهود براك األضواء من 

الن انسحابه من المنافسة على رئاسة الحزب ومبايعة الرئيس الحالي شمعون بيرس، بحجة تخوفه خالل اع
وحسب اقتراح امين عام الحزب، عضو الكنيست ايتان كابل، من المتوقع اجراء  .على مصلحة الحزب

 .الحزبالبية اعضاء االنتخابات الداخلية في الثامن من تشرين الثاني القادم، وهو االقتراح الذي يحظى بتأييد غ
اما رئيس نقابة العمال، عضو الكنيست عمير بيرتس، فيقترح اجراء االنتخابات في الحادي عشر من تشرين 
األول المقبل، بادعاء ان ذلك سيساعد الفائز برئاسة الحزب على االستعداد لمواجهة مرشح الليكود وهزمه في 

  .االنتخابات العامة المقبلة
11/9/2005 48عرب  

 
 كتلة إستيطانية جديدة في النقب 

 قالت مصادر إسرائيلية إن المدير العام لوزارة اإلسكان عرض اول من أمس على المستوطنين -تل ابيب 
الذين تم إخالؤهم من مستوطنات قطيف وعتسمونا ونافيه دكاليم، خطة إستيطانية لنقلهم إلى كتلة إستيطانية 

وقالت المصادر اإلسرائيلية أن الكتلة  .وش قطيف في قطاع غزةجديدة ستقام في النقب مماثلة لكتلة غ
وجاء ان هذه الكتلة . عائلة على األقل200 مع وجود ا عائلة، وسيبدأ العمل بإقامته400اإلستيطانية ستضم 

االستيطانية ستقوم في أحد أربعة بدائل، األول في الجنوب الغربي من الضفة الغربية ، وثالثة منها في الجنوب 
 وقال المدير العام لوزارة اإلسكان، شموئيل أفوهاف، إن هناك .الغربي من النقب والقريبة من الحدود المصرية

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن .مئات العائالت ترى في اإلستيطان من جديد في الجنوب هدفاً قومياً صهيونياً
 . خاللها إقامة كتلة إستيطانية جديدة ثابتةالخطة تشتمل على مخيمات سكنية مؤقتة لمدة سنة أو سنتين يتم

11/9/2005االيام الفلسطينية   
 

 قوات االحتالل تستبدل مواقعها الثابتة بأخرى محمولة  
استبدلت قوات االحتالل اإلسرائيلي المنتشرة على طول ممر صالح الدين الحدودي مواقعها  :محمد الجمل

فقد قامت قوات االحتالل، خالل اليومين الماضيين، برفع  .بيرةالثابتة بأخرى متنقلة محمولة فوق شاحنات ك
ووضعت .عدد من أبراج المراقبة المثبتة فوق شاحنات كبيرة، قبالة عدد من المخيمات واألحياء المحاذية للممر

  قوات االحتالل برج مراقبة متنقال مكان موقع صالح الدين،
11/9/2005االيام الفلسطينية   
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   آالف منزل فلسطيني في القدس 6م االحتالل يقر هد

أعطى وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جدعون عزرا الضوء األخضر للبلدية اإلسرائيلية للقدس المحتلة 
للشروع سريعاً في هدم نحو ستة آالف من منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس واألحياء المحيطة بها، 

ام الشروع في تنفيذ مخطط استيطاني ضخم جرى تداوله على بحجة عدم حصولهم على ترخيص البناء أم
وقال عزرا خالل جولة قام بها في المدينة انه يجب تنفيذ أوامر هدم . نطاق واسع منذ مدة لتهويد المدينة

وفي مستوطنة بيتار إليت الواقعة إلى الجنوب . المباني، التي شيدت بصورة غير قانونية في األحياء العربية
  .  وحدة سكنية ما يجعل منها تكتالً استيطانياً ضخما4200ًن القدس، كشف النقاب أمس عن انجاز الغربي م

11/9/2005البيان   
 

  الليكود نهاية حكم الحزب منانسحاب شارون
نسبة ب اإلسرائيلية استطالعا جديدا للرأي أجري بين المنتسبين لحزب الليكود، أظهر  نشرت صحيفة  هآرتس

انه في حال انشقاق رئيس الوزراء ارييل شارون عن حزب الليكود وتشكيله حزب صهيوني  في المئة 53.5
 في المئة 27.5مقابل ، جديد، فان الليكود سيخسر رئاسة الوزراء ويعود الى مقاعد المعارضة في الكنيست

قابل نتنياهو وأظهر ذات االستطالع تفوقا بسيطا لشارون م. قالوا ان الليكود سيفوز بالحكم من دون شارون
 في 24وحصل قائد المتمردين، عوزي الندو، على نسبة .  في المئة لنتنياهو29 في المئة مقابل 31بنسبة 
 .المئة

11/9/2005المستقبل اللبنانية   
 

  ال محادثات سالم ما لم تسيطر السلطة على غزة: بيريس 
حاب من غزة قال شمعون بيريس امس انه  بينما تستعد القوات االسرائيلية لالنس- رويترز -القدس المحتلة 

من غير المرجح اجراء محادثات سالم بعد االنسحاب اذا لم تثبت السلطة الوطنية الفلسطينية انها قادرة على 
لكن بيريس وضع نهاية آلمال دولية في ان يكون االنسحاب نقطة بداية . السيطرة على االراضي الفلسطينية

  . بموجب خارطة الطريقلمفاوضات بشأن دولة فلسطينية
11/9/2005الحياة الجديدة   

 
  شارون سيدعي في االمم المتحدة انتهاء احتالل قطاع غزة    

افاد مصدر اسرائيلي، صباح اليوم االحد، ان اريئيل شارون، ووزير خارجيته، سيغادران اسرائيل، بعد غد 
وسيدعي شارون ان  . الجديدة لالمم المتحدةالثالثاء، في طريقهما الى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة

د انتهى بسحب المستوطنين وقوات الجيش، اال ان الفلسطينيين يرفضون هذه قاالحتالل االسرائيلي لقطاع غزة  
المقولة ويعتبرون االحتالل سيتواصل بسبب القيود التي ستواصل اسرائيل فرضها على القطاع من حصار 

  . سعي اسرائيل الى مواصلة السيطرة على المعابر ودخول وخروج البضائعبري وبحري وجوي، اضافة الى 
11/9/2005 48عرب  

 
  نصف مليون اسرائيلي ينالون الغذاء من الجمعيات  

 نشرت صحيفة هآرتس اليوم نتائج بحث في األمن الغذائي أشارت نتائجه إلى أن نصف مليون إسرائيلي على                 
وأفـاد البحـث أن نـسبة       .  جمعية خيرية توزع الغذاء على الفقراء فقط       170األقل ينالون طعامهم اليومي من      

وأكد أن عدد المحتاجين للغذاء يفوق عدده فـي         . فقط من هذه الجمعيات تعمل تحت رقابة وزارة الصحة        % 25
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هذا وسيعلن عن النتائج النهائية للبحث يوم الثالثاء القادم ضمن اجتمـاع كبيـر              . التقديرات على ارض الواقع   
وفي تطرق الى    .بحث قضية التعاون بين عشرات الجمعيات التي تقوم بتوزيع الطعام من دون مراقبة الجودة             ي

  .هناكإلى أن جمعيتين فقط تعمالن  أشار وضع هذه الجمعيات في المناطق العربية
11/9/2005 48عرب  

 
   خمسة أبراج هوائية لالتصاالت ىاالحتالل أبق :صيدم

صيدم انه اتضح من أن قوات االحتالل أبقت على خمسة أبراج لالتصاالت، ي صبرأوضح  :كتب حامد جاد
ولفت الى أن شبكة االتصاالت األرضية  .مزودة بكل التجهيزات الهوائية دون تعرضها ألية محاولة إزالة

مازالت في بعض الـمواقع كما هي، في حين لـم تتضح حال هذه الشبكة في مواقع أخرى، منوهاً الى أن 
وأكد أن بقاء هذه األبراج من شأنه أن يسهم  .لم تشمل زيارة كل الـمستوطنات  فريق األطقم الفنيةجولة

الى ذلك، أشار . ويسهل في عملية ربط شبكة االتصاالت مع األراضي الـمحررة واألراضي الـمجاورة لها
سرائيلية في االراضي الى انه من الـمقرر أن تشرع الوزارة في اجراءات ضبط عمل الشركات الخلوية اال

  .الفلسطينية
11/9/2005االيام الفلسطينية   

  
  مصر وفلسطين تدرسان إنشاء منطقة صناعية في رفح 

بحث وزير التجارة الخارجية المصري مع مازن سنقراط إمكانية إنشاء منطقة صناعية في مدينة رفح  :القاهرة
 الوزيران إمكانية استخدام ميناء العريش في وناقش .الحدودية يساهم فيها رجال أعمال من مصر وفلسطين

وأكد أن مصر مستعدة لتقديم كل الدعم والعون للمساهمة في إعادة إعمار غزة بعد  .التبادل التجاري بين البلدين
واتفق الجانبان على عقد اجتماع للجنة مشتركة من الخبراء . اكتمال االنسحاب وتأهيل االقتصاد الفلسطيني

. ل أسبوعين لوضع رؤية تفصيلية متكاملة لمستقبل العالقات االقتصادية بين مصر والسلطةوالمتخصصين خال
 دعم مصر ومساندتها للعودة إلى السوق العربية، واقترح عقد اجتماع ثالثي في كل من مصر سنقرطوطلب 

. حدودية المشتركةواألردن وفلسطين لالتفاق على مسارات توثيق التعاون االقتصادي واالستفادة من المناطق ال
وأكد أهمية التعاون مع مصر في مجاالت الغاز والكهرباء وكذلك إمكانية زيادة التعاون في إطار بروتوكول 

  .الكويز
11/9/2005الشرق االوسط   

  
   مليون شيقل عائدات مديرية المعادن الثمينة1,6

 الشهر الماضي بلغت  أعلنت وزارة االقتصاد امس أن عائدات المديرية خالل:سمير حمتوـ غزة 
 فيما بلغت العائدات خالل شهر تموز , غم1,192,584,2 وكمية الذهب المدموغة , شيقال1,658,532
واشارت إلى أن حركة تبادل المصوغات من السبائك  . غم1,303,159 شيقال والكمية المدموغة 1,801,132

  . غم1,503,133ل الفترة نفسها  كغم تقريباً وكمية الذهب الواردة خال250بين غزة والضفة بلغت 
 مصانع 3 جولة تفتيشية شملت 69وأوضح المهندس يعقوب شاهين أن المديرية نفذت خالل الشهر الماضي 

  . رخصة مزاولة مهنة الذهب والمعادن الثمينة55 محالً لبيع الذهب كما أصدرت 291و
11/9/2005الحياة الجديدة   
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  لقدس آن أوان التداول حول ا: ونسوولفن
 السبت، ان على الفلسطينيين اعتبار االتفاق على اخالء معبر رفح من امسقال موفد الرباعي الدولي ،

وافادت .االسرائيليين بمثابة انجاز لهم، مضيفا ان هذا األمر يجب ان يحفز على تطوير اقتصاد قطاع غزة
لطة الفلسطينية الى بدء التداول بينهما ون دعا اسرائيل والسس، ان وولفنامس اذاعة الجيش االسرائيلي، مساء 

واشار الى ان مداوالت قاسية ستجري حول مسائل القدس والحدود وحق العودة، بعد . حول االتفاق الدائم
    .  استكمال االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة واجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية

10/9/2005 48عرب  
 

 قضية المعابر  سليمان في غزة اليوم لبحث 
قال مصدر فلسطيني مسؤول أمس إن مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان سيتوجه اليوم األحد إلى 
األراضي الفلسطينية في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل حول مصير الحدود 

 دبا.والمعابر بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة
11/9/2005ج االماراتية الخلي  

 
 بشار األسد يستقبل ممثلي الفصائل الفلسطينية  

استقبل الرئيس السوري أمس قادة الفصائل والقوى الفلسطينية الموجودة في دمشق، : دمشق  يوسف كركوتي
 .وتم خالل االجتماع تدارس األوضاع على الساحة الفلسطينية وانعكاساتها على الوضع العربي العام

أكد في االجتماع على الوحدة الوطنية االسد  مصدر فلسطيني االجتماع بالمثمر والبنّاء، وأضاف أن ووصف
الفلسطينية بين جميع الفصائل والقوى والسلطة الفلسطينية لحماية الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها عودة 

 الشعب الفلسطيني في بناء دولته الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم والخالص من االحتالل واالستيطان ، وحق
 .1967حزيران من المستقلة على كامل أراضيه المحتلة في عدوان الخامس 

11/9/2005الخليج االماراتية   
 

  جهات أوروبية تمّول مشروعاً صهيونّياً ينهب أراٍض فلسطينية
جديد، الذي يصل بين تل قالت صحيفة هآرتس إن جهاٍت أوروبية تدعم وتمول مشروع بناء خط سكة الحديد ال

 .أبيب والقدس المحتلة، ويمس بالفلسطينيين، وينهب مساحات واسعة من أراضيهم، الواقعة شمال المدينة
وبحسب ما نُِشر فإن هذه الشركات تقوم بتدبير قروض سهلة ومساعدات، من عدة دول وصناديق عالمية، 

  .لحق بالفلسطينيين في اعتباراتهمأبرزها الصناديق األوروبية، دون أخذ الضرر، الذي سي
11/9/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  محكمة تركية تفِرج عن شاٍب فلسطينّي 

 ساعات، اإلفراج نهائياً عن 4أفادت مصادر فلسطينية، أن محكمةً تركية قررت، بعد مداوالت استمرت نحو 
 أعوام، بتهمة محاولة 3 في تركيا استمر نحو الطالب الجامعي توفيق فقرا، من قرية البعينة، بعد اعتقاٍل

  وكاالت. اختطاف طائرة تابعة للخطوط الصهيونية إلعال، مع  إلزامه بالبقاء في تركيا وعدم مغادرتها
11/9/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
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  تركيا توفر الغطاء الدبلوماسي السرائيل 
منصرم، ان السفارات التركية في الباكستان وماليزيا واندونيسيا افادت وسائل اعالم تركية في نهاية االسبوع ال

والعديد من البلدان االسالمية االخرى، ستوفر الغطاء للبعثات الدبلوماسية االسرائيلية كي تبدأ عملها في هذه 
 سفارات البلدان الى حين يتم االتفاق مع هذه البلدان على اقامة عالقات دبلوماسية مع اسرائيل تقود الى فتح

وقالت هذه المصادر ان تركيا ال تعارض عمل البعثات الدبلوماسية االسرائيلية في هذه الدول تحت . رسمية
اال ان احد المسؤولين االسرائيليين، الذي شارك في لقاء اسطنبول، يدعي انه لم يتم التداول في . غطاء تركي 

  .لشأنهذا الموضوع خالل اللقاء، نافيا صحة المعلومات بهذا ا
11/9/2005 48عرب  

 
  الاالغتي

 عبد اهللا عواد 
هي الحل الوحيد لمشاكلنا .. وتدجين االقالم باستخدام كافة الوسائل.. هناك من يعتقد ان سياسة كم األفواه

الداخلية الن هناك من يرى ان االمور بخير وفقط بعض الكتاب السوداويين هم الذين يرسمون صورة مغايرة 
وهذه السياسة لم تسقط من السماء وانما هي جزء من موروثنا الثقافي المتخلف الذي يعتقد ان .. ةللواقع والحقيق

 ".الستيرة وال الفضيحة.. "الهروب من الحقيقة هو الحل األمثل بدالً من مواجهتها
سى الشجب واالستنكار واالدانة للجريمة الخطيرة هي االجابة الوحيدة على عملية اغتيال مو" كليشة"ان 

واسلوبها " عملية االغتيال"دون االجابة على سلسلة التساؤالت التي تثيرها .. التي عندها سيتم التوقف.. عرفات
ويمكن ألي .. وكفى.. فقط، هناك جريمة ونهج خطير.. الذي ال يقل مأساوية عن مأساوية االغتيال نفسها

 وعن هذا االسلوب الخطير والمدمر في ..ان يتحدث بطالقة عن جريمة االغتيال.. طالب في الصف العاشر
لكن هذه االجابة ال تعني شيئاً في سياق الفهم الذي يعد المقدمة االساسية االولى .. العالقات الفلسطينية الداخلية

 .ألي تغيير نحو النهج الصحيح مع حقيقة ان الصحيح يظل نسبياً
ذا المستوى وربما االولى بهذا االسلوب وفقط االولى على ه.. ليست عملية اغتيال موسى عرفات االولى

وانما سبقتها عمليات اغتيال في مؤشر يدل على ان هذه الظاهرة بدالً ان تتراجع نحو " المتحدي"الصارخ 
وممالً عن االصالح " بال طعم"دون ان يعني الحديث الذي اصبح .. وتصعد نحو األعلى.. الخلف تزداد

وأمن .. فاألمن ال يتحسن والفساد ال يتراجع.. لك شيئاً في الممارسةوالتغيير وتطبيق القانون وما شابه ذ
وهذا ما ال يريد المنفلتون ان يتوقفوا عنده، ألن هناك من يعتقد ان مهمة الكاتب .. المواطن ما زال مفقوداً

 .وكفى" القاء قصائد المدح"
وهي ثقافة ".. االصالح"و.. المفاوضاتأي اللجوء للقوة لحل اية اشكالية او اي خالف، واستبعاد لغة الحوار و

وبذلك غياب الرادع الجمعي، وهكذا .. وانصاف المظلوم.. ناتجة باالساس عن عجز القانون عن تحقيق الحقوق
.. ال يمكن ان تكون بديالً عن القانون.. بدالً من القانون وهي ثقافة تحذيرية عاطفية" االصالح"ظهرت ثقافة 

 .والحساب والعقاب
وانما وهذا يشكل األهم " المجرم"ال تكون فقط عبر محاكمة " االغتيال"وهذا النهج .. هة هذا االسلوبان مواج

 وتغيير ،االغتيال"ووصلت الى حد .. عبر تغيير الثقافة والبيئة التي افرزت ظاهرة القوة في العالقات الداخلية
وعبر تغيير الجهاز القضائي .. وتغيير الممارسة.. ةواالعالم وانما عبر تغيير البيئ" الثقافة"الثقافة ال يكون عبر 

  .ايضاً.. في المؤسسات وفي الثقافة وعبر غير ذلك" الشخصانية"وتنظيفه وعبر انهاء ظاهرة 
 : ان مظاهر الخلل في النظام السياسي الفلسطيني يندرج في النقاط التالية

تم بناء .. المتطلبات التي يحتاجها المجتمعبناء على االحتياجات و..  بدالً من بناء مؤسسة المؤسسات-1
  .. مؤسسات االشخاص لدرجة وصلت في بعض االحيان الى تفصيل مؤسسة لهذا الشخص او ذاك
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في الشارع الن كل " الشخصانية"فان من الطبيعي ان تظهر الجماعات " الشخصاني" لتثبيت هذا الواقع -2
ومصالحه عبر نهج الجماعة الموالية والمستفيدة " ركزهم"شخص يعتقد ان الوسيلة الوحيدة للمحافظة على 

مراكز "وبذلك كانت النتيجة ظهور " ظاهرة الفلتان األمني"في الشوارع التي يسمونها " الشللية"وهكذا ظهرت 
  .ومن ضمنها الفصائل على حساب المؤسسات" القوى الشخصانية

وغياب القوة .. تشراء الفساد بكل مظاهره واشكالهغياب الرقابة والمحاسبة وبذلك اس..  كان من نتيجة ذلك-3
.. ولم يعد لها أي وجود سوى االسم.. المركزية التي تحافظ على األمن فهذه القوة تشرذمت على مراكز القوى

والذين يبحثون عن مصالحهم .. جذب االمية الجهلة وضعاف النفوس" ظاهرة الجذب والنبذ"هذه الحالة أفرزت 
وفي المقابل نبذ الكفاءات، والمخلصين، والذين يؤمنون بأن مهمتهم .. طق الغاية تبرر الوسيلةالخاصة وفقاً لمن

 ..يجب تأديتها" رسالتهم"
ولم .. الى جزء من مراكز القوى الشخصانية.. فان الجهاز القضائي تحول او تشرذم..  وعند هذا الواقع-4

وعلى جهاز قادر على المراقبة والمحاسبة .. القانونيعد هناك جهاز قضائي وتلقائياً تنفيذي قادر على فرض 
 .ولذلك فان الفوضى التي يشكل االغتيال جزءاً منها كانت نتيجة عادية جداً

 ورغم الحديث عن التغيير واالصالح واألمن منذ شهور طويلة ماضية فان النتيجة عكسية والسبب ان -5
موظف صغير جداً .. خذوا هذه الواقعة.. ظام السياسيهو السائد وهو الذي ما زال يحكم الن" منطق الشخص"

ألن الذي يأتي بعده سيجلب معه .. أنا خايف من تغيير رئيس المؤسسة"في احدى المؤسسات، يقول وبالحرف 
وهي ان النظام الشخصاني من .. هذا الوعي ليس بالمفاجئ وانما يعكس الحقيقة كما هي".. جماعته ويهمشنا

وكل ما يمكن ان يخطر على .. ومعه الفساد والرشاوى واالستغالل.. ها هو السائداصغر مؤسسة الى اكبر
 ..بال
حتى لو ارتكب الشخص المسؤول ما شاء من الموبقات، والسبب ..  في هذا النظام هناك صعوبة في التغيير-6

نوع من الركض ولهذا فان محاربة الفساد والفلتان .. انه نظام يوفر فيه االشخاص الحماية لبعضهم بعضاً
 .وتلقائياً التغيير الذي يسير وفقاً للنظام الشخصاني.. الموضعي

واذا .. والراشين بالمرتشين هو نوع من الجنون.. والفلتانيين أمنياً بالفلتانين..  ان محاربة الفساد بالفاسدين-7
 .ال مع من اغتيلوا قبلهما استمر الجنون فان جريمة اغتيال موسى عرفات ستكون حلقة في سلسلة كما كان الح

ويغتال .. سقطت في اول امتحان، فكيف يجري اشتباك لمدة نصف ساعة او قريباً من ذلك.. ان وزارة الداخلية
 ..والشرطية وقوات االمن الوطني.. المغتالون ويخطفون وال أحد يتحرك من االجهزة االمنية

.. بعد ايام قليلة مقبلة.. حتالل من قطاع غزةبعد خروج قوات اال.. ان هذا المؤشر يدل على ان اية جماعة
اذا كانت االجهزة االمنية والشرطية غير قادرة على .. قادرة على تنظيم انقالب واستالم السلطة في قطاع غزة

 .لمسؤول من هذا المستوى، وهي فعالً غير قادرة النها جزء من النظام الشخصاني" الحماية"توفير 
11/9/2005االيام الفلسطينية   

 
  فتح تواجه تحديات قد تفقدها السلطة

 تمر حركة فتح، كبرى الفصائل الفلسطينية، بازمة لم يشهدها تاريخها بسبب الخالفات الداخلية -رام اهللا 
 .واخفاقات السلطة الفلسطينية قد تؤدي بها الى فقدان السلطة لصالح حماس برأي بعض المراقبين

سر عرفات كحركة تحرر وطني ال تزال تجد صعوبات في التحول الى وفتح التي اسسها الزعيم الراحل يا
  .وتواجه اليوم وضعا حرجا يجعل بقاءها في قيادة العمل الفلسطيني محور تساؤالت. حزب سياسي

ويقول استاذ العلوم السياسية في جامعة القدس عبد المجيد سويلم كانت حركة فتح منذ تاسيسها تعيش مراحل 
ها االن على ابواب مرحلة قد تخسر خاللها قيادة السلطة ومنظمة التحرير اذا لم تحسن صعود وسيطرة ولكن

  .التصرف وتعد بشكل جيد للمرحلة المقبلة
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ويؤكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح جميل شحادة ان قيادة فتح تدرك صعوبة المرحلة القادمة ويقول هناك 
دمة وخصوصا مسألة االنتخابات التشريعية التي تتطلب مستجدات سياسية ونحن ندرك صعوبة المرحلة القا

ويضيف بدأنا باعادة حساباتنا الدقيقة، مشيرا الى ان الكل يتحدث  .الكثير من االعداد وتقييم السلبيات السابقة
  .عن الخطر القادم المتمثل بمشاركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية في االنتخابات

حماس االنتخابات على فتح ويقول ان فتح على مفترق طرق واالنتخابات ويحذر سويلم من خطورة دخول 
  .اذا لم تتصرف فتح بشكل جيد فلن تبقى في القيادة. المقبلة للمجلس التشريعي منعطف هام وتحد كبير

ويتابع الواضح ان فتح ليست في وضع يمكنها من ان تظل قائدا للشعب الفلسطيني وحدها وتحتاج الى اعادة 
  . اوضاعها الداخلية وفي نمط تحالفاتها وسلوكياتهانظر في

ويضيف ال تستطيع فتح ان تهرب من اسئلة المرحلة وعليها االعتراف انها تواجه اليوم خصما جديدا وقويا 
  .اسمه التيار االسالمي بقيادة حركة حماس

ثالث وهو القوى اليسارية واضاف المطلوب من فتح عدا عن ترتيب اوضاعها الداخلية، ان تدعم نجاح التيار ال
والديموقراطية الوطنية وان تكسبها الى جانبها، مشيرا الى ان محمود عباس يمتلك رؤية سياسية واضحة وهو 
 .صادق وهذا عامل مهم لوحدة فتح حول برنامج واضح ومتفق عليه وطنيا ويتمتع بمصداقية اقليميا ودوليا

  .م تدفعها له فتح ستدفعها حماسويوضح ان التيار الثالث له استحقاقات اذا ل
ورغم الصعوبات، يشدد عضو المجلس الثوري لحركة فتح سمير شحادة على ان حركته ال تزال هي صاحبة 

ويقول بغض النظر عن سلبيات المرحلة السابقة لكن . المشروع الوطني االكثر قبوال لدى الشعب الفلسطيني
واسعة في صفوف الحركة لالعداد للمؤتمر السادس الذي ستسبقه فتح افادت منها وقد بدانا عملية ديموقراطية 

واشار الى .مؤتمرات في كل االقاليم والمدن والقرى والمخيمات العادة بناء فتح على اسس اكثر ديموقراطية
وقال سيتم اختيار مرشحي فتح للمجلس التشريعي من  .ان هذا جزء من اجراءات واسعة نقوم بها لتنظيم انفسنا

هناك تخوف من ان من سيفشل في . ولن يتم اسقاط احد على القاعدة بالمظلة. انتخابات تمهيديةخالل 
ولكن ال اتوقع ان تحدث انشقاقات، في حين ان مشكلة قد تحدث اذا . االنتخابات التمهيدية لن يقبل بالنتائج

  .فرض على اعضاء فتح مرشحون ال تقبل بهم القاعدة
ان تماسك فتح وتجاوبها مع المرحلة سيفوتان الفرصة على انقالب نحو المجهول وراى المحلل السياسي سويلم 

اذا فازت حماس سيحدث انقالب سياسي وعندها ال يمكن ويتابع . في حال فوز حماس في االنتخابات القادمة
  ا ف ب. الحديث عن ديموقراطية فلسطينية

11/9/2005الغد االردنية   
 

  ساعة حماس والخيارات المتاحة
مخيمر أبو سعدة   

والحقيقة أن . إلى خلق واقع جديد بالنسبة للفلسطينيين أدى انسحاب إسرائيل من كل المستوطنات في غزة،
االستجابة التي سيتبناها الفلسطينيون في مواجهة هذه الظروف المتغيرة سوف تحدد إلى حد كبير ما إذا كان 

ذا فقد يتبين في النهاية أن هذه اللحظة تحمل معها أعظم وعلى ه. بوسعهم تحقيق هدف إنشاء دولة مستقلة أم ال
 .أو كما قال أبا إيبان، فقد تكون مجرد فرصة أخرى لتضييع الفرصة. فرصة سنحت للفلسطينيين

تتوقف استجابة الفلسطينيين على كيفية تعامل السلطة السياسية الفلسطينية مع القوة المتنامية للحركات اإلسالمية 
ولكن هل تواصل الجماعات . لتي تنتظر بال جدال حصة كبيرة من السلطة في غزة بعد االنسحابالفلسطينية، ا

المسلحة كفاحها ضد إسرائيل، أم هل تنجح السلطة الفلسطينية في العمل على تعطيل الهجمات أو مكافحتها؟ 
سالمية للتوصل إلى وما مدى استعداد حركة فتح العلمانية، التي يسيطر عليها أبو مازن، ومنظمة حماس اإل

 تفاهم مشترك بشأن كيفية العمل بعد فك االرتباط؟
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يؤكد عباس ومسؤولون آخرون في السلطة الفلسطينية على الحاجة إلى نظام حاكم واحد، ونظام قانوني واحد، 
ويريد عباس أيضاً أن يكون حمل األسلحة مقتصراً على هيئة أو جهة واحدة  أي السلطة . وتعددية سياسية

ولقد نجح عباس في إقناع المقاتلين الفلسطينيين بأن يكفوا عن إطالق النار وأن يثبتوا إلسرائيل . لفلسطينيةا
 .والعالم أن تفكيك المستوطنات لن يترتب عليه بالضرورة وقوع أعمال عنف بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

النار، وانتخابات سلمية، وحكم موحد للسلطة ولكن هل يتسنى له أن يترجم هذا اإلنجاز إلى وقف ممتد إلطالق 
الفلسطينية في غزة وشمال الضفة الغربية؟ إن اإلخفاق في تحقيق هذه الغايات من شأنه أن يؤدي إلى هزيمة 

 .أخرى للهدف الفلسطيني المشروع الذي يتلخص في إقامة دولة فلسطينية قابلة للبقاء
فقد شنت حماس حملة إعالمية . ف مدى صعوبة هذه المهمةمهما بالغنا في الوصف فليس من اليسير أن نص

وتعكس هذه الحملة وفكرتها . مكثفة تنسب من خاللها الفضل في االنسحاب اإلسرائيلي إلى نضالها المسلح
الرئيسية صراعاً داخلياً من أجل السيطرة على قطاع غزة واألراضي األخرى التي تديرها السلطة الفلسطينية، 

اعتزام حماس عدم السماح بنزع سالحها، وإصرارها على مواصلة النضال المسلح في الضفة كما تشدد على 
 .الغربية

األول يدور حول صاروخ جديد باسم سجيل، يبلغ . كما كشفت حماس أيضاً عن سرين عسكريين أثناء اإلجالء
أما الثاني فهو بشأن .  كيلومتراً وقادر على الوصول إلى المزيد من البلدات والمدن اإلسرائيلية15مداه 

ولقد تعمدت حماس إطالق هذين . القساميات، وهي جماعة من النساء يشاركن اآلن في التدريب على القتال
التصريحين متزامنين مع عملية فك االرتباط بهدف ترك انطباع يوحي بأن استراتيجيتها العسكرية المتشددة 

 .كانت لها الغلبة
أربعة أعوام : دها الموالون لحماس في شوارع غزة أثناء االنسحاب اإلسرائيليوطبقاً ألحد الشعارات التي رد

كل ذلك يرمي إلى تعزيز وجهة نظر . من التضحيات كانت في الميزان أرجح من عشرة أعوام من المفاوضات
في ظل هذه الظروف من سيتولى إدارة . أال وهي أن الفضل في االنسحاب من غزة يرجع إلى حماس: واحدة

مناطق التي يتم إخالؤها حتى تعقد االنتخابات؟ وكيف يتم تقسيم عائدات الضرائب بين هؤالء الذين يزعمون ال
 أنهم قادة المقاومة وأولئك الذين يزعمون الشرعية المطلقة لحكمهم؟

لمثال، ويتعين على أحد األطراف أن يتخذ القرار قريباً، على سبيل ا. إنها ليست بالمشكالت التي قد تنتظر الحل
بشأن تقسيم األراضي وبناء الشقق في المدينة التي أطلق عليها بالفعل مدينة خليفة بن زايد، والتي تقع على 

وبينما . ال توجد إجابات حتى اآلن على أٍي من هذه األسئلة .أرض لمستعمرة إسرائيلية سابقة في قطاع غزة
لمناطق التي تخليها إسرائيل، فقد رفض عباس هذا طالبت حماس بتأسيس إدارة فلسطينية تتولى اإلشراف على ا

وفي كل األحوال فلن . المطلب ولم يوافق على أكثر من تأسيس لجنة مراقبة يشارك فيها مندوب من حماس
وبعد ذلك يبدأ . يكون هناك تقسيم للمناطق حتى تنسحب إسرائيل تماماً وتنتهي عمليات إزالة المنشآت المهدمة

 .ير قبل موعد إجراء االنتخاباتالنضال السياسي المر
أياً كان ما سيحدث في اليوم التالي لفك ارتباط إسرائيل بغزة نهائياً، فليس ألحد أن ينكر أن الخيارات العسكرية 

ذلك بأن بناء الجدار الفاصل على أراضي الضفة الغربية قد . المتاحة أمام حماس سوف تتقلص إلى حد هائل
فضالً عن ذلك، فبعد إعادة . لى مقاتلي حماس الدخول إلى األراضي اإلسرائيليةجعل من المستحيل تقريباً ع

 فلسطيني زعمت أنهم على 7000 اعتقلت إسرائيل ما يقرب من 2002احتالل مدن الضفة الغربية في عام ،
والخالصة أن استمرار حماس في النضال المسلح لن يكون . صلة بحماس، وفتح، ومنظمات فلسطينية أخرى

والحقيقة أن حماس تدرك هذا، لذا فهي تركز انتباهها اآلن على مسألة فك . مر اليسير على اإلطالقباأل
. االرتباط مع غزة، ساعية بذلك إلى استغالل هذا النصر والمطالبة بحصة في الحكم بعد فك االرتباط النهائي

يعي الفلسطيني، ومن المتوقع أن ولقد وافقت حماس للمرة األولى على المشاركة في انتخابات المجلس التشر
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وهذا من شأنه بطبيعة الحال أن يعزز من دورها المحوري في السياسة . تفوز حماس بعدد كبير من المقاعد
 .الفلسطينية  األمر الذي سيؤدي بالتالي إلى تفاقم خطورة التحدي الذي يواجه عباس

11/9/2005الخليج االماراتية   
 

 السلطة إلى أين ؟
ولنادر الغ   

تأتي حادثة اغتيال موسى عرفات في ظل ظروف داخلية وإقليمية معقدة، وتطرح تساؤالت كثيرة حول قدرة 
السلطة الوطنية على فرض القانون واألمن في المناطق الفلسطينية خاصة في قطاع غزة بعد االنسحاب 

على الوفاء بها وذلك ألسباب اإلسرائيلي، الذي يفرض على سلطتنا العتيدة التزامات وتعهدات هي غير قادرة 
  :منها

 أن السلطة فشلت فشال ذريعا في السيطرة أو الحد من قدرة وتجاوزات بعض الحركات المسلحة في -1
وهنا ليس المقصود موضوع نزع سالح المقاومة ،غير أن وجود سالح واحد في الشارع . الشارع الفلسطيني

فس وإعطاء انطباع ايجابي للعالم حول إمكانية إدارة دفة هذا الفلسطيني لما تتطلبه هذه المرحلة من ضبط للن
الوطن وتثبيت القانون وتعزيز دور القضاء لتقديم صورة الئقة أمام العالم ويدفع به للمطالبة بإخالء 

 على طريق إقامة الدولة 67المستوطنات من القدس والضفة واالنسحاب كلياً إلى حدود الرابع من حزيران عام 
  .نية المستقلةالفلسطي

 إن السلطة لجأت في كثير من حاالت الخطف وانتهاك الدم الفلسطيني إلى أسلوب التحاور والمفاوضات مع -2
  .الخاطفين

 هي طريقة بشعة بعيدة كل البعد عن اآلدمية - إن الطريقة التي تم بها اغتيال اللواء موسى عرفات -3
ألمنية في تأدية دورها والتي استغرقها الوصول إلى مسرح وضربت ركائز القانون إلى جانب تأخر األجهزة ا

الحدث أكثر من ساعة وهي ال تبعد سوى عشرات األمتار عن مكان سكن اللواء عرفات ليعكس بؤس الحالة 
  .األمنية الفلسطينية

لك  إن السلطة تقول انها أعدت خطة أمنية الستالم المناطق المخالة وهي في الحقيقة غير قادرة على ذ-4
والدليل على ذلك الشهداء الذين سقطوا خالل اليومين الماضيين أثناء محاولتهم دخول المستوطنات بمعنى إذا لم 
تستطع منع مجموعة من األطفال من الدخول إلى المستوطنات فكيف ستمنع جماهير حاشدة تريد االحتفال 

  بالنصر؟
بل أن . ني يتم بموجبها فرض القانون والنظام هذا إلى جانب عدم وجود خطة أمنية في الشارع الفلسطي-5

السلطة تعيش حالة من التخبط وعدم االتزان وذلك بصراحة لوجود أكثر من مسؤول عن عملية االنسحاب من 
  .جهة وسعت بعض الفصائل الى إظهار نفسها كبديل عن السلطة الشرعية
 بالتزاماتها السياسية واألمنية األمر الذي في ضوء ما تقدم، فإن السلطة الوطنية لن تكون قادرة على الوفاء

سيفتح األفق واسعاً أمام احتمال تعمق حالة الفلتان األمني مع ما يحمله هذا من دفع الساحة الوطنية إلى حافة 
الهاوية، والزج بها في اتون حرب أهلية ال تحمد عقباها، وتهدد كل االنجازات الوطنية على بساطتها، وتخدم 

 -نية في دوامة االقتتال الفلسطينيع االسرائيلي الذي سعى ويسعى جاهداً إلغراق الساحة الوطأيضاً المشرو
ألم أقـل لكـم ان  :برمتهـا، وليقـول للعالم كلـه الفلسطيني لنفض يده من عملية التسوية السياسية

 الخ لذا فإن الواجب ...؟!، وال تستحق اقامة دولة!الفلسطينيين ليسوا سوى جماعات ارهابية ليست لها حقوق
يحتم إعادة نظر جدية ومسؤولة من قبل جميع األطراف السلطة والمعارضة، خاصة تنظيم  فتح  حزب 

كما أن فصائل العمل الوطني واالسالمي معنية بأن تعيد النظر في مواقفها وآليات عملها وأال يقتصر  .السلطة
المشكلة بل يزيد الموقف الفلسطيني تعقيدا وحرجا، جهدها على مجرد الوقوف ونقد السلطة ألن ذلك ال يحل 
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وباعتقادي فإن السلطة حاولت وان كان بأسلوب ضعيف في توحيد الموقف الفلسطيني من خالل طرح حكومة 
وحدة وطنية التي رفضتها جميع أطراف المعارضة باستثناء الجبهة الديمقراطية ألسباب موضوعية وأخرى 

لذا يجب علينا جميعا شعبا وتنظيمات وسلطة  ...لبعض اآلخر غير مفهومغير موضوعية بعضها مفهوم وا
العمل سويا إلنجاح المشروع الوطني الفلسطيني من خالل التأكيد على وحدتنا والتأكيد على شرعية السلطة 
ح ووحدانية سالحها في الساحة الوطنية والعمل معها على تعزيز القانـون ودور القضاء، وتأصيل المأسسة وفت

ملف الفساد دون مواربة وتقديم المتهمين للمحاكمة وتصليب الجبهة الداخلية لمواجهة مخططات المحتل 
  .االسرائيلي لحماية المشروع الوطني من التبديد والضياع

11/9/2005الحياة الجديدة   
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