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  غزة تعيش فرحة التحرير
قطاع غزة عاش أمس فرحة أول أيام التحرير وسط تخوف          أن   : ورام اهللا  غزة من   13/9/2005البيان   نشرت

 أطـالل   هتفقـد  أثنـاء     إلى سجن كبير، وهو ما حذر منه محمود عبـاس          هفلسطيني وعربي ودولي من تحول    
 ينسحب بشكل كامل ولكن مجرد االنـسحاب هـو          لم صحيح أن االحتالل     :ثنبيل شع  وقال   .مستوطنة دوغيت 

 نـشر سـبعة االف      أنه تـم   دأفي و .شيء مهم ودافع لشعبنا لالستمرار في نضاله من أجل تحرير باقي أرضنا           
أفادت مصادر أمنية فلسطينة بدخول فرقة غير مسلحة        كما  , عنصر من قوات الشرطة في المستوطنات السابقة      

وأكدت أن قوات االمن تقوم بفرض سيطرتها على المنطقـة   .لشرطة العسكرية الى داخل معبر رفحمن قوات ا 
وقال جمال كايد انه اعطى اشارة لقواته بدخول نافيه ديكاليم و نيتسر             .الصناعية بالقرب من حاجز بيت حانون     

   .حازاني وجاني طال وموراج
في الترحيب بالخطوة اإلسرائيلية، والمطالبة بان تتمتع غزة         ردود الفعل العربية الحذر      تالتزممن ناحية أخرى    

ان ليس لألردن من دور يلعبه في القطاع حاليا ولكن عنـدما             المعشرمروان  قال   ومن ناحيته    .بحريتها الكاملة 
  .يأتي الحديث عن الضفة فهذا موضوع آخر

ان االسرائيليين خرجوا من غزة     د عباس   يكتأ :ب‚ف‚انقال عن   غزة  من   13/9/2005 الوطن القطرية    وأضافت
 على الجهد الذى قامت به قوات       داللة ان الجيش االسرائيلي اكمل انسحابه بهدوء        قالو. لكنهم لم ينهوا االحتالل   

ـ ينقال ان االسرائيلي  , وعن هدم الكنس  . هم التي تمكنت من ان تحمي انسحاب      ةاالمن الفلسطيني   كنـسا  وا لم يترك
  . ان ازالوا عنها كل معالم الدين والقدسيةوانما مباني شبه مدمرة بعد

قوات االمن الفلـسطينية    إلى أن   : وكاالت و غزةمن   13/9/2005 ة الغد األردني   مراسل برهوم جرايسي وأشار  
  .شرعت فور دخولها المستوطنات بهدم المعابد التي تركتها اسرائيل

ن هذا يوم سعادة    أ ,ل عباس للصحافيين  وق : من غزة  طاهر النونو  13/9/2005 الخليج اإلماراتية    وذكر مراسل 
وقال نحن وضعنا قدمنا على اول الطريق، إن الخطـوة الثانيـة            . وفرحة لم يعرفها الشعب الفلسطيني منذ قرن      

  .هي أن نلتفت إلى الضفة الغربية من اجل إنهاء االحتالل وبناء الدولة
ال بعـودة   إن الفرحة لن تكتمـل      أ  إلى إشارة عباس : من غزة  13/9/2005 الحياة    مراسل فتحي صباح وأورد  

ل غسان الخطيب، مشيراً الى مسلك الفـصائل بعـد االنـسحاب، ان    ا قمن ناحيته. االسرى الى أسرهم وأهلهم 
ـ  الخطـط األمنيـة     يشار إلى أن     . الماضية كانت امتحاناً وانه يعتقد أن الفصائل اجتازته بنجاح         48الساعات ال

ابط الشرطة الخاصة االوضاع بأنها جيدة في نتساريم امس حتى بعد            ووصف ض  ,تحولت، الى حبر على ورق    
وقال أن قوات االمن سمحت للمواطنين بالدخول بعـد         . أن اجتاحها اآلالف من الفلسطينيين تعبيراً عن فرحتهم       

  . متفجراتوجودأن مشطت المنطقة خشية 
 المنسق االعالمـي     به أفادما  : وكاالت رام اهللا وال    من محمد هواش  13/9/2005 النهار اللبنانية    وذكر مراسل 

لكن النتيجة كانت انتشار حال من الفوضى اسـفرت         . ن قوات االمن اختارت عدم التدخل     من أ لوزارة الداخلية   
  . بعض المنشآتت الى منطقة ايريز حيث اشتعلتامتدالتي عن لجوء بعض الفتية الى اضرام النار، 

الزهار إن العدو ينـدحر اليـوم   محمود ل وق:  وفانقال عن ة غزمن  13/9/2005 القدس الفلـسطينية     ونقلت
  .ورؤوس جنوده وأعالمه منكسة وهذه هي اللحظة التي انتظرها كل شهداء فلسطين

د حركـة حمـاس أمـس       يأكت: وكاالت األنباء نقال عن   غزة  من   13/9/2005 أخبار اليوم المصرية     وتناولت
ـ   : ماعيل هنية ضرورة حماية المقاومة وقالت في بيان تاله اس         الوحـدة الجغرافيـة ألرضـنا       ىنود التأكيد عل

 فتحرير القطاع ال يعني نهاية الطريق والتحرير الشامل ال يتم إال بتحرير كامل التراب الفلـسطيني                 ,الفلسطينية
  .ىوفي مقدمته القدس واألقص

يل وزارة اإلعالم    وك  إلى ما أوضحه   : رام اهللا   من  بشارات ىمصطف 13/9/2005 القدس العربي    ونوه مراسل 
ن مجلس الوزراء سيعلن خالل فترة قريبة عن قراره بإعادة األسماء األصلية لكل المواقع قبل احتاللهـا،                 من أ 
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وفي سياق متصل اعتبر انه يمكن إعـادة         . وسائل اإلعالم والصحافيين لتداولها    ى عل ذلكوتابع أنه سيتم تعميم     
عمول به منذ قيام السلطة، خصوصا اذا كان ذلـك يـصب فـي              مناطق، كما هو م    ىقطاع ال الالنظر في تقسيم    

  .مصلحة الخطة التنموية إلعادة تأهيل القطاع وتطويره اقتصاديا
 

  ! لكنساردا على هدم  االقصى مساجد منها تهديدات باالعتداء على
ع والعنيـف    هدد موفاز الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بالرد السري         :الناصرة 13/9/2005الحياة  نشرت  

وقـال فـي مـؤتمر      . وبأية طريقة يقتضيها األمر على اطالق نار على بلدات اسرائيلية داخل الخط األخضر            
نسحاب من القطاع ان اسرائيل لن تمر مر الكرام على أي عمل تقـوم بـه                االصحافي عقده أمس فور انتهاء      

لـن  : وأضـاف . واطنين االسرائيليين التنظيمات االرهابية وان الجيش سيعمل بحزم من أجل ضمان سالمة الم          
وتابع ان الفلسطينيين يدركون اليوم ان سياستنا تجاه اي قصف بقـذائف  . نتسامح أبداً ولن نبدي ذرة من الصبر 

 انه يتوجب علـى الـسلطة       :وتابع .القسام لبلدات اسرائيلية قد تغيرت وليس المجال هنا للخوض في التفاصيل          
اريخية الناشئة بعد االنسحاب لمحاربة االرهاب وترسيخ مكانتها وسيادتها المدنية          الفلسطينية استغالل الفرصة الت   

وزاد انه أصدر تعليماته للجيش بعدم تمكين التنظيمات الفلسطينية من تشكيل قاعدة الطالق النـار               . والعسكرية
. هـا النيـران   من أراضي الضفة على بلدات اسرائيلية محاذية وأن الجيش سيستولي على كل منطقة تصدر من              

ورداً على أنباء عن حرق الفلسطينيين مبان استخدمت كنساً في مستوطنات القطاع، قال انه يأمل بـأن تتعقـل                   
وختم انها لحظة تاريخية لنا وللفلسطينيين، وعلى الفلسطينيين بذل كل جهد           . السلطة وتقوم بتنفيذ المطلوب منها    

  .وعليهم العمل على خلق واقع جديد من التعايش السلمي ،لوقف االرهاب والعمل من أجل مستقبل أفضل لهم
من جهته قال حالوتس ان اعادة انتشار الجيش حول غزة ستشكل وسيلة دفاعيـة ناجعـة تواجـه التحـديات                    
المستقبلية مضيفاً ان نقل المسؤولية األمنية عن القطاع الى السلطة يلزمها بسط سيطرتها وفرض القانون ومنع                

  .االرهاب
هارئيل، اطالق صاروخ قسام على سديروت خرقاً سافراً اللتزام الفلسطينيين مراعاة األمن، مهدداً بأن              واعتبر  

   .اسرائيل لن تحقق في هوية مطلقي القذيفة انما ستحاسب السلطة على هذا الحادث
 بربرية ارتكبها   وشن شالوم هجوماً منفلتاً على الفلسطينيين واتهمهم بـ تدنيس الكنس في القاع وقال انها عملية              

واعتبر تصريح عباس حول ان المباني المتبقية فقدت رموزها الدينيـة           . أشخاص ال يحترمون األماكن المقدسة    
قـال ان االنـسحاب      و .سيكون مؤشراً غير ايجابي   تها   في حماي  ه مدعياً ان عدم نجاح    . غير الئق  ،بعد اخالئها 

السياسية مع الفلسطينيين واذا تكلل بالنجاح فسنتمكن مـن         يشكل نموذجاً سيقرر في كيفية التقدم في االتصاالت         
  .المضي قدماً واال سيكون األمر مغايراً

وجاءت هذه األقوال غداة مقال للمؤرخ االسرائيلي ميرون بنفستي سخر فيه من االدعاءات االسرائيلية حـول                
 في العـام    140سجد من مجموع    تدمير فلسطيني محتمل للكنس في غزة وذكّر االسرائيليين بأنهم هدموا مئة م           

، وان المساجد األربعين التي بقيت آيلة للهبوط وتم تحويل بعضها الى حظائر وهكذا كان مصير غالبية                 1948
  .المقابر االسالمية

النـاطق بلـسان     أن   برهوم جرايسي  نقالً عن مراسلها في غزة والناصرة      13/9/2005الغد األردني   وأضافت  
مستوطنات هو شاهد اثبات    الطرف شطيرنبرغ قال أمس، ان هدم الفلسطينيين كنس         مجلس مستوطنات غزة المت   

المـسجد االقـصى   (على انه شرعي لكل يهودي ان يمس باالماكن المقدسة للمسلمين، بما في ذلك جبل الهيكل   
  إن االنعكاسات الخطيرة لحـرق     :وهدد بأن عصابات اليمين المتطرف سترد على حرق الكنس وقال          ).المبارك

الكنس ستظهر في المستقبل، وستكتشف اسرائيل عمليا انها لم تخرج من غزة، وانما غزة كالحبل يشتد علـى                  
  ...عنقها
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واعلن شالوم، انه هاتف السكرتير العام لالمم المتحدة، واحتج على ما تعرضت له الكنس زاعما انها امـاكن                   
  .مقدسة، ويجب الحفاظ عليها بموجب قرارات االمم المتحدة

 إن االعتداء البربري على الكنس يثبت انه ال يوجد في الطرف اآلخر             :ما شتاينتس، فقد هاجم الفلسطينيين قائال     ا
على اسرائيل ان تنطلق بهجوم سياسي اعالمي لتكشف عن الوجه الحقيقي لحكومة            و... شريك حقيقي لنا للسالم   
  .ابو مازن، امام العالم كله

ة ان ما جرى لكنس مستوطنات غزة يثبت ان الصراع الديني مبني على             كما اعتبر حاخامات مستوطنات الضف    
واعتبرت الكثير من االوساط االسرائيلية عملية هـدم الكـنس          . كراهية اليهود، وليس على اساس عداء سياسي      

  )وكاالت(. بالصفعة االقوى على الوجه االسرائيلي
وفـي  . دان امس احراق الكنس دية في فرنسا المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهوأن 13/9/2005عكاظ  وذكرت  

 . اعرب عن دهشته واكد ان عملية الهدم تنتهك االتفاقات المبرمة بين السلطات الفلسطينية واالسرائيلية               له بيان
  . ورأى ان احراق اماكن يهودية لن يساهم اطالقا في تعزيز الثقة الجديدة بين االسرائيليين والفلسطينيين

ان الجـيش   مـن    االذاعة العسكرية االسرائيلية     هقالت ما   :اف ب ،  القدس 13/9/2005يتيةالوطن الكو وأوردت  
 .وضع ملصقات بالعربية واالنكليزية على مداخل الكنس كتب عليها مكان مقدس

مصادر إسرائيلية قالت أن هناك مخاوف من محاولة ناشطي اليمين           أن   12/9/2005 48عرب  وجا في موقع    
ر في المساجد داخل ٍإسرائيل في إطار أعمال إنتقامية رداً علـى هـدم الكنـيس فـي                المتطرف إلحاق األضرا  

وبحسب المصادر ذاتها فإن ذلك قد دفع رئـيس          !نيتساريم وإشعال النيران في كنيسي نافيه دكاليم وكفار داروم        
 الـشرطة   وقـال عيـزرا، ان     .شعبة العمليات في الشرطة، أوحايون، إلى زيادة تواجد الشرطة حول المساجد          

واضـاف   .االسرائيلية عززت من حراستها على المساجد في انحاء اسرائيل وبضمن ذلك على الحرم القدسي             
اننا ال ندخر جهدا    : وتابع .لالذاعة العامة ان حرق الكنس كان متوقعا والشرطة مستعدة العمال متطرفة للغاية           

اجل منع المس باالماكن المقدسـة للـديانات        بذل كل جهد من     نوس) أي الحرم القدسي  (للدفاع عن جبل الهيكل     
واستطرد ان غالبية الجهود التي تبذلها الشرطة االسرائيلية في هـذا الـصدد تتركـز فـي المجـال                    .الثالث

ونقلت االذاعة عن بيرس قوله بانه خائب االمل من تصرف الفلسطينيين لكن ال يوجد حل يفتقـد                  .المخابراتي
  .القطاعالى خيبة امل لوجود الكنس في 

  
  قريع وممثلو القوى يؤكدون حرمة الدم الفلسطيني 

 عقد اجتماع مشترك ضم احمد قريع وممثلين عن القوى اكد في ختامه الجميـع علـى                 : كمال زكارنة  -عمان  
 واالستمرار في العمـل     ,مواصلة التعاون لضمان االستمرار في المشاركة الجادة في تحمل مسؤوليات المرحلة          

لغربية والقدس ووقف االستيطان والتصدي لجدار الفصل وتحرير األسـرى والتمـسك بكافـة         لتحرير الضفة ا  
والتوقـف  . وإقامة احتفاالت مركزية مناطقية تشارك فيها الفصائل في غزة والضفة والشتات           .الثوابت الوطنية 

على االستمرار في   وتم االتفاق    .حدةالوتماسك و المن قبل الجميع عن التصريحات واإلعالنات التي تؤثر على          
  .التواصل والحوار

 13/9/2005 الدستور
  

  عباس لصحيفة ايطالية يحذر من مقايضة غزة بالضفة
 تعهـده بإنهـاء     عبـاس  صحيفة كورييري ديالسير أمس عـن        هنقلتما   :غزة من   13/9/2005البيان   نشرت

 شـجاعة وهامـة للغايـة       وامتدح شارون التخاذه خطـوة     .الفوضى األمنية في قطاع غزة بحلول نهاية العام       
: باالنسحاب، لكنه حذره من محاولة مقايضة غزة بسيطرة دائمة على مناطق شاسعة من أراضي الضفة، قائالً               
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. سنسقط مجددا في دائـرة العنـف واإلرهـاب        و ,إذا حدث ذلك فإن إقرار السالم في غزة لن يكون له مستقبل           
   . فان غزة ستظل سجنا كبيرا في الهواء الطلقذلكن  وقال إذا لم نتمكن م,وطالب بالسيطرة على معبر رفح

 أنه لن يحاول نـزع سـالح         عباس ديأك ت :من غزة  13/9/2005الخليج اإلماراتية     مراسل  طاهر النونو  وذكر
سـتكون خطـوة بـال      . وقال ليس هناك ما يدعو لذلك في الوقت الراهن        . حركة حماس لتأكيد سيطرة السلطة    
ة، وأشار إلى أن حماس ستشارك في االنتخابات التشريعية، وإذا حدث ذلـك             جدوى مصيرها إشعال حرب أهلي    
  .فإنهم قريبا جدا لن يحتاجوا للسالح

‚ مكان تأجيـل االنتخابـات    عباس إ  ينفإلى  : ب‚ف‚انقال عن   غزة  من   13/9/2005الوطن القطرية    وأشارت
  .مؤكدا ان التاريخ لن يمس

  
  ع األمنية ل حكومة السلطة مسؤولية تدهور األوضايحمت

 حمل غسان المصري حكومة السلطة مسؤولية تدهور األوضاع األمنية وانتشار الممارسات التي تكرس              :نابلس
وتساءل عن دور الحكومة في كل ما يجري من أحداث يومية وعـن سـبب عـدم وقـوف                    االنفالت األمني، 

 إلـى االسـتقالة     إياهاكومته داعياً   وطالب قريع بمصارحة الجماهير بأسباب عجز ح      . الحكومة أمام مسؤولياتها  
  .وإفساح المجال لقيادات سياسية قوية

  13/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   فلسطينية لتشغيل معبر رفح -اتصاالت مصرية 
قال صبري صيدم ان السلطة تجري اتصاالت مع الجانب المصري من اجـل             :  من زكي ابو الحالوة    -القدس  

الى ان المعبر بوضعه الحالي يحتاج الى بعض التجهيزات اإلضافية لتـسيير عملـه              تشغيل معبر رفح مشيرا     
  .لهنظرا لحاجة المواطنين 

  13/9/2005القدس الفلسطينية 
  

  فتح تعقد اجتماعا الختيار مرشحيها للتشريعي
  باإلشـراف علـى     الثوري لفتح  اجتمع أمس احمد عبد الرحمن المكلف من قبل المجلس        :  مهند جدوع  -جنين  

االنتخابات الداخلية للحركة في إقليم جنين بالكوادر التنظيمية وأعـضاء لجنـة اإلقلـيم بهـدف بحـث آخـر                    
ضرورة الحفاظ علـى الوحـدة      على  كد   حيث أ  .االستعدادات والتحضيرات للمشاركة في االنتخابات التشريعية     

 هـي راطية فتح، فإذا لـم تحمـل        نحن نؤسس لديمق  : وقال .حركة ألهميتها في إنجاح االنتخابات    الالداخلية في   
حركـة مـن    ال الرافعة الوحيدة إلنقاذ     هو ذلكالديمقراطية فلن تكون هناك ديمقراطية على اإلطالق، مؤكدا ان          

  .الحالة العصيبة التي تمر بها
  13/9/2005الحياة الجديدة 

  
  االنتقاص من سيادة غزة يوجب على الفلسطينيين المقاومة: حماس
خ حسن يوسف برام اهللا أن حركته ترفض بقاء أي وجود صهيوني في غزة بعد أن تحرر من                   أكد الشي  :رام اهللا 

االحتالل، مشدداً أن أي انتقاص من السيادة الفلسطينية على غزة سيلزم الشعب الفلـسطيني بالمقاومـة ضـد                  
وق أرضنا  إن حماس ترفض بقاء أي جندي إسرائيلي ف       : وقال في مقابلة خاصة مع وكالة قدس برس        .االحتالل

في غزة، مشدداً على أن تكون السيادة الفلسطينية كاملة على القطاع، ال سيما التحرك بحرية كاملة، باختيارنا،                 
وحذر من األهداف التي تقف وراء اإلبقاء على الكنس          .ودون أن نتعرض ألي ضغوطات من جانب االحتالل       

          من جهة أخرى، شـدد علـى أن     .بالمقدسات اإلسالمية في المستوطنات، مشيراً إلى أنها قد تكون تمهيداً للمس
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وقال إن قضية المعتقلين، تـسير بخـط عكـسي،          . جميع الخيارات مفتوحة أمام حماس لإلفراج عن المعتقلين       
فالفصائل الفلسطينية، التزمت بالتهدئة، وكان من شروطها اإلفراج عن المعتقلين، ولكن لم يتم اإلفراج عن أي                

 ال يمكن أن نقف مكتوفي األيدي، معلناً أن كل الخيارات مفتوحة أمام حركـة حمـاس                 منهم، ونحن في حماس   
وأوضح أن قيام حماس باإلفصاح عن أسماء عدد مـن           .والشعب الفلسطيني لتأمين اإلفراج عن جميع المعتقلين      

بـراز دور   مسؤوليها العسكريين، ليس موجها ألحد، وإنما يأتي إلبراز دور هؤالء في مقاومـة االحـتالل، وإ               
  .المقاومة بشكل عام في إخراج االحتالل بهذه الطريقة، وإجباره على إخالء المستوطنين وجنوده من غزة

  13/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  خطوة لتعزيز وحدة الموقف الفلسطينياالنسحاب: الجهاد
عطافة هامة في طريق الصراع      وصف الشيخ نافذ عزام خطوة االنسحاب من غزة بأنها تمثل ان           :ب ف    أ ،غزة

 وقال في تصريحات صحفية ان علينا ان نجعل         ،مع الكيان وتأسيسا لمرحلة جديدة من المواجهة مع هذا الكيان         
من هذا االنتصار خطوة لتعزيز وحدة الموقف الفلسطيني من أجل تكريس المطالب العادلة لـشعبنا ومحاولـة                 

 مشيرا الى وجود الثقة الكاملة لدى الشعب الفلسطيني في تجـاوز            .لملتقديم الصورة المشرفة للمقاومة الى العا     
   .الصعاب بعد مرحلة االنسحاب عبر التوصل الى تفاهمات وبرامج مشتركة لمواجهة االستحقاقات المقبلة

 13/9/2005الوطن القطرية 
  

  فتح تؤكد استمرار المقاومة 
شهداء االقصي امس نيتها االسـتمرار فـي تنفيـذ          اكدت مجموعة مسلحة من كتائب       :رام اهللا من وليد عوض    

عمليات استشهادية داخل اسرائيل حتي تحرير باقي االراضي الفلسطينية المحتلة واطـالق سـراح االسـري                
وقال محمد حجازي القائد العسكري لمجموعات الشهيد أيمن جودة ان الكتائب لن تلقي بـسالحها                .الفلسطينيين

كتائـب  الواضـاف ان     .ستواصل المعركة حتي تحرير كامل التراب الفلـسطيني       جانبا بعد تحرير غزة وانما      
ستستمر في مقاومتها لالحتالل الذي مازال يحتل الضفة والقدس فمعركتنا القادمة هي معركة فاصلة بين الحق                

 حتـي  والباطل فعملياتنا االستشهادية في قلب القدس وتل الربيع وبئر السبع وفي كل مكان من فلسطين ستستمر  
واضاف ان غزة جزء من فلسطين التاريخية وليست كل فلـسطين وعلينـا ان نبقـي                 .التحرير باذن اهللا وحده   

واضاف قائال سنبقي متمسكين     .متمسكين بحقوقنا كفلسطينيين وبحقنا في الدفاع عن ارضنا ومقدساتنا االسالمية         
واختـتم حديثـه بتهنئـة     .عدين والالجئـين بخيار المقاومة حتي تحرير كل االسري والمعتقلين وعودة كل المب    

وأضاف أهدي هذا النصر لعوائل الشهداء       .المناضلين وابناء الشعب الفلسطيني باالنسحاب االسرائيلي من غزة       
واالستشهاديين واالسري والمعتقلين والجـــرحي والمعاقين كما اهداه الي روح الشهداء جميعا وعلي رأسهم             

فتحي الشقاقي وابو علي مصطفي وجهاد      .دعبد العزيز الرنتيسي و   . احمد ياسين ود   شيخالابو عمار وابو جهاد و    
  . العمارين وعمرو ابو ستة وشيخ اللجان اسماعيل ابو القمصان

 13/9/2005القدس العربي 
  

  حماس تتعهد بمواصلة درب المقاومة
 عوض اهللا شددت حماس على أن        في الذكرى السنوية السابعة الستشهاد القائدين القساميين عادل وعماد         كنابلس

وأكدت الحركة في تصريح صحفي صدر أن اندحار االحتالل          .الحركة ستبقى ثابتة على خط الجهاد والمقاومة      
الصهيوني عن غزة جاء ثمرة لتضحيات شهداء الشعب الفلسطيني، مشددة على مواصلة المقاومة حتى اندحار               

إن تضحيات شهداء شعبنا بدأت ثمارها تلوح في األفـق، ومـا            : االحتالل عن بقية األرض الفلسطينية، وقالت     
تحرير غزة، وكنس االحتالل عن أرضه الطاهرة، إال نتيجة حتمية ومؤكدة لجهاد شعبنا وتضحياته فـي كـل                  
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المواقع، وأن المقاومة التي طردت االحتالل من غزة هي وحدها القادرة على طرده من بقية أرضنا المقدسـة،                  
  .  عنها وعن سالحها الطاهر بأي ثمن وتحت أي ظرفوأننا لن نتخلى

وشدد البيان على أن استعادة جثماني الشهيدين عماد وعادل المحتجزين عند قوات االحـتالل وجثـامين كـل                  
  .الشهداء واجب وطني، وأن الحركة لن تترك سبيالً تستطيعه إال وستسلكه لتحقيق هذه الغاية

  13/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  األحزاب والفصائل تنتقد التحركات األميركية 
اعتبرت االحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية في الجنوب أن استهداف اميل لحود ما هو إال استمرار الضغط                

عقدت االحزاب والفصائل، اجتماعاً في مركز حزب البعـث العربـي           . 1559للوصول الى تنفيذ بنود القرار      
 ورأت أن التحركات االميركية على الساحة اللبنانية، وال سيما االخيرة منها التي تتعلـق               االشتراكي في صيدا،  

بالموقف من موضوع رئاسة الجمهورية واستهداف الرئيس لحود ومزارع شبعا المحتلة، ما هو إال اسـتمرار                
 . ومفاعيله1559في الضغط للوصول الى تنفيذ بنود 

  13/8/2005السفير 
  

  ي االنتخابهاام االحتالل لمركزحماس تستنكر اقتح
 فـي منطقـة     لهـا   استنكرت حماس اقتحام قوات االحتالل لمركز االنتخابات المحلية التـابع           : القدس المحتلة 

واعتبرت، أن هذه    . في مدينة القدس المحتلة على خلفية نشاطهم السياسي        ئهابيرنباال، واعتقال العشرات من أبنا    
 العملية االنتخابية، وحرية الناخب الفلسطيني، وتدخل وقـح فيهـا، وعمـل             اإلجراءات هي اعتداء سافر على    

  .حركة في االنتخاباتالمكشوف للحد من مشاركة 
  . أن الحركة ماضية في مقاومتها وبشتى السبل للحفاظ على هوية المدينة المقدسةتوأكد

 13/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  عة الفلسطينيةعز الدين يستقبل وفد لجنة المتاب
استقبل الشيخ حسن عز الدين أمس في صيدا، وفد لجنة المتابعـة الفلـسطينية المكلفـة االتـصال بـالمراجع                    
واألحزاب، تحضيرا لمؤتمر لبناني فلسطيني لتنظيم العالقة اللبنانية الفلسطينية على ما يضمن حقوق الالجئـين               

وأعلـن بيـان أصـدره      . يني وما يخدم القضية الفلسطينية    المدنية واإلنسانية مع تأكيد حق عودة الشعب الفلسط       
  . أن الرأي كان متفقا على ضرورة تكثيف اللقاء واالتصال على أعلى مستوى إلنجاح المؤتمر, اهللاحزب

 13/9/2005المستقبل اللبنانية 
  

  األحزاب والفصائل تنتقد التحركات األميركية 
 ما هو إال استمرار     ,رئيس الجمهورية ية في الجنوب أن استهداف      اعتبرت االحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطين    

ورأت أن التحركات االميركية على الساحة اللبنانية، وال سـيما          . 1559الضغط للوصول الى تنفيذ بنود القرار       
 .تصب في نفس االتجاهاالخيرة التي تتعلق بالموقف من مزارع شبعا المحتلة، 

  13/8/2005السفير 
  

  ، والقاهرة تنفي عالقة جنودها بالحادثسطيني فلمقتل شاب
 أن فلـسطينياً قـد       ذكـرت  مصادر فلسطينية أن  : ألفت حداد عن مراسلته    12/9/2005 48عرب  نشر موقع   

وحسب شهود عيان فـإن عناصـر        .استشهد برصاص حرس الحدود المصريين قرب رفح جنوب قطاع غزة         
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 فلسطينيين، مما أدى إلى إستشهاد نافـذ عـدنان عطيـة            حرس الحدود المصريين أطلقوا النار باتجاه مجموعة      
وافاد شهود عيان ان حرس الحدود المصريين اطلقوا النـار باتجـاه اشـخاص               .وإصابة ثالثة آخرين بجروح   

والقتيل هو اول ضحية يسقط بعد ساعات من         .اقتربوا من السياج الفاصل بين منطقة رفح واالراضي المصرية        
تجاوز العـشرات مـن     كما   .ي من القطاع وتسلم قوات االمن الفلسطينية السلطة فيه        انسحاب الجيش االسرائيل  

الفتية السياج الحدودي االول في الجانب الفلسطيني الى المنطقة العازلة ودخلوا من ناحية مخيم يبنا الحـدودي                 
ـ                 خاص الـذين   عبر القفز على السياج او المرور تحته وصوال الى الجانب االخر حيث تجمع عشرات من االش

  .وطلب االمن المصري من االمن الفلسطيني التدخل العادة الفتية .التقوهم وصافحوهم من خالل السياج الثاني
 نفى   المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد      أن : اف ب  ،القاهرة 13/9/2005 الوطن الكويتية  وذكرت

على فلسطينيين في منطقة الحدود بين مصر وقطاع        بشكل قاطع ان تكون القوات المصرية اطلقت النار االثنين          
واكد عواد انه اجرى اتصاال بوزارة الدفاع المصرية التي اكد له مسؤولوها بعد ان اتصلوا بقائد حـرس   .غزة

  .الحدود المصريين في رفح ان ال صحة اطالقا لقيام جنود مصريين باطالق النار على فلسطينيين
  

  يل محكمة العدل يجب محاآمة المسئولين عن تضل
طالب المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان السلطات البريطانية بالتحقيق في كيفية هروب القائد العسكري السابق              

من االعتقال الذي كـان ينتظـره فـي بريطانيـا،     " دورون الموج"عن قطاع غزة في جيش االحتالل الجنرال   
قضائية بحقه والتي يتهم من خاللها بارتكـاب جـرائم          والعودة إلى الكيان الصهيوني دون مواجهة الدعاوى ال       
  .حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة أثناء توليه منصبه

  12/9/2005 المرآز الفلسطيني لحقوق االنسان
  

  وفاة ثمانية مواطنين غرقا في خان يونس
ة مـواطنين حـتفهم     تحولت االفراح بالحرية في مدينة خان يونس الى احزان بعد ان لقي ثماني            : اسالم االسطل 

واضاع هـذا الحـادث بهجـة        . غرقا في بحر خان يونس الذي حرم منه المواطنون على مدار خمسة اعوام            
واعرب المركز الفلسطيني لحقوق االنسان عن اسفه لوفاة        . وفرحة الحرية وحولها الى احزان في بعض البيوت       

ن يونس ورفح على توفير طواقم من رجـال         وحث المجالس البلدية المشرفة على شواطئ خا      . ثمانية مواطنين 
  . البحرية والمنقذين البحريين وطواقم اإلسعاف لرعاية السكان

  13/9/2005الحياة الجديدة 
  

  ماً في قرى القدس والخليل دون778مصادرة 
أصدرت سلطات االحتالل أوامر عسكرية تقضي بمصادرة مئات الدونمات من أراضي عـدد             :  سامر خويرة 
وفي محافظـة    .لفلسطينية في القدس والخليل، وواصلت اعتداءاتها على بعض قرى الضفة الغربية          من القرى ا  

 دونمـا مـن     578الخليل وجد مزارعون فلسطينيون في بلدات مختلفة فوق أراضيهم أمراً عسكرياً بمصادرة             
يت نسخ األمر   وألق. أراضي بيت أمر وصوريف وصافا والجبعة لبناء مقاطع جديدة من جدار الفصل العنصري            

وقـال   . العسكري في األراضي المستهدفة بصورة عشوائية ومن دون إعالم أصحابها الذين فوجئوا بـاألمر             
 دونما هي فقط االراضي التي سيتم تجريفها تحت مسار الجدار وال يـشمل              578الباحث قاسم أبو دية إن الـ       

األخطر من ذلك أن مخطط الجدار في هـذه         وأوضح أن   .  دونم 4000األراضي المتوقع عزلها والتي تقدر بـ       
المنطقة سيؤدي إلى قطع الشارع الرئيس الذي يربط محافظة الخليل بمحافظة بيت لحم عنـد مفـرق مجمـع                   

في سبيل ضم جميع مستوطنات المجمع العشر إلى محيط القدس الكبرى مشيراً إلى             مستوطنات غوش عتصيون  
إلى ذلك، شـنت قـوات االحـتالل         .بوابة الجنوبية للقدس  انه حسب المخطط سيصبح مفرق غوش عتصيون ال       
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اإلسرائيلي فجر أمس عملية عسكرية واسعة النطاق في قرية تل غربي مدينة نابلس بعـد فرضـها الحـصار                   
  .المشدد وداهمت المنازل بعد أن أجبرت األهالي على الخروج منها والتجمع في الساحات العامة

 13/9/2005البيان  
  

  ضوا الليل يتابعون خروج قوات االحتاللاهالي غزة ام
وسط حالة االستنفار الشعبي في محيط المناطق التي كانت تحتلها المستوطنات اليهودية، لم تهـدأ                :رائد موسي 

مكبرات الصوت في مساجد القطاع، معلنة قرب انتهاء وزوال االحتالل بشقيه العسكري واالسـتيطاني عـن                
ووسط نظرات اللهفة والشوق إلـي أراضـي المـستوطنات     .  والظلم والعدوان   عاماً من القهر   38القطاع، بعد   

من أراضيها،  % 30المحررة تجمهر اآلالف من سكان مدينة خانيونس، التي كانت المستوطنات تحتل أكثر من              
قرب حاجز التفاح اإلسرائيلي، المؤدي إلي تجمع مستوطنات غوش قطيف من الجهة الغربيـة، فـي انتظـار                  

ومع ساعات فجر االثنين األولي، وما أن تأكد        . لمستوطنات ، التي لطالما كانت مصدر رعب دائم لهم        اجتياح ا 
الفلسطينيون من اندحار جنود االحتالل عن المستوطنات، حتي اندفعوا كـ سيل جارف مـن البـشر صـوب                  

 بهم وربمـا يعـد      المستوطنات، وعيونهم ال تكاد تصدق أنهم داخل ما كان قبل لحظات بمثابة وحش ، يتربص              
  .عليهم أنفاسهم

 13/9/2005القدس العربي 
  

  اسرائيل أخلت وهدمت كل شيء وتركت الكنس
هدم مبني كان يستخدمه المستوطنون كنيـساً للعبـادة،         يفلسطيني بمعول صغير، وأخذ     ى  أمسك فت  :رائد موسي 

، ال نريد أن نري شـيئاً مـن       وقال أحمد والفرح يتطاير من عينيه     . داخل ما كان يعرف بمستوطنة كفار داروم      
ويري أحمد رغم صغر سنه، أن الدولة العبرية أرادت من وراء ترك الكنس دون               . مخلفات االحتالل البغيض  

وكما هي حـال     .هدم اإلبقاء علي ما يشبه مسمار جحا في القطاع، لممارسة ضغوط سياسية علي الفلسطينيين             
ف من وراء تركها الكنس قائمة إلي إحراج السلطة الفلـسطينية،           أحمد، يري الفلسطينيون أن دولة االحتالل تهد      

  .كونها تدرك أن الفلسطينيين لن يبقوا عليها بعد االنسحاب
 13/9/2005القدس العربي 

  
  فلسطينيين بدخول االراضي المصريةالسماح لل
ليـوم الثالثـاء الـى      قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان ان مئات الفلسطينيين تدفقوا منذ صباح ا           : الفت حداد 

 96مدينتي رفح المصرية والعريش بعد ان سمحت السلطات المصرية للفلسطينيين الدخول إلى هنـاك لمـدة                 
وأوضح شهود العيان انه تمت ازالة الـشريط الفاصـل بـين             .ساعة والعودة الى األراضي الفلسطينية مجددا     

دخول الى األراضـي المـصرية دون تأشـيرات         األراضي الفلسطينية والمصرية وسمح لمئات الفلسطينيين بال      
واضافوا ان العديد من المواطنين المصريين من المدن القريبـة مـن الحـدود              .  دخول او حتى جوازات سفر    

   .وصلوا الى قطاع غزة صباح اليوم لرؤية المستوطنات التي تم إخالؤها في قطاع غزة 
  13/9/2005 48عرب 

  
  ناقصة‚‚ فرحة سكان الضفة

 كان للفرحة التي اجتاحت قطاع غزة بعد االنسحاب االسرائيلي امس اصداء قليلة في الضفة الغربية                 :رويترز
ويرجع رد الفعل المكبوت الذي ساد الضفة من الخليل في الجنوب الى نابلس في الشمال الى عدم الثقة                  ‚ المحتلة

وقالـت   ‚ الفلسطينيون القامة دولتهم   في النوايا االسرائيلية ومخاوف من ان غزة قد تكون كل ما سيحصل عليه            
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ال يوجد لدينا حقا اي امل فـي        ‚‚  وهي من سكان رام اهللا بينما نحن سعداء بأن االسرائيليين تركوا غزة            :مونيا
وهو عامل في الحكومة الفلسطينية الناس هنـا محبطـون           وقال معين االحمد  .  المستقبل هنا في الضفة الغربية    

ويرحب الفلسطينيون بـأي    ‚ في الضفة الغربية  ) اسرائيل(ء على حسابنا بسبب بقاء      االنسحاب من غزة جا   ‚‚‚جدا
انسحاب ويشعرون بالسعادة وهم يرون اشقاءهم في غزة وقد تخلصوا من القيود التي تفرضها اسرائيل علـى                 

  .السفر بين البلدات والمدن في القطاع
 13/9/2005الوطن القطرية 

 
  يحاول إلصاق التهمة بالفلسطينييناالحتالل يهدم مسجد الدهينية و

في الوقت الذي قررت فيه سلطات االحتالل عدم هدم الكنس في المستوطنات هدمت جرافات االحتالل مـسجد                 
قرية الدهينية جنوب قطاع غزة بعد هدمها بيوت القرية التي كانت تأوي عمالء االحتالل الصهيوني، وكانـت                 

مسجد القرية مطلع األسبوع الماضي، مما أدى إلى انهيار جزء مـن            جرافات االحتالل قد قامت بهدم جزء من        
وأوقفت قوات االحتالل    .الصالة الخارجية له، ووضعت مخلفات بيوت القرية وأكوام النفايات مالصقة لجدرانه          

حينها الجرافة التي هدمت ذلك الجزء من حرم المسجد، وعقدت جلسة في وقتها للتنسيق بين المقاول وسلطات                 
حتالل عما أحدثته الجرافة في المسجد، واتفق على أن يتم اتهام فلسطينيون بانتهاك حرمة المسجد وهدم جزء                اال

، وتم استدعاء سائق جرافة لهدم المسجد بعـد أن          )الليلة الفائتة (منه، إال أن المقاول تلقى أمر بهدم المسجد ليال          
 نبأ اإلخبارية التي تبث في النقب عـن أحـد شـهود             ونقلت وكالة  .كان عائدا من عمله في هدم بيوت الدهينية       

  .انه سمع هذا الكالم مباشرة من المقاول المسؤول عن الهدم: العيان قوله
  13/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  شركات طيران ترفض نقل فلسطيني

وع الماضي من تهمة    رفضت شركات الطيران االسرائيلية والتركية نقل فلسطيني برأته محكمة تركية في االسب           
ويجد الشاب الفلـسطيني توفيـق       . 2002محاولة اختطاف طائرة إلعال االسرائيلية في شهر تشرين من العام           

صالح فقرا، من قرية البعينية في منطقة الجليل صعوبة في العودة الى وطنـه، بعـد ان رفـضت الخطـوط                     
 بمحاولة االختطاف التي اثبت انها لم تكن، كما اعلـن           االسرائيلية والتركية نقله الى بلده، بحجة انه كان مشتبها        

   .ذلك والده لوسائل االعالم
  13/9/2005 ةالغد األردني

  
  إشكال في تعمير عين الحلوة كاد يتسّبب بفتنة

  طغى اإلشكال، الذي وقع قبيل منتصف ليل أمس األول، بين عناصر مسلحة في منطقة تعميـر                  :محمد صالح 
اه من اهتمامات سياسية وأمنية في منطقة صيدا بعد دخول عناصر مـن جنـد الـشام                 عين الحلوة على ما عد    

كطرف رئيسي فيه وهي المجموعة نفسها التي كان يطلق عليها اسم مجموعة الضنية وعناصر مـن منطقـة                  
طور هذا التطور الدراماتيكي إلشكال كان فردياً وشخصياً وت        . التعمير محسوبة على التنظيم الشعبي الناصري     

بسرعة وكاد يتسبب بفتنة في منطقة سكنية مختلطة لبنانية وفلـسطينية، شـغل الجهـات الـسياسية اللبنانيـة                   
والفلسطينية كافة في صيدا ومخيم عين الحلوة والجهات األمنية اللبنانية الرسمية بعد أن استُخدمت فيه القـذائف        

وأصدرت لجنة  .  عن سقوط جريحين وأضرار مادية     الصاروخية والقنابل اليدوية واألسلحة الرشاشة وقد أسفر      
المتابعة اللبنانية الفلسطينية بياناً طالبت فيه برفع الغطاء السياسي عن اي مخّل او مسيء لالمن في هذه المنطقة                  

وعقدت اللجنة لقاء بعد الظهر مع رئيس فرع مخابرات الجيش فـي الجنـوب، وجـرى                 . وفي هذه الظروف  
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خيرة وتم االتفاق على أن تعقد الفصائل الفلسطينية اجتماعاً ألخذ موقـف مـن االشـتباك                التداول بالحوادث األ  
  . والمتسببين فيه

  13/8/2005السفير 
  

  تمييز يجول في البارد والبداويوفد من مكافحة ال
 يقوم  جمعية مكافحة التمييز صباح أمس، بزيارة إلى مخيمي البداوي والبارد، في إطار جولته التي             قام وفد من    

بها على المخيمات الفلسطينية في لبنان، اطلع خاللها على عمل المؤسسات والجمعيات الخيرية الناشـطة فـي                 
وكان الوفد الذي يزور لبنـان       . المخيم، كما عقد لقاءات مع عدد من المعنيين والمسؤولين عن هذه المؤسسات           

ار كي ال ننسى صبرا وشاتيال، بدأ زيارتـه   لمجزرة صبرا وشاتيال تحت شع23للمشاركة في إحياء الذكرى ال 
بعد ذلك، نظمت جولـة شـملت بعـض المؤسـسات           . بلقاء عقده في مكتب اللجنة الشعبية في مخيم البداوي        

االجتماعية والجمعيات الخيرية، ثم انتقل الجميع إلى مخيم البارد حيث نظمت جولة مشابهة علـى المؤسـسات        
ين عليها تبادل خاللها الطرفان أحاديث تعنى بالشأن الداخلي الفلـسطيني           والجمعيات، وكانت حوارات مع القيمي    
  . وبآلية العمل المتبعة وسبل تطويرها

  13/8/2005السفير 
  

  من ذوي االحتياجات الخاصة بنابلسفرقة موسيقية 
بلس كون شبان فلسطينيون من ذوي االحتياجات الخاصة فرقة موسيقية بجامعة النجاح الوطنية في مدينـة نـا                

 تتراوح المهارات التي يتدربون عليها من العزف على العود الى           ، طالبا 22تتكون الفرقة من    . بالضفة الغربية 
  . اداء االغاني الشعبية الفلسطينية

  12/9/2005الشرق القطرية 
  

  إسرائيل مستمرة في اعتقال األسرياالنسحاب ناقص مادامت 
ادي االسير الفلسطيني ان االحتالل لن ينتهي في غـزة، مادامـت            اكد عيسي قراقع رئيس ن     : أ. ش. رام اهللا أ  

ان حكومة اسرائيل تسعي الي     'واوضح   .اسرائيل مستمرة في اعتقال اسري من القطاع وترفض االفراج عنهم         
اعطاء انطباع ان انسحابها من القطاع يتفق مع القوانين الدولية، وهذا غير صحيح، مبينـا انـه حـسب هـذه               

واشار قراقع الي ان مظاهر الحكـم       . ها ملزمة باطالق سراح االسري فورا في حالة انهاء احتاللها         القوانين فان 
  .العسكري االسرائيلي التزال موجودة بشكل غير مباشرة في ظل بقاء اسري القطاع محتجزين في السجون

  13/9/2005أخبار اليوم 
  

  راً من معتقل عوفر إلى سجن النقب أسي50االحتالل نقل 
 أسيراً األسبوع الماضي من معتقل عوفر شمال مدينة رام اهللا إلى معتقل النقب              50ت سلطات االحتالل بنقل     قام

وأفاد األسرى في سجن النقب الصحراوي أن األسرى المنقولين من مختلـف الفـصائل وكـذلك                . الصحراوي
د تم توزيعهم علـى أقـسام       وأوضح األسرى في النقب أن األسرى الجد       .موزعون بين اإلداريين والمحكومين   

ففي الوقت الذي يحتجز فيه     . السجن المختلفة، مما سبب تفاقماً في حالة االكتظاظ التي يعانيها األسرى في الخيم            
  . أسيراً يتقاسمون الحياة االعتقالية داخل الخيمة الواحدة30 أسيراً في الخيمة، أصبح أكثر من 22نحو 

  13/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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   قضية نهب اموال الكلية ..نادي االسير
طالب نادي األسير، ومجلس إدارة كلية الشهيد أبو جهاد، التي يشرف عليها النادي، من النائـب                : اسامة العيسة 

وأصدر نادي األسير ومجلس إدارة الكليـة، بيانـا          .العام بحث ما قال النادي انها قضية أموال نهبت من الكلية          
لنائب العام حسين أبو عاصي بتحريك القضية لدى القضاء الفلسطيني، وذلـك إلعـادة أمـوال                امس، حثا فيه ا   

وأشار النادي إلى أن البيان المالي الذي أعده لدى تـسلّمه            .الكلية ومنشآتها المنهوبة على مدى السنوات السابقة      
، حـسب قائمـة     2004ية العام    ماليين شاقل في نها    6الكلية بين انه كان يجب استالم أرصدة مالية تزيد عن           

اإليرادات المعدة من قبل اإلدارة السابقة، ولكن بعد الجرد وحصر الديون تبين أن على الكلية ديونا تزيد علـى                   
  .ألف دوالر اميركي) 650(

  13/9/2005الحياة الجديدة 
  

  ن الرملة يفتقدون للرعاية الصحيةسجأسرى 
ناء الدويك ان االوضاع الصحية لالسرى المرضى فـي مستـشفى           افادت محامية انصار السجين في رام اهللا س       

سجن الرملة في حالة تدهور مستمر حيث يفتقدون للرعاية الصحية وال يتم عرضهم على مستـشفيات لتلقـي                  
  .واكدت الدويك ان هناك حاالت مرضية اكثر بحاجة الجراء عمليات جراحية مستعجلة  . العالج الالزم

  13/9/2005القدس الفلسطينية 
  

  غزة خطأ تاريخي   احتالل :  بيريز
وقـال وفقـا لراديـو        . غزه كان بمثابة خطأ تاريخي       في   اعتبر بيريز الوجود االسرائيلي       :  بنا ،القدس المحتلة 

  ، واعرب عن اعتقـاده بانـه       مكنت اسرائيل من تصحيح هذا الخطأ     يشعر اليوم باالعتزاز بعد ان ت        اسرائيل انه 
واكد على اهمية افساح المجال امام الفلـسطينيين          .غزه الى سجن او مأوى للمحتاجين       عدم تحول    يجب ضمان  

ـ                   للعيش بكرامة واحترام   لة ، واشار الى ان مكتب الوزير بيريز سـيتولى مـن االن المـسؤوليه علـى مواص
 قضية المعابر والميناء البحرى     مختلف المسائل المدنية العالقه بما فى ذلك         في   االتصاالت مع الجانب الفلسطيني   

   . غزة وتجنيد االموال لتطوير 
  13/9/2005األيام البحرينية 

  
  االحتالل يراقب غزة بطائرات من دون طيار  

أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش اإلسرائيلي تزود بطائرات استطالع من دون طيار مـن طـراز                 
وقد قام سالح الجـو بـشراء هـذه الطـائرات            .لدفاعي في غزة  ستشكل جزءاً من نظامه ا    ) 1ماشاتز(هيرون

  )ب.ف.أ. ( مليون دوالر50المتطورة من شركة الصناعات الجوية اإلسرائيلية مقابل مبلغ 
  13/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
  معلقون اسرائيليون بارزون يرحبون باالنسحاب

حف العبرية مع قائد الجيش االسرائيلي في قوله ان          لم يتفق ابرز كتبة األعمدة في الص       : اسعد تلحمي  ،الناصرة
اً ورأوا ان العامـل الـديموغرافي والمقاومـة         يالجيش خرج من غزة مرفوع الرأس وان االنسحاب تم اختيار         

  .الفلسطينية كانا الدافعين الحقيقيين للقرار االسرائيلي
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النسحاب الثاني من غزة ليس احتفالياً      وكتب المحرر في يديعوت احرونوت بلوتسكر في افتتاحية الصحيفة ان ا          
اسرائيل ال تخرج من القطاع مرفوعة      . وال تاريخياً وال يبعث على آمال كبرى سنذكره كإجراء حتمي ال بد منه            

  .تترك القطاع كدولة احتالل هزم احتاللها... انما تغادره منكسة رأسها... الرأس
 عاماً انتهت بقافلة عـسكرية      38ؤون الحزبية كدمون ان     وتحت عنوان الخطيئة والعقاب كتبت المعلقة في الش       

والتبلد وقصر  ... غزة كانت مزيجاً من الحماقة وانعدام الرجاء      ... كأننا لم نكن هناك   ... طويلة عادت الى البيت   
الخطيئة والعقاب لكل الحكومات    ... هذه هي غزة  . النظر وزهق أرواح شباب اسرائيليين من أجل هدف خاسر        

  .ةاالسرائيلي
 عاماً من االحتالل دهـورت      40وتحدث المؤرخ سيغيف في هآرتس عما وصفه بـ إرث غزة فكتب ان نحو              

وتابع ان مستوطنات   ... القطاع الى هاوية سحيقة من الفقر، مخلفة وراءها إرثاً فظيعاً من القمع والثكل والعداء             
مستوطنو القطاع لم يكونوا    .  على هامشه  القطاع لم تساهم في شيء لتحقيق الحلم الصهيوني، وسيذكرها التاريخ         

جزءاً من الواقع االسرائيلي، أما العبرة فهي انه يمكن تفكيك مستوطنات من دون ان تهبط السماء أو ان تحدث                   
  .صدمة قومية

ووصف المعلق السياسي في معاريف بن كسبيت االنفصال عن غزة بأنه ليس االخير عن االراضي الفلسطينية                
، وقال انه بعد ان رسمت اسرائيل حدودها من الشمال مع لبنان ومن الجنوب مصر وغزة تبقى               67 المحتلة عام 

  . ان ترسمها مع مناطق الضفة الغربية وسيفعل ذلك رئيس الحكومة المقبلة اياً كان
  13/9/2005الحياة 

  
  وحدة المستعربين ستنقل نشاطاتها لمناطق فلسطينية أخرى

سرائيلية أن وحدة المستعربين العاملة في غزة لن يتم تفكيكها بل سـيتم             ا ذكرت مصادر عسكرية     : بترا ،عمان
ونقلت وكالة فلسطين برس عن نائب قائـد الوحـدة أن مقاتليـه             . دمجها في فعاليات بمناطق فلسطينية أخرى     

لـذين دافعنـا عـنهم     وقال ارتبطنا بالمنطقة والمستوطنات والمستوطنين ا      .ينسحبون من غزة بمشاعر مختلطة    
   .واالن االنسحاب صعب

  13/9/2005الرأي األردنية 
  

  عقيلة بوالرد تطالب شارون باستغالل فك االرتباط الطالق سراح زوجها 
طالبت عقيلة الجاسوس االسرائيلي بوالرد، شارون باستغالل التحمس االميركي له في هذه األيـام واسـتغالل                

المم المتحدة لجعل اطالق سراح زوجها من بين الثمار التي سيقطفها ثمنا            اي  اللقاء المرتقب بينه وبين بوش، ف     
وقالت لالذاعة العامة انها تتوقع ان يغتنم شارون فرصة اجتماعه ببـوش لمطالبتـه               .خطة فك االرتباط   لتنفيذه

  . باالفراج عن زوجها
  13/9/2005 48عرب 

  
  القوات الصهيونية تبدأ بتفجير أبراج حومش وقديم

 بدأت قوات االحتالل الصهيوني، عصر اإلثنين، بإزالة األبراج العسكرية المقامة على مغتصبات جنـيم               :نجني
وقد سِمع دوي انفجاراٍت كبيرة داخل تلك المغتصبات، وقد شمل التفجير أيضاً أبراج هواتـف                .وكديم وحومش 

  . شركة سلكوم الصهيونية للهواتف النقالة
  13/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  مخطط اسرائيلي جديد اللتهام مزيد من االراضي داخل الخط االخضر 
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 كشفت هآرتس األثنين عن مخطـط اسـتيطاني         :الناصرة،  برهوم جرايسي  13/9/2005 ةالغد األردني نشرت  
جديد لمصادرة اراض جديدة من شرقي القدس المحتلة، بين معاليه ادوميم ومشارف اريحا والبحر الميت، وفي                

ففي القدس تنوي سلطات االحتالل بمـد مـسار          .منطقتي بيت لحم والخليل بحجة الحفاظ على محميات طبيعية        
جدار نحو شرقي المستوطنة ليصل الى وادي القلط القريب من اريحا بهدف تقسيم الضفة الغربيـة لقـسمين                  ال

د ضم احياء استيطانية مترامية     حكومة تري الوالكتمال هذا المخطط فان     . شمالي وجنوبي، دون أي رابط بينهما     
وتزعم حكومة االحتالل ان مرور الجدار عند هذه االحيـاء          . لمعاليه ادوميم، حتى تصل الى منطقة وادي القلط       

  .قد يؤذي محمية طبيعية في المكان، لذلك قررت ان يمتد الجدار ليضم هذه المحمية ايضا
راضي أخرى في بيت بتير، بحجـة وجـود محميـة           تنوي تغيير مسار الجدار غربي بيت لحم، لينتزع ا        كما  

  .طبيعية، وسيشدد هذا المخطط الخناق اكثر على بيت لحم، ويجعلها شبه معزولة عن محيطها
وحسب المخطط فإن االحتالل ينوي انتزاع اراضي بمساحات شاسعة شرقي جنوب الخليل عند منطقـة جبـل                 

  .الطبيعية، وهي قريبة للمنطقة الوسطة من البحر الميتخلد، بزعم ان هذه المنطقة تضم الكثير من المحميات 
 الصحافية تسفرير   هقالت ما   الناصرة زهير اندراوس   نقالً عن مراسلها في    13/9/2005القدس العربي   وأضافت  

جدار في المنطقة الجنوبية ان الدولة العبرية قد تـصل بالجـدار حتـي              الرينات، في تقرير نشرته حول مسار       
ومضت الصحيفة قائلة ان جهات التخطيط وضعت تصورا لمسار الجدار لكـن بعـض              . ميتشواطئ البحر ال  

الجهات االمنية تعتقد انه يمكن االكتفاء في بعض المقاطع هناك بوضع وسائل مراقبة الكترونيـة، فـي حـين                   
والبحـر  وحسب الصحيفة فان المقطع الممتد بين جبل خلد          .تطالب جهات امنية اخري ببناء الجدار هناك ايضا       

اما في المنطقـة الـشمالية مـن        . مر بالكثير من المحميات الطبيعية    يالميت يعتبر اكثر المقاطع اشكالية كونه       
  .الصحراء بالقرب من وادي القلط فيبدو انه سيتم شق طرقات للدوريات العسكرية، بدل اقامة جدار

  
   مليون شيكل لتهويد مدينة القدس 400

 مليـون شـيقل لمـا       400إسرائيلية ان وزارة المالية اإلسرائيلية خصصت مبلغ         قالت مصادر    :القدس المحتلة 
 .2006 مليون شيقل في إطار ميزانية العـام         50أسمته تطوير وصيانة القدس البلدة القديمة وسيتم تحويل مبلغ          

لقـدس  كما جاء أن المدير العام لمكتب رئيس الحكومة، والمسؤول عن الميزانيـات والمـدير العـام لبلديـة ا                
وسيتم تنفيذ البرنامج عن طريق مـا       . سيجهزان خطة لعدة سنوات لتخصيص الميزانية للوصول إلى األهداف        

  .يسمى السلطة لتطوير القدس
  13/9/2005الحياة الجديدة 

  
  شارون يغادر الى نيويورك 

ودعـا  . لالمم المتحـدة  يغادر شارون، اليوم الثالثاء، متوجها الى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة الجديدة             
وتأتي مشاركة شارون في اعمال القمة بغـرض        . شارون نائبه بيرس االنضمام اليه والى شالوم في نيويورك        

وحسب مصدر اسرائيلي سيلتقي شارون ببوش، اضافة الى         .قطف ثمار خطة فك االرتباط التي نفذها في غزة        
، وربما مع احد القادة العرب في منطقة الخليج، اضـافة           قادة روسيا وبريطانيا وتركيا وكندا واستراليا واالردن      

وقالت يديعوت احرونوت ان شارون اوعز الى مستشاريه بعدم المبادرة الى اي لقاء مع زعـيم اي                 . نانأالى  
ورفض اجراء اي لقاء سـري،      . دولة ال تقيم عالقات رسمية مع اسرائيل، اال اذا وافق على االلتقاء به عالنية             

   !رائيل دولة محترمة وال يملك اي احد سببا للتستر على اللقاء معيقائال ان اس
  13/9/2005 48عرب 

  
  إسرائيل تسهل إجراءات االستيراد من باكستان 
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اعلنت وزارة الخارجية االسرائيلية في بيان امس، ان اولمرت وقع مرسوما يسمح مؤقتا بحرية االستيراد مـن                 
مرسوم الذي يعفي مؤقتا المستوردين من ضرورة حيازة اجـازة اسـتيراد          واشار البيان الى ان هذا ال     . باكستان

قانونية، وقع في اطار تشجيع العالقات بين اسرائيل وباكستان، متوقعا ان يشجع العالقات االقتصادية والتجارية               
 )ا ف ب. (بين اسرائيل وباكستان ويسهم في تعزيز العالقات بين البلدين

  13/8/2005السفير 
  

   في صياغة دستور إسرائيلي 48سطينيي الدور لفل
جرى امس في مدينة سخنين لقاء هو االول من نوعه بين لجنة التشريع والقانون في الكنيست                 : أ ف ب   ،سخنين

وادار اللقاء رئيس لجنة  0لوبين ممثلي السكان لبحث موضوع العرب في صياغة دستور اسرائيلي في المستقب
وهـذه هـي    . ايتان، وحضره رئيس بلدية سخنين واعضاء كنيست عرب ويهود        التشريع والقانون في الكنيست     

المرة االولى التي تقوم فيها اللجنة بمثل هده الزيارة الى مدينة عربية بعدما قام المعهد االسرائيلي للديمقراطيـة       
ر كافيـة،    ان الصياغات التي تتعلق بالعرب غي      :وقال محمد بركة  . بوضع مسودة لدستور بالوفاق في اسرائيل     

 بالمئـة مـن     20وان المشكلة االساسية هي االعتراف بالعرب كأقلية قومية وليس كمجموعة اتنية الننا نشكل              
مـشكلة  : وتابع. لقد تقدمت مرتين بمشروع قانون مساواة للقانون االساسي لكنه رفض         : واضاف. نسبة السكان 

د اليهود المتدينين الذين يريدون ان يكون مصدر   والمشكلة ايضا هي عن   ... الدستور هي تعريف الدولة باليهودية    
  . مضيفا ان التصويت على الدستور في الكنيست بحاجة الى اجماع وليس الى اكثرية،التشريع التوراة

  13/9/2005البلد اللبنانية
  

  االعتقال في لندن يتهدد يعلون وحالوتس
ينتس، بسن قانون في اسرائيل يعتبر لجـوء        طالب رئيس لجنة الخارجية واالمن في البرلمان االسرائيلي، شطا        

تنظيمات اسرائيلية الى المحاكم االجنبية ضد شخصيات سياسية وعسكرية اسرائيلية، بمثابة خطوة غير قانونية              
وكان يعقب لالذاعة االسرائيلية العامة، صباح اليوم، على انضمام حركة يوجد حد  الـى               . يعاقب عليها القانون  

لفلسطيني لحقوق االنسان الذي ينشط في بريطانيا، ضد حالوتس، ويعلون، بتهمة ارتكاب            دعوى قدمها المركز ا   
وطالب شطاينتس باخراج حركة يوجد حد عـن القـانون           .جريمة حرب في اطار عملية اغتيال صالح شحادة       

لى رفـض   االسرائيلي واعتقال ومحاكمة قادتها معتبرا انها خرجت عن القانون منذ فترة طويلة بسبب دعوتها ا              
  .الخدمة في جيش االحتالل

منوحين المتحدث بلسان حركة يوجد حد قد قال لالذاعة العامة، ان قرار الحركة التوجه الى القـضاء                 . وكان د 
الدولي نجم عن رفض دولة اسرائيل تصحيح اساليبها داخليا، ولذلك يهدف هذا التوجه الى اعادة اسرائيل الـى                  

ة تدعي بأن الدولة يجب ان تفحص اعمالها، وعندما ترفض القيام بـذلك             واضاف ان الحرك   .الطريق الصحيح 
  . وترفض المحكمة العليا الزامها على فعل ذلك ال يتبقى امامنا اال التوجه الى الخارج

  13/9/2005 48عرب 
 

  إسرائيل تستنكر مذكرة التوقيف بحق أحد جنراالتها 
ال المتقاعد دورون ألموغ، استياء في اسـرائيل التـي          لقيت قضية إصدار مذكرة توقيف بريطانية بحق الجنر       

رفض المتحدث باسم السفارة البريطانية في تل أبيب التعليق على حادثة ألموغ، وكـذلك               و . استنكرت الخطوة 
وقال شالوم أنه يأخذ الحادثة بجدية      . فعل مكتب وزارة الخارجية البريطانية الذي صرح بأن ال شأن له بالقضية           

  . ن السلطات البريطانية إيضاحات بهذا الخصوصوأنه يطلب م



 

 18

غير أن شركة هيكمان وروز للمحاماة، التي تمثل المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في الدعوى، أصدرت بياناً                
كما أشارت الشركة إلى أن هذا اإلجراء غير المسبوق         . على موقعها عبر اإلنترنت يؤكد ورود مذكرة التوقيف       

وقد صرح  . محاوالت دامت أعواماً إلحقاق الحق في المحاكم اإلسرائيلية، من دون جدوى          من نوعه، جاء بعد     
القاضي ماشوفر الذي وجه مذكرة التوقيف، والذي تبين أنه إسرائيلي المولد، أنه بصدد جمـع األدلـة طـوال                   

ضية تدور حول    هذه ليست بق   :أضاف. الوقت، وبأنه لن يتردد في توجيه التهم ضد مسؤولين إسرائيليين آخرين          
واسـتنكر ألمـوغ إجـراء      . إنها قضية تتعلق بالعدالة وبالتطبيق الواجب للقانون الجزائي       . إسرائيل أو فلسطين  

المحكمة البريطانية، متخوفاً من أن كل مسؤول إسرائيلي بات معرضاً لخطر االعتقال فـي بريطانيـا بـسبب                  
 )أ ب، رويترز. (ممارسته لما أسماه بواجبه

  13/8/2005السفير 
  

  التحقيق مع ضابطين في الشرطة بتهمة تلقي رشاوى 
قال مصدر في الشرطة االسرائيلية ان وحدة التحقيق مع افراد الشرطة استدعت قائد الوحدة المركزية للشرطة                
في وسط البالد الكولونيل يوسي بوكير، وقائد الوحدة المركزية للشرطة في لواء السهل الساحلي، الميجر مئير                

واثر . ، للتحقيق معهما بتهم خرق األمانة وتلقي رشاوى من جهات جنائية مقابل اغالق ملفات ضدهما              موسري
 .   انهار وتم نقله الى المستشفى،بوكير للتحقيق معهء استدعا

  13/9/2005 48عرب 
 

  ضابط إسرائيلي ينفي التجسس ل حزب اهللا 
 بتهمة التجسس لمصلحة حزب اهللا أنكر المقدم فـي          في مقابلة، مع معاريف، هي األولى من نوعها منذ اعتقاله         

وقال بعد جلسة عقدت لمحاكمته في المحكمة العسكرية في تـل           . هيب هذه االتهامات  لالجيش اإلسرائيلي عمر ال   
هيب اشتكى من المعاملة السيئة التي يلقاها في الـسجن          لومع ذلك فإن ال   . أبيب أنني لم أتجسس ولم أخن دولتي      

وفـي  . ذلونني ويشتمونني ولكنني سأناضل من أجل إثبات براءتي، وهذا مصدر افتخار للبدو            أنهم ي  : قال حيث
هيب يوم أمس في المحكمة كشف النقاب عن أن رئيس الدولة العبرية ورئيس أركان الجيش كانا مـن                  لشهادة ال 

ولة التي كرست لهـا     فهذه الد .  ضابط فخور، وسوف أثبت براءتي     :وقال إنه . الزوار الدائمين في األعياد لبيته    
 . حياتي وأصبت بالعجز الجسماني في خدمتها تتنكر لي

  13/8/2005السفير 
  

  حوف هكرمل  بينس يوقع على ضم عين حوض الى مجلس اقليمي
وزع الناطق بلسان وزارة الداخلية االسرائيلية، اليوم الثالثاء، بيانا على وسائل االعالم جاء فيـه ان الـوزير                  

امراً يقضي بضم قرية عين حوض ابو الهيجاء، الى منطقة نفوذ المجلـس اإلقليمـي حـوف     بينس وقع، اليوم    
واعتبر بيان الناطق ان قرار وزير الداخلية هذا يشكل عمليا االعتراف الرسمي والكامل بقرية عـين                . هكرمل
اريخي الذي لحق   واقتبس البيان عن الوزير قوله ان توقيع االمر اليوم ياتي لتصحيح جزء من الغبن الت              . حوض

  . بمواطني القرية
  13/9/2005 48عرب 

  
  إسرائيل تركت اقتصاد قطاع غزة مدّمراً: اقتصادي صهيونّي

أكّد الخبير االقتصادي الصهيوني، سيفر بلوتسكر، أن إسرائيل تركت وراءها االقتصاد الفلسطيني فـي قطـاع                
 انسحابها من غزة ليس كله بسببها،       بعدكته إسرائيل   وبين بلوتسكر أن الخراب االقتصادي الذي تر      . غزة مدمراً 

ولكنه في الوقت ذاته، أشار إلى أنها ال تستطيع أن تتخلى عن مسؤوليتها عن تداعي اقتصاد غزة، مشيراً إلـى                    
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أن تل أبيب أمسكت بالعالمة التجارية للبنى التحتية لغزة، وكانت ذات السيادة الوحيدة داخل حدودها، وحـددت                 
مال الذين يسمح لهم بالعبور في معابرها، وفرضت إغالقات في أحيان متقاربة، وحصارات وفـصالً،               عدد الع 

 في المائة من األسر في غزة       84وأضاف أن    ووصف االحتالل الصهيوني بأنه كان بمثابة ربة البيت في غزة؛         
يعاني ربـع األوالد مـن    ألف نازح في مخيمات الالجئين في فقر مدقع، و   600تعيش تحت خط الفقر، ويعيش      

سوء تغذية، مؤكداً أن غزة أصبحت إحدى أكثر المناطق فقراً في العالم؛ ويبدو أنها المنطقة األفقر في الـشرق                   
ـ                  .األوسط  50مشيراً إلى أنّه ال توجد في غزة بنية تحتية صناعية ونقلية، والتصدير من كل قطاع غزة يقدر ب

 زراعي يمر عن طريق موانئ إسرائيل، وتُحطّ حموالت الـشاحنات فـي             مليون دوالر في العام، وأكثره إنتاج     
  .المعابر، وتُنقل البضاعة من ظهر إلى ظهر، بهذا تبدأ وتنتهي العالقة االقتصادية لغزة بالعالم الخارجي

  12/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   مليون دوالر سنويا20-16الدفيئات الزراعية يتراوح بين  دخل 
ت مصادر اقتصادية فلسطينية أن الحد األدنى للدخل الفلسطيني من الدفيئات الزراعية يصل إلى مـا بـين                   ذكر
وقال مدير عام الشركة الفلسطينية للتطوير االقتصادي إن المهندسين الـزراعيين           . مليون دوالر سنويا  16-20

لشعب الفلـسطيني علـى إدارة ذاتـه        أمام تحدي كبير، وإن اآلمال والجهود تقع على عاتقهم في إثبات قدرة ا            
وأوضح أن هذه الدفيئات ستكون ذات إنتاجية عالية إذا تم إدارتهـا بالـشكل               .والحفاظ على مقدراته وإنجازاته   

  . مشرف زراعي من المهندسين60عامل و 1500المطلوب، وسيعمل بها 
  12/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ى الستغالل الغاز الفلسطينييسع كونسورتيوم أميركي ـ إسرائيلي

قال عضو في كونسورتيوم يام ثيتيس األميركي االسرائيلي ان الكونسورتيوم الذي يطور حقول غاز طبيعـي                
وذكرت شركة أفنر أويـل      .جي البريطانية بشأن تعاون محتمل    .قبالة إسرائيل يجري محادثات مع مجموعة بي      

ثات تشمل توزيع الغاز الطبيعي من حقـول فلـسطينية مـن    إكسبلوريشن في بيان لبورصة تل أبيب ان المحاد      
جي على حق تطـوير     .وحصلت بي  .خالل خط أنابيب يملكه الكونسورتيوم من المقرر ان يستكمل العام المقبل          

ويضم الكونسورتيوم الذي يطور حقول غاز طبيعي قبالة سـواحل           .الحقول الفلسطينية قبالة سواحل قطاع غزة     
ى البحر المتوسط ساميدان أويل كورب التابعة لشركة نوبل إنرجيـوأفنر وشـركة ديليـك    إسرائيل الجنوبية عل  

جي يتطلب موافقـة    .وقالت أفنر أن أي اتفاق بين الكونسورتيوم وبي        .دريلينغ المملوكة لمجموعة ديليك غروب    
  رويترز. سلطة مكافحة االحتكار في إسرائيل

  13/9/2005المستقبل اللبنانية 
  

   يبحث تحقيق التنمية في غزةر  مصوزراء مجلس
  ,  الخارجيـة   ,  الداخليـة   ,  اجتماعا حضره وزراء الـدفاع      , عقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس       

  ,  وذلك لدعم االقتـصاد الفلـسطيني وتطـويره         .  والوزير عمر سليمان    , ومحافظ شمال سيناء     والتخطيط  , المالية
 بما يعزز األمـن واالسـتقرار فـي          , قيق التنمية وزيادة فرص العمل للفلسطينيين     لتحو  , خاصة في قطاع غزة   
    . األراضي الفلسطينية

  13/9/2005األهرام المصرية 
  

  افتتاح فرع إقليمي لمؤسسة الحياة لإلغاثة والتنمية
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ة ، والتي تعتبـر     افتتح هذا األسبوع بشكل رسمي في الناصرة المكتب اإلقليمي لمؤسسة الحياة لإلغاثة والتنمي            
وكانت مؤسسة   .من اكبر المؤسسات العربية في الواليات المتحدة األمريكية وتتخذ من والية ميشيغان مقرا لها             

الحياة لإلغاثة والتنمية قد أقيمت في مطلع التسعينيات بمبادرة مجموعة من المثقفين ورجال األعمـال العـرب                 
ودعم مـشاريع  , ة، كدعم شراء أدوية وأجهزة صحية للمرضى    األمريكيين، وتعمل في عدة مجاالت منها الصح      

تعليمية وثقافية ومكافحة الفقر والتنمية البشرية والمجتمعية ودعم مبادرات ومصالح صغيرة واإلغاثة الموسمية             
وتعمل مؤسسة الحيـاة     . كتقديم المساعدات للعائالت ميسورة الحال ومساعدة األيتام والمعاقين في فترة األعياد          

ليوم من خالل فروعها في عدة دول في منطقة الشرق األوسط منهـا األردن واإلمـارات العربيـة المتحـدة                    ا
وسوريا وتعتمد باألساس في تجنيد األموال من مصادر وصناديق عربية خاصة وجماهيريـة فـي الواليـات                 

  . المتحدة األمريكية والعالم
  13/9/2005 48عرب 

  
  لدولة فى إسرائيل حرب الدين وا،كتاب لعزمى بشارة

كتاب من يهودية الدولة حتى شارون الصادر عن دار الشروق هو مساهمة بحثية ونقدية واعيـة فـى تحليـل                    
إشكاليات وتناقضات نظام الحكم فى نقاط تقاطع السياسة مع االقتصاد واأليديولوجية السائدة فى حالـة خاصـة           

يات الديمقراطية اليهودية المحتدمـة فـى إسـرائيل         عزمى بشارة، يتناول بعمق إشكال    . ومؤلفه د  .هى إسرائيل 
 األول هو الصراع حول العالقة بين       -:وتتقاطع مع ثالثة صراعات أساسية دائمة الحضور فى هذه المواجهة           
 والصراع الثالث هـو الـصراع بـين         ،الدين والدولة، والثانى هو الصراع على تضييق الحريات أو توسيعها         

  .  الدولةمساواة المواطنين ويهودية
  12/9/2005 48عرب 

  
  مسرحية احمد العربي جسدت الحقيقة

على مدار أربعة أسابيع كانت عروض فرقة مركز يافا عائدون للفنـون المـسرحية              : رومل شحرور السويطي  
والشعبية تنتقل من مدينة إلى أخرى حيث بدأت الرحلة من مدينة بلفاست في ايرلندا الـشمالية وانتهـت فـي                    

ريطانية لندن تلتقي الجموع وتنقل بالكلمة والرسومات والمسرح حيثيات الحياة الفلسطينية اليوميـة             العاصمة الب 
 طفال وأربعـة مـن المـدربين        15وكانت فرقة مركز يافا المكونة من        .لتعطي نقلة حقيقية لما يعيشه المخيم     

  . تموز26واإلداريين غادرت ارض الوطن متوجهة إلى بريطانيا عن طريق األردن بتاريخ 
  13/9/2005الحياة الجديدة 

  
  المعهد البابوي يكتب عن الشعر الفلسطيني

 خصص المعهد البابوي للدراسات العربية واإلسالمية التابع للقاصد الرسولي في الفاتيكان فـي              : اسماء الغول 
ني واستعراض سيرة   ايطاليا، عدداً من دورية الدراسات العربية التي يصدرها المعهد سنوياً، عن األدب الفلسطي            

 صفحة مـن القَطـع المتوسـط الكبيـر،          280ووقعت الدورية في     .ونصوص ألربعة عشر شاعراً فلسطينياً    
 صفحة لكل شاعر، واحتوى الغالف على شعار المعهد باللغـة العربيـة             25 إلى   15وخصصت ما يقارب من     

وقدم الدراسة باللغـة   .ى شعر الثمانينياتوتنتمي أغلب المختارات الشعرية لشعر المقاومة منذ ما قبل النكبة حت        
 صفحة متحدثاً عن ثيمات النصوص والسياق التـاريخي للـشعر           17الفرنسية المستشرق ميشيل ليجاردي في      

الفلسطيني بمراحله المختلفة والمواضيع المركزية التي سيطرت عليه في فترات مختلفة مثـل حـب الـوطن                 
راسة كل شاعر وقدمت قراءة في شعره بصورة مقتضبة السـتعراض           وعرفت الد  .والمنفى الداخلي والخارجي  

  .النصوص التي ترجمها وسيم دهمش أستاذ الدراسات العربية في جامعة روما
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  13/9/2005األيام الفلسطينية 
  
  
  

  لفيروز رسامة فلسطينية تخصص معرضاً
ص معرضها الجديـد، للـسيدة    امس، أنها ستخص  1948أعلنت فنانة تشكيلية من داخل االراضي المحتلة العام         

وأوضحت الفنانة سيسيل كاحلي، من بلدة ترشـيحا فـي الجليـل             .فيروز، عرفاناً لما قدمته للقضية الفلسطينية     
األعلى، أنها انشغلت طويالً في اإلعداد للمعرض وتعاونت إلنجازه على الوجه األكمـل، مـع الباحثـة فـي                   

وقالت كاحلي إن المعرض يأتي احتفاء بالسيدة فيروز التي          .ناصرةالفولكلور الفلسطيني نائلة عزام من مدينة ال      
تحتفل هذا العام بميالدها السبعين، مؤكدة أنها أرادت أن تجسد في معرضها مشاعرها اإلنسانية تجاه فنانة غنت                 

  )وفا. (لفلسطين أكثر بكثير مما بكت عليها
  13/9/2005المستقبل اللبنانية 

  
  

  تب لـ حماس في القاهرةنواب مصريون يطالبون بمك
قرر نواب مصريون ينتمون إلى جماعة اإلخوان المسلمين تقديم طلبات تعزيزية مؤيدة لطلب حركـة حمـاس                 

وأكـد  . المقدم إلى مصر حالياً بانشاء مكتب للحركة في القاهرة أسوة بما هو قائم في عدد من العواصم العربية                 
لبات التي تقدم إلى وزير الخارجية أحمد أبوالغيط أن الموافقة          النواب ومنهم أيضاً ناصريون ويساريون في الط      

على طلب حماس الجديد سوف تحقق هدفاً مزدوجاً األول إظهار موقف مصر الواضح والمحوري في القضية                
والدفاع عن مطالب الفلسطينيين المشروعة من جانب، والثاني هو اعتبار مكتب حماس في القـاهرة                الفلسطينية

حة جديدة إلسرائيل بقناعة مصر أنها حركة غير إرهابية ولكنها تقوم على فكر مقاومة االحـتالل،                رسالة مفتو 
وأشاروا إلى أن وجود حماس في القاهرة من خالل مكتبها المقتـرح             .وهو أمر مشروع ضد سلطات االحتالل     

صائل الفلسطينية فـي    سيعزز ويسهل من دور مصر، في تحقيق الوفاق والمصالحة والتنسيق بين التيارات والف            
  .هذه المرحلة الستكمال تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة

 13/9/2005البيان 
  

  بسفاراتها في دول عربية وإسالمية أنقرة تزرع دبلوماسيين إسرائيليين
بدأت أنقرة اإلعداد لدور جديد على خط خدمة مطامع إسرائيل بالتطبيع مـع الـدول العربيـة                  : حسني محلي 

فبعد الطلب اإلسـرائيلي    . إلسالمية، بعد احتضانها للقاء سيلفان شالوم ونظيره الباكستاني خورشيد قاصوري         وا
في السفارات التركية في بعض الدول العربية واإلسالمية، يقوم رجـب طيـب              لزرع ملحقات تجارية وثقافية   

 يخطط إلثارة هذا الموضـوع      أردوغان بجس نبض بعض العواصم العربية واإلسالمية في هذا الموضوع، كما          
وكـان النـاطق باسـم وزارة        .خالل لقاءاته مع بعض زعماء دول المنطقة خالل زياراته إلى دول الخلـيج            

الخارجية التركية نامق طان قد رفض التعليق على االقتراح اإلسرائيلي من دون أن ينفيه أيضا، فيما تحـدثت                  
 االتصال مع العواصم العربية واإلسالمية ومنهـا الجزائـر          المعلومات عن تكليف أردوغان نائبه محمد أيدين      
إن أيدين سينسق مع األمين العـام       : وقالت مصادر صحافية   .وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وأفغانستان واليمن    

لمنظمة المؤتمر االسالمي البروفيسور أكمل الدين احسان أوغلو حول المشروع، الذي أقرته المنظمة في مـا                
  . إلصالحات الديمقراطية في العالم اإلسالمي عمومايتعلق با

  13/9/2005الخليج اإلماراتية 
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  مجموعة حقوقية بريطانية تقرر مالحقة مجرمي الحرب االسرائيليين
حذرت مجموعة حقوقية بريطانية أن كل مجرمي الحرب االسرائيليين سـيكونون عرضـة              : سوزانا طربوش 

ة، وقالت المحامية كيت ماينارد من مجموعة هيكمـان وروس القانونيـة إن             للتوقيف إذا زاروا المملكة المتحد    
المونج ليس مجرم الحرب االسرائيلي الوحيد، وإن مجموعتها تجمع المزيد من األدلة على جنراالت وضـباط                
وجنود اسرائيليين ارتكبوا جرائم حرب في األراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرت قـرار القاضـي تيمـوثي                

هذه هي المرة األولى التي يـصدر       : مان في محكمة وسط لندن بتوقيف المونج، تاريخياً وقالت ل الخليج          وورك
وأشارت إلـى   . فيها قاض بريطاني مذكرة توقيف في حق اسرائيلي على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب             

لقضاء البريطانيين أدلة على    ان مجموعتها القانونية المتخصصة في جرائم بحق االنسانية قدمت الى الشرطة وا           
صلة بانتهاكات مؤسفة لمعاهدة جنيف الرابعة، ارتكبها ضباط وجنود اسرائيليون في األراضـي الفلـسطينية،               

  .وذكرت ان مثل هذه الجرائم يعاقب عليها القانون البريطاني
  13/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
   تدعو اسرائيل إلى استكمال انسحابها العربيةالجامعة

اعتبرت الجامعة العربية انهاء احتالل قطاع غزة خطوة مهمة وحثت اسـرائيل علـى اتبـاع هـذه الخطـوة                    
نعتبر االنسحاب مـن    : وقال األمين العام المساعد سعيد كمال      .باالنسحاب من كل األراضي الفلسطينية المحتلة     

ه الخطـوة الطريـق امـام       غزة خطوة مهمة يجب ان تتبعها خطوات اخرى، وأعرب عن امله في ان تفتح هذ              
  تطبيق مبدأ األرض مقابل السالم، حسب ما نصت عليه مبادرة السالم العربية التي تبنتها قمة بيروت فـي آذار       

  .ب.ف.أ2002
  13/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
  أي حل ال يرضي الفلسطينيين لن يرضي العرب: موسى

ان الدول العربية لن تقيم عالقـات ديبلوماسـية او          شدد عمرو موسى في رده على سؤال        :  بارعة علم الدين  
تعترف باسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية على اساس مبادرة األمير عبداهللا،  وقال ان اسرائيل غير جادة في                  

وأضـاف  . الوصول الى الحل بعد، وانها ستبدأ بالفعل اتباع طريق السالم عندما توقف البناء في المستعمرات              
ي العام العربي متشائم تجاه امكانية الوصول الى سالم مع  اسرائيل، وان غالبية العرب يشككون                موسى ان الرأ  

مؤكداً اهمية األخذ والعطاء من جانب الطرفين، خصوصاً الطرف االسرائيلي، للتقـدم            . في النيات االسرائيلية  
مة العربية التي تعيش منـذ  وأضاف ان اي حل لن يرضي الشعب الفلسطيني لن يرضي األ . نحو السالم العادل  

  .عقود مأساة الشعب الفلسطيني
 13/9/2005الحياة  

  
  األردن ينفي تفاوضه مع إسرائيل حول الوضع النهائي

نفي األردن وجود مفاوضات بينه وبين اسرائيل تتناول الوضع النهائي في الضفة الغربية، داعيا الـي العـودة                  
وأكد الناطق الرسمي بإسـم الحكومـة مـروان المعـشر ان            . لخارطة الطريق بعد اإلنسحاب من قطاع غزة      

المفاوضات بخصوص الضفة الغربية بين طرفين هما اسرائيل والفلسطينيون وال يوجد دور أردني فيها، مشيرا               
ونفي المعشر ان تكون هنـاك اسـباب تتعلـق           .الي ان عمان سترسل قريبا سفيرها لكل من تل ابيب وبغداد          

 سـيتم قريبـا     هواوضح ان .  معها وراء سحب السفير االردني من تل ابيب معروف البخيت          باسرائيل او العالقة  
  .ما يهم االردن مباشرة منها هو قضية الالجئين  وان تسمية سفير جديد الي تل ابيب

  13/9/2005القدس العربي 
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  انكسار عسكري اسرائيلي: دمشق

حاب االسرائيلي من غزة انكسار عسكري اسرائيلي       رأى وزير االعالم السوري مهدي دخل اهللا امس، ان االنس         
ان هذا االنجاز ما كان ليتحقق لـوال المقاومـة الفلـسطينية،            : ونقلت عنه وكالة سانا لدى استقباله وفداً ايطالياً       

واالنسحاب ليس جنوحاً نحو السالم، وانما انكسار عسكري اسرائيلي، لكنه ثمرة اولى للشعب الفلسطيني نتيجة               
  .و ص ف.عادلنضاله ال

  13/9/2005النهار اللبنانية 
 

  واشنطن تسعى لضم اسرائيل الى مجلس األمن الدولي
يسعى السفير االميركي الجديد لدى األمم المتحدة، جون بولتون، لضم اسرائيل الى مجلـس االمـن الـدولي،                  

في االمم المتحدة ترشـيح      لدولة واحدة من األعضاء      هبادعاء ان الوقت قد حان النهاء الوضع الذي ال يسمح في          
 40وقالت صحيفة يديعوت احرونوت ان بولتون اطلق دعوته هذه خالل لقاء مع              .نفسها لعضوية مجلس األمن   

عضوا من اعضاء لجنة رؤساء الجالية اليهودية األميركية، بحضور السفير االسرائيلي لـدى واشـنطن، دان                
يتبنى مواقف معادية السرائيل، ودعا الدول االعـضاء        وحمل بولتون على مجلس االمن بادعاء انه         .غيلرمان

فيه الى اجراء حساب مع النفس وفحص ما اذا كانت الهيئة الدولية تدار بشكل صحيح وتعكس المواقف الحقيقية                  
وحسب رأيه يمكن للحساب مع النفس ان يؤدي الى تغيير مواقف اصبحت راسخة في مجلس األمن، بما                 ! للعالم

  .مناوئة السرائيل والتي تتكرر كل سنة على حد تعبيرهفي ذلك في قضايا 
  13/9/2005 48عرب 

  
  الكرة أصبحت في ملعب الفلسطينيين بعد االنسحاب: واشنطن 

رحبت الواليات المتحدة، أمس، بانتهاء االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، معربة عن أملها فـي اسـتمرار                 
إن الكرة أصـبحت فـي ملعـب        : وقال مسؤول في الخارجية    .يةروح التعاون الذي طبع هذه اللحظة التاريخ      

وقال ما نحتاجه هو استمرار قوة الدفع والتأكد من تحرك السلطة الفلسطينية نحـو               .الفلسطينيين بعد االنسحاب  
  .وأضاف إنها لحظة تاريخية .نظام المؤسسات وتحقيق األمن اللذين قال الرئيس عباس إنه ملتزم بتحقيقهما

  13/9/2005فلسطينية األيام ال
  

  السعودية تنفي االلتزام بإقامة عالقات اقتصادية مع إسرائيل
نفى وزير التجارة والصناعة السعودى الدكتور هاشم يمانى أن تكون االتفاقية الثنائية التـى              :  عبدالنبي شاهين 

هد إلعالن عضوية السعودية    أبرمتها المملكة العربية السعودية مؤخرا مع الواليات المتحدة األمريكية التى ستم          
فى منظمة التجارة العالمية أكتوبر المقبل قد تضمنت بنودا ملزمة للسعودية بإقامة عالقات تجارية مع أى دولة                 

  .من الدول األعضاء فى منظمة التجارة العالمية بما فيها إسرائيل
  13/9/2005الشرق القطرية 

  
  !بهحديث الطالباني اإلسرائيلي من تدبير مدير مكت

كشفت مصادر عراقية مطلعة ان التصريحات األخيرة للرئيس العراقي جالل الطالباني إلى وسـائل اإلعـالم                
اإلسرائيلية وكلمته في مركز صابان في واشنطن حول العالقات المستقبلية بين العـراق وإسـرائيل، جـاءت                 

قد فرض على الطالباني كمدير     وأوضحت المصادر أن قرة داغي       . بترتيب من مدير مكتبه كامران قرة داغي      
 مشيرة إلى أن أمر تعيينه في هذا المنصب صدر في فندق الفصول األربعـة األردنـي فـي                   .لمكتبه الرئاسي 
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 سافر بعهدها مع الطالباني بهذه الصفة وكانت النتيجة االولى لذلك المصافحة المعروفة بين الرئيس               8/5/2005
وأضافت أن قرة داغي مـن الشخـصيات         . كا الجنوبية في البرازيل   العراقي وسيلفان شالوم في قمة دول امير      

الشيوعية العراقية التي عاشت في موسكو الكثر من عشرين عاما، انتقل بعدها الى لندن للعمل فـي صـفوف                   
المعارضة العراقية ممثال لمسعود البرزاني، الذي كان احد شروطه لترشيح الطالباني للرئاسة أن يكـون قـرة                 

 .ا لمكتب رئيس الجمهوريةداغي مدير
  13/8/2005السفير 

  
   مليون دوالر لصندوقي األقصى والقدس12الكويت تسدد 

أعلن الدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك اإلسالمي للتنمية أن دولة الكويت قامـت بإيـداع مبلـغ واحـد                    
متاحـة لـدعم صـمود    وعشرين مليون دوالر أميركي في حساب صندوقي األقصى والقدس لتعزيز الموارد ال   

وقال رئيس البنك إن هذا المبلغ يندرج في نطاق االستجابة           .الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته تحت االحتالل     
 مليون دوالر أميركي توجـه لـصندوقي        150لقرار القمة العربية بدعوة الدول األعضاء إلى تقديم دعم قدره           

   .سطيناألقصى والقدس، وتخصص لدعم مجاالت التنمية في فل
  13/9/2005الحياة الجديدة 

  
  رسائل تهديد أم أوراق قوة للمستقبل؟ : مفاجآت حماس الخمس

  علي البطة 
شهدت األيام األخيرة عدد من مفاجآت حركة حماس التي وعدت الشعب الفلسطيني بالكشف عـن مزيـد مـن      

 مرة عن أكثر من سر من أسرار        مفاجآت حماس كانت بمثابة الكشف ألول     . المفاجآت األكبر في األيام القادمة    
عملها الذي ظل سراً طوال سنوات عملها الثمانية عشر، فمع بدء حماس في الكشف عن مفاجآتها دب التملمـل            
في األوساط الفلسطينية المختلفة ، لكن إفصاح حماس عن تشكيلة قيادتها العسكرية في قطاع غزة ، فتح عليها                  

  . ن التخوف من أهداف حماس من وراء ذلك تارة أخرى أبواباً واسعة من االنتقاد تارة، وم
أولى المفاجآت التي مرت دون انتباه كان كشف حماس عن قائمة للناطقين اإلعالميين باسمها فـي محافظـات                  

 ،القطاع الخمس قبل أسبوعين ، وتدرجت المفاجآت باإلعالن عن الخاليا النسائية داخـل جناحهـا العـسكري                
وصلت المفاجآت برسالة قائد القسام العام محمد الضيف وهو أول ظهور علني للرجـل              كتائب القسام، إلى أن     

الذي ظل متوارياً عن األنظار لخمسة عشر عاماً ووصلت ذروة تلك المفاجآت الحمساوية بالكشف عن أسـماء                 
لمفاجـآت عنـد    فما الذيل ا  . قادة كتائب القسام في قطاع غزة، وهي المفاجأة التي كان لها العديد من القراءات             

إعالن زوجات قادة حماس الشهداء وأمهات عدد منهم، عن مشاركتهن في االنتخابات القادمـة ضـمن قـوائم                  
  فما الذي يدفع حركة حماس لكل ذلك؟ .حماس

وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني كانت أول المعترضين وأشدهم، إذ، رأت الـوزارة ، فـي رسـالة                  
 القسام ؛ لهجةً تصعيدية، وقرارات استفزازية، مشددة على أنه مخطـط واضـح              الضيف وعرض أسماء قادة   

لتقويض كل القواسم المشتركة في العالقات الوطنية، ومحاولة التفاف من حماس علـى الـسلطة وشـرعيتها،                 
  . والسعي إلى مصادرة وارتهان اإلرادة الوطنية لصالح حماس

 أن هذه الخطوات تعبر عن محاولة       ، اإلسالمية الفلسطينية  ويعتقد مؤمن بسيسو المتخصص في شؤون الحركات      
للقفز عن الجدر التي ظلت حماس حبيسة داخل إطارها طوال الفترة الماضية، ورغبـة فـي االنفتـاح علـى                    

  . المجتمع، واستثمار الجهود والطاقات التي بذلتها في مضمار الكفاح والمقاومة ضد االحتالل
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 الخطوات قد تدخل طور الجمود ما لم تكن جزءا من خطـة شـاملة ومتكاملـة            ومن المهم االستدراك بأن هذه    
لتغيير الواقع الفلسطيني وتقديم البديل المقنع والمنطقي في مختلف المجاالت بين يدي المنافسة والتـزاحم مـع                 

  . السلطة الفلسطينية
 آخراً، فحماس تشعر بان مشروعها      ويقدم أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر الدكتور إبراهيم ابراش رأياً          

بالتالي قررت إعادة النظر في إستراتيجيتها وقد ساعدتها الهدنة والتدخل المـصري             الجهادي يعيش في مأزق،   
  . والخليجي في الخروج من المأزق والبديل هو المشاركة بالنظام السياسي الفلسطيني

 إلى سعيها لحشد كل قواها واللعب في جميع األوراق          ويعزو ابراش إلقاء حماس بأوراق قوية في أيام معدودات        
التي تملكها تحضيراً لمعركة االنتخابات التشريعية القادمة، التي تريد حماس أن تشارك من خالل نتائجها فـي                 

  . النظام السياسي الفلسطيني، التي تسعى أن ال تكون فيه مجرد العب صغير
مغايراً، إلقدام حماس على اإللقاء بجزء من أوراق قوتها، فهو يرى           إال أن للمحلل النفساني حسن نوراني رأياً        

أن حملة حماس ترتكز على تجديد غزو الوجدان الفلسطيني، هذه المرة، ليس بوساطة الوعود بحـور العـين                  
للشهداء ولكن من خالل إثارة العاطفة بتاريخ االستشهاد الحمساوي مـن خـالل الـدفع بقيـادي المـشروع                   

هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، تعزز حماس، غزوهـا          ..  والحديث عن أدوارهم   ،لظهور العلني االستشهادي ل 
الجديد للوجدان الوطني من خالل حشد نساء الشهداء من حركة حماس، لتعلن نساء الـشهداء أنهـن قـررن،                   

يعي فـي منـاطق   لصالح حركتهن طبعا، المشاركة في الحياة السياسية عبر االنتخابات القادمة للمجلس التـشر           
  . السلطة

ويؤكد نوراني، أن استخدام حركة حماس، لورقة نساء الشهداء في معركة تخوضها، ضد خصمها الرئيس في                
المرحلة الجديدة، أعني السلطة وتنظيمها حركة فتح، هو استخدام ذكي سيحقق قدرا كبيرا من أهدافـه، لـدى                  

  . مجتمع انفعالي
 عن قادة القسام خطوة نحو تحويل حماس من حركة جهادية خالصة إلى             وال يختلف المراقبون على أن الكشف     

 ، وكشف هؤالء القادة حسب ابراش يمهد لترشيحهم في االنتخابـات القادمـة            حركة سياسية تعمل بشكل علني،    
ورغم أن بسيسو ال يسقط هذه النتيجة، إال أنه يرى في الكشف عن قادة القسام نوعا من التفعيل اإلعالمي بـين       

  . ي االنسحاب القسري من غزة، ومحاولة استثمار مقاومة كتائب القسام خالل انتفاضة األقصىيد
ويستبعد بسيسو أن تكون مفاجآت حماس األخيرة قد جاءت من موقف تراجع في قوتها، فهو يرى كـل ذلـك                    

عالمة ضعف،  تحول نوعي في الفهم والممارسة السياسية لدى حماس، وهو ما يشكل بالتالي عالمة قوة وليس                
 أي قـدرة    ،فيما الحكم سيكون في النتـائج      بينما يدخل ابراش هذه التغيرات في باب الواقعية السياسية لحماس،         

حماس على التعامل مع استحقاقات المرحلة وخصوصا مع خطة شارون وطبيعة عالقاتهـا المـستقبلية مـع                  
  . السلطة

والدولية التي ضيقت على المشروع الجهادي لحماس،       ويربط ابراش التغيرات داخل حماس بالضغوط اإلقليمية        
 ألنه إن استمرت التهدئة فماذا ستفعل حماس باآلالف من المقاتلين والمنتسبين لهـا،             ثم لها عالقة باالنتخابات،   

  . هؤالء يجب أن يجدوا عمال بديال عن العمل العسكري وهذا ال يكون إال بالمناصب التي تتيحها السلطة
 .ع ابراش على أن االنتخابات القادمة أحد أهم األسباب التي دفعت حماس إلظهار أوراق قوتها              ويتفق بسيسو م  

عتقد أن األمر يمتزج فيه عامل الرغبة في استثمار االنسحاب من غزة بالرغبة في إصالح وتغيير وتطـوير                  أ
أن حماس تعول كثيرا على     وال شك   . فالعامالن يتداخالن ببعضهما البعض   . الواقع من خالل االنتخابات القادمة    

جني مكاسب سياسية على خلفية االنسحاب الجاري باعتبار أن األمر تم تحت ضربات المقاومة، وما قد يعكسه                 
  . ذلك من نجاحات انتخابية متوقعة

وال يبتعد التحليل اإلسرائيلي عن التحليل الفلسطيني كثيراً في مفاجآت حماس، فمحلل الشؤون العربية في القناة                
-الكشف عن قادة القـسام    – يرى أن إقدام حماس على هذه الخطوة         ،إيهود يعاري ،  لثانية من تلفزيون إسرائيل   ا
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  أنها تريد أن تظهر للرأي العام الفلـسطيني أن هـؤالء             :أولهما: التي لم تتعود عليها، يعود إلى عاملين هامين       
سرائيلي على الخروج من غزة، السيما فـي        األشخاص هم الذين حققوا االنتصار، وهم الذين أجبروا الجيش اإل         

أن إظهار مـسئولي    : ظل حالة التنافس الشديد بين الفصائل الفلسطينية على تجيير االنسحاب لصالحها، ثانيهما           
القسام بوجوههم المكشوفة، فيه رسالة للسلطة الفلسطينية أن االقتراب من سالح أفراد حركة حماس لـن يـتم                  

  . ار هؤالء، وإجراء حوارات صحفية معهمبسهولة، وبالتالي كان إظه
حركة حماس التي ال ترى في هذه المفاجآت التي ألقت بها إلى الشارع الفلسطيني، على أنها رسـائل تحمـل                    
تهديدات ألي طرف فلسطيني، لم تقدم تفسيراً واضحاً لمراميها من وراء مفاجآتها التي وعدت بمزيد منها أكثر                 

 لكل ذلك عالقة بالمستقبل القريب للحركة بعد انسحاب االحتالل من غزة الذي بـات         تأثيرا، لكنها تومئ إلى أن    
  . قاب قوسين أو أدنى

  6/9/2005مفتاح 
 

  فصالن في خطة الفصل
   حلمي موسى

يرتكز األول علـى فكـرة إنهـاء        : خطة الفصل التي أعدت في األصل لقطاع غزة تضمنت فصلين متتابعين          
اإلسرائيلي في قطاع غزة فيما يقوم الثاني على اإلقناع بأن االحتالل اإلسرائيلي            الوجود العسكري واالستيطاني    

  . قد انتهى
فالقـصة  . ورغم أن االهتمام الدولي تركز على الفصل األول فإن االهتمام اإلسرائيلي تركز على الفصل الثاني              

وربما لهذا  . ين اإلقليمي والدولي  في نظر إسرائيل ليست الفصل وإنما اليوم التالي للفصل ميدانيا وعلى الصعيد           
  . الكنس اليهودية ومعبر فيالدلفي: السبب أبقت إسرائيل لغمين هائلي الشدة لتفجيرهما وقت الحاجة

فالكنس اليهودية أبقيت من أجل أن تتعرض للنهب واإلحراق والتدمير، األمر الذي يكسب إسرائيل على الصعيد              
ل التعامل الالحق مع األماكن المقدسة، خاصة المشتركة منها في القدس           اإلعالمي نقاطا ويفتح حسابا جديدا حو     

ويمكن لمن يريد أن يذهب أبعد من ذلك ليقول بأن حكومة شارون وفرت للمتطرفين اليهود فرصـة                 . والخليل
   .وقد أطلق بعض المتطرفين اليهود تهديدات من هذا القبيل. للمساس بأماكن مقدسة للمسلمين في القدس وسواها

غير أن عين إسرائيل على المدى القريب كانت موجهة نحو خطوة الفصل بين الضفة والقطـاع علـى وجـه                    
صحيح أن هذا االنسحاب ترافق مـع توقيـع         . التحديد من خالل االنسحاب من طرف واحد من معبر فيالدلفي         

. دور واألهـداف  على مذكرة تفاهم عسكرية مع مصر تقضي بنشر قوة من حرس الحدود المصريين محددة ال              
ولكن إسـرائيل   . وصحيح أن هذا الدور يقضي بمنع التسلل والتهريب واألعمال الفدائية على طول هذا المحور             

وأنه رغم ما سمي  . إلى جانب ذلك كله أصرت على نقل حركة التنقل بين القطاع ومصر إلى معبر كيرم شالوم               
انب المصري ألغراض الترميم لفترة ستة أشهر       بالحل الوسط المصري الذي يقضي بإغالق معبر رفح من الج         

كما أن إعالنا كهذا بذر بذور الخـالف بـين مـصر والـسلطة              . لم يتم اإلعالن رسميا عن اتفاق بهذا الشأن       
وقد تركت القوات اإلسرائيلية معبر رفح ومحور فيالدلفي األمـر الـذي            . الفلسطينية التي عارضت هكذا حل    
  .  ألغى عمليا الحدود بين القطاع ومصرعرضهما إلى هجوم جماهيري كاسح

فخروج إسرائيل  . وبدا للوهلة األولى أن شيئا قد خرج عن نطاق السيطرة إال أنه كان أمرا متوقعا بكل المعايير                
عسكريا واستيطانيا من القطاع لم يغير وضعية هذا القطاع قانونيا وعمليا إذا لم تفتح المعابر مع كل من مصر                   

  . وإسرائيل اعتمدت فعليا سياسة تسهيل عالقة القطاع مع مصر وتعقيدها مع الضفة. والضفة الغربية
فبعدما أدركت إسرائيل استحالة مطالبة األسرة الدولية باإلعالن عن انتهاء االحـتالل فـي              . وهنا بيت القصيد  

يـه القطـاع    قطاع غزة نظرا الستمرار سيطرتها البحرية والجوية عليه، صارت تتطلع إلى خلق واقع تفصل ف              
فالفصل الثاني من خطة الفصل يدعو إلى فصل غـزة عـن            . ليس عن إسرائيل وحسب وإنما عن الضفة أيضا       
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إسرائيل تريد إخراج غـزة     واألهم أن   . إسرائيل وتقطيع الروابط الكهربية والمائية وطرق المواصالت والعمل       
وراء ذلك أوال إلى إضـعاف واقعيـة        وهي ترمي من    . عن الغالف الجمركي الذي نظمت بنوده اتفاقية باريس       

  . الوحدة السياسية بين الضفة والقطاع وإظهار القطاع كوحدة مستقلة اقتصاديا وسياسيا
ومن البديهي أنها تعتقد أن هذا اإلضعاف للعالقة يساعد على إقرار العالم واقعيا بانتهاء االحتالل اإلسـرائيلي                 

  . وما يجري في الضفة الغربية المحتلةفي القطاع وعلى رفض الربط بين ما يجري فيه 
وتستند إسرائيل في هذا االعتقاد إلى حقيقة أن السيناريوهات السياسية لفترة ما بعد الفصل تتمحـور ظاهريـا                  

التفاوض حول التسوية الدائمة وهذا مستبعد جدا، والتفاوض حول دولة بحدود مؤقتـة ضـمن               : حول خيارين 
ولكن خيـار  . انسداد أفق الخيار األول ليس ثمة مجال سوى الخيار الثانيولكن وبسبب . مسار خريطة الطريق  

وقد ارتكـز هـذا     . خريطة الطريق نفسه تمت عرقلته من خالل خطة الفصل التي رمت إلى رسم مسار آخر              
 إنهاء الوجود المادي العسكري واالستيطاني في القطاع، إنهاء المسؤولية اإلسـرائيلية          : المسار إلى ثالثة أعمدة   

بنوع من اإلقرار الدولي بذلك وإجراء كل ذلك من دون التفاوض مع الفلسطينيين وفقط عبـر التفـاوض مـع                    
  . األميركيين

 وال ،وتؤمن إسرائيل اليوم أن الواليات المتحدة بعد تنفيذ خطة الفصل ال تنوي الضغط عليهـا لتقـديم المزيـد     
لب من الفلسطينيين إظهار قدرتهم علـى الـسيطرة         وأن الواليات المتحدة سوف تط    . تسعى لتحقيق تقدم سياسي   
هآرتس انتهاج سياسة الـدعم المـزدوج        وهذا يستدعي حسب المراسل السياسي ل     . وخوض إعادة بناء القطاع   

  . لكل من شارون والرئيس الفلسطيني محمود عباس
ية إعادة بناء قطـاع     وأن غا . ومن الواضح أن غاية إسرائيل هي الفصل الواقعي التدريجي بين الضفة والقطاع           

غزة والوضع الفلسطيني برمته ستظل تصطدم باالشتراطات اإلسرائيلية األميركية ليس فقط حـول اإلصـالح               
  . والسالح وإنما كذلك حول مشاركة المقاومين وبينهم رجال حماس في الحياة السياسية الفلسطينية

 سوف تسهل على إسـرائيل تحقيـق غايـة          وباختصار تراهن إسرائيل على أن صعوبة تحقيق السلطة لغايتها        
 .الفصل

  13/8/2005السفير 
 

   وفلسطيني..كنيس
   محمد هديب

 ،إذا هدمت فسيهدمها برابرة فلسطينيون    ‚ ستكون الكنس اليهودية في قطاع غزة جزءا من الحرب على اإلرهاب          
 أيـضا   ،ليهودي ال يهدم كنيسا   فا‚ أما هدمها بيد اليهودي فأمر لم تكن له سابقة في التاريخ          ‚ بحسب سلفان شالوم  

 وهم يبحثون عن متر مربع      ،وإلسرائيل مسمار جحا  ،  أن تبقى في رعاية الفلسطينيين    : هناك حل ‚ بحسب شالوم 
إذ ال  ‚ وبالتالي يكونون تحت اختبار غير منطقي للـسلوك الحـضاري         ‚ يوسع اشد مناطق العالم اختناقا بالبشر     
  ‚تيطاني وإنما طائفة فلسطينية سامرية تستقر في نابلسيوجد لديهم يهود بالمعنى الشاروني االس

والعربي الذي يشكل إضافة غير مريحة      ‚ المتاح واألسهل ‚ كنس غزة جزء من برنامج تشويه صورة الفلسطيني       
الذي حددت استراتيجية اإلرهاب ستين بؤرة      ‚ والمسلم‚ لوصف الفلسطيني حين يطالعه غربي في قاموس وبستر       

  ‚وض الغرب حربا على طريقة ال يفل الهالل المقدس سوى صليب مقدسويخ‚ يتوافر فيها
كم مسجدا هدموا؟ أو كم مسجدا حولوه حظيرة ماشية؟ مثل هذه االسئلة المعاصرة ستتدحرج إلى درك التاريخ                 

ة  الجامعات في قرطب   -أو ماذا فعل فرديناند وايزابيلال بالمساجد     ‚ كم كنيسة حولها المسلمون إلى مسجد     ‚ األسفل
  وغرناطة؟

  هل سيهدم االسرائيليون مسجدا واحدا كاألقصى مقابل حوالي ثالثين كنيسا في غزة؟ : ونعود
  13/9/2005الوطن القطرية 
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 الوضع في غزة لن يبقى مجّمداًً : هآرتس

  رندى حيدر
ل مرات عدة احتلت اسرائيل قطاع غزة خال      : كتب زئيف شيف في هآرتس تحت عنوان الديموغرافيا الحاسمة        

 كان عـدد سـكان غـزة        1948في نهاية حرب    . 1967 وفي حرب االيام الستة عام       1956عملية سيناء عام    
 الف الجىء من الجنوب ومن يافـا فـي  تـشرين االول              180الف شخص، اضيف اليهم اليوم اكثر من        100

يين في القطـاع     بلغ عدد الفلسطين   1971عام  .  الفا غالبيتهم من الالجئين    356 كان يعيش في غزة نحو       1956
 ارتفع العـدد    1997 عاما، ووفق التعداد السكاني الذي اجرته السلطة الفلسطينية عام           26بعد مرور   .  الفا 430
 مليون فلسطيني وحتى لوخبأ كل سكان اسرائيل رؤوسهم فـي           1,3اليوم يعيش في القطاع نحو      .  الفا 963الى  

في على اسرائيل ان تستنتجه من وجودها في غـزة          الرمل مثل النعامة، من الصعب تجاهل اهم درس ديموغرا        
 ....  

ولـدى اجتماعـه بالحكومـة      . بعد  اتفاق السالم مع مصر جاء الرئيس االميركي جيمي كارتر الى اسـرائيل             
، ا نه بعـد  "عملية السالم"االسرائيلية قال له ارييل شارون، وفقا لما ورد في كتاب مستشار الرئيس بيل كوانت   

ي المناطق وفي غزة مليون اسرائيلي، ولن تكون هناك حدود تفصل بين اسرائيل والقطـاع                سنة سيكون ف   20
مر اكثر من عشرين عاما وال وجود للمليون اسرائيلي، وشارون نفسه يبذل جهـدا لترسـيم                . ويهودا والسامرة 

  . الحدود بين اسرائيل والمناطق
عقب توقيـع   . ل ان تقوم به جارتها الكبرى مصر      درس مهم آخر ينبغي استنتاجه هو الدور الذي تتوقع اسرائي         

اتفاق السالم مع مصر، طلب الرئيس كارتر من رئيس الحكومة مناحيم بيغن الموافقة علـى مجـيء ضـباط                   
مرت االعوام  .. رفض بيغن هذا االقتراح بشدة    . ارتباط مصريين الى القطاع لمساعدة الفلسطينيين في غزة اوال        

دعم دول عربية مثل مصر، للسالم مع اسـرائيل، ال مجـال لـضغوط علـى                وتعلمت اسرائيل انه من دون      
فلقد بذلت اسرائيل جهودا حثيثة     . وما بدا مقدسا في سيناء انقلب رأسا على عقب        . المتطرفين وسط الفلسطينيين  

  .... للتوصل الى اتفاق مع مصر لكي تشارك في االتفاقات مع الفلسطينيين في الحرب على االرهاب 
اليوم بدأ فصل جديد وثمة شك في ان تكون الحرب على القطاع            . لذي انتهى امس في غزة ليس النهاية      الفصل ا 

لن يبقى الوضع في غزة مجمـداً       . قد انتهت، وخصوصا ان الوضع االستخباراتي هناك سيخضع الختبار جديد         
ثل القاعدة وحـزب اهللا     في حال بلغ المسار السياسي اآلن نهايته، وخصوصا مع بروز غابات الشر من حولنا م              

  . والمنظمات االسالمية المتطرفة
  13/9/2005النهار اللبنانية 

  
  :كاريكاتير
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