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  حتالل غزة تنعتق من اال
اليوم ينتهي الحكم العسكري االسـرائيلي      :  و الناصرة  غزة من   فتحي صباح  11/9/2005  الحياة     مراسل كتب

 . واقع جديد مليء بالتحديات واالحتماالت، على أمل ان يكون ذلك فاتحة النـسحابات تاليـة              حيث .لقطاع غزة 
المستوطنات لمشاهدتها، ما قد يهدد حياتهم       ثمة مخاوف تقلق السلطة، فهي تخشى من تدافع اآلالف الى            وهناك  

كما تخشى من وقوع اشتباكات وصدامات بين المواطنين وقوات االمن          . اذا ما كانت هناك متفجرات مزروعة     
ويواجه قطاع غزة تحديات جسيمة ليس أقلها مخاوف         .وفي هذا الصدد  . التي ستعمل على منعهم من الوصول     

يضاف الى ذلك تحدي التنمية االقتـصادية       . سالحالأصرت السلطة على نزع     من اقتتال فلسطيني داخلي اذا ما       
ويخـشى   .وإنجاح نموذج غزة وفرض النظام والقانون ووقف حال االنفالت االمني والفوضـى التـي تـسود             

ظل اغـالق معبـر رفـح،       في  قطاع الى سجن يضيق بنحو مليون ونصف فلسطيني         الالفلسطينيون ان يتحول    
عن جـدوى احـتالل     االسرائيليين  تساءل كبار المعلقين    من ناحية أخرى    . "اسرائيل"لقطاع و ومعبر إيرز بين ا   

ـ  .  عاماً وأكثر، وأبقى بعضهم السؤال عن انسحاب مماثل من الضفة في المستقبل البعيد مفتوحـاً               38القطاع ل
م مـسموعة   اختارت معاريف ووسائل اعـال    ف وهآرتس، عن انهاء االحتالل،      توفيما تحدثت يديعوت أحرونو   
  .ومرئية كلمة وجود أو سيطرة

 في قطاع غزة، بالتزامن مـع  هتم إنزال العلم اإلسرائيليأن  :الوكاالتنقال عن    11/9/2005البيـان    وأضافت
واتخذت كل اإلجـراءات الالزمـة      . بدء فرض السيطرة الفلسطينية على القطاع والتي ستتم على ثالث مراحل          

 ان األجهزة األمنية في حالة طوارئ وبكاملهـا          أبو خوصة  وأكد. سكري األمني لتنفيذ المهمات ذات الطابع الع    
  . على أعلى درجات االستنفار

ابو خوصة بـان    به  صرح  ما  : من رام اهللا والوكاالت    12/9/2005 النهار اللبنانية     مراسل محمد هواش ونقل  
 دخلت   الفلسطينية وأشار الى ان القوات   . المقر السابق للجيش االسرائيلي سيصير مقراً لقوات االمن الفلسطينية        

  .ثم دخلت مستوطنتي ايلي سيناي ودوغيتومن أوالً مستوطنة نتسر حازاني ورفعت عليها العلم الفلسطيني، 
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ـ      أن   :غزة والوكاالت من   12/9/2005 االتحاد االماراتية    ونشرت  قـد   احركتا حماس والجهاد االسالمي كانت
  .المستوطنات والمشاركة في احتفاالت التحريراعلنتا االستنفار استعدادا لدخول 

 الـضوء   أيـضا الحكومة االسرائيلية اعطتأن : وكاالت نقال عن  غزةمن   12/9/2005 الغد األردني    وذكرت
ـ    الاكد مصدر امني مصري ان       في حين    .النسحاب من ممر صالح الدين    لاالخضر   كمل تعناصر المـصرية س
  .الجمعة المقبلا يوم انتشاره
 فلـسطينيون  اضباطأن  إلى :د ب أ. رويترز . من غزة نقال عن أ ف ب  12/9/2005بلد اللبنانيةال وأشارت

 الجانب مساء امس اجتماعا لوضع اللمسات االخيرة على تفاصيل نقل المناطق الى             واعقدكانوا قد   واسرائيليون  
  .الفلسطيني
كافـة  علـى    فرضـت سـيطرتها      ةقوات الفلسطيني أن ال : 12/9/2005 48 عرب   مراسلة الفت حداد وأوردت  

وعلم ان محمود عبـاس الغـى        .تحريرال مع مسيرات حاشدة احتفاال ب     هاالمستوطنات، وتزامنت عملية انتشار   
مـن   .واعتبر ان االنسحاب يعد خطوة هامة، لكنها غير كافية        .  في المستوطنات  ةقوات الفلسطيني الزيارة لتفقد   

وأضاف ان    كل المباني باستثناء الدفيئات الزراعية وآبار المياه،       ناحيته قال أبو خوصه ان السلطة قررت إزالة       
 ان االحتفال المركزي سيقام يـوم األربعـاء القـادم علـى أراضـي       أشار إلى و .عمليات المسح األمني بدات   

وفيما يتعلق بمعبر رفح أكد أنه لن يتم التعامل بشكل مطلق مع مـا يـسمى                 .المواصى بمشاركة كافة الفصائل   
اخر من يغادر القطاع بعـد ان اصـدر         كانا  افيف كوخابي وموطي كدوري     أن   يشار إلى  .كيرم شالوم بمعبر  
  .  االمر باغالق معبر كيسوفيمأألخير
ان في المئة من الفلسطينيين اعتبروا       84أن  : اف ب نقال عن   رام اهللا   من   12/9/2005  القبس الكويتية  وبينت

لراي نشره المركز الفلسطيني للسياسة واالبحاث في الضفة وقطاع         االنسحاب انتصار للمقاومة وفق استطالع ل     
 انـه  % 21واعتبر  .من المستطلعين عزوا االنتصار خصوصا الى انشطة حماس%  40حيث أفاد ان ، غزة

 وقفا للنار مع اسرائيل بعـد االنـسحاب فيمـا           % 77وايد   . الى حركة فتح   % 11صنيعة السلطة فيما عزاه     
 , يعارضون استمرار الهجمات المسلحة ضد اسرائيل انطالقا من غـزة          % 62 ان   هفيوجاء   .% 22عارضه  

 ان االنـسحاب  % 64ورأى  %. 37 على نزع السالح فيما عارض ذلك % 60ووافق  .% 35فيما ايد ذلك 
 % 56وفي رأي    . انه سيتيح تقدما في عملية السالم      % 57سيساهم في تحسين وضعهم االقتصادي فيما اعتبر        

 ايلول  9 و 7واجري هذا االستطالع بين      .النسحاب سيفضي الى انهاء احتالل الضفة ووالدة دولة فلسطينية        ان ا 
 . شخصا مع هامش خطأ ثالث نقاط1369وشمل عينة تمثيلية تبلغ 

  
   إبقاء الكنس مصيدة يعتبرونالفلسطينيون 

هدم الكنس، وضع السلطة فـي      القرار بعدم   أن  : غزة فتحي صباح  عن مراسلها من    12/9/2005 الحياة   نشرت
 او تدنيسها امـام عدسـات التـصوير، وان تـستغل     هاتخشى أن يقوم فلسطينيون بهدمحيث  . حال حرج كبير  

تشويه صورة الفلسطينيين في العالم، مـضيفاً ان        لقرار هو مصيدة    الان  وقال توفيق أبو خوصة      .ذلكاسرائيل  
، وكان بوسع اسرائيل هدمها كمـا هـدمت   يهاانات لنحافظ عل إذ ليست لدينا االمكذلكاسرائيل تتحمل مسؤولية   

 وتابع سـيطالب    ,القرار الصراع الديني بين الشعبين    هذا  وحذر الشيخ حسن يوسف من ان يؤجج         .المستوطنات
ونقلـت اذاعـة الجـيش       .االسرائيليون الحقاً بزيارة هذه األماكن ثم برعايتها فتصبح حجاً وبـؤرة احتكـاك            

وقال سفيان أبو زايـدة ان      . رجوب قوله ان الفلسطينيين يرون في الكنس أحد رموز االحتالل         الاالسرائيلي عن   
اسرائيل تريد اختبار السلطة من خالل سعيها لتظهر للعالم وكأن الفلسطينيين يتصرفون بشكل سوقي وينتهكون               

ان وأضاف  . م به اسرائيل  وأضاف هشام عبدالرازق ان الفلسطينيين سيقومون بالعمل الذي لم تق         . أماكن العبادة 
  . ينبغي هدمهامه االحتاللكل مبنى أق
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ن السلطة ستتعامل مع الكـنس      أ ,ل محمد دحالن  وق عن   :12/9/2005 األيام الفلسطينية     في كتب حسن جبر  و
  .هذه لم تعد كنساً، وإسرائيل وصفتها بالمباني: وتابع .مثل أي مباٍن فارغة في المستوطنات

اف ب ما افاد به مراسل وكالة فرانس برس ان مئـات            نقال عن   غزة   من   12/9/2005الوطن الكويتية  ونقلت
من الشبان الفلسطينيين حطموا اليلة الماضية زجاج كنيس مستوطنة كفار داروم واحرقوا كنيـسي مـستوطنتي      

  .نتساريم وموراغ
باني التـي يعتـزم     دعوة كتائب األقصى إلى هدم الم     :  من غزة  12/9/2005المركز الفلسطيني لإلعالم     وذكر

وأشارت إلى أنّها بؤر استيطانية قد تشكّل عودةً لـدوريات          . االحتالل تركها على اعتبار أنها كنس غير شرعية       
أن هدمها واجب على المقاومة حتى لـو  : وفي موقٍف لها قالت.  وهو األمر الذي يلغي مفهوم التحرر   ,االحتالل

كمـا  . ما كان مسموح من قبل لن يكون مسموحاً من اآلن فصاعداً          حاولت بعض أجهزة أمن السلطة حمايتها، ف      
، حيث إنّها   يهارفضت حماس بشدة اإلبقاء عل     كما   .رفضت، أية وساطاٍت عربية، واعتبرت ذلك مثار استغرابٍ       

ت السلطة برفض هذه الخطوة مطلقاً، وحشد المواقـف اإلقليميـة والدوليـة             بوطال .بنيت بصورة غير شريعة   
  .قد يستغلها االحتالل لتهديد مقدساتنا:  وأضافتتهاإلزال

إسرائيل تفتعل أزمـة فـي اللحظـة        إن  : قائالُ ب جمال زحالقة  يعق إلى ت  12/9/2005 48 عرب   وأشار موقع 
إبقاء الكنس ال عالقة له بالجانب      : وأضاف. اإلخيرة إلعتبارات داخلية، في محاولة منها لخلق إستفزاز مقصود        

 أتخذ بهدمها، لذا ال تـستطيع مطالبـة أحـد           ا وقضائي ا سياسي اأن قرار  و .خطوة سياسية بحتة  الديني وإنما هذه    
، هاهـدم على  وطالب دول العالم التحرك بسرعة إلجبار إسرائيل        . بالمحافظة عليها لمجرد أنها غيرت قرارها     
 .ولتفكيك هذه القنبلة الموقوتة التي تركتها

 التغير فـي    واأرجع نين إسرائيلي ي محلل إلى أن : الناصرةمن   12/9/2005 الغد األردني     مراسل حامد جاد ونوه  
  .موقف شارون إلى تعرضه لضغوط من قبل الحاخامات واللجنة المركزية القوية في حزب الليكود

 
  سلطة قضائية نزيهة تنهي الفلتان   :خريشة

ـ فهيم الحامد ون عبـر انـشاء سـلطة    قال حسن خريشة ان ضمانة عدم وجود فلتان امني في غزة تك:  جدة 
 .واوضح ان المقاومة مستمرة مادام هناك احتالل      . قضائية تتمتع باالستقاللية والنزاهة ويمكنها محاسبة الجميع      

اغتيال موسى عرفات يعني وجود رغبة لدى الناس لمحاربة الفاسدين ويعني ايضا فتح البـاب علـى                 وقال إن   
فلسطيني رهان اسرائيلي مطروح وهـم يحـاولون جهـدهم          الل  قتتاال ا  وقال إن  ,مصراعيه الخذ القانون باليد   

  . لتكريسه عبر عمالئهم وعبر محاولة شق الصف الفلسطيني
  12/9/2005عكاظ  

  
    منظمة التحرير يترأس اجتماعاً لتنفيذيةعباس
ترأس محمود عباس، مساء امـس، اجتماعـاً        عن   : وفا نقال عن غزة   من   12/9/2005 الحياة الجديدة    نشرت
وخصص االجتماع، لتدارس    .ة التنفيذية لمنظمة التحرير، بحضور اللجنة الوزارية المكلفة بملف االنسحاب         للجن

األوضاع في ضوء انسحاب قوات االحتالل، اضافة الى بحث استعداد أجهزة الـسلطة ومؤسـساتها المدنيـة                 
 دون أية معوقات أو خلل أمني أو        واألمنية في تولي مسؤولياتها واستمرار هذا االنسحاب وفق ما قررته القيادة،          

  .اداري
اللجنة التنفيذيـة قـررت تنظـيم احتفـال         أن  :  اف ب   نقال عن  غزةمن   12/9/2005 الغد األردنية    وأضافت

  .نسحاب السبت القادم بالقرب من ضريح ياسر عرفاتالبا
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  هاون على مستوطنة

يث ال تزال تتواجد في داخلها قوات الجيش أطلق مسلحون فلسطينيون النار باتجاه مستوطنة كاديم المخالة ح
اإلسرائيلي شرق مدينة جنين دون وقوع إصابات، ولم يعلن أي تنظيم فلسطيني مسؤوليته عن عملية إطالق 

  .النار
12/9/2005 البيان   

 
  مشعل يعمل مديرا لمدرسة ثانوية  منفذ محاولة اغتيال

 في الكيان الصهيوني صباحاً عادياً، حيث 1997كان صباح يوم الخامس والعشرين من شهر أيلول عام 
تصدرت أخبار االقتصاد والسياسة عناوين الصحف اليومية، ولم يتحدث أحد عن الدراما التي كانت تجري 
على بعد ثالث ساعات سفر من الحدود الفلسطينية مع األردن، حيث كان يجلس  مشيكة بن دافد على حافة 

وذكرت صحيفة .خالد مشعليننتال في عمان بانتظار خبر نجاح عملية اغتيال بركة السباحة في فندق االنتركونت
كول هعير الصهيونية أن بن دافيد الذي وقف حينها على رأس القسم التنفيذي التابع لجهاز الموساد، وصل إلى 
 .العاصمة األردنية عمان بصحبة فريق اغتيال هدف إلى تصفية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

فت الصحيفة أن بن دافيد الذي شكل حاجز التغطية الخارجي لمنفذ عملية االغتيال انتظر طويال على وأضا
حافة البركة لعله يسمع بشرى نجاح العملية، لكنه صدم بحضور شخص مجرد تواجده يعني أن شيئا خطيراً قد 

ساد المنتشرين في شوش سير الخطة، وبعد أخذ ورد قصير مع الشخص، بدء بن دافيد بجمع عناصر المو
ولكن دور بن دافيد لم يقف عند هذا  .شوارع العاصمة األردنية وتهريبهم إلى مقر السفارة الصهيونية في عمان

الحد فبعد أن أنهى تهريب أعضاء الفريق إلى داخل السفارة الصهيونية تلقى أمرا من قيادة جهاز الموساد، لم 
 ويقضي بتسليم ضابط مخابرات أردني الترياق المضاد للمادة يصدر مثيال له في تاريخ الجهاز الصهيوني،

لعدة أيام وصف بن دافيد للصحفي رونين برغمان مشاعره اتجاه العملية  .خالد مشعللالسامة التي تم حقنها 
ا التي وصفها بأنها فشل كبير، مضيفاً خالل المقابلة أن فشل العملية كان نتيجة لما اسماه تربية تنظيمية سيئة جد

اليوم وبعد ثمانية أعوام يجلس بن دافيد في مبنى المدرسة الثانوية للعلوم  .وتشدد إجرامي داخل الموساد
والفنون الفاخر ويشرف من موقعه الجديد كمدير لها على سير الحياة فيها حيث يبدو بعد أسبوعين من افتتاح 

  !!.والتعليميةالعام الدراسي كمن أمضى جل حياته في أروقة المؤسسات التربوية 
12/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 مسلحون يسيطرون على حاجز للسلطة  

 مسلحا من كتائب الشهيد أحمد أبو الريش قاموا بطرد قوات األمن 50أفادت الشبكة االعالمية الفلسطينية أن 
حافيين، كما قاموا الوطني المرابطة قرب حاجز التفاح غرب خان يونس، وقاموا بتفريق المواطنين والص

وقال أحد المسلحين ان هذه الخطوة تأتي إللزام السلطة الفلسطينية بتفريغ كافة . بنصب عبوات في المكان
 .األسماء التي طرحت من قبل كتائب أبو الريش للعمل في قوات األمن من دون استثناء أحد

12/9/2005الخليج االماراتية   
 

  ل موسى عرفاتحماس تستنكر الزج باسمها في اغتيا
رفض الشيخ حسن يوسف االتهامات التي أطلقها مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن اسمه عن ضلوع كتائب 
  .القسام الذراع العسكري للحركة في اغتيال عرفات واختطاف نجله، واصفاً تلك االتهامات بأنها محض افتراء

12/9/2005الشرق األوسط   
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  حتاللإصابة خمسة فلسطينين بنيران قوات اإل

 أن ثالثة فلسطينين أصيبوا في مدينة رفح جراء إطالق النـار             أمس   أعلنت مصادر طبية فلسطينية     :ألفت حداد 
كما أصيب مواطنان برصاص االحتالل في خانيونس بعدما قامت قوات االحتالل المتمركزة على حاجز              . عليهم
  .نيونس، ما أدى إلى إصابة المواطنين اطالق نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المواطنين غربي خا،التفاح

  11/9/2005 48عرب
  
   دونماً من أراضي قرية بيت إجزا 144 ةصادرم

وذكـرت   . دونماً من أراضي قرية بيت إجزا، شمال غرب القـدس المحتلـة            144صادرت سلطات االحتالل    
الزنبير، وأبو  : ي مواقع مصادر محلية أن قوات االحتالل سلمت أهالي القرية إخطاراً باالستيالء على أراض ف            

زيتون، والمعصر، وحجر الدهر، والحرث، والراس الشرقي، مـشيرةً إلـى أن األرض واألرض المـصادرة                
  .مزروعة بأشجار الزيتون والبرقوق واللوزيات والعنب

  12/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  الجدار سيتوغل لضم محميات طبيعية الى اسرائيل
ائيلي النشاء جدار الفصل ان سلطات االحتالل تسعى الى التوغـل داخـل االراضـي               يستدل من مخطط اسر   

وافـادت   .الفلسطينية المحتلة، بعيدا عن الخط األخضر، كي يتسنى لها ضم محميات طبيعية الـى اراضـيها               
صحيفة هآرتس في تقرير نشرته حول مسار جدار الفصل العنصري في المنطقة الجنوبية ان اسرائيل قد تصل                 
بالجدار حتى شواطئ البحر الميت، وان المخطط الذي يتواصل العمل عليه يأخذ في االعتبار مواصلة السيطرة                
على المحميات الطبيعية الواقعة على مقربة من الخط األخضر، وتم لهذا الغرض نقـل المـسار مـن الخـط                    

 تعمل حاليا على بناء المقطع      وقالت الصحيفة ان سلطات االحتالل    . الحدودي الى داخل اراضي الضفة الغربية     
  . الممتد حتى منطقة بيت يتير، جنوب شرق جبل الخليل

  12/9/200 48عرب
  

  ال توجد ديمقراطية فلسطينية وإنما إدارة للسلطة: بشارة
اعتبر عزمي بشارة أن المشاركة في االنتخابات التشريعية أداة تمثيلية في السلطة الوطنيـة              :  نادية سعد الدين  

وقال في محاضرة ألقاها مساء أمس األول إنه ال توجد ديمقراطية            .ية وشكل من أشكال تقرير المصير     الفلسطين
وأعرب عن اعتقاده بحدوث انقالب داخل حركة فتح لحسم جهة           .فلسطينية وإنما شكل من أشكال إدارة السلطة      

بل برضى غربي وإسـرائيلي أو      السيطرة عليها، مشيراً إلى أن فوز حركة حماس في االنتخابات المقبلة لن يقا            
وتساءل عن مغزى توقيت إعالن حماس المـشاركة اآلن فـي            .بترحيب من قبل المؤسسة الرسمية الفلسطينية     

االنتخابات التشريعية بعد رفض خوضها سابقاً، متابعاً القول بالرغم من معارضتنا التفاق أوسلو إال أننا دعونا                
  .ا شكال من أشكال تقرير المصيرإلى المشاركة في االنتخابات باعتباره

  12/9/2005الغد األردني 
  

  منذ اندالع االنتفاضة حتى نهاية الشهر الماضيالشهداء 
 شـهيداً فلـسطينياً     4124 وحتى نهاية شهر آب الماضي، سقط        28/9/2000منذ اندالع انتفاضة األقصى في      

 8435 جريحـاً،  45398غ عدد الجرحـى  جراء العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني، فيما بل     
ويوضح تقرير صادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني أن عدد الشهداء مـن              .منهم تلقوا عالجاً ميدانياً   
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 شـهيدة مـن اإلنـاث،       267 شهيداً، وهناك    732 طفالً، أما عدد الشهداء جراء القصف فبلغ         765األطفال بلغ   
 طالباً ومعلماً استشهدوا برصاص االحتالل خـالل الفتـرة          842يني، و  شهيداً في صفوف األمن الفلسط     344و

 فلسطينياً في جرائم اغتيال وتصفية جسدية نفذتها قوات االحتالل،          343وحسب التقرير فقد استشهد      .المذكورة
 شهيداً ما بين طفل وسـيدة       و136 ،فيما بلغ عدد الشهداء من المرضى جراء اإلعاقة على الحواجز الصهيونية          

 شهيداً قـضوا جـراء اعتـداءات قطعـان          59اضافة الى   وشيخ مسن من مرضى القلب والكلى والسرطان،        
 من الـشهداء    9 شهيداً من أفراد األطقم الطبية والدفاع المدني، و        36المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، و    

تقرير أن عـدد الجرحـى بلـغ        وأضاف ال  . شهيداً من أبناء الحركة الرياضية     220اإلعالميين والصحافيين، و  
 جريحاً تلقوا عالجاً ميدانياً، وبلغ عدد الطلبة والطالبات والموظفين الذين           8435 جريحاً، باإلضافة إلى     45398

  .4800أصيبوا برصاص االحتالل 
  12/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  تحسين أوضاع المخيمات: الحريري

شبابياً فلسطينياً من المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان ومن هيئات وأنديـة           استقبلت النائب بهية الحريري وفداً      
 وفي كلمة ترحيبية بالوفـد شـددت        .ومراكز شبابية فلسطينية، بحضور ممثلين عن التجمع من أجل المستقبل         

ار الحريري على دور الشباب في أخذ المبادرة في متابعة مختلف القضايا المصيرية، معتبـرة أن آليـة الحـو                  
اللبناني الفلسطيني يجب أن تعتمد في جزء كبير منها على التواصل والتفاعل بين الشباب اللبناني والفلـسطيني                 

لقد بدأنا نركز على آليات للعمل المشترك اللبناني الفلسطيني سواء على صعيد الـشباب أو المجتمـع                 : وقالت
م الوفد تأكيدها العمـل علـى تحـسين واقـع           وجددت الحريري أما   . المدني أو على صعيد القوى الفلسطينية     

المخيمات الفلسطينية واألوضاع اإلنسانية والمعيشية للفلسطينيين في لبنان وفقاً لشرعة حقوق اإلنسان وبمـا ال               
نحن جادون بإعطاء أخوتنا الفلسطينيين في لبنان الحقوق األساسية التي          : وقالت. يتناقض وحق العودة لالجئين   

 المخيمات، ونعتبر أن المجلس النيابي والحكومة هما المعنيان بهذا األمر الـذي سـيكون               تؤنسن أوضاعهم في  
وأشارت الـى    .ضمن حدود ترسمها الدولة اللبنانية ، واآلليات التي نعمل عليها ستؤدي الى تأمين هذه الحقوق              

حاور مثل قـانون العمـل      أن مقاربة الملف الفلسطيني في لبنان تتناول الجوانب القانونية من كل محور من الم             
والحقوق األساسية والتمثيل الفلسطيني، مؤكدة السعي لشرعنة قرار السماح للفلسطينيين بالعمل في مهن معينـة      

  . وتحويله الى قانون يقر من المجلس النيابي
  12/9/2005المستقبل اللبنانية 

  
  في البداويتنظيم يعرقل ترميم مساكن اإلترنيت

 أزمة مهجري مخيمات بيروت والجنوب المقيمين داخل مخيم البداوي، فخرجوا إلى  انفجرت:عمر إبراهيم
الشارع الرئيسي في المخيم وأحرقوا إطارات السيارات وقطعوا الطريق األساسية لساعات، احتجاجاً على قيام 

التي بعض األشخاص المحسوبين على احد التنظيمات بعرقلة تنفيذ مشروع إعادة ترميم مساكن اإلترنيت 
  .  عاماً، والذي تقوم به احدى المؤسسات الخيرية اإلسبانية23يقطنونها منذ نحو 

  12/9/2005السفير 
  

  إعادة العمل بنظام تصاريح الزيارة واالستثمار
قررت سلطات االحتالل أمس إعادة العمل بنظام تصاريح الزيارة واالسـتثمار الـذي يخـول               : يوسف الشايب 

ين المقيمين خارج األراضي الفلسطينية زيارة الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك بعـد             الفلسطينيين غير المواطن  
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وسيتم منح تلك التصاريح بناء على طلب يتقدم به أقارب الفلسطينيين لهم من المقيمين              .  سنوات 5توقف استمر   
 بدأ العمل مجدداً بنظام     وإضافة إلى تصاريح الزيارة، فإنه    . في المدن الفلسطينية، كما كان قبل اندالع االنتفاضة       

تصاريح االستثمار، التي تتيح للراغبين في االستثمار في األراضي الفلسطينية، فرصة زيارتها، وهذا مهم لدعم               
  .االقتصاد الفلسطيني

  12/9/2005الغد األردني 
  

  الفلسطينيون في العراق يتعرضون لحملة ترحيل شرسة
العراقية بشن حملة ضد الالجئين الفلسطينيين المتواجدين على حسن خريشة أمس األول الحكومة  اتهم النائب

وقال ان المجلس التشريعي تلقى في اآلونة األخيرة شكاوى عديدة من . أراضيها وترحيلهم إلى الحدود العراقية
فلسطينيين في العراق، تحدثوا فيها عن تهديدات واعتقاالت مستمرة ومتواصلة في صفوفهم من قبل الحكومة 

 ان هناك هجمة شرسة على الشعب الفلسطيني المتواجد في العراق من قبل ما يسمى :اقية، موضحاالعر
، وبالتالي هذا ليس بعيدا عن الحكومة العراقية المتعاونة أو الموجودة من خالل االحتالل )منظمة بدر(ب

مؤخرا بالقوة من العراق أن هناك الكثير من الحاالت الفلسطينية التي تم ترحيلها : وكشف خريشة. االميركي
  )د ب ا. (إلى الحدود مع األردن بعد ختم جوازات سفرهم بمنع عودتهم مرة أخرى إليها

  12/9/2005السفير  
  

  الخليل تعاني من اقتالع مؤلم جداً
يعاني سكان البلدة القديمة في مدينة الخليل من عملية تهجير مبرمجة على يد ثلة من المستوطنين الذين يتلقون                   

.  عائلة لم تبق هناك سوى عشر      500عم الحكومة لتهويد المدينة من دون ضجة، فبعدما كانت تعيش في البلدة             د
وأثار هذا الوضع الكاتب في صحيفة هآرتس جدعون ليفي الذي كتب أن إسرائيل ال يمكن أن تعتبر دولة قانون                   

يحدث في الخليل يختلف عـن كـل مـا          ويقول إن ما    . ةأو ديمقراطية طالما تواصلت عمليات التنكيل الجماعي      
ففي الوقت  . يحدث في مناطق االحتالل، هناك أعمال شنيعة هي من أخطر ما ولده رحم المشروع االستيطاني              

الذي يشكو فيه المستوطنون من اقتالعهم من غوش قطيف وينظر البعض عندنا داعين لمصالحتهم والتـضامن                
بدل الحديث عن الفوضى في غـزة        . من الخليل بأعداد مرعبة    مع مصيرهم، تتواصل أعمال طرد الفلسطينيين     

عليهم بالخليل، فهناك تسود الفوضى في ظل دولة ذات أجهزة متطورة لفرض القانون وتحت سمعها وبصرها                
وفي ضوء عملية التنكيل المبرمجة يرى ليفي أن من لم يزر المدينـة              .من خالل الموافقة الصامتة   ) المغمض(

فكلما سار طفل فلسطيني لمدرسته تكـون هـذه طريـق اآلالم             .يرة لن يصدق ما تراه عيناه     في السنوات األخ  
والرعب بالنسبة له، وكلما خرجت ربة بيت للشراء تحول خروجها إلى جملة من اإلهانات، فأبناء المستوطنين                

مامة والقـاذورات   يركلون العجائز حامالت السالل، والمستوطنون يتركون كالبهم تنقض على الشيوخ، أما الق           
  .والبراز فتُلقى من شرفات منازل المستوطنين إلى باحات بيوت الفلسطينيين

  12/9/2005البيان 
  

 مالكان من الضفة يوزعان المساعدات في نيو اورلينز
يجوب محمد كوران وعبد البدر الملقبان باسم مايك والعم سام، من فلسطين في : نيو اورلينز ـ ا ف ب

ينز المنكوبة باالعصار كاترينا وسط برك من المياه االسنة واكوام االسالك الكهربائية وانقاض شوارع نيو اورل
وحرص  .المنازل المدمرة، يوزعان الماء البارد وقطع البيتزا الساخنة علي الجنود ورجال الشرطة المرهقين

ا المدمر لمدينة نيو اورلينز، وهما االثنان علي القيام بهذه المهمة منذ اليوم االول من اجتياح االعصار كاترين
يتحديان المخاطر واالهوال لمد يد العون والرحمة لمن يحتاجها في محاولة تندرج ضمن الجهود البطولية التي 
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ويوضح كوران انه يقوم بالمهمة النني اريد ان يعلم االمريكيون ان الفلسطينيين  .يقوم بها القليل من الناس
هو من سكان نيو اورلينز لكنه يتحدر من مدينة رام اهللا التي يفهم سكانها جيدا مشاعر وكوران . ليسوا ارهابيين

 وصولهما الي مركز الشرطة، تعالت اصوات ىولد .من اصبحوا الجئين داخل بلدهم النهم مروا بالمحنة نفسها
قدمها لهم البهجة في صفوف رجال الشرطة الذين يعيشون علي الطعام المعلب والحصص الغذائية التي ي

وهب رئيس مجلس بلدية مدينة نيو اورلينز  .الجيش، اذ ادركوا انهم سيتناولون قطعا لذيذة وساخنة من البيتزا
 .اوليفر ثوماس يخاطب الفلسطينيين بالقول انتما مالكان

  12/9/2005القدس العربي 
  

  آالف الطلبة المقدسيين يواصلون إضرابهم المفتوح
 واصل آالف الطالب من مدارس أحياء سلوان ووادي قدوم وجبل المكبـر جنـوب               لليوم العاشر على التوالي   

مدينة القدس، إضرابهم المفتوح عن الدوام المدرسي، بسبب عدم وضع بلدية سلطات االحتالل حلوالً جذريـة                
ي القـدس   وحذر أولياء األمور من حالة الالمباالة التي تبديها بلدية سلطات االحتالل ف            .الزدحام الغرف الصفية  

إزاء حل مشكلة االزدياد المطرد في عدد الطلبة دون زيادة الصفوف الدراسية ولجوئها إلى نظـام الـدوامين                  
  .الصباحي والمسائي قبل عامين تقريباً، واستئجار بنايات تخلو من الحد األدنى من المواصفات الخاصة بالتعليم

  12/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  لكنيست بمشروع قانون إلطالق سراح أسرى غزةالطيبي يتقدم ل
قدم النائب أحمد الطيبي، امس مشروع قانون يلزم الحكومة اإلسرائيلية، بإطالق سراح جميع أسرى قطاع غزة                

وقال الطيبي، إن موضوعي إطالق سراح األسرى والمعابر، سيكون لهما أثر بـالغ علـى        . بعد االنسحاب منه  
  . بعد االنسحاب اإلسرائيلي منه، القطاعمستوى األمن واالستقرار في

  12/9/2005الشرق األوسط 
  

 حملة عربية ودولية لإلفراج عن األسرى
أعلن وزير شؤون األسرى سفيان أبو زايدة عن إطالق حملة تضامن واسعة مع األسرى، خصوصا القدامى، 

عربية واألوروبية، بالتنسيق مع على األصعدة كافة، المحلية والعربية والدولية لتشمل العديد من الدول ال
وقال أبو زايدة، في مؤتمر صحافي أمس، إن  .جمعيات مختلفة وبعض الجاليات الفلسطينية والمؤسسات الدولية

الحملة تحظى بالدعم الكامل من مجلس الوزراء الفلسطيني، الذي يقف بكل أعضائه داعماً ومسانداً لها، 
 . سبتمبر الحالي متضمنة أنشطة وفعاليات مختلفة20ي موضحاً أن الحملة ستنطلق بشكل فعلى ف

 12/9/2005الخليج االماراتية 
  

  األسرى في معتقل النقب محرمون من زيارة
ذكرت مصادر األسرى في معتقل النقب الصحراوي أن إدارة المعتقل قامت باألمس بإلغـاء الزيـارة لـذوي                  

وأكد ممثل األسرى اإلداريين، عبد الباسط معطـان، أن   .األسرى من جميع المناطق للمرة الرابعة على التوالي       
 اإلجراء العقابي بدأ منذ أكثر من شهر، بعد أن ادعت سلطات المعتقل بأن إحدى الكاميرات الخاصة بتفتيش                  اهذ

 بسبب األوضاع اإلنسانية    ،وعبر األسرى في النقب عن حالة من السخط العام         .األهالي فقدت في قاعة االنتظار    
التي تسود أوساط األسرى والتي أثرت على حياتهم االعتقالية اليومية، حيث بات األسرى يعـانون فـي              السيئة  

الفترة األخيرة ومنذ قرابة األسبوعين من نقص شديد في المواد الغذائية بعد منع إدارة المعتقل األهـالي مـن                   
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ليها األسرى بشكل رئيسي في طعـامهم       الزيارة وبالتالي منع عشرات األطنان من المواد الغذائية التي يعتمد ع          
  .وشرابهم من دخول المعتقل

  12/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  وجه لوائح اتهام لمعتقلي قطاع غزةياالحتالل 
شرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل األسبوع الماضي بتوجيه لوائح اتهـام ضـد عـدد مـن المعتقلـين                   

الذين اعتقلوا خالل الـشهرين المنـصرمين واحتجـزوا داخـل الـسجون             الفلسطينيين من سكان قطاع غزة،      
يأتي هذه القرار الجديد بعد إقدام سلطات االحـتالل علـى           . اإلسرائيلية، أمام محكمة بئر السبع داخل إسرائيل      

دية ، وتزامناً مع الخطة اإلسرائيلية أحا     2005 سبتمبر   8إغالق المحكمة العسكرية اإلسرائيلية في إيرز بتاريخ        
ويشير هذا اإلجراء بوضوح لنوايا إسرائيل االستمرار في انتهاج         . الجانب القاضية بفك االرتباط عن قطاع غزة      

 .سياسة االعتقال بحق المواطنين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، وتقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم اإلسرائيلية             
 الئحة اتهام ضد مواطنين من      200ي تعتزم توجيه حوالي     ووفقا لمعلومات المركز فإن قوات االحتالل اإلسرائيل      

سكان قطاع غزة كما تعمل حالياً على تشكيل طاقم خاص من النيابة لمتابعة ملفات هؤالء المعتقلـين الغـزيين                   
  .األمر الذي يؤكد عزمها على اإلبقاء على ملف المعتقلين من سكان قطاع غزة مفتوحاً

  11/9/2005 المركز الفلسطيني لحقوق االنسان
  

  أسرى هداريـم يعانون من االهمال الطبي وانتشار الحشرات
افادت محامية جمعية انصار السجين في رام اهللا سناء الدويك بأن اوضاع االسرى ما زالت في مستوى متـدن                   

 .من حيث الظروف الصحية واالجتماعية، وذلك بعد زيارتها التفقدية لسجن هداريم أمـس بزيـارة اعتياديـة                
ارت المحامية الدويك الى المعضلة الكبيرة اثناء زيارة االهالي البنائهم االسرى وهـي مـشكلة الزجـاج                 واش

واشار  .العازل، ووجود تلفون واحد داخل غرفة الزيارة ما يؤثر سلباً على جو الزيارة ويفقدها رونقها واهميتها               
 نادي االسير ان االسرى يعانون من       واكد. نادي االسير الى تردي الوضع الصحي لعدد من االسرى المرضى         

كثرة الحشرات والصراصير، وارتفاع الحرارة الشديدة والمعاناة من رداءة الطعـام المقـدم لهـم والـذي ال                  
  .يستطيعون تناوله اال بعد طهيه مرة اخرى

  12/9/2005األيام الفلسطينية 
 

   جنون ألّم ببعض أعضاء الليكود  : شارون
اجتماع لنشطاء ميدانيين لحزب الليكود في القدس، خصمه بنيامين نتنياهو واصفًا هاجم أرييل شارون، ضمن 

انا أرى . هذا الرجل يفكك الليكود وأنا ال أعرف ماذا سيربح هو في النهاية: حيث قالً . اياه وكأن جنونًا ألّم به
أنا : وأضاف شارون .نونعلينا انزال هذا الج. تصرفاته في غاية الخطورة وعلينا انزاله من سلم اولوياتنا

أنا ال افهم كيف يريدون . أعمل في النهار، وفي الليل علي معالجة الجنون الذي ألّم بالبعض من أعضاء الليكود
وشكى شارون أمام النشطاء أن . التنازل عن سنة وربع السنة من الحكم من اجل غايات شخصية مجنونة؟

يحرسونني ا كانو: وقال. اباك تمنعه من لقاء نشطاء في الميدانالحراسة الكبيرة التي فرضت عليه من قبل الش
ودعا شارون أعضاء الليكود للقدوم . خوفًا من العرب ولكنهم اليوم يحرسونني خوفًا علي من اليهود باألساس

واجتمع  .سبتمبر، من أجل التصويت ضد تقديم موعد اإلنتخابات الداخلية/  من ايلول26الى الصناديق يوم 
: وعقّب على االنسحاب اإلسرائيلي من غزة قائالً. اهو أيضا الليلة مع نشطاء من حزب الليكود في تل ابيبنتني

عندما يتنازل رئيس الوزراء ينال مردودا . مثل اوسلو، ونحن اليوم أيضا شاهدون على اإلطراءات العالمية
  .ولكنه يدفع الثمن فيما بعد
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11/9/2005 48عرب  
 

  
  ه لمنصب رئيس حزب العمل باراك يسحب ترشيح
في اجتماع حزب العمل، عن سحب ترشيحه ودعا أعضاء الحزب التكاتف واإللتفاف امس أعلن إيهود باراك، 

واعتبر باراك انتخاب  .والتوحد النجاح رئيس الحزب الحالي، شمعون بيرس، في االنتخابات الداخلية للحزب
لب االنتخابات إلى غير شرعية نظرا لقضية التزويرات رئيس للحزب حسب سجل الناخبين الحالي من شأنه ق
  . في سجل الناخبين التي تم فضحها في اآلونة األخيرة

هذا وعقّب عضو الكنيست، متان فيلنائي، المرشح لرئاسة حزب العمل أن على شمعون بيرس سحب ترشيحه 
. مى بـ تطوير الجليل والنقبودعا فيلنائي بيرس التفرغ إلى خطة ما يس. من أجل التفرغ ألعمال أخرى

  . وأضاف فيلنائي أن اعادة انتخاب بيرس لرئاسة الحزب سيعيد الحزب الى مكانه من دون تغيير يذكر
11/9/2005 48عرب  

  
   من اإلسرائيليين مقتنعون بأّن الركود اإلقتصادي لم ينته بعد % 79

 بنيامين نتنياهو، بإن الركود اإلقتصادي بعد مرور عامين وعشرة أشهر على تصريحات وزير المالية السابق،
من اإلسرائيليين % 79في اسرائيل قد انتهى، أظهر استطالع للرأي أجراه معهد برندمان اإلسرائيلي أن 

وقالت مديرة معهد برندمان، روت . فقط قالوا إنه انتهى% 10 مقابل ،مقتنعون بأن الركود لم ينته بعد
ظهر فجوة بين ما يشير اليه بنك اسرائيل من معطيات وبين التجارب برندمان، إن معطيات اإلستطالع ت

من المستطلعين أفادوا بأن % 46وأظهر اإلستطالع أيضا أن . الشخصية حول ما يتعلق بالنمو اإلقتصادي
أن وضعهم % 30فيما أفادت نسبة . وضعهم اإلقتصادي لم يتغير منذ اإلعالن عن نهاية الركود اإلقتصادي

فقط إن وضعها االقتصادي تحسن جدا % 4وأفادت نسبة . قالوا إنه تدهور جدا% 11 تدهور منهم اإلقتصادي
من اإلسرائيليين أن خطة % 39 اإلقتصادي، أفادت نسبة -وعلى الصعيد السياسي . قالوا إنه تحسن % 20و 

. لى الوضع اإلقتصاديقالو إنها ستؤثر سلبا ع% 27فك االرتباط ستحسن الوضع اإلقتصادي إلسرائيل مقابل 
  . أن خطة فك االرتباط لن تغير الوضع اإلقتصادي% 17فيما أفادت نسبة 

11/9/2005 48عرب  
 

 مذآرة اعتقال بحق جنرال إسرائيلي 
اضطر الجنرال اإلسرائيلي المتقاعد دورون الموغ أمس، إلى البقاء في طائرته التي حطت في لندن قبل العودة إلى 

ه لالعتقال من قبل السلطات البريطانية، بعد ان تلقى معلومات حول صدور مذآرة توقيف إسرائيل، خشية تعرض
وآان رئيس قضاة لندن  . بحقه لالشتباه بارتكابه خرقا خطيرا لمعاهدة جنيف الرابعة في االراضي الفلسطينية

فحة اإلرهاب وجرائم تيموثي وورآمان أصدر أمس األول مذآرة توقيف بحق الجنرال الموغ، ما يجبر وحدات مكا
وتتعلق مذآرة التوقيف . الحرب في الشرطة البريطانية على اعتقاله في حال تواجده على األراضي البريطانية

، وهي واحد من اتهامات عديدة وجهها 2002 آانون الثاني من العام 10 منزال في رفح في 59بالتدمير الهمجي ل
 3 قتل نادية شكري المقادمة التي آانت حامال في شهرها التاسع في المرآز الفلسطيني إلى الجنرال الموغ، منها

 بعد 150 فلسطينيا وجرح 15، وقتل 2001 آانون االول 30، وقتل محمد عبد الرحمن المدهون في 2003آذار 
  ا ف ب. 2002 تموز 22القاء قنبلة تزن طنا على غزة في 

12/9/2005السفير    
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 شارون يطالب بقمع حماس 
طالب  ارييل شارون السلطة الفلسطينية أمس بشن حملة ضد المنظمات مثل حركة : ـ ا ف بواشنطن 

وجاءت تصريحات شارون في مقابلتين مع  .حماس وذلك كشرط الحراز مزيد من التقدم في عملية السالم
ذ فيما شدد شارون علي اهمية االنسحاب من غزة قال انه سيكون من المبكر اتخا. صحيفة واشنطن بوست

المزيد من الخطوات لتطبيق خارطة الطريق للسالم في الشرق االوسط التي تدعو الي سلسلة من اجراءات بناء 
وقال انه لتطبيق خارطة الطريق يجب ان يتم وقف االرهاب واالعمال العدائية  .الثقة واقامة الدولة الفلسطينية

فلسطينية غير مستعدة للقيام بحملة ضد حماس  ان السلطة ال: اال ان محمود عباس قال،والتحريض بشكل كامل
وقال نحن نعد انفسنا العادة بناء  .او اي من المنظمات الفلسطينية المسلحة التي تحظي بنفوذ قوي في غزة

  . وعندما نكون اقوياء بما فيه الكفاية سنقول ان هناك قانونا واحدا للجميع.. اجهزتنا
12/9/2005القدس العربي   

 
  اسرائيل ستواصل توسيع مستوطنات الضفة : شارون

 قال اريئيل شارون في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست االميركية  إننا نبني -القدس المحتلة  برهوم جرايسي
مشيرا الى ان االميركيين لن  .في مراكز السكن الكبيرة في الضفة الغربية، حيث يعيش ربع مليون مستوطن

حتى االن .. هذا، ولكن هذه المناطق ستبقى جزءا من اسرائيل وواجب علينا البناء فيهايفرحوا كثيرا لسماع 
االستيطانية العشوائية، التي بناها المستوطنون من  وزعم شارون ان حكومته ستفكك البؤر .توجد عمليات بناء

 رويترز. دون قرار حكومي دون ان يحدد موعدا لتفكيكها
12/9/2005الغد األردني   

  
 ار جندي إسرائيلي في غوش قطيف  انتح

ذكرت تقارير إسرائيلية أمس أن جندياً أقدم الليلة قبل الماضية على االنتحار في محيط مستعمرة غوش قطيف 
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مصدر عسكري أن الجندي أصيب على ما يبدو . الواقعة جنوب قطاع غزة 

 .                  الحادثة وشرع الجيش بالتحقيق في. إلسرائيلي من القطاعبحالة انهيار وإحباط نتيجة االنسحاب ا
12/9/2005الخليج االماراتية   

  
  حزب شاس يناشد حماس حماية الكنس 

ناشد الزعيم السابق لحزب شاس لليهود الشرقيين، أريه درعي، الفلسطينيين، وفي مقدمتهم قادة حركة حماس 
وطالب عبر بث علني في اإلذاعة اإلسرائيلية، أمس، بالتنسيق المشترك . اعحماية الكنس اليهودية في القط

  .والتعاون لحماية هذه الكنس
12/9/2005الشرق األوسط   

 
  الكنسشالوم يطلب من أنان التدخل لحماية 

قال بيان صادر عن وزارة الخارجية االسرائيلية ان شالوم اتصل هاتفيا بأنان وطلب منه : ب.ف. أ-القدس 
وتابع البيان  خدام نفوذه لدى المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية لضمان عدم التعرض للكنس اليهودية است

االسرائيلي ان شالوم شدد على ان السلطة الفلسطينية بعد االنسحاب ستتحمل مسؤولية ما يحصل في قطاع 
واعلن بيان الخارجية ايضا  .فلسطينيةغزة، وسيكون عليها حماية االماكن المقدسة، انه اختبار اخالقي للسلطة ال
من جهتها قالت االذاعة العسكرية  .ان انان رد على شالوم بالقول انه سيبحث االمر مع محمود عباس

  .االسرائيلية ان الجيش وضع ملصقات بالعبرية واالنكليزية على مداخل الكنس كتب عليها مكان مقدس
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12/9/2005األيام الفلسطينية   
 
 

 
   لب االحتالل بضمان وصول الفلسطينيين لقطف زيتونهم العليا تطا

 يوما الطالعها على التدابير الميدانية 15امهلت المحكمة العليا اإلسرائيلية السلطات العسكرية : ياسر العقبي
واألمنية التي ستتخذها في الضفة الغربية، لتأمين سالمة المزارعين الفلسطينيين في فترة قطف محاصيلهم 

  .ية مع بداية موسم الزيتونالزراع
12/9/2005 48عرب   

 
   دعم الصناعات الصغيرة في فلسطين:االتحاد األوروبي

أيد وزراء مالية االتحاد األوروبي برنامج استثمار من أجل الشركات الصغيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة                
 ويعيش كثيـر مـن      % 50قر في غزة    وتتجاوز معدالت البطالة والف   . للمساعدة في إحياء االقتصاد الفلسطيني    

 مليون نسمة على اقل من دوالرين يومياً وهو ما يشكل تحـدياً هـائالً للـسلطة                 4,1الفلسطينيين البالغ عددهم    
وقال جوردون براون وزير مالية بريطانيا إن المفوضية األوروبيـة وبنـك              .الفلسطينية بعد انسحاب إسرائيل   

ضمان القروض الممنوحة للمستثمرين الذين يستثمرون أمواالً في شركات         االستثمار األوروبي سيضعان خطة ل    
ورحب وزير الماليـة النمـساوي      .  وسيتم تنسيق البرنامج مع مبادرات جيمس وولفنسون      . جديدة في المنطقة  

 .إنه شيء في غاية األهمية علـى الـصعيدين االقتـصادي والـسياسي            : وقال .كارل هاينز جريسر بالمبادرة   
  .زرويتر

  12/9/2005البيان 
  

  دعم وتطوير قطاع الزيتون في محافظة نابلس
إن مديرية الزراعة سـتقوم بتنفيـذ مـشروع لـدعم           : قال مدير زراعة محافظة نابلس، المهندس محمد فطاير       

وتطوير صناعة زيت الزيتون في منطقة شمال غرب نابلس وذلك من خالل إدخال طرق المكافحة المتكاملـة                 
  extra virginالزيتون، والحصول على زيت زيتون مطابق للمواصـفات العالميـة بدرجـة   في إنتاج الزيت و

وتسهيل تسويق زيت الزيتون محلياً وخارجياً باإلضافة لزيادة الوعي الفني للمزارعين وأصحاب المعاصر فيما              
  .يتعلق بإنتاج الزيتون

  12/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  ضمؤشر القدس يواصل االنخفا
 875.23وسط تداوالت نشطة تخللتها عمليات جني أرباح، واصل مؤشر القدس االنخفاض ليغلق عند مستوى               

 1.12 مليون دوالر بعدد أسهم متداولة وصل إلـى          5.59نقطة، رافقه انخفاض آخر في حجم التداول الذي بلغ          
درجة في سوق فلسطين، والبـالغ      وبمقارنة أسعار اإلغالق لألسهم الم     . عقداً 729مليون سهم نُفذت من خالل      

 أسهم اخرى شهدت انخفاضاً، بينمـا اسـتقرت         10 شركات ارتفاعاً مقابل     10 شركة، سجلت أسهم     24عددها  
  . أسعار أسهم أربع شركات

  12/9/2005الغد األردني 
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  دورات تدريبية لكوادر الطاقة الفلسطينية
 امس ثالثـة بـرامج تدريبيـة         عمان لكهرباء الوطنية بدأت في مركز التدريب الكهربائي التابع لشركة ا       : بترا

لكوادر وزارة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية في مجال الكيبالت المجدولة والمحطـات وخطـوط النقـل                
الهوائية  وقال مدير عام الشركة انها تهدف الى النهوض بالكوادر في قطاع الكهرباء الفلسطيني ورفع كفاءتهم                 

 25ستمر اربعة اسـابيع  يي ذويشارك في البرامج ال  . التقدم العلمي والتكنولوجي في هذا القطاع     بما يتماشى مع    
يشار الى ان البرامج من ضمن االتفاقية التي تم توقيعها بين شركة الكهرباء الوطنية وسـلطة الطاقـة                  . متدربا

  . جايكا،يوالموارد الطبيعية الفلسطينية بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدول
  12/9/2005الغد األردني 

  
  االختناق السكاني يهدد غزة والتحديات كثيرة

يؤكد الخبراء ان قطاع غزة مهدد باختناق سكاني تنتج عنه اعباء اقتصادية ومعيشية ضـخمة                 :ب. ف. ا ,غزة
بين الضفة الغربيـة    اذا لم يتحقق التواصل الجغرافي بين هذه المنطقة التي تعتبر من االكثر كثافة في العالم، و               

ويقول خليل نجم المسؤول في وزارة التخطيط الفلسطينية ان غزة تعاني اصال مـن              . بعد االنسحاب االسرائيلي  
وتبلغ . كثافة سكانية وضيق المساحة، ودون التواصل مع الضفة ال يمكنها حتى استيعاب شخص واحد اضافي              

الكيلومتر المربع الواحد وهي تنافس بـذلك سـنغافورة          شخصا في    3457الكثافة السكانية حاليا في قطاع غزة       
وتفيد ارقام المركز الفلسطيني لالحـصاء ان عـدد         .  كيلومترا مربعا  365وتبلغ مساحة القطاع    . وهونغ كونغ 

 مليـون حاليـا     4،1 مليون نسمة، مقابـل      2،2سكان القطاع سيتضاعف تقريبا خالل عشر سنوات ليصل الى          
ويعتبر معدل نمو السكان    . 2025ين يتوقع بأن يصل العدد الى ثالثة ماليين في          في ح . 2010 مليون في    8،1و

  . حاليا% 52،4في االراضي الفلسطينية من بين االعلى في العالم حيث يبلغ 
 12/9/2005الوطن القطرية 

  
  الحيازات الزراعية تعرضت ألضرار متفاوتة جراء اعتداءات االحتالل

من الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية      % 69ر5ي لإلحصاء أن نسبة     أعلن الجهاز المركز   :حامد جاد 
وبين لؤي شبانة، رئيس الجهـاز المركـزي         .حيازات مختلفة % 23ر2منها حيوانية، و  % 7ر3نباتية، ونحو   

من % 26ر1من الحائزين هم من الذكور، وأن نحو        % 95ر5لإلحصاء في مؤتمر صحافي أمس، إن ما نسبته         
لزراعية تعرضت خالل السنوات الماضية ألضرار متفاوتة، جراء االعتـداءات مـن قبـل قـوات          الحيازات ا 

واستعرض شبانة نتائج المسح الزراعي الهيكلي في األراضي الفلـسطينية الـذي نفـذه               .االحتالل االسرائيلي 
  .ازة زراعية حي7951الجهاز في الربع األخير من العام الماضي، موضحاً أن المسح أجرى على عينة شملت 

  12/9/2005األيام الفلسطينية 
  

   لتكنولوجيا المعلومات2005التحضيرات الفتتاح معرض اكسبوتك 
أعلن كل من اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية بيتا، ومركز التجارة الفلسطيني بال تريد، انتهاء كافة                

، الذي سيعقد بـين     2005معلومات اكسبوتك   التحضيرات الجارية من أجل إنجاح معرض فلسطين لتكنولوجيا ال        
وذكر بيتا وبال تريد في بيان صحافي، أمـس، ان           .  من الشهر الجاري في قاعات منتزه بلدية البيرة        15 و 13
 شركة تكنولوجيا فلسطينية وضعت لمساتها األخيرة على أجنحتها في المعرض الذي سيقام علـى طوابـق                 36

أبدعت بعض الشركات في تشكيل أجنحتها بحسب ما رأوه يتوافق مع فحـوى             قاعات بلدية البيرة الثالثة، حيث      
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وأضاف البيان انه من المفترض أن يطلق المعرض الكثير من المفاجآت طوال األيـام               . التكنولوجيا الفلسطينية 
  . الثالثة للمعرض الذي رعاه مجلس الوزراء الفلسطيني

  12/9/2005األيام الفلسطينية 
  
  
  

  يا في اسرائيلمفقودا اردن24
أعلنت لجنة أهالي األسرى والمفقودين األردنيين في إسرائيل أن عدد المفقودين في إسـرائيل              : نيفين عبدالهادي 

 مفقودا، محذرة من تجاهل هذا الملف رسميا وشعبيا في ظل إصرار إسرائيل على عدم               24قد ارتفع ليصل إلى     
ر اللجنة وجودهم في إسرائيل سواء كانوا شهداء أو أسرى          االعتراف بهذا العدد من المفقودين ممن تؤكد مصاد       

  .وكشفت اللجنة عن آخر قائمة بأسماء المفقودين األربعة والعشرين .في معتقالتها
  12/9/2005 الدستور

  
  بتخطيط هجمات ضد اسرائيلالسجن على متهمين : االردن

مت بالسجن ثالث سـنوات علـى   افاد مصدر قضائي اردني امس ان محكمة امن الدولة حك: عمان ـ اف ب 
تنفيذ هجمات ضـد مـصالح اميركيـة        في   اخرين   15متهم مرتبط بتنظيم القاعدة وذلك لتخطيطه بالتعاون مع         

 2001وبحسب الئحة االتهام، فان المجموعة بزعامة الطحاوي كانت تخطط منذ عـام              .واسرائيلية في المملكة  
ونـص   .اميركية واسرائيلية واغتيال عدد من االشـخاص      لتنفيذ عمليات عسكرية في االردن تستهدف مصالح        

قرار االتهام على ان الطحاوي اصدر فتاوى تطلب من شركائه االعداد لشن هجمات على سـفارتي الواليـات                
  .المتحدة واسرائيل وعلماء آثار اميركيين يعملون في شمال االردن وكذلك ضد سياح اسرائيليين

  12/9/2005األيام الفلسطينية 
  

   ألف طلب تعويضات فلسطينية مرفوضة في الكويت11
اكد عدنان خليف المكلف من قبل السلطة الفلسطينية بمتابعة مطالبات التعويضات المرفوضـة              :عدنان مكاوي 

للفلسطينيين المتضررين من الغزو العراقي للكويت، ان االوراق المطلوبة حاليا ليست طلبات جديدة بل نمـاذج           
ل المعلومات عن المطالبات المرفوضة ودراستها، وتوسيع معايير القبـول لـدى هيئـة              تعبأ لتصحيح واستكما  

واوضح ان نسبة القبول او النجاح في مهمته تعتمد          .التعويضات الدولية لتحقيق الفائدة ألكبر عدد من المطالبين       
للمطالبات، التي يبلـغ    على نتائج هذه الدراسة ومدى قبول سكرتاريا هيئة التعويضات الدولية والمجلس الحاكم             

 ألفا في الكويت وحدها، الفتا الى ان المساعي سـتكون حـسية             11 الف اعتراض منها     40مجموعها اكثر من    
  .إلنهاء االعتراضات قبل انقضاء المهلة المحددة

  12/9/2005القبس الكويتية 
  

  عبد اهللا يستعرض مع قريع تطورات القضية الفلسطينية
 بين  التعاون بد العزيز، ورئيس الوزراء أحمد قريع تطورات القضية الفلسطينية وآفاق         بحث الملك عبد اهللا بن ع     

، وذلك خالل استقبال الملك عبد اهللا أمس للمسؤول الفلسطيني في مكتبه بالديوان الملكي في قصر السالم                 البلدين
  .بجدة

  12/9/2005الشرق األوسط 
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  طينييننشر القوات المصرية يقربنا من الفلس: أهالي رفح

صالح الدين األيوبي اسم باق في الذاكرة العربية واإلسالمية الرتباطه بتحرير القدس،             : ماهر إسماعيل  -رفح  
المدينتان كل واحدة امتداد طبيعي      .وكان اكثر حضوراً امس عند أهالي مدينة رفح بشقيها المصري والفلسطيني          

ين األيوبي وقد تم تقسيمه بعد ترسيم الحـدود بـين           لألخرى، والرابط بينهما شارع يطلق عليه اسم صالح الد        
 . وتسبب في تقسيم سوق السبت الشهير الذي كان يقام على مدار عشرات الـسنين              1982مصر واسرائيل عام    

لحظات رصدتها القبس خالل جولتها في المدينة اختلفت فيها المشاعر وخرجت الكلمات سريعة مـن االفـواه                 
 ان انتـشار    :مسعد نصير ابو رباع قـال      .علم االسرائيلي وزوال سنوات القلق    معبرة عن فرحة بقرب غياب ال     

القوات المصرية يشعرنا بالسعادة واالطمئنان لزوال االحتالل من المدن الفلسطينية، وهذا الهدوء سيساعد على              
وطالب غانم حسين بزيـادة بـث التلفزيـون المـصري،            .رواج اقتصادي كبير، خاصة في الجانب السياحي      

: وقالت سلمى أبو شيخة، مديرة مدرسـة      . لمواجهة البث االسرائيلي بما يحمله من افكار هدامة وعادات مخلة         
يكفينا ازالة الحواجز النفسية والطبيعية مع اقاربنا واحبابنا بالجانب الفلسطيني وعودة اللقاءات التي كانت تـتم                

سالك والسماح بالدخول بالبطاقات المـصرية للمـدن   يوميا عبر السلك الحدودي الفاصل بيننا، تمهيدا الزالة اال 
  .الفلسطينية

  12/9/2005القبس الكويتية 
  

  التطبيع مع إسرائيل األزهريون يطالبون بتعريف محدد لـ
اثارت فتوى شيخ االزهر محمد طنطاوي بمشروعية التطبيع مع اسرائيل جدال واسعا داخـل اوسـاط علمـاء                  

اء العلماء الى ضرورة وضع تعريف محدد جامع مانع لعبارة التطبيع مع            وخلصت غالبية ار   .االزهر الشريف 
اسرائيل، مشيرين الى انه اذا كان التعريف هو تنازل العرب عن حقوقهم التي هي بحوزة اسرائيل فان االمـر                   

د امرا  سيكون غير جائز شرعا، اما اذا كان التطبيع لفترة مؤقتة لحين العودة الى مائدة المفاوضات فان ذلك يع                 
 . الدول العربية بعدم التطبيع مع اسرائيل بصورة منفردة حتى ال يتجزأ الموقف العربي             ،وطالبت االراء  .جائزا

ومن جانبه قال استاذ الشريعة وعضو مجمع البحوث االسالمية الدكتور محمد رأفت عثمان أنه يجـب تـوفير                  
ان التطبيع المطلق مع اسـرائيل بـشكل عـام          تعريف محدد لكلمة التطبيع قبل اصدار الحكم الشرعي، مؤكدا          

وفي هذا السياق، طالب الدكتور عبدالصبور شاهين الدول العربيـة          .مرفوض قبل استرداد االراضي المغتصبة    
بضرورة اتخاذ موقف محدد من التطبيع مع اسرائيل واال تنفرد اي دولة بموقف مستقل عـن بـاقي الـدول،                    

  .ة على التطبيعرافضا ان تقوم بعض الدول بالمساوم
  12/9/2005القبس الكويتية 

 
  فرق فنية فلسطينية للفحص البيئي

 شكلت سلطة جودة البيئة الفلسطينية فرقاً فنية لفحص المستوطنات التي سيتم إخالؤهـا منتـصف األسـبوع                 
بيئة في سـلطة    وأكد مدير عام حماية ال     .الجاري، فيما عين البنك الدولي خبيراً ألمانياً لمساعدة السلطة في ذلك          

جودة البيئة محمد أبو شمالة استمرار استعداداتهم إلجراء فحص بيئي لكافة المناطق التي سيتم إخالؤها من قبل                 
تم عمل خطة وطنيـة     : وقال .جيش االحتالل، مشيراً إلى وصول خبير ألماني للمساعدة في إنجاز هذه المهمة           

ة بالتعاون مع سلطة الميـاه ومختبـرات وزارة الـصحة           تعتمد على أخذ عينات من المياه من المناطق المخال        
  .للفحص والتأكد من صالحية المياه في اآلبار داخل المست

  12/9/2005البيان  
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  منى حاطوم حققت باللون الحضور العالمي لفلسطين
ل بعنـوان   تشارك الفنانة الفلسطينية منى حاطوم في موسم دارة الفنون الثقافي لشهر ايلول بعم            : محمد العامري 

وهو عبارة عن فيديو ارت والذي يشكل جزء من مغامراتها الفنية التي اثـارت              ) هناك الكثير الذي اريد قوله    (
 والتي اضطرت لمغادرتهـا     1952منى حاطوم المولودة في بيروت في العام        . اسئلة في ساحات اوروبا الثقافية    

الدنماركيـة  ) سـونينغ (وبا حيث فازت بجائزة     اثر الحرب االهلية اصبحت من مشاهير الفن المعاصر في اور         
لتدشين الفرع الجديد لغاليري تيت الشهير في لندن عـام          ). ذي انتاير وورلد آز أفورين الن     (واختير معرضها   

قد حققت منى حاطوم حضورا قويا في المتاحف العالمية مثل متحف بومبيدو فـي بـاريس ومتحـف                   و 2000
وهو عبارة عن    ) 2000سجين البيت   ( ومن اشهر اعمالها     . في نيويورك   داالس للفنون ومتحف الفن الحديث      

  .محتويات لبيت فقير قسم من خالل حدود امنية بكيبالت كهربائية ومكونات معدنية متناثرة
  10/9/2005 الدستور

 
 البعد اآلخر للخروج اإلسرائيلي 

 احمد قريع
لهزائم، لنمارس فرحة االنتصار، وأن نجدد الثقة بقدرة من حقنا أن نلتقط اللحظة التاريخية الخارجة من زمن ا

 .شعبنا علي تحقيق النصر
لقد شكلت الخطوة أحادية الجانب في غزة وشمال الضفة، أول استجابة للصمود والمقاومة التي أبداها شعبنا 

 تؤِكد أن أهداف علي امتداد زمن االحتالل، وخطوة أولي لمرحلة تاريخية جديدة عنوانها بداية التحرير، والتي
التحرر الوطني والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تبدأ بخطوة واحدة، وأن هذه الخطوة قد تحققت علي 

 .أرض غزة الصامدة والضفة الغربية الصابرة
خ فقراءة تاري. مما ال شك فيه، أن هذه الخطوة التاريخية، علي محدوديتها، ليست منة أو عطاء من االحتالل

االحتالالت علي امتداد الزمان، لم تُشر يوماً إلي انسحاب يتم بكرم أخالٍق من المحتل، وإنما ألن احتالل البقعة 
التي تم االنسحاب منها بات يشِكل كلفة مادية وبشرية وعسكرية يدفعها االحتالل، وهو األمر الذي شهد تحققه 

التي انتزعتها بكفاح أبنائها ودماء قوافل شهدائها األبرار، فكانت جديرة بحريتها .. في قطاع غزة وشمال الضفة
 . وصمود أبنائها في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية

وال شك في أن هذه الخطوة، أشارت إلي أن تحقيق االنتصار الصغير ينطوي علي داللة تشير إلي إمكانية 
ق الوطنية الثابتة، علي طريق انتزاعها كاملة، تحقيق االنتصار الكبير في معركة تأكيد الوجود، وتأكيد الحقو

 .وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
وتشير في مدلوالتها األعمق إلي اإلمكانيات الكامنة إلزالة جميع األورام السرطانية المتناثرة علي األرض 

ل لالجتثاث، وأن تفكيك االستيطان يخرج من كونه فاالستيطان أثبت أنه قاب. الفلسطينية، وفي القلب منها القدس
مجرد شعار لالستهالك السياسي اليومي، وأن االسمنت المسلح الذي يخالف التاريخ والجغرافيا وكل الحقائق 
الموضوعية، من مستوطنات وجدار عزل عنصري مناٍف للقوانين واإلرادة الدولية، يظل قابالً للتراجع وتكسير 

 .شعبالة صالبته أمام إراد
إن هذه العملية التاريخية، المتمِثلة بدفع المحتل إلي تفكيك مستوطناته، يمكن أن تُشِكل سابقة يتوجب االستفادة 

فالمستعمرات . منها في نضالنا المتواصل إلنهاء الوجود االستيطاني برمته في األرض الفلسطينية المحتلة
اً غير قابل للتجذُر علي األرض التي تلفظها، وال االستيطانية، مهما كبرت وامتدت وتضخمت، تظل نبت

 . ينتظرها سوي مصيرها المحتوم بالزوال النهائي عن وجه األرض
غير أن تضخيم االنسحاب واعتباره نصراً نهائياً منجزاً، ال شك بأنه ينطوي علي مخاطر جمة، يجب أن ال 

ي مستوي االنسحاب الكامل، إذ ال معني لالنسحاب فالخطوة ال ترتقي إل. يلهينا الفرح عن رؤيتها والتصدي لها
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دون أن تتوازي معه خطوات سيادية علي المعابر والميناء والمطار واألجواء الفلسطينية والمياه اإلقليمية في 
قطاع غزة، وتحويل األوضاع في محافظة جنين، شمال الضفة الغربية، إلي السيطرة الفلسطينية المدنية 

 ).أ(واألمنية كمنطقة 
 العالم، التي ىلقد شاهدنا معركة سياسية وإعالمية ال تخلو من دهاء، خاضها الجانب اإلسرائيلي علي مستو

صورت العملية اإلسرائيلية باالنحسار عن أرض غزة وشمال الضفة وكأنها دراما تنطوي علي تضحية جسيمة 
ايا هذه العملية، وأن الخطوة تمت وقرارات شجاعة، وصورت المحتلين المستوطنين االستعماريين وكأنهم ضح

 خطة االنسحاب من غزة تعبيراً يجدر التوقف ىفي سبيل السالم، رغم أن المسؤولين اإلسرائيليين أطلقوا عل
عنده، وهو خطة فك االرتباط أحادية الجانب ، ما يعني أنهم قد ُأغلقوا الخطوط مع الطرف المعني بهذه 

 اآلن في ىآلنية والمستقبلية، وألغوا إمكانيات التواصل مع ما تم إنجازه حتالخطوة، وقطعوا الخيوط التفاوضية ا
 .مسيرة السالم المتعِثرة

لقد تم استثمار الصورة المعولمة ألهداف التضليل السياسي واإلعالمي الذي تتقنه إسرائيل، ولتعمية عيون 
 أية بقعة من ىالمستوطنين علالعالم عن حقيقة أن إقامة المستوطنات هو أمر غير شرعي، وأن إحالل 

 .األراضي المحتلة، هو أمر مخالف للقانون الدولي والشرعية الدولية
أما ما هو أكثر خطراً من ذلك، فهو تواصل االستراتيجية اإلسرائيلية القائمة علي االستيالء علي األرض 

وة اإلسرائيلية أحادية الجانب مما يشير إلي أن الخط. والضم القسري وتعزيز الوجود االستعماري االستيطاني
 أحادية الجانب في الضفة والقدس، لن تكون في مصلحة السالم، ولن تتم ىفي غزة سوف تليها خطوات أخر

 وضع المسيرة السلمية في مسارها الذي أخرجته السياسات ىبالتأكيد في إطار مفاوضات جادة تحرص عل
 .يحالعدوانية والتوسعية االستيطانية عن طريقه الصح

إن الهجمة االستيطانية المدعمة ببناء جدار الفصل العنصري، تطال أيضاً، مدينة القدس، حيث تدفعها الهجمة 
 فرض أمر واقع لدولة ىاالستيطانية الشرسة إلي منطقة أخطار كبيرة وجسيمة تهدد باالنفجار، وتعمل عل

 . ألوصال، ومن غير القدسفلسطينية ال يمكن إال أن تكون محدودة، ممزقة جغرافياً ومقطعة ا
وال تخفي إسرائيل أيضاً أن خطوتها في غزة، ال تتنازل عن تصور تحويل القطاع إلي زنزانة، عبر تطويق 

.  المعابر والتحكُم في حركة الخروج والدخول والتجارة من وإلي القطاعىالمنطقة وتشديد قبضتها الحديدية عل
سرائيل في الترويج لهذه الخطوة لتكون بديالً لالنسحاب الكامل من وبذلك، فإن من الخطورة بمكان أن تنجح إ

 .بقية األراضي الفلسطينية، وأن نتصدي بحزم لفكرة دولة فلسطينية في قطاع غزة
، أو الدولة مؤقتة الحدود في غزة المحاصرة والمناطق المعزولة، ىإن دولة غزة، التي ترِوج لها بعض القو

 وهو يطمح إلي تحويل المناطق الفلسطينية األخري إلي كانتونات معزولة، تعيد هي كيان غير قابل للحياة،
 . إنتاج تجربة الغيتو علي الشعب الفلسطيني

أما الخطر اآلخر، فهو أن الخطوة اإلسرائيلية باالنسحاب، والتي تهربت وتتهرب من مسؤولية الحوار 
 المقولة اإلسرائيلية المضِللة ىلسطيني، تقوم علوالتفاوض حول قضايا الوضع الدائم لالتفاق مع الطرف الف

حول غياب الشريك الفلسطيني الذي يمكن التقدم معه في عملية السالم، وهي بذلك تنسف االلتزام بخريطة 
 .الطريق، المقبولة فلسطينياً ودولياً

 اإلسرائيليين، واإلسراع لذلك، فإن تفكير بعض األخوة العرب والمسلمين بالتحرر من االلتزام بعدم التطبيع مع
 كسر هذا االلتزام قبل أن تفي إسرائيل بوعودها وتحقق االنسحاب من كافة األراضي الفلسطينية المحتلة، ىإل

 . هي مسألة خطيرة تحل قــبل موعدها
إن عملية السالم، المعلقة منذ سنوات بفعل السياسات واإلجراءات والممارسات اإلسرائيلية، تدخل اليوم في 

 .مسلحونالمستوطنون ات المارسموتُبقي فتيل العنف مشتعالً، في ظل تزايد . منطقة الخطر
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القدس في خطر حقيقي؛ ومثلما أنه ال يوجد فلسطيني واحد يرضي إلسرائيل أن : وعليه، فإننا نعيد تكرار النداء
األخري، والمساس تتجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بالقدس التي تحتضن األقصي والمقدسات الدينية 

بوضعيتها القانونية كجزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة، وكوحدة قانونية، جغرافية وسياسية 
واحدة، فإننا نهيب بكل عربي ومسلم علي وجه األرض بأن يتصدي لما يتهدد المدينة المقدسة من أخطار 

فالسالم ال . رائيلية لها ولألماكن الدينية اإلسالمية فيهاتقودها إلي المصير الذي ترسمه السياسات العدوانية اإلس
 .يمكن أن يبدأ إال من القدس، والسالم ال يمكن أن ينتهي إال في القدس

إن األسرة العربية واإلسالمية، ومعها األسرة الدولية، وفي المقدمة منها الواليات المتحدة وأوروبا، مدعوة 
 األشمل، أي ضمن خريطة الطريق، وأن ال تشِكل هذه الخطوة بديالً لوضع الخطوة اإلسرائيلية في إطارها

 .وهمياً لها
 التي تواجهنا، فإن علينا أن نتصدي للعديد من التحديات الداخلية في غزة ى التحديات السياسية الكبرىإضافة إل

 .المحررة، وفي غيرها من مناطق الوطن التي تتوق إلي تحررها من براثن االحتالل
 تعزيز الشرعية والقانون والعدالة، فدون ذلك، سيكون الوطن المحرر نهباً ىلك التحديات، العمل عل تىأول

 .للفوضي والظلم والخراب
 ال يتحول سالح تحرير ى تحقيق األمن للمواطن، وتنظيم قضية السالح، حتىوثاني تلك التحديات، العمل عل

 .، نحن الخاسرين صدر الوطن والمواطن، ونكون فيه، وحدناىالوطن إل
ولكي نكون جديرين بوطن حر ودولة مستقلة، فإن تجربة غزة المحررة يجب أن تكون مدخلنا إلي التنمية 
وإعادة البناء وتعزيز أسس ومقِومات مجتمع المؤسسات، وتنظيم انتخابات نيابية حرة ومستقلة ونزيهة، تسمح 

 في الحياة السياسية وفي عملية البناء ومواجهة التحديات  والكفاءات السياسية الفلسطينية بالمشاركةىلكل القو
 . التي تفرضها مرحلة ما بعد االنسحاب الجزئي عن بعض أرض الوطن

تلك األعباء الجسيمة، تتطلب منا جميعاً تعزيز التالحم األخوي والوحدة الوطنية في مواجهة الصعاب القادمة، 
 .طنية العادلةومواجهة كل ما يبيت لهذا الشعب وقضيته الو

، ونحن نقف أمام مفترق تحولي كبير، وفي لحظة تاريخية علي درجة كبيرة من ىإننا نجد أنفسنا، مرة أخر
 .الدقة والحساسية، وعلي عتبة مشرعة لكل االحتماالت المفتوحة

ل  العقىورغم كل ما تمتلئ به اللحظة من تفاؤل يجعل الفرح جديراً بهذا الشعب، ومن تشاؤم يفرض عل
السياسي الفلسطيني مزيداً من اليقظة، فإن يوم رحيل االحتالل عن جزء من أرضنا، وبعد احتالل استمر قرابة 
أربعة عقود من الزمن، سيبقي يوماً جديراً بالدخول إلي التاريخ الفلسطيني والوجدان الفلسطيني، كونه يشِكل 

، وعاصمتها 1967 خط الرابع من حزيران ىة علخطوة علي طريق االنسحاب الكامل وإقامة الدولة الفلسطيني
إنه يوم جدير بأن نرفع فيه صوتنا عالياً، لنقول بال تردد وال مساومة أن القدس قدسنا وعاصمتنا،  .القدس
 . األرض سالم دونهماىال نساوم وال نفِرط فيهما، ولن يتحقق عل.  حرمنا ومسجدنا وأولي قبلتناىواألقص

ِرس لحظاته المشرقة لذكري شهدائنا األبطال، الذين قضوا علي دروب النصر وهو يوم يجدر بنا أن نك
والتحرير علي امتداد السنوات الطويلة للقرن العشرين وحتي اليوم، وفي مقدمتهم الشيخ الشهيد عز الدين 

الشهداء القسام، والشهيد القائد عبد القادر الحسيني، والشهيد ياسر عرفات والكوكبة المضيئة من رفاق دربه 
.. أبو جهاد، وأبو إياد، وسعد صايل، والشيخ أحمد ياسين، وعبد العزيز الرنتيسي وأبو علي مصطفي: األبطال

 . وغيرهم من تلك القائمة الطويلة التي أضاءت درب الحرية واالستقالل
 .ون االحتالل أن نكِثف جهودنا وكل إمكانياتنا لتحرير أسرانا األبطال من سجىإنه اليوم الذي يستحثنا عل

وهو يوم للبناء واإلعمار وتخفيف المعاناة عن شعبنا، ولكنه كذلك يوم للصمود واإلعداد واالستعداد لتحرير ما 
 .تبقي من أرض الوطن التي ما زالت ترسف في أغالل االحتالل

  12/9/2005القدس العربي 
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  اغتيال موسى عرفات وسالح المقاومة 

  ياسر الزعاترة 
 هناك من يسعى إلى استغالل حادثة اغتيال موسى عرفات واختطاف نجله من أجل التأكيد على                من الواضح أن  

وقد كان الفتاً أن يتحدث وزير الداخلية الفلسطيني قبل يومين من االغتيال عن عدم        . مطلب نزع سالح المقاومة   
  .لية من قطاع غزةالحاجة إلى سالح آخر غير سالح الشرعية الفلسطيني بعد انسحاب القوات اإلسرائي

لعل من حسن الطالع أن يكون اغتيال موسى عرفات معلناً على يد عناصر من حركة فتح على رغم أن لحركة                    
حماس ثأرها المعروف معه يوم ساهم في اغتيال الشهيد المهندس يحيى عياش عبر الوصول إلى مكان إقامتـه                  

جعل عملية االغتيال مجرد مسألة وقـت، فيمـا كـان           وتمرير المعلومة إلى السلطات اإلسرائيلية، األمر الذي        
  .الهاتف النقال مجرد استعراض أكثر منه ضرورة لتحقيق الغرض

لو كانت حركة حماس ممن يؤمنون باالغتيال وسيلة لتصفية الحسابات لقتلت عدداً من قـادة الـسلطة ممـن                   
، وال داعي هنا للتذكير باغتيال الشهيد       تورطوا في اغتيال ثلة من خيرة نشطائها، أو تسليمهم لسلطات االحتالل          

المهندس محي الدين الشريف واألخوين عادل وعماد عوض اهللا أو تسليم معتقلي بيتونيا، فضالً عمـن أمـروا                  
بإطالق الرصاص على المصلين أمام مسجد فلسطين بقطاع غزة، لكنها لم تفعل ذلك ألنها تحرص كل الحرص                 

 الذي تحرص فيه على عدم فتح الباب أمام نزاعات فلـسطينية فلـسطينية،              على نقاء بندقيتها، في ذات الوقت     
السيما وهي تدرك أن فتح لن تعترف بما يفعله قادتها تحت أي ظرف كان، اللهم إال حين تصفيهم هي أو أحـد            
 أجنحتها كما حصل مع مدير الفضائية الفلسطينية هشام مكي الذي قيل إن الرئيس الراحل هو الذي أمر بقتلـه                  

  !! قبل أن يمشي في جنازته ويدين العملية الجبانة
بحسب " نصاعة"حكاية موسى عرفات ال تختلف كثيراً عن حكاية هشام مكي، مع فارق أن لألول سجله األكثر                 

مصادر فتح، لكن األبعاد الداخلية لالغتيال ال تخفى، ولن يقتنع أحد بأن عملية بهذا المستوى من الصخب قـد                   
سيد الساحة الفتحاوية في القطاع محمد دحالن، ما يعني أن بعداً سياسياً سيظهر بعد حين هو                تمت من دون علم     

  .الذي حرك عملية االغتيال، وليس مجرد الفساد الشخصي أو حتى العمالة
مع ذلك يمكن القول إنه حين تغيب السلطة عن محاسبة من ولغوا في دم الفلسطينيين وأموالهم وأعراضهم فـي                

ن من الطبيعي أن يبرز من يأخذ القانون بيده، وإذا كان لحماس والجهاد قرارهما الواضح فـي هـذا                   آن معاً فإ  
التي يقع على   ) فتح(السياق، فإن ذلك ال ينسحب بالضرورة على آخرين من بينهم من ينتمي إلى حزب السلطة                

  . لحسابات سياسيةعاتق قيادتها تطبيق القانون، لكنها ال تفعل ذلك إال في حاالت خاصة، وغالباً
على من يريد حقاً مواجهة الفوضى واالنفالت األمني أن يبادر إلى محاربة الفاسـدين والمفـسدين مـن كـل                    
المستويات، أما أن يتركهم يسرحون ويمرحون ثم يطالب الناس بأعلى درجات التعقل، فإن ذلـك لـن يكـون                   

  .مجدياً بحال من األحوال
 أهميته بعد ألن اإلسرائيليين لم يغادروا القطاع إال لكي يحاصروه من البر             سالح المقاومة نظيف، وهو لم يفقد     

 ،والبحر والجو، كما أن المقاومة لن توافق على مبدأ أن تتحول دولة القطاع العتيدة إلى واحدة من دول الجوار                  
 الشكوى إلـى  ، ليس لها في سياق التعاطي مع مجريات اللعبة في الضفة والقدس غير           !!كان اسمها دول الطوق   

  !! األمم المتحدة أو تسيير المظاهرات التضامنية مع األشقاء
ليقل هؤالء إنهم يريدون تنفيذ البند األول من خريطة الطريق ممثالً في مكافحة البنية التحتية لإلرهاب، وعندها                 

اومة بهذه الروحيـة    قد يكون باإلمكان التفاهم معهم على صيغة ما لحل اإلشكال، أما أن يتحدثوا عن سالح المق               
فلن يؤدي ذلك إال لمزيد من التأزيم الداخلي في وقت يحتاج الفلسطينيين إلى مزيد من التكاتف لمواجهة الجزء                  

  .الثاني من خطة شارون ممثالً في تكريس االستيطان في الضفة والقدس وصوالً إلى الدولة المؤقتة
  11/9/2005 الدستور



 

 22

 
  م الدولة أم نهاية حل.. غزة نواة للدولة

  طالل صالح بنان   . د
, بموجبها القطاع , التي كانت إسرائيل تحتل   , ما أسمته باإلدارة العسكرية لقطاع غزة     , يوم أمس , أنهت إسرائيل 

في مـساحة   , حيث يقطن أكثر من مليون فلسطيني     , أخيراً أصبح قطاع غزة   .1967منذ حرب األيام السنة عام      
, أول جزء من أراضي فلـسطين التاريخيـة       , مساحة فلسطين التاريخية  من  , 1,3ضيقة من األرض ال تتعدى      

تظهر لدينا في األفق نواة للدولة      , ألول مرة . 1948في مايو    ,منذ قيام إسرائيل  , يخضع لسلطة وطنية فلسطينية   
, ةما إذا كانـت تلـك النـوا       , وكذلك الموقف اإلقليمي  , حيث سيحدد السلوك الفلسطيني واإلسرائيلي    , الفلسطينية

بمزيٍد مـن   , التي تكتسي حولها  , بمثابة النواة , أو أنها تكون بالفعل   , ستكون ما هو متاح لقيام الدولة الفلسطينية      
  .لتكون لدينا دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة, األراضي الفلسطينية

, مسئولية فلـسطينية , ةحول تلك النوا, تكون مسئولية أي تطور نحو تصور قيام الدولة الفلسطينية    , إلى حد كبير  
كلما أثبت  . وقد تطورت لديهم فرصة قيام دولتهم     , العالم يتطلع كيف يدير الفلسطينيون شئونهم     . في المقام األول  

بانتزاع المزيد  , كلما كان العالم أكثر استعداداً لتفهم بقية مطالبهم       , الفلسطينيون أنهم أهل لمسئولية الحكم في غزة      
  . ينمن األرض من اإلسرائيلي

, على الفلسطينيين أن يعوا أن اإلسرائيليين استغلوا قرار انسحابهم من غزة إلى أقصى مداه السياسي والـدعائي      
إلقناع العالم بأن هناك الكثير من حقوقهم عند        , البد من جانبهم أن يبذلوا جهداً مضاعفاً      , ليكون آخر االنسحابات  

الفلـسطينيون لـن    . ولم تتنازل عن ما كان حقاً لها      , بعة لها وإن إسرائيل لم تنسحب من أرض تا      , اإلسرائيليين
حتى , ولينسى الفلسطينيون مشروع الدولة الفلسطينية    .. إذا ما استمر انقسامهم وتشرذمهم    , يحققوا شيئاً من ذلك   

  . لدرجة االقتتال, لو تطورت الخالفات في ما بينهم, على قطاع غزة
على ما يستطيعون انتزاعه مـن إسـرائيل فـي          , ن أجل قيام دولتهم   م, إلى حد كبير تكون معركة الفلسطينيين     

فإن مواصلة الـصراع مـع      , في ما بينهم غير مجدٍ    , كما أن االقتتال  . في المقام األول  , سياسية, الضفة الغربية 
اإلقليمي وال النظام   .. ال الفلسطينيون يقوون على ذلك    . غير مجدٍ , أيضاً, بصورته التقليدية العنيفة  , اإلسرائيليين

خاصة عندما اختلطت األمور بـين اإلرهـاب وحركـة          , وبالطبع يرفض المجتمع الدولي ذلك    .. متحمس لذلك 
  . المقاومة المشروعة لالحتالل

, أن يستغلوا كل أضداد الموقف المحلي واإلقليمـي والـدولي         , في معركتهم السياسية القادمة   , على الفلسطينيين 
تنعكس إيجابيـاً   , اتيجية سلسة وهادئة ومسالمة لتسوية الخالفات في ما بينهم        عليهم أن يطوروا استر   . لصالحهم

التعـاطف والمـشاركة    , إلى أبعد حـد ممكـن     , عليهم أن يستغلوا  . على حركة وقيم نظامهم السياسي الداخلي     
مـن  من أجل منع إسرائيل الحصول على أي مكاسب سياسية لقاء انسحابها    , الوجدانية لشعوب المنطقة لمحنتهم   

لكسب المزيد من   , دولياً على الفلسطينيين أن يتحركوا    . وربط أي توجه للتطبيع مع تسوية شاملة لقضيتهم       , غزة
  .وتذكير المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية والسالم في المنطقة.. الدعم الخارجي لقضيتهم

, التـي يخوضـونها   , صرون في كل معاركهم السياسية    فإنهم سينت , على أنفسهم , إذا انتصر الفلسطينيون سياسياً   
إلـى واقـع    ,  عندها يمكن أن تتحول نواة االنسحاب من غزة        .بل ومع العالم بأسره   , فحسب, ليس ضد إسرائيل  

  . رغماً عن كل األضداد التي تعمل ضد حلم الدولة عند الفلسطينيين, لقيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة
  12/9/2005عكاظ  

  
   مراهقة البندقية.. الفلتان األمني الفلسطيني

عبداهللا السويجي. د  
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ألوية صالح (اغتيال اللواء موسى عرفات الذي تم بأسلوب غريب بعض الشيء، ثم إعالن الجهة التي نفذته 
يني التابعة للجان المقاومة الشعبية، يطرح أكثر من قضية، وعالمة استفهام، في ما يخص الواقع الفلسط) الدين

وأول هذه . الحالي، وما قد ينتج عنه مستقبال، خاصة في ظل استعدادات الكيان لالنسحاب من قطاع غزة
القضايا قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على فرض سيطرتها على القطاع، أو األراضي الفلسطينية التي 

 جانب السالح الرسمي للسلطة، وثاني هذه القضايا، وجود سالح آخر إلى. ب منها الحكومة الصهيونيةحتنس
وثالث القضايا، وجود محاكم أخرى غير محاكم السلطة، تجتمع وتطلق أحكاما وتنفذها، وتقوم بالخطف 
والتحقيق واالعتقال واالغتيال، أمام مرأى ومسمع السلطة ذاتها، التي تدعي أنها لن تسمح ألي سالح آخر 

 الواقع األمني لإلنسان الفلسطيني، الذي بات يشعر أنه في مهب ورابع هذه القضايا،. بالوجود مع سالح السلطة
الريح، وخاصة الواقع األمني ألي مسؤول فلسطيني، فأي شخص بات مهددا، ويمكن اغتياله واعتقاله والتحقيق 
معه من قبل أي تنظيم أو جهة مسلحة، األمر الذي يعني أن الواقع الفلسطيني مفتوح على احتماالت وآفاق 

 من الحالة الصومالية، أي كل جهة تسيطر على مساحة معينة، وكل جهة تستطيع أن تنهب أو تسرق أو تقترب
تخطف أو تقوم بأي شيء، األمر الذي يسحب الثقة من أي حكومة رسمية، وبالتالي تفقد السلطة هيبتها، وربما 

 الجيش الصهيوني إلى غزة لفرض مما يعجل بعودةتمزق هذه الحالة الواقع الفلسطيني، وتقوده نحو االنهيار، 
 .النظام واألمن من جديد

في الواقع، إن حادثة اغتيال موسى عرفات لم تكن األولى في سياق الفلتان األمني الذي تشهده الساحة 
الفلسطينية، خاصة في غزة، فأي احتجاج أصبح يتم بواسطة السالح، حتى لو كان االحتجاج من قبل عناصر 

وأصبح الهجوم على  المجلس التشريعي أو سجن أو مؤسسة قضائية أو . هة تابعة للسلطةقوى األمن، أو أي ج
. وزارة أو دائرة عمال اعتياديا، حتى أن عناصر من قوى األمن تظاهرت بأسلحتها بسبب عدم زيادة رواتبها

 الفلسطيني فأي ديمقراطية مسلحة يمارسها الفلسطينيون في غزة والقطاع، وأي هاوية يسير إليها الواقع
 والقضية الفلسطينية إذا استمر الحال يتدهور ويتزايد خرابا؟ 

إن عدم قيام السلطة الوطنية حتى اآلن بأي رد فعل مباشر على الحادثة، لجهة محاسبة الجهة التي اغتالت 
 فبدال من القيام بفعل مباشر وسريع، خاصة أن الجهة المسؤولة عن. موسى عرفات، يثير تساؤالت كثيرة

االغتيال أعلنت عن اسمها والطريقة التي نفذت فيها العملية، فإن السلطة انشغلت في إطالق منهل عرفات، ابن 
اللواء موسى عرفات، وقد أطلقت سراحه بالفعل، واعتبرته انتصارا كبيرا، ولكن ماذا عن اغتيال مسؤول 

كل هذا تحديا للسلطة ومؤسساتها بحجم موسى عرفات، وماذا عن الطريقة التي تمت فيها تصفيته؟ أال يش
 األمنية؟ 

إن هذا الركود السياسي والعسكري والركون إلى الصمت يشير إلى أن السلطة لم تنزعج كثيرا، ولم تتأثر 
بمقتل واغتيال موسى عرفات، وكأن المسألة مسألة تصفية لذيول وأتباع الرئيس الراحل ياسر عرفات، 

 بثقل عرفات في حاجة إلى قرار سياسي؟ ألم تحسب ألوية صالح الدين وبموافقة السلطة، أليس اغتيال شخص
نتائج عمليتها مسبقا؟ ألم تتشاور مع األجهزة األمنية الرسمية وغير الرسمية؟ إن لم تفعل ذلك، تكون قد بدأت 

 حربا أهلية، وإن فعلت ونسقت مع مؤسسات السلطة ، تكون المصيبة أعظم، فأين هي الحقيقة؟
ذر بالخطر، هو الصمت العجيب الذي خيم على المسؤولين الفلسطينيين، أو على تصريحاتهم الباردة إن الذي ين

 .جدا، وستبقى باردة طالما لم تتحول إلى فعل يقود إلى ترتيب الحالة الفلسطينية
ات إن أي إنسان عاقل ال يجد أي مبرر الغتيال اللواء موسى عرفات بهذه الطريقة، حتى لو كان اللواء عرف

فاسدا أو محرضا أو مشاكساً لكل التنظيمات، ألن هنالك محاكم سلطة، وهنالك سجون، وهنالك قضاة، وهنالك 
حتى لو تم االتفاق على تصفيته، ال يكون .. نواة دولة، وكان يجب أن يتم التعامل مع قضيته بأسلوب آخر

 .طينيةاألمر بكل هذا التحدي العجيب ، الذي يعكس مدى فلتان الساحة الفلس
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هل كل ما يجري له عالقة بالسيطرة على قطاع غزة بعد االنسحاب الصهيوني من القطاع، وهل هي عرض 
حزب  إذاً، على كل فصيل مسلح، أو. نحن هنا: عضالت عسكرية وسياسية، وهل هي رسائل إلى السلطة تقول

 .أو تنظيم، أن يقوم بعملية ما ليعلن عن نفسه
العالم كله يتابعكم، وخاصة الحكومة الصهيونية والواليات المتحدة وأوروبا : لسطينيينهي كلمة في إذن القادة الف

والدول المانحة، اضافة الى الشعب الفلسطيني والجيل الصاعد، وهذه رقابة مختلفة كليا عن رقابة االنتخابات، 
 ؟..هل يستطيع الفلسطينيون إدارة شؤونهم بأنفسهم: إنها رقابة تترافق مع سؤال

والعاقل ال يرمي بنفسه إلى .. راحة إن ما يحدث، يدل على مراهقة سياسية وعسكرية غير مأمونة العواقببص
 .التهلكة

  12/9/2005الخليج االماراتية 
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