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  ال باقامة دولتناإينتهي  تالل الاالح: مازن ابو
 فـي خطـاب متلفـز       محمود عباس  قول: غزة من   عبدالقادر فارس  عن مراسلها    14/9/2005 عكاظ   نشرت

ولن نـسمح   ,  لن نتهاون بعد اليوم في انهاء الظواهر السلبية والخروج على القانون والنظام            ,بمناسبة االنسحاب 
واضاف ان المبدأ الذي يحكمنا هو سلطة واحدة وقانون واحد وسالح شرعي             .بالفلتان االمني وفوضى السالح   

معتبـرا ان الحلـول     . واكد ان الفلسطينيين جاهزون لمفاوضات الوضع النهائي فـورا        , واحد وتعددية سياسية  
  .الجزئية واالحادية التوفر فرصا لسالم حقيقي
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 إن قطاع غزة ال يـزال محـتالً     عباس لوق :غزةمن  اسعد تلحمي   عن مراسلها    14/9/2005الحياة   وأضافت
اننـا  : واضـاف  .ألن اسرائيل ال تزال تتحكم بالمعابر والحدود والجو والبحر        , رغم خروج الجيش االسرائيلي   

 67مصممون على جعل خطوة االنسحاب مقدمة النهاء االحتالل عن كل االراضي الفلسطينية المحتلـة عـام                 
وتابع ان انهاء االحتالل ال يتحقـق فعليـاً اال          . دعم المجتمع الدولي  وتنا  عدالة قضيتنا ووحد  بمعززين واقوياء   

وشكر الشعب الفلسطيني    .باقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وحل قضية الالجئين حالً عادالً متفقاً عليه           
ر يوفتوى تحتية    من بيوت وبن   والفصائل إلنجاحهم االنسحاب ووعدهم بمشاريع إلعادة إعمار ما دمرته اسرائيل         

  .ووعد بالعمل على البدء بانشاء الميناء وتطوير المعابر .فرص عمل آلالف العمال
 عباس بتحقيق المصالحة التاريخية بـين      ةطالبم: وكاالت نقال عن    غزةمن   14/9/2005 الغد األردنية    وذكرت

ووضع حد لهذا الصراع الـدموي      دولتين لشعبين ينعمان بالسالم المتكافئ واالحترام المتبادل والجوار الحسن          
  .الطويل
ان مـن    رفيق الحسيني أمس     إلى ما ذكره  : وكاالتنقال عن   رام اهللا   من   14/9/2005القدس العربي    وأشارت

عباس ينوي البدء بنزع سالح المجموعات الصغيرة التي تدعي انها جزء من حركة فتح وسيطلب منها ان تحل                  
 سيصر على ان تضع حركة حماس سالحها جانبـاً          هنأواضاف  . االمننفسها او ان ينضم اعضاؤها الى قوات        

ـ   للبدء وال ما اذا كانت القـوة ستـستخدم          لولم يوضح الموعد المحدد      .بعد االنتخابات التشريعية    ىالجبـار عل
  . لذلكاالمتثال

  
    السلطة ومصر تغلقان معبر رفح

عـن   جمال كايـد أمـس       هأعلن ما   : غزة من طاهر النونو عن مراسلها    14/9/2005الخليج اإلماراتية    نشرت
ليل، وذلك بعد اجتماع بين المـسؤولين االمنيـين         الإغالق الحدود بين قطاع غزة ومصر اعتبارا من منتصف          

وأعلن مسؤول فلسطيني أن الجانب اإلسرائيلي قـدم أمـس عرضـا رسـميا إلـى                . المصريين والفلسطينيين 
ونسبت إذاعة إسرائيل أمس إلى مصادر بريطانية قولها إن         . شالومالفلسطينيين لنقل معبر رفح إلى مثلث كيريم        

  .معبرالبريطانيا سترسل بعثة خبراء عنها إلى غزة للمساهمة في حل اإلشكال المتعلق ب
 الفلسطينيين ى كايد ان علقول جمال:  ا ف بنقال عنخان يونس من  14/9/2005 القدس العربي وذكرت

 ماحول و . ان يعودوا واال سيتم معاملتهم بوصفهم مهاجرين غير شرعيينالذين عبروا الي الجانب المصري
 من يحاولون التسلل، قال سنتحمل مسؤولياتنا كأي قوة ى كانت قوات االمن الفلسطينية ستطلق النار علإذا

  .حرس حدود لمنع الدخول بصورة غير مشروعة
عن رفض السلطة استمرار اغالق     قريع  ب  اعرإلى إ : غزةمن  فتحي صباح    14/9/2005 الحياة   وأشار مراسل 

  هـذا  وتعهد بان تظل السلطة على موقفهـا فـي         .معبر رفح او نقله الى مكان آخر او أي وجود اسرائيلي فيه           
  .شأن، حتى لو اضطرت الى نقل المسافرين من غزة في حافالت الى اريحا ومنها عبر معبر الكرامةال

معبر بالتعـاون مـع     ال غسان الخطيب ان السلطة تريد التحكم فى         هقالما  :  غزة من 14/9/2005البيان   ونقلت
وأضاف أن السلطة معنية أيضا بانسياب الحركة البرية بين         . مصر ضمانا لالنتقال السلس للسلع واالفراد عبره      

  . مصر واسرائيل على أن يستمر العمل بالترتيبات الجمركية السائدة
 مسؤول مصري في الرئاسـة      إلى ما اشار إليه   : القاهرةمن  ني  عثمان النعما  14/9/2005 عكاظ    مراسل ونوه

  .امس ان بالده ستعيد فرض السيطرة على حدودها مع غزة خالل ايام
علينا ان نأخذ في الحسبان ان الفلسطينيين       أن    مصري ل مسؤول وق 14/9/2005 بي بي سي العربية      وأضافت

مـع  وجود بروتوكول موقـع     ينسينا  كن هذا ال يجب ان      ول. هذه ايام استثنائية  فيعيشون اجواء فرح باالنسحاب     
  . ومصر تعتزم احترام تعهداتها نصا ومضمونا,اسرائيل
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  قريع يدعو للحفاظ على الدفيئات الزراعية
 قريع المواطنين إلى الحفاظ على الـدفيئات        وةدع: وكاالت نقال عن    غزةمن  14/9/2005 الغد األردنية    نشرت

 على إصالحها وتعميرها وتمكين الشعب صاحب الحق الوحيد باالستفادة مـن            الزراعية مؤكداً حرص السلطة   
  .خيراتها التي كانت تذهب للمستوطنين

د قريع أن عملية االنسحاب هي نتيجة       يشد إلى ت  : وفا نقال عن غزة  من   14/9/2005األيام الفلسطينية    وأشارت
  .تهصمود شعبنا ونتيجة تضحياته ومقاوم

 قريع حض مئات الفلسطينيين الـذين       أن: و ص ف، رويترز   نقال عن    14/9/2005ة   النهار اللبناني  وأضافت
يتدفقون على المنطقة، على االحتفال باالنسحاب والتوقف عن نهب مواد البنـاء ومبـاني الكـنس والـدفيئات                  

  . الزراعية، وسرقة معدات تركها االسرائيليون
 قيام عقب علىجمال كايد إلى أن  :رويترز، ي ب ا ا ف ب،    نقال عن  14/9/2005 المستقبل اللبنانية    ونوهت

ان القوات الفلسطينية تتولى حماية البيوت الزراعيـة        بقوله   ,فلسطينيين بجمع الخردة من المستوطنات المهدمة     
  .ولسنا مسؤولين عن اي شيء اخر, والمنشآت الكهربائية والمضخات

  
 الدائرة السياسية فقدت حضورها الدبلوماسي الفلسطيني

ناصر أن  :رام اهللاوعمان  من  بسام البدارين ووليد عوضعن مراسليها14/9/2005 القدس العربي شرتن
 التقاعد، في مشهد ىالقدوة بدأ بإبالغ نخبة من سفراء فلسطين في الخارج بقرارات نقلهم اإلدارية وإحالتهم عل

 .فاروق القدومي في هذا اإلتجاه سيطر تماما علي الملف الدبلوماسي وحسم الخالف والصراع مع هيوحي بان
 تكتفي بتتبع آثار القرارات التي هي ابعد الحدود دور الدائرة السياسية فى تقلص إل,وفيما يمارس فعال صالحياته

وتم إبالغ عفيف صافية بأنه سيصبح ممثال للسلطة ومندوبا لفلسطين في مقر األمم المتحدة كما  .يصدرها
كما تم . سفارة في القاهرةال ىفي بروكسل فيما ابلغ منذر الدجاني بانه سيتولابغلت ليلي شهيد بانها ستعمل 
وجرت ايضا إتصاالت أولية ذات طبيعة إستفتائية مع نخبة من .  المغربىابالغ حسن عبد الرحمن بنقله ال
 من  حين عودتهى إلذلك وعلق ,القدوة إختيارها في مواقع دبلوماسية رفيعة الشخصيات الوطنية التي قرر

وتجري هذه التنقالت فيما تجمدت تقريبا اإلتصاالت التشاورية  . أمل ملء الفراغات التي حصلتىنيويورك عل
 علما بان مصادر خاصة في رام اهللا ابلغت بان لجنة خاصة داخل وزارة الشؤون .مع مقر الدائرة السياسية

وقالت ان  .تطال ستة دبلوماسيين في الخارجالخارجية تدقق حاليا بملفات لها عالقة بتجاوزات مالية وإدارية 
 فيما لم ,ملفات فساد مفترضة تخضع حاليا للتدقيق وتطال مخالفات مالية حصلت في بعثات دبلوماسية فلسطينية

وعلمت القدس العربي  .تصدر بعد اي تقارير إدانة بحق اي اشخاص علما بان بعض السفراء في دائرة الشبهة
ة باسماء السفراء الجدد والسفراء الذين سيتم نقلهم باتت شبه جاهزة، وبان هناك تزاحما امس ان القائمة النهائي

وتحدث سفير فلسطيني انه لمس عدم وضوح  .شديدا في بورصة االسماء المطروحة للسفارات في دول الخليج
  .  ما كان سائداىلملف الدبلوماسي وبان التغيير هو لمجرد التغيير واالنقالب عال عباس بشأن ىفي الرؤية لد

 اهتمامـا الفتـا بـوزارة الخارجيـة         عبـاس  عن إبداء : 13/9/2005 السبيل االردنية    فيعماد الدبك    كتبو
وزارة ال على سحب الكثير من صالحيات الدائرة السياسية لصالح          هالفلسطينية، ويشير هذا االهتمام إلى إصرار     

 الفلسطينيين فـي المـؤتمرات واللقـاءات اإلقليميـة          في تمثيل لقدوة  ومحاوالته المستمرة إعطاء دور رئيس ل     
وتأتي اللقاءات التي يعقدها القدومي مع قادة فصائل المعارضة في الخارج في سياق معركـة تفعيـل      . والدولية

وأبـدى  . منظمة التحرير ومواجهة محاوالت عباس استبدال السلطة بالمنظمة في المحافل العربيـة والدوليـة             
 نحو إزالة منظمة التحرير ومعها حقوق خمسة ماليين فلسطيني فـي            هناك اتجاه ن يكون   القدومي خشيته من أ   

  .طالب بأن تتفق الفصائل على التأكيد أن المنظمة هي المرجعية وليس السلطةلذلك الخارج، 
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  بعد اإلنسحابما التشريعي يعقد جلسة لألطالع على مخططات 

 , التشريعي سيعقد جلسة خاصة له سيستدعى فيها احمـد قريـع           قالت مصادر برلمانية ان المجلس    :  ألفت حداد 
الى ذلك يناقش المجلس خـالل جلـساته         .ليقدم تقريرا عن الخطط التي تنوى الحكومة القيام بها بعد االنسحاب          

نواب ان االوضاع التي تعيشها االراضي تتطلب اسـتدعاء         الوقال عدد من     .اليوم وغدا موضوع الفلتان االمني    
  .  عن االوضاع وما يمكن ان تؤول له عقب االنسحابا لتقديم تقريرنصر يوسف

  14/9/2005 48عرب 
  

  السلطة تعدل تسمية المناطق المحررة
 في بيان لها صدر امس قائمة من األسماء         الفلسطينية  أعلنت اإلدارة العامة للمطبوعات ووسائل اإلعالم        :غزة

هـذه  لبت فيه كافة وسائل اإلعالم المحلية باالنتباه في استخدام          طاوالجديدة لألراضي التي جال عنها االحتالل،       
 واألسـماء   .المسميات، على أن تعاد تسمية هذه المناطق في قرارات صادرة عن الجهات المختصة في السلطة              

األراضي المحررة جنوب مدينة غزة، واألراضي المحررة شمال شرق مدينة الزهراء بـدال              :كما صدرت هي  
األراضي المحررة جنوب ديـر الـبلح       , مثلث الشهداء والبوليس الحربي بدال من تقاطع نتساريم       , من نتساريم 

األراضي المحررة شمال قطاع غزة بدال من نيسانيت         , واألراضي المحررة في دير البلح بدال من كفار داروم        
جنـوب  ي المحـررة     االراض .بيت حانون ومعبر بيت حانون بدال من إيرز ومعبر ايرز         , دوجيت  إيلي سيناي   

أما تجمع غوش قطيـف فالتـسمية حـسب          . معبر المنطار بدال من كارني     ,مدينة خان يونس بدال من موراج     
قيزان البحر، وهنـاك     -األراضي المحررة غرب رفح، غرب خانيونس، جنوب دير البلح، المواصي         : المنطقة

  .بمسميات أخرى لمواقع واضحة في هذا التجمع مثل بطن السمين وتل زعر
  14/9/2005الخليج اإلماراتية 

 
   احتفاالً برحيل االحتالللحماسمسيرات جماهيرية 

 حتى خرجت الجماهير الفلسطينية من أحياء مدينة  مساء امس ما إن انتهت صالة المغرب في مساجد غزة
عية غزة من مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان وحي النصر والرمال والصبرة والزيتون وتل الهوا والشجا

والتقت المسيرات الحاشدة التي جابت شوارع غزة، وقُدرت بعشرات اآلالف، في  .والشاطئ والتفاح والدرج
ميدان فلسطين وسط المدينة حيث أعد نشطاء حماس منصةً كبيرة وتقدمت المسيرات القيادة السياسية لحركة 

  .وغيرهم من قيادات الحركةعيد حماس بينها الدكتور محمود الزهار والشيخ إسماعيل هنية والشيخ س
تان وألقى الدكتور الزهار كلمة قال فيها إناستكمال مشوار التحرير االولى : الشعب الفلسطيني تنتظره مهم

وحماية مقدساتنا وإطالق سراح المعتقلين بكّل الوسائل التي يعرفها العالم عنّا وسيبقى سالحنا في أيدينا حتى 
  . على القدس، فهو السالح الطاهر الشريف في جباليا والشجاعية ورفحترتفع راية ال إله إال اهللا

  . إعادة بناء اإلنسان لتقديم نماذج جديدة مؤمنة مثل رجال القسام:إن مهمتنا الثانيةالزهار وقال 
 إن الوحدة الوطنية هدف يجب : وشدد على أن وحدة الشعب الفلسطيني عند حماس هو جزء من عقيدتها، وقال

 سنين خلت فهي مسؤولية ملقاة على ذالحفاظ عليه وسنحافظ عليه مهما كلفنا ذلك مثلما حافظت عليه حماس من
  .الجميع

14/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
 
 
 



 

 7

  اولويات حماس بعد االنسحاب االسرائيلي
الصهيوني عن قطاع غزة، أكّد األستاذ خالد مشعل، أن هناك أولويات تفرضها علينا مرحلة ما بعد االندحار 

 واألولوية .مشيراً إلى أن األولوية األولى هي استكمال تحرير غزة خاصة المعابر والمياه اإلقليمية واألجواء
  .الثانية هي بناء غزة وذلك لتقديم نموذٍج ناجٍح لمرحلة ما بعد تحرير أي جزٍء من أرضنا

غربية وبقية األرض الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه أولوية واألولوية الثالثة هي متابعة المعركة في الضفة ال
 وأضاف أن األولوية الرابعة هي .وتحد خاصة في ظّل نوايا شارون بالنسبة للقدس والجدار والكتل االستيطانية

اية العام، ترتيب البيت الفلسطيني مؤكّداً أنّه ال بد من اإلسراع فيها وأن تتم كما جرى االتفاق مؤخّراً قبل نه
ودعا مشعل الشعب  .االنتخابات التشريعية في وقتها دون أن تتعرض لمزيٍد من المماطلة والتسويفان تجري و

  .الفلسطيني، السيما في قطاع غزة الصامد، إلى أن يتوحدوا أكثر وأن تكون أعينهم على تعزيز الوحدة الوطنية
14/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
  !!!يهاجم حماس بشراسٍة ويحّرض ضّدها ي شاهينأبو عل

أبوعلي شاهين أن المشكلة تكمن في حركة حماس التي تعمل جاهدةً في مسألة في غاية الخطورة، هناك قال 
فساد إداري مقدور عليه ومالي مقدور عليه ولكن الفساد السياسي هو األمر الصعب وحركة حماس تمارس 

خذ القضية الوطنية برمتها ما بين يديها كأنها تحمل وكالة من السماء إلدارة الفساد السياسي وتريد أن تأ
مع العلم أن هذا األمر مغاير لطبيعة التشكيل التنظيمي لحركة حماس : وتابع .مشروعنا السياسي على األرض

خوان والتي هي عبارة عن تشكيل حزبي سياسي على مستوى القطر الفلسطيني كجزء ال يتجزأ من جماعة اإل
المسلمين العالمية ولقد منيت حركة اإلخوان المسلمين بهزائم كثيرة وتراجعات كثيرة في الجزائر وليبيا وتونس 
وحتى في المغرب والسودان وفي الجزيرة العربية وليس أمامها بعد أن نجحت وهذا كان بذكاء بمشاركة نظام 

رايمر بأن تكون عضواً في مجلس الحكم جماعة كرزاي الحكم في كابول وكذلك نجحت في أن تحظى بموافقة ب
  !!.اإلخوان المسلمين العراقية أيضاً اآلن تسعى جاهدة ألخذ دور في مصر

 وأرجع أبوعلي شاهين وضع حماس إلى أنها فقدت الكثير من قيادتها القادرة على ضبط األمور واآلن فإن
ثر يأخذ وينال أصوات أكثر وهذه مسألة نفهم الجميع يجري نحو صندوق االقتراع داخل حماس من يتطرف أك

جيداً أننا سندفع ضريبتها في المزيد من اإلرباكات سواء في هذه االستعراضات التي ما أنزل اهللا بها من 
لم أستطع : كما قال .سلطان والتي هي ليست موجهة إلى االحتالل بل هي موجهة إلى السلطة على حد تعبيره

ليست المسألة :   وتابع.غتيال شخصية فلسطينية في منزلها في المربع األمني األول في البلدأن أتصور أن يتم ا
 بعد وصول السلطة إلى أرض الوطن إلى اليوم 1994بوزير الداخلية وتسيير األجهزة األمنية برمتها، إننا منذ 

ك أن من كان يرقب أنّنا لألسف الشديد لم نحاسب أحد المخطئين الذين استمروا في الخطأ واألخطر من ذل
سنعاقب المخطئ ولم نعاقبه وجد فرصة له لكي يخرج على القانون وسيادة القانون وعلى األمن واألمان 

  .للمواطن
ورداً على سؤاٍل لماذا لم تتم المحاسبة حتى اآلن، أجاب أبوعلي شاهين أن هذه طريقة األخ أبوعمار، مشيراً 

مار ماذا بعد نعم سؤال وجيه، لكن ال تستطيع أنت في ظل التراكمات أن تصل إلى أنّه اآلن ذهب األخ أبو ع
إلى جذور الفعل لن تستطيع أن تقتلعها بسهولة، أيضاً تحتاج إلى وقت لعملية االقتالع، واتفق أنها تحتاج إلى 

  .وقت ولكن ال اتفق أن هذا الوقت إلى ما ال نهاية
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 أكدت علي حقها التمسك بالسالح: الجهاد اإلسالمي
وصف محمد الهندي في مؤتمر صحافي عقده امس علي أراضي : من رائد موسي غزة ـ القدس العربي ـ

مستوطنة نتساريم، المباني التي كانت تستخدم كنسا في المستوطنات بأنها معابد دوالر ، أقيمت علي أرض 
بطريقة استعمارية ومبتذلة ورخيصة، الفتاً إلي أن علي سلفان شالوم، أن منهوبة وبأموال منهوبة، وتوظف 

ودعا الهندي باسم حركة الجهاد اإلسالمي، جماهير الشعب  .يتوقف عن زج الدين في قضية استعمارية واضحة
الفلسطيني إلي مزيد من االلتفاف حول خيار المقاومة وسالحها ، ألن غزة هي الخطوة األولي في طريق 

 .لف ميل األ
وفي معرض رده علي موقف الحركة من االنتخابات التشريعية القادمة، قال الهندي، الموقف ال يزال غامضاً، 
وإسرائيل ال تزال تتحكم في المعابر والمطار والبحر، ولن نعتبر أن االحتالل زال إال بزواله عن كل مناطقنا، 

ارك في االنتخابات التشريعية المقبلة، مضيفاً هذا موقف وانطالقاً من ذلك فان حركة الجهاد اإلسالمي لن تش
نهائي وحاسم، فاالنتخابات السابقة جرت وفقا لمرجعية أوسلو القانونية، وال زالت هذه المرجعية قائمة حتي 

 . بمعني أن االنتخابات المقبلة ستستند إلي نفس المرجعية، ولذلك نرفض المشاركة في االنتخابات المقبلة،اآلن
يما يخص موقف الحركة من التهدئة، قال القيادي في الحركة الشيخ نافذ عزام نحن في حركة الجهاد وف

اإلسالمي قدرنا مصلحة شعبنا في هذه الهدنة وأكدنا علي أهمية ان تكون تبادلية، والحديث عن هدنة مرة 
يد، نظراً للتصعيد اإلسرائيلي أخري بعد انتهاء هذه الفترة سيكون مختلفا تماماً، يجب ان يكون هناك تصور جد

ضد شعبنا وتكثيف االستيطان في الضفة واالستمرار في بناء الجدار في الضفة، والعمل علي تهويد القدس، 
ودعت سرايا القدس فصائل المقاومة للحفاظ علي  .هذه أمور ستوضع علي الطاولة، بعد نهاية الهدنة هذا العام

مازالت في بدايتها، والعدو ما زال يمارس حربه اإلجرامية واإلرهابية قدسية وطهارة سالحها، ألن المعركة 
 .المنظمة في الضفة الغربية والقدس

14/9/2005القدس العربي   
 

  القدومي يحذر من مناورة إسرائيلية البتالع الضفة
لي امس تونس ـ قنا ـ اعرب السيد فاروق القدومي عن خشيته من ان يكون انسحاب قوات االحتالل االسرائي

من قطاع غزة وتفكيك المستوطنات هو مناورة سياسية تستهدف من ورائها الحكومة االسرائيلية ابتالع الضفة 
ونبه الى ان فرحة الشعب الفلسطيني لن تكتمل بتحرير غزة اال بعد االفراج عن كافة االسرى ‚ الغربية

ود والمعابر البرية والبحرية والجوية والمعتقلين في سجون االحتالل وسيطرة الشعب الفلسطيني على الحد
وتحرير بقية االراضي الفلسطينية وتفكيك المستوطنات في الضفة الغربية والقدس وازالة جدار الفصل 

واعرب عن اعتقاده بأن الوقت قد حان ‚ العنصري واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف
 الجبار الحكومة االسرائيلية على العودة ،الرباعية تحركا جادا وفاعال وملزماليتحرك المجتمع الدولي واللجنة 

  .الى طاولة المفاوضات لتنفيذ ما تم االتفاق عليه دوليا
14/9/2005الوطن القطرية   

 
  قادة شهداء األقصى يؤكدون تمسكهم بسالح المقاومة

 علي وشددتالمقاومة حتى دحر االحتالل،  على استمرار العمليات االستشهادية وكتائب شهداء االقصى تأكد
رفض الكتائب نزع سالح المقاومة الفلسطينية انطالقاً من انه سالح لم يوجه إال لصدر العدو الصهيوني الذي 

  .ذاق الويالت من سالح المقاومة، ولم ينسحب إال تحت وطأة نيران هذا السالح الشريف
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   مخيمات لبنان الفلسطيني الداخلي فيالحوار
اكدت مصادر فلسطينية ان المساعي التي انطلقت قبل اشهر بين القوى والفصائل : خالد الغربي: داصي

الفلسطينية الموجودة في لبنان من اجل التوصل الى صيغة تمثيلية او مرجعية فلسطينية موحدة على الساحة 
ون االتفاق على اي صيغة من الصيغ التي طرحت إليجاد مرجعية اللبنانية تصطدم بسلسلة عقبات تحول د

موحدة، وخصوصاً ان ثمة تباينات واضحة بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعمودها االساسي حركة 
فتح من جهة، وتحالف الفصائل الفلسطينية االطار المعارض التي تشكل حركة حماس االساس فيه من جهة 

المصادر الفلسطينية ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة جمود على الصعد كافة، باستثناء لذلك تتوقع  .اخرى
الملف األمني المتصل بالمخيمات الفلسطينية ومعالجة اإلشكاالت التي قد تحصل، في حين ان ملف الحوار 

ن حركة حماس وترى مصادر قريبة م.الفلسطيني  الفلسطيني، والفلسطيني  اللبناني، قد وضع في إجازة اآلن
ان المالحظ حتى اآلن وجود مماطلة وتسويف في مسألة تفعيل إطار منظمة التحرير الهدف منهما اقصاء 

  .شريحة واسعة عن المشاركة في القرار السياسي الفلسطيني
14/9/2005الشرق األوسط   

  استشهاد فلسطيني في الخليل
وكان الشهيد قـد اصـيب      .  الخليل مساء امس    برصاص جنود االحتالل في مدينة     6استشهد فلسطيني واصيب    

عندما فتح جنود االحتالل النار على جموع المتظاهرين في قرية تفوح غرب الخليل، حسبما اوضح مصدر في                 
  )اف ب.(مستشفى االهلي في المدينة

  14/9/2005الغد األردنية 
  

   فلسطينياً في انفجار أجسام مشبوهة12إصابة 
 من أهالي مناطق شمال قطاع غزة، جراء انفجار أجسام مشبوهة من مخلفـات               فلسطينياً 12أصيب مساء أمس    

  . المستوطنين وجيش االحتالل في ما كان يعرف بمستوطنات نيسانيت، وإيلي سيناي،ودوغيت
  14/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  الخليلفي هدم منزل في القدس واالستيالء على منزل 

سلطات االحتالل في مدينة القدس المحتلة، بناية سكنية في حـي العيـساوية              هدمت   :رومل شحرور السويطي  
وإدعت سلطات االحتالل ان امرا اداريا صدر بهدم هذه البناية بزعم ان            . بشرقي المدينة، بحجة عدم ترخيصها    

لـسطيني  كما استولت على منزل رئيس جمعية الهالل االحمر الف         !بهذا المكان يمس بالمناظر الطبيعية    ا  تشييده
واعتقلت قوات االحتالل خمسة مواطنين في قرية عالر القريبة من مدينة            .في الخليل واحتجزت عائلته بداخله    

  .طولكرم
  13/9/2005 48عرب 

  
  مواجهات بعد هدم منازل في إحدى قرى النقب المحتل

 في قرية أم قيمان،      بتنفيذ عمليات هدٍم بيوتٍ    13/9ذكرت مصادر فلسطينية أن سلطات االحتالل، بدأت صباح         
وقالت المصادر إن مواجهاٍت دارت بين قوات االحتالل        . غير المعترف بها، في منطقة اللقية في النقب المحتل        

  .وأهالي القرية الذين تصدوا لعملية الهدم
  14/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  طنون سمموا األراضي قبل االنسحابالمستو
رير حقوقي فلسطيني أن جيش االحتالل والمـستوطنين قـاموا بتـسميم األراضـي              كشف تق :   سامر خويرة 

الزراعية في مستوطنات قطاع غزة قبل االندحار منها، مشيرا إلى قيام بعض المـستوطنين بحقـن وتـسميم                  
 دفيئة زراعية في مناطق المـستوطنات       400األراضي الزراعية كي ال تتم االستفادة منها، وال سيما أن هناك            

  .انت تدر أرباحا طائلة على المستوطنينك
 14/9/2005البيان 

  
  فلسطينيون يبحثون عن اي شيء له قيمة

 قام فلسطينيون شديدو الحاجة الى الدخل امس بالتنقيب وسط انقاض المستوطنات للبحث عن               : رويترز -غزة  
الشـخاص المطـارق    وحمـل هـؤالء ا     .اي شيء له قيمة وراوغوا قوات االمن التي هرعت العادة النظـام           

والمناشير ومعدات لقطع االسالك وبحثوا وسط اكوام الخرسانة واالنقاض عن اشياء مثـل اسـالك النحـاس                 
قال ايمن صبح المزارع السابق اننا نحصل على دخل ونـساهم             و  .وانابيب البالستيك وقطع االلومنيوم والحديد    
 واالن هم يعيدون    38يون سرقوا هذه االرض على مدى       االسرائيل...في الحفاظ على نظافة البيئة وهذا ليس نهبا       

وهو يحمل انابيب ري بالستيكية على عربته هل تعتقد انني مسرور بفعل            آخر  وقال   .انها ملك لنا  ...االرض لنا 
ان كل حمولة لعربة    آخرون  يقول فلسطينيون   و. انني اريد ان احصل على بعض الرزق الطعام أطفالي        .. ذلك

 مليون نسمة عاطلين عـن العمـل        1ر4 ومعظم سكان غزة الذين يبلغ عددهم        .  شيكال 40يمكن ان تدر نحو     
ل يعموعادة ما يكون لالسر الكبيرة      . ويعيشون تحت مستوى الفقر الذي حددته االمم المتحدة بدوالرين في اليوم          

ن اجل ان احصل    وانا هنا رغما عني م    .. قال ابو سلطان ال يوجد ما يؤكل في منزلي         و .واحد يكافح العاشتهم  
 حتى وال حبـة     بيتيخذك معي الى المنزل لترى انه ال يوجد شيء في           آواستطيع ان   ... شيكل 30 او   20على  

  .بندورة واحدة
  14/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  مسجد السقا ظل شامخاً: غزة

 على الـرغم مـن      شامخاً) المغراقة( غير بعيد عن مستوطنة نتساريم السابقة، يقف مسجد السقا           :محمد الطاهر 
يـستوقف   .مئات القذائف وآالف طلقات الرصاص التي وجهتها قوات االحتالل عليه على مدى عدة سـنوات              

المسجد الصغير المتوجهين نحو ما كان يوماً مستوطنة نتساريم، وعلى الرغم من الدمار الذي لحق به، بقيـت                  
مسجد كان مدمراً بالكامل وال يصلح للصالة، وقام        مئذنة المسجد شامخة، ويشير رئيس بلدية المغراقة الى أن ال         

  .شبابنا بتنظيفه وإزالة الركام وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية التخاذ قرار بشأنه
  14/9/2005المستقبل اللبنانية 

  
  أي حول آخر المستجدات على الساحةاستطالع للر

اخلية علـى الـساحة الفلـسطينية، أن مـا           أظهر استطالع للرأي، حول آخر المستجدات السياسية الد        : وفـا
من الجمهور في الضفة، يفضلون النضال السلمي على العسكري في حال حدوث انتفاضة ثالثة،              % 43,9نسبته

وبينت نتائج االستطالع، الذي أجرته الهيئة العامة لالستعالمات، أن          .لصالح النضال العسكري  % 32,7مقابل  
 أيـدوا النـضال     34,9النضال العـسكري، مقابـل      % 55,9أيد ما نسبته    النسبة كانت مخالفة في غزة، حيث       

وفيما يتعلق بموضوع سحب السالح من جميع التنظيمات والمجموعات واألفراد في القطاع واإلبقـاء              . السلمي
من القطاع تأييدهم لـذلك، مقابـل       % 54بعد االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من غزة، أبدى         على سالح السلطة،  
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ورداً على سؤال إذا ما كان حصول الالجئين في دول الشتات على جوازات سفر لتسهيل               . ن الضفة م% 47,2
من المستطلعة آراؤهم في القطـاع،      % 50,6أمور حياتهم سينقص من حقهم في العودة أو التعويض، فقد رأى            

مـن  % 42,4من الصفة، وعارض هـذا الـرأي        % 42,7أن حصولهم على الجواز سيفقدهم حقوقهم، مقابل        
وفيما يتعلق بما إذا كان حصولهم على جوازات سـفر مـن الـدول التـي                 .من الضفة % 40,8القطاع مقابل   

مـن  % 51,5من القطاع أن ذلك ممكن، مقابـل        % 62,9يقطنوها سيسهل حياتهم ويعزز إمكاناتهم، فقد رأى        
ئية مكونـة مـن     وشمل االستطالع عينة عـشوا     .من الضفة % 31,7من القطاع و  % 28,9الضفة، وعارضه   

 فـي محافظـات     1034 في محافظات غـزة، و     724 عاماً، منهم    18 شخصاً، ممن تزيد أعمارهم عن       1758
الضفة، ووزعت العينة على كافة محافظات الوطن من مدن وقرى ومخيمات، ومختلف المـستويات العلميـة                

  .والمهنية والفئات العمرية
  13/9/2005الحياة الجديدة 

  
  ر األهم في االنتخابات التشريعيةاالعتبا.. استطالع 

ي، أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمـسحية،  أنـه عنـد التـصويت               راأظهر استطالع جديد لل   
، ثم اسـم   %)24(لألحزاب والحركات في االنتخابات التشريعية، االعتبار األول هو القدرة على محاربة الفساد             

، ثم القدرة على التوصل التفاق      %)15(لى تحسين الوضع االقتصادي     ، ثم القدرة ع   %)19(الحزب أو الحركة    
، ثـم  %)8(، ثم على فرض النظام والقانون %)10(، ثم القدرة على الحفاظ على الوحدة الوطنية        %)14(سالم  

وأشـار   %).4(، وأخيراً ضـمان اسـتمرار االنتفاضـة         %)6(ضمان حماية حقوق الالجئين في المفاوضات       
  )لفتح% 37مقابل % 46(أن حماس هي األقدر على محاربة الفساد االستطالع إلى 

  13/9/2005أمان 
  

  ثغرة الجدار بين القطاع ومصر صارت متنفساً وبوابة تجارية
 تحولت ثغرة في الجدار الفاصل الذي اقامته اسرائيل بين قطاع غـزة ومـصر الـى متـنفس                   :فتحي صباح 

ي الحدود، والتئام شمل العائالت، وعودة الغياب بعد سنين طويلـة           للفلسطينيين وبوابة للتجارة الحرة على جانب     
وانطلق كثيرون من الفلسطينيين الشباب والفتية والكبار والصغار مساء اول من امس وهـي اول                 .من الغربة 

ليلة قضاها الفلسطينيون في القطاع بال احتالل، الى المدينة المصرية الهادئة فقضوا سـهرتهم علـى شـاطئها                  
كما تحولت الفتحة الى ما يشبه المعبر التجاري في منطقة سـوق حـرة               .هم من فضل العودة في الصباح     ومن

 لكن الشيء االهـم مـن ذلـك أن          . فأسعار السلع في مدينة رفح المصرية اقل بكثير منها في رفح الفلسطينية           
غرة مـن دون حاجـة الـى        العالقين في الجانب المصري من معبر رفح عادوا جميعا الى القطاع من خالل الث             

كما أن بعض النازحيين والممنوعين من العودة الى القطـاع بقـرار             .سلطات االحتالل او ختم جوازات السفر     
  .اسرائيلي تمكنوا من العودة الى القطاع

  14/9/2005الحياة 
  

  طينيون يتبرعون لضحايا كاتريناالالجئون الفلس
وقال رئيس مكتب الرئاسـة      دوالر لمتضرري إعصار كاترينا   تبرع الالجئون الفلسطينيون أمس بعشرة آالف       

الفلسطينية رفيق الحسيني خالل مؤتمر صحافي مشترك مع القنصل األميركي العام في القدس جيـك وولـس                 
عقب تسليمه شيكاً بالمبلغ إن هذه المساعدة المتواضعة تعبر عن تضامن الالجئين الفلـسطينيين مـع منكـوبي               

وقال مسؤول   .ر الشعب األميركي مع الشعب الفلسطيني في محنه من االحتالل واللجوء          اإلعصار كما كان يشع   
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لقد جمعنا المبلغ من أبناء الالجئـين ونتمنـى         : اللجان الشعبية للمخيمات في األراضي الفلسطينية جهاد طملية       
العودة إلى منـازلهم    لالجئي اإلعصار العودة إلى منازلهم بأقرب وقت ممكن كما يتمنى الالجئون الفلسطينيون             

إننا باسم الشعب األميركي واإلدارة األميركية نشكر الشعب الفلسطيني على          : أما وولس فقال   .منذ خمسين عاما  
  . هذه المساعدة التي تعبر عن الصداقة بين الشعبين

 14/9/2005البيان 
  
 رجان شبابي احتفاالً بانتصار غزةمه

ني، مهرجانا شبابيا، احتفاال باالندحار اإلسرائيلي عن قطاع غزة، أقام اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطي
ألقى حب اهللا كلمة، هنأ فيها الفلسطينيين  و.برعاية النائب حسن حب اهللا، وبحضور فاعليات اجتماعية وتربوية

 من عبدالرحودعا . باندحار قوات االحتالل معتبرا ان االنسحاب جاء بفعل نضال وتضحيات الشعب الفلسطيني
البزري في كلمته الى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة استحقاقات ما بعد االنسحاب، مؤكدا مواصلة 
  . الجهود لعقد اللقاء الوطني اللبناني الفلسطيني بهدف حماية الوجود السياسي واالجتماعي للفلسطينيين في لبنان

  14/9/2005السفير  
  

  في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال
 عاما على مجزرة صبرا وشاتيال، وبرعاية وزير العمل طراد حماده، دعت لجنـة كـي ال                 23ناسبة مرور   لم

 ايطاليا، صحيفة السفير، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، وهيئة تنـسيق             –ننسى صبرا وشاتيال    
 ناشطا من الواليات المتحدة وفرنسا      350الجمعيات العامة في التجمعات الفلسطينية في لبنان، الى المشاركة مع           

ووزعت اللجنة جدوال تـضمن لقـاءات اليـوم مـع التنظيمـات             . وايطاليا والمانيا في احياء ذكرى المجزرة     
وفي برنامج الغد لقاءات مع رئيس بلدية       .  يليها اجتماع مع شفيق الحوت     ،الفلسطينية وناشر السفير طالل سلمان    

ويفتتح المشاركون بعد غد معرضا للصور عن حياة        .  مع سلطان ابو العينين    صيدا فزيارة سجن الخيام واجتماع    
  . ابناء المخيمات، على ان تختتم النشاطات السبت باجتماع مع نبيه بري وزيارة الى مخيم برج البراجنة

  14/9/2005النهار اللبنانية 
  

  وفد األميركية ـ العربية ضد التمييز يتفقّد مخيم الجليل
وضـم  . للجنة األميركية ـ العربية ضد التمييز مخيم الجليل لالجئين الفلسطينيين في بعلبك أمس زار وفد من ا

الوفد ممثلين للوفود األميركية وااليطالية واأللمانية، المشاركين في نشاطات كي ال ننـسى، مجـازر صـبرا                 
وجرى عـرض   . مود الواكد والتقى أعضاء الوفد اللجنة الشعبية في المخيم بحضور رئيس اللجنة مح           .وشاتيال

مفصل لألوضاع اإلنسانية واالجتماعية والتربوية في المخيم، وجرى استطالع بين المواطنين لخارطة الطريق             
ثم جال الوفد في أزقة المخيم حيث التقى عدداً من سكانه، مستفسراً عـن األوضـاع اإلنـسانية                   .وحق العودة 
  .والحياتية

  14/9/2005المستقبل اللبنانية 
  
   دائرة انتخابية12 قائمة يتنافسون في44 يمثلون ون رشحم

دائرة انتخابية فـي محافظـة      12 مقعدا في    116 قائمة على    44 مرشحاً موزعين على     356 يتنافس   : طولكرم
طولكرم، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من االنتخابات المحلية المقرر إجراؤها في التاسـع والعـشرين مـن                  

  .الشهر الجاري
  14/9/2005يام الفلسطينية األ
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  األثير الفلسطيني يتوحد من رفح إلى جنين
من رفح إلى جنين، توحد أثير اإلذاعات المحلية الفلسطينية احتفاء بتحرر قطاع غزة وجالء قـوات اإلحـتالل                  

 أيلول، في بث موحد نظمته شبكة أمـين         12 إذاعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، يوم         16فقد انضمت   . عنه
وعلى مدار عشر ساعات اسـتمع الجمهـور         . انترنيوز لتغطية وقائع احتفاالت قطاع غزة بالحرية       -اإلعالمية

  .الفلسطيني إلى مسؤولين سياسيين
  13/9/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
  الحركة اإلسالمية تحذر من االعتداء على المقدسات اإلسالمية

 حكومة االحتالل مسؤولية أي اعتداء قد يقع على المساجد والمراكـز            48حملت الحركة اإلسالمية في اراضي    
وقالت المؤسسة فـي بيـان صـادر عنهـا إن            . أو في مدينة القدس المحتلة     48الدينية اإلسالمية في أراضي     

المؤسسة الصهيونية هي المسؤول الوحيد عن أي اعتداء قد يقع على أرواحنا وأجسادنا أو علـى المقدسـات،                  
 ومدينة القـدس المحتلـة علـى        48 األهالي في أراضي     ،وحثت الحركة في بيانها    .المسجد األقصى خصوصاً  

مواصلة شد الرحال إلى المسجد األقصى األسير، وعدم التخلي عنه في هذه المرحلة الحرجة، مطالبةً بضرورة                
بادة ممن بـاتوا يفركـون      تفعيل لجان الحراسة المحلية على مدار الساعة لحماية المؤسسات العامة وأماكن الع           

  .أيديهم وقد سال لعابهم لهذه الفرصة التي ال تعوض في نظرهم
  14/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  مركز حق العودة ينظم ندوة سياسية في نابلس

نظم مركز حق العودة وشؤون الالجئين الثقافي في مدينة نابلس ندوة سياسية في جامعة النجاح الوطنية بعنوان                 
أسباب ونتائج، شارك فيها عضو القيادة السياسية لحركة حماس الدكتور محمد غـزال،             .. االنسحاب الصهيوني 

والدكتور رائد نعيرات، والقيادي البارز في حركة فتح يوسف حرب، وحضرها حشد غفيـر مـن المهتمـين                  
حقيق االندحار الصهيوني عن    محمد غزال في كلمته على دور المقاومة في ت        . وأكد د  .والباحثين وطلبة الجامعة  

من جانبه اعتبر الدكتور رائد نعيرات في كلمته أن االنسحاب الصهيوني من قطاع غزة تم بفعـل                 .قطاع غزة، 
إن من اكبر التحديات    : وقال. ضربات المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني وليس كرماً من االحتالل الصهيوني         

 القادمة هو بناء اقتصاد فلسطيني لتشغيل آالف العمال الـذين كـانوا   التي تواجه السلطة الفلسطينية في المرحلة 
من جهته أكد يوسف حرب على دور المقاومة والصمود كسبب          . يعتمدون على المستوطنات في مصدر رزقهم     

رئيسي لالنسحاب الصهيوني، معتبراً أن الظروف الدولية والضغوط األمريكية سـاعدت فـي تحقيـق هـذا                 
رب على أن قوى المقاومة الفلسطينية على اختالف ألوانها هي صاحبة هذا االنتـصار فـي     وأكد ح . االنسحاب

داعيا في ذات الوقت إلى عدم المبالغة في االحتفاالت خاصـة وأن وسـائل    غزة ومن حقها بالتالي االحتفال به 
  .تاللاإلعالم الصهيونية والعالمية تحاول تصوير الشعب الفلسطيني وكأنه أصبح غير خاضع لالح

  14/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  ارينيوس ينكر اتهامات تأجير وبيع االراضي
بدأت محكمة العدل العليا االردنية امس النظر في الدعوى التي رفعهـا ارينيـوس االول ضـد                 :  نبيل غيشان 

وى التي تقـدم بهـا      وتليت في الجلسة الئحة الدع    . المجمع االرثوذكسي والحكومة االردنية للطعن بقرار عزله      
وكيل البطريرك المعزول واللوائح الجوابية من المجمع المقدس والحكومة االردنية، وارجأت المحكمة البت في              
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الطعن المقدم بوكيل المجمع وطلب وكيل الدفاع االستماع الى شهادة عدد من المحامين الفلسطينيين الى حـين                 
 الوقائع التي اوردتها النيابـة العامـة        ،ل من خالل محامي الدفاع    وانكر البطريرك المعزو   .تقديم مرافعة الدفاع  

  .والمجمع المقدس والمتضمن بيع وتأجير اراض تابعة للكنيسة
  14/9/2005الحياة 

  
 و التشيلية توقعان اتفاقية توأمةرام اهللا ومقاطعة فلبريس

رام اهللا والبيرة اتفاقية توأمة، وقعت محافظة رام اهللا ومقاطعة فلبريسو التشيلية، اليوم، في مقر محافظة 
ووقع االتفاقية عن محافظة رام اهللا  .سيجري بموجبها تبادل الخبرات التعليمية والثقافية والمالية والسياحية

والبيرة المحافظ مصطفى عيسى أبو فراس، وعن مقاطعة فلبريسو، حاكمها لويس ألبرتو، بحضور وفد كبير 
بو فراس، أن االتفاقية ستسهم في تطوير محافظة رام اهللا والبيرة، وتعزز وأكد أ .من المسؤولين التشيليين

التعاون في المجاالت السياحية والتعليمية والثقافية، مضيفاً لقد تلقينا وعوداً من األصدقاء التشيليين بمساعدة 
 .2002محافظة رام اهللا على النهوض بعد تدميرها في االجتياح األخير عام 

  14/9/2005الفلسطينية وفا وكالة االنباء 
  

 توقفت هجرة الفلسطينيين في القدس :معهد اسرائيلي
، الى انه بعد عام من الهجرة المكثفة للفلسطينيين الذين "معهد القدس البحاث اسرائيل"اشارت معطيات نشرها 

ستطالع ويتضح من ا .يحملون هويات زرقاء ويقطنون وراء جدار الفصل الى المدينة توقفت هذه الهجرة
ان كل من  عائلة مقدسية تسكن في القرى واالحياء المجاورة للقدس، 500اجراه المعهد المذكور في اوساط 

واحد . اقام منزال خلف مسار جدار الفصل ولديه عقارات وامالك هناك، لم يعد يرغب بالهجرة الى القدس
يد لهذه العائالت بالخدمات التي تقدمها المدن االثباتات التي يعرضها المعهد على ذلك هو حقيقة االرتباط المتزا

واعربوا في المعهد المذكور عن اعتقادهم بان توسيع مسار جدار  .الفلسطينية المجاورة مثل بيت لحم ورام اهللا
الفصل وضمه لمعاليه ادوميم لن يؤدي بالضرورة الى شطر الضفة الغربية لقسمين، ويزعمون بان امتداد 

طقة لن يؤدي الى فصل جنوب الضفة عن شمالها ويرتكزون بتعليل ذلك على المواصالت الجدار الى تلك المن
في العهد الحديث التي ترتكز على شبكة شوارع حديثة ومريحة، ويقولون بان الشارع االلتفافي حول الجدار 

 .سيوفر االرتباط المالئم بين المنطقتين
  14/9/2005القدس الفلسطينية 

  
  حماس تحذر من تداعيات تدهور صحة األسير يحيى السنوار

حذّرت حركة حماس من تداعيات تدهور الحالة الصحية التي وصفتها بالحرجة، والتي يمر بها القائد القـسامي                 
األسيريحيى السنوار، حيث أثّرت جلطة دماغية أصابته على حواسه السمعية والبصرية جراء اإلهمال الطبـي               

 سلطات االحتالل لإلفـراج     ،ودعت حماس في بيان صادر عنها      .بل مصلحة السجون الصهيونية   المتعمد من ق  
العاجل عن األسير السنوار، محملةً إياها المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد يتعرض لـه األسـير المجاهـد،                   

ة األسرى المرضى   وحثت المؤسسات الحقوقية واإلنسانية للقيام بواجبها تجاه قضية األسرى والمعتقلين، وخاص          
وأكد البيان على ضرورة فضح سياسة اإلهمال الطبي المتعمد والمستمر من            .والمعزولين واألشبال واألسيرات  

  .قبل إدارة السجون الصهيونية للحاالت المرضية المستعصية، وافتقار األسرى للظروف الصحية المطلوبة
  14/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  تلموند يتعرضن لعقوبات استفزازية سجن  في األسيرات

  أكد نادي األسير الفلسطيني أن األسيرات الفلسطينيات في سجن تلموند يتعرضـن              :رومل شحرور السويطي  
وأكد محامي نادي األسـير     . لعقوبات استفزازات دائمة وإجراءات انتقامية جماعية قاسية على يد إدارة السجن          

د من األسيرات في السجن، أن شرطة المعتقل والـسجانات يقومـون دائمـاً              في بيان صحفي له بعد لقائه بعد      
وتحدثت األسيرات، عن وجود حشرات داخل الطعام وانتشار الفئران          .باستفزاز األسيرات، وتوجيه الشتائم لهن    

في غرف األسيرات، موضحاً أن إدارة السجن تفرض عقوبات عليهن ألتفه األسباب، كالعقاب فـي زنـازين                 
وأوضحت األسيرة يسرى محمود عبدو من نـابلس،   .ادية، وفرض غرامات مالية، والمنع من زيارة األهل انفر

أن األسيرات يتعرضن للتفتيش العاري المذل، خالل خروجهن إلى المحاكم أو من قسم إلى آخر، مشيرةً إلى أن              
  .إدارة السجن تتعمد معاقبة األسيرات بشكل جماعي

  13/9/2005 48عرب 
  

   قدمه سبعة أسرى أنهوا ثلثي محكوميتهمفستئنارفض ا
ذكرت مصادر األسرى في سجن النقب أن المحكمة العسكرية الصهيونية رفضت خالل األيام القليلة الماضـية                
سبعة طلبات لالستئناف من قبل أسرى أنهوا ثلثي مدة محكوميتهم، بينما قامت بتأجيل النظر في طلـب أسـير                   

وأضاف أن المحكمة العسكرية التي عقدت لهذا الشأن ضمت عـددا          .ي ألسير آخر  ثامن وتخفيض الحكم اإلدار   
من ضباط المخابرات الذين قدموا أقصى توصياتهم من أجل عدم اإلفراج عن األسرى المستأنفين وكذلك عـدم                 

وأكدت المصادر أن قرار الرفض جاء بعد ادعاء قاضي المحكمة بوجود معلومات مؤكدة             . التخفيض ألي منهم  
لديه بأن هؤالء األسرى الزالت لديهم النية واإلرادة بإعادة نشاطهم ضمن فصائل المقاومة التي ينتمون إليهـا                 

  .بعد اإلفراج عنهم
  14/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ئيلية تقتحم سجن عسقالن المركزيقوة إسرا

مى بفرقة نحشون اقتحمت سجن عـسقالن       أكد نادي األسير الفلسطيني، اليوم، أن قوة إسرائيلية خاصة مما تس          
 أسير فلسطيني، بحجة منع األسرى من االحتفال باالنسحاب اإلسرائيلي من قطـاع             800المركزي، الذي يضم    

وأوضح النادي في بيان صحفي أن اقتحام هذه القوة االستفزازي يوم أمس، أدى إلـى االسـتيالء علـى                   . غزة
وقال األسرى في اتـصال مـع نـادي         .  غرفهم بطريقة وحشية   محتويات وأغراض المعتقلين وقلب محتويات    

األسير، إن إدارة سجن عسقالن، فرضت عقوبات جماعية على األسرى بمنعهم من الخـروج إلـى الـساحة                  
وبين األسرى أنهم على إثر ذلك، أعلنوا اإلضراب عن الطعام ليوم واحد احتجاجاً على هـذا                 .وزيارة الغرف 

وهدد األسـرى   . ادف إلى افتعال أزمة مع المعتقلين، والذي وصف بالطريقة الهمجية         اإلجراء غير المبرر واله   
إضراب مفتوح عن الطعام في حالة استمرار العقوبات واالستفزازات بحقهم، مناشدين كافة الهيئات الحقوقيـة               ب

  .واإلنسانية التدخل لوضع حد لمثل هذه التصرفات المنافية لكل مبادئ حقوق اإلنسان
  14/9/2005النباء الفلسطينية وفا وكالة ا

 
  ن انتهاء مسؤولية اسرائيل عن غزةشارون يعل

هـذا مـضمون    . انتهت المسؤولية االسرائيلية عن غـزة     :  اسعد تلحمي  ،الناصرة 14/9/2005الحياة  نشرت  
به الذي  الرسالة التي يحملها شارون الى عدد من زعماء العالم الذين يلتقيهم في نيويورك ليضيف اليها في خطا                

سيلقيه مساء غد على المنصة الدولية ان اسرائيل تواصل البناء في التكتالت االستيطانية في القـدس والـضفة                  
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كما سيعلن ان الـسلطة      .طار أي تسوية مستقبلية للصراع    إالغربية والتي ستبقى تحت السيطرة االسرائيلية في        
وأضافت هذه  . فرصة والتقدم نحو تطبيق خريطة الطريق     الفلسطينية تتحمل اآلن المسؤولية ليطالبها باستغالل ال      

   .سيؤكد ان قضية القدس ليست موضوع تفاوض باعتبارها عاصمة اسرائيل االبديةشارون األوساط ان 
وذكـرت  . وعاودت الصحف العبرية الحديث عن ان شارون سيقطف ثمار االنسحاب بلقاءاته زعمـاء العـالم           

موساد دغان ليؤكد لبوش األهمية القصوى التي توليهـا اسـرائيل           المعاريف ان شارون اصطحب معه رئيس       
للملف النووي االيراني ورفضها نية روسيا والصين اجهاض محاولة طرح هذا الملف في مجلس األمن وهـذا                 

وأضافت الصحيفة ان شارون سيطالب ايضاً بمواصلة الـضغط االميركـي           . يبعث على قلق اسرائيلي حقيقي    
من جهته قـال موفـاز امـس ان الحكومـة            .ة ومطالبة لبنان بانتشار جيشه على الحدود      والدولي على سوري  

 وسنعمل من أجل تعزيـز      :االسرائيلية تسعى اآلن لتوظيف موارد لتطوير الكتل االستيطانية في الضفة الغربية          
ت تنتظره مـع    الى ذلك، نقلت الصحف العبرية عن حاشية شالوم ان لقاءا          .ر المستوطنين باألمان  اشعإاألمن و 

عدد من نظرائه من باكستان والمغرب وتونس وغيرها من دول اسالمية وعربية ال تقيم عالقات ديبلوماسـية                 
  .مع اسرائيل

ـ مـا   الناصـرة    مـن    برهوم جرايسي  نقالً عن مراسلها   14/9/2005الغد األردنية   وذكرت   مـصادر  ال هقالت
يل عن غزة دون ان يعلـن نهايـة احـتالل القطـاع،             ان شارون سيعلن انتهاء مسؤولية اسرائ     من  سرائيلية  اال

مستجيبا بذلك لتحذير قسم االستشارة القانونية في وزارة الخارجية عدم االعالن عن انتهاء االحتالل طالمـا ان                 
وقال القسم القانوني للوزارة انه عنـد        .اسرائيل تسيطر على كافة المعابر ومصادر المياه واألجواء في القطاع         

مع الفلسطينيين في هذا المجال فإن اسرائيل لن تكون رابحة، لذلك تم التوصل الى صيغة وسـطية                 أي مواجهة   
  .وهي انتهاء المسؤولية االسرائيلية عن القطاع

وقالت مصادر اسرائيلية إن شارون سيمضي في الواليات المتحدة ستة ايام، وسيلتقي خاللها مع اصدقائه الذين                
مصادر ان شارون سيجند االموال لخوض معركته االنتخابيـة         ال الليكود، وقدرت    يمولون حمالته االنتخابية في   

  . على رئاسة الليكود امام نتنياهو
  

 س األمن قريباًإسرائيل تطمح لعضوية مجل
صرح مندوب إسرائيل في األمم المتحدة دان غيلرمان في حديث إلى التلفزيون االسرائيلي العام أمس، أن 

ال شيء يستحيل على إسرائيل : وقال. تتطلع لتكون قريباً عضواً في مجلس األمن الدوليبإمكان إسرائيل أن 
 :وقال. بعد اليوم، فهي بلد عادي ككل البلدان، ولن ننتظر نصف قرن آخر لنصبح عضواً في مجلس االمن

ا الموضوع سيقدم شروحات حول هذ... أعتقد أن شارون يأتي إلى نيويورك بشعور من الفخر ببالده وبسياسته
 175وسيحاول استنفار المجتمع الدولي ضد اإلرهاب، وأعتقد أنه سينقل رسالة مهمة جداً إلى القادة ال

 )أ ف ب. (المجتمعين في مقر األمم المتحدة
  14/9/2005السفير 

  
  شارون وبوشبين محادثات 

ربعاء، في مركز محادثـات     قالت مصادر إسرائيلية أن مستقبل غزة تحت السلطة الفلسطينية سيكون اليوم، األ           
وقالت أن شارون سيشارك اليـوم فـي         .شارون، وبوش، على هامش إجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة        

ونسبت مصادر في حاشـية      .المناقشات اإلفتتاحية للجمعية، وفي مناقشة تطوير الديمقراطية التي يتوالها بوش         
يها اآلن كامل السيطرة على األرض والشعب، وأن العالم ينتظر          شارون إلى بوش قوله أن السلطة الفلسطينية لد       

   . عاما38ًليرى ماذا ستفعل بعد إنتظار دام 
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وفي لهجة تبعث على السخرية واإلشمئزاز في آن، أضاف أنه بعد تنفيذ فك اإلرتباط تلقى الفلسطينيون دراجة                 
ادر عنه قوله أيضاً أنه يوجد للفلسطينيين كل        ونقلت المص  !هوائية بدون دواليب مساندة وعليهم قيادتها لوحدهم      
  !عناصر الدولة المستقلة بدون صفة الدولة الرسمية

  14/9/2005 48عرب 
  

  ن لالجتماع بشارون في نيويوركقادة العالم يتهافتو
زعم مساعدو شارون امس ان معظم قادة دول العـالم المـشاركين فـي احتفـاالت         :  الترجمة ،جوزيف حرب 
 لقيام االمم المتحدة قد اغرقوا مكاتبه بالطلبات لالجتماع بـه لتهنئتـه بنجـاح خطتـه     60ة الـ   الذكرى السنوي 

  . التاريخية لالنسحاب من غزة واشاروا الى انه من المستحيل على شارون تلبية جميع هذه الطلبات
  14/9/2005عكاظ 

  
  تطبيع أندونيسي

  !منهم وزير الخارجية األندونيسيضمن  أن شالوم قد أجرى عدة إجتماعات مع نظرائه و،جاء
  14/9/2005 48عرب 

 
  و االنسحاب من القطاع مثل لبنانالجيش االسرائيلي تمنى اال يبد

أفاد تقرير صحفي اسرائيلي الثالثاء بانه كانت هناك أمنية واحدة لدى مخططي عملية انسحاب الجيش وهي ان                 
 واوضـح المراسـل العـسكري       .ب من جنوب لبنان   ال يبدو انسحاب جنود الجيش من القطاع شبيها باالنسحا        

لهآرتس هرئيل في تقرير عن انسحاب الجيش انه رغم تفاخر الضباط االسرائيليين بعدم اصابة اي جندي اثناء                 
  .االنسحاب من جنوب لبنان غير ان المشاهد التي يتذكرونها كانت مختلفة

بنان وتم كما تم التخطيط له من دون إصـابات          وكتب هرئيل ان انسحاب الجيش من غزة لم تذكر بالجلبة في ل           
   .ومن دون أخطاء ملموسة

  13/9/2005 48عرب 
 

  سرائيلية من جبهة فلسطينية مصريةمخاوف إ
 . أبدى شتاينتس خشيته من تشكل جبهة فلسطينية مصرية معادية إلسرائيل على المـدى البعيـد              :القدس المحتلة 

 وكذلك قطع السالح قد تم تهـريبهم إلـى داخـل غـزة خـالل                وأعرب عن اعتقاده بأن عدداً من المطلوبين      
  .االضطرابات التي وقعت في الخط الحدودي في رفح اول من أمس

  13/9/2005 الدستور
  

 رجل آلي لحراسة الحدود مع غزة
كشف مسؤولون في الصناعة العسكرية في إسرائيل أمس، ان الجيش اإلسرائيلي يقوم باختبار رجل آلي 

التعرف على المقاومين على طول الحدود مع غزة، في محاولة لتعزيز الحماية والحد من وجود الستخدامه في 
ويستطيع غارديوم التعرف على المسلحين من بعد كيلومترات، وإذا حصل . الجنود االسرائيليين تفاديا للخسائر

 تتنوع بين المميت ويمكن التحكم ايضا بأسلحة غارديوم التي. خرق امني، يتحرك للقضاء على الداخلين
 )ا ب. (والمؤذي من بعد

  14/9/2005السفير 
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  الصحف العبرية تفتح صفحاتها للتحريض على المسلمين
 فيما شددت الشرطة اإلسرائيلية اجراءات حماية عدد من المـساجد فـي             :الناصرة 14/9/2005الحياة  نشرت  

ت عنصرية، فتحت الصحف العبرية صفحاتها      القدس المحتلة وداخل إسرائيل تحسباً الحتمال تعرضها العتداءا       
أمام سيل من التحريض الطائفي على المسلمين، على خلفية قيام فلسطينيين باشعال النار فـي مبنـى اسـتعمل           

ينهبـون ويحرقـون،    : واختارت يديعوت أحرونوت لصفحتها األولى عنواناً استفزازياً يقـول         .كنيساً في غزة  
وكتب أحد الحاخامـات    . د وغزة، في اشارة الى الفوضى التي تسود القطاع        وساوى مراسلها الى غزة بين بغدا     

تصرفهم الهمجي والمساس بأقداس أمتنـا      : مقاالً نشر في الصفحة األولى كرسه للتحريض على الفلسطينيين و         
  ... على نحو سافل

وقالـت  . مر مر الكرام  وأبرزت معاريف تهديدات متطرفين من اليمين اإلسرائيلي بالثأر، وان هذه االهانة لن ت            
اليوم أعطيت الشرعية لكل يهودي للمساس باألماكن المقدسة للمسلمين بما          : إحدى المستوطنات سابقاً في القطاع    

ونقلت الصحيفة عن ناشط يميني تهديده بأن االنعكاسات الخطيرة لحرق الكُـنس سـتظهر فـي                . فيها األقصى 
  .المستقبل باعتداءات على األقصى

الشعب اإلسرائيلي أكثر نضجاً من الفلسطينيين، لكن قـد         :  التهديدات بإبداء بعض التفهم، وقال     ورد عزرا على  
  .نجد بيننا شاذين مثلما حصل في مجزرتي شفا عمرو وشيلو

من جهتها، دعت هآرتس في افتتاحيتها قوى األمن الفلسطيني الى اطفاء النيران، لكنها وجهت اللوم لحكومـة                 
وزادت . بل حتى أنها لم تقم بأي عمل لمنع الحريق        ... ها أن تدعي أنها لم تتوقع ما حصل       إسرائيل التي ال يمكن   

أن وزراء الحكومة الذين دعموا قرار ابقاء الكُنس إنما فعلوا ذلك خوفاً مـن غـضب الحاخامـات واتهـامهم                    
  .ياًبالعصيان وقد فضل الوزراء اتهام الفلسطينيين بهدم الكُنس على أن توجه التهمة لهم شخص

نقلت الصحيفة عن ضباط كبار انتقادهم لـ الطريق الملتوية التي سلكها موفاز حين تراجع عن موقفه الداعي                 و
ورأى هؤالء أن موفاز غير موقفه العتبارات ضيقة        . الى هدم الكُنس لتفادي تعرضها العتداء من الفلسطينيين       

  .تصب في مصلحته
 عبر نواب اسرائيليون امس عن سخطهم في اعقاب         : قنا ،محتلةالقدس ال  14/9/2005الوطن القطرية   وأضافت  

 وقام نائب من اليمين المتطـرف اوري ارييـل          .قيام فلسطينيين بتدمير كنس في المستوطنات التي تم اخالؤها        
 وقرر الكنيست عقد جلسة خاصة حـول        .بتمزيق ياقة قميصه من على منبر الكنيست حدادا على تدمير الكنس          

   . اكتوبر31د افتتاح دورته الشتوية في هذا الموضوع بع
من جهته تحدث الحاخام االكبر لليهود الشرقيين شلومو عمار عن امكانية طرد من الطائفـة اليهوديـة الـذين                   

 نفكر انا وغيري من الحاخامات في اتخاذ اجراء الطرد ضد كل يهودي يشارك في               :وقال. يهاجمون اي مسجد  
 باي حق يمكن ليهود ان يهاجموا اماكن عبادة؟ ايمـان           :واضاف،  كن المقدسة تدنيس مساجد او غيرها من االما     

  .شعوب العالم باهللا أمر جيد
  

   على تعويضات المستوطنينالغاء التقليصات التي فرضت
قررت لجنة المالية في الكنيست الثالثاء، وبغالبية سبعة اعضاء ومعارضة واحد، الغاء التقليصات التي فرضت               

  .لمستوطنين الذين رفضوا االخالء طوعاعلى تعويضات ا
  13/9/2005 48عرب 

  
  اب العرب يطرحون قضيتي فيسكونسينالنو

عقد امس، الثالثاء، اجتماع بين عدد من النواب العرب، واولمرت، لبحث قضيتي خطة فيسكونسين والميزانية               
جتماع نوفيك، المسؤولة من    وشارك في االجتماع النواب بشارة وزحالقة وبركة ومجادلة، وحضرت اإل          .العامة
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وقال اولمرت أنه عند طرح هذه الخطة اصر على ان يتم تطبيقها، فـي               .خطةالقبل وزارة العمل على تطبيق      
اطار الشريحة التجريبية، في الوسط العربي ايضاً، نظرا للوضع االقتصادي االجتماعي، وادعى انـه كـوزير                

رات في اولويات الوزارة، وزيادة االهتمـام بالـشرائح الفقيـرة           مالية دخل الى منصبه حديثا، قرر اجراء تغيي       
وقال انه يفهم التحفظات واالعتراضـات علـى        . والضعيفة، وبالذات عند المتدينين اليهود، الحريديم، والعرب      

خطة، ولكن على ما يبدو فإنه يتم فهمها بشكل خاطئ، مدعيا انها خطة جيدة، وجاءت لطرح فرص جديـدة،                   ال
   .قى في اإلطار التجريبيولكنها تب

وقال بشارة، إن قضية فيسكونسين ليست قضية تمييز، وهذا واضح، نحن مع خروج العرب الى العمـل، وال                  
نريد مجتمعا يعيش على المعونات االجتماعية، ولكن استفحال البطالة بين العرب ناجمة عن سياسـية تمييـز،                 

وقال إن البطالـة    . خاصة غياب مناطق صناعية جدية    بسبب غياب أماكن وفرص العمل في الوسط العربي، و        
تظهر بعدة اشكال، فالذين يعملون من خالل شركات القوى العاملة يعملون بظروف صعبة وباالمكان اعتبارهم               

  .عاطلين عن العمل، إن هذه الشركات هي عبارة عن عصابات جعلت سوق العمل سوقا للعبيد
ة العمل عند العرب، وهناك الكثير من الوسائل العلمية والحـضارية           وقال زحالقة، إننا مع رفع مستوى جاهزي      

ن المجتمع العربي يريد ان يعمل، مشكلة العرب ليس مع          وا. لتحقيق هذا، ولكن خطة فيسكونسين ليست الوسيلة      
 نوعية العمل، وانما مع االبواب المفتوحة امامهم للعمل، وهذا ما ال تجده في اوساط أخرى في الـبالد التـي،                   

   .مثال، ترفض التوجه الى قطاع البناء والمطاعم والنظافة وغيرها، بينما العرب يقبلون عليها
وأكد بركة، على رفض الخطة مبدئيا، ألن الحكومة تريد من خاللها التخلي عن مسؤولياتها تجاه العاطلين عن                 

 كمسألة تمييز، فحتى لو طبقـت       العمل ومشكلة البطالة بشكل عام، واضاف قائال، إننا ال ننظر الى هذه الخطة            
 إن الحكومـة ليـست      :وأضاف. في الشارع اليهودي لوحدها، لكان موقفنا هو نفس الموقف الذي تسمعه اآلن           

شركة، والبطالة ليست مشروعا تجاريا، ولكن ما نراه على ارض الواقع، أن الحكومة حولـت هـذه األزمـة                   
واشار الى انه الى جانب المعارضة       .استقدمتها من الخارج  المستفحلة الى مشروع تجاري مربح لشركة تجارية        

المبدئية لهذا المشروع، فإننا مقبلون على شهر اعياد، إذ يصادف الشهر القادم حلول شهر رمـضان واالعيـاد            
اليهودية، وشهر رمضان له طابع اجتماعي، وايضا يحد من حركة الصائمين، وتستفحل هذه القـضية حينمـا                 

وطرح جوانب من معاناة الذين ابتلوا بهذه الخطة مثل النساء المتقدمات بـالعمر، واقتـرح                .نتحدث عن النساء  
 . عاما من هذه الخطة    55 عاما والرجال حتى عمر      50كخطوة مرحلية فحص امكانية اعفاء النساء حتى عمر         

وافـق  فة االولى،   واقترح عقد جلسة خاصة مع الوزير قبل عرض الميزانية العامة على الكنيست لبحثها للقراء             
  .الوزير على االقتراح

  14/9/2005 48عرب 
  

  !ة للتعاون السياحيهيئة إسرائيلية مصرية أردنية فلسطيني
في إطار الجني اإلسرائيلي لثمار فك اإلرتباط، وبعد عدة شهور من التحـضيرات الـسرية، قالـت مـصادر                   

والسلطة الفلسطينية سيعلنون اليوم، األربعاء،     إسرائيلية أن وزراء السياحة في كل من إسرائيل ومصر واألردن           
وقال وزير السياحة اإلسرائيلي، هرشزون، أن هذه        !عن إقامة هيئة مشتركة دائمة لتطوير السياحة في المنطقة        

وأشارت المصادر أن هذا اإلجتماع يعقد تتويجاً لعـدة شـهور مـن التحـضيرات                !العملية تأتي كثمرة للسالم   
 أن تعلن األطراف المشاركة عن بداية تسويق صفقات سياحية وتـشجيع الـسياحة بـين                السرية، ومن المتوقع  

  .الدول، ومنح تأشيرات الدخول وتسهيل العبور على المعابر الحدودية
  14/9/2005 48عرب 
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   حواسيب محمولة للجيش اإلسرائيليتكرار سرقة
الجـيش  في  قة باستخدام الحواسيب المحمولة     قالت مصادر إسرائيلية أنه في أعقاب إرتفاع عدد الحوادث المتعل         

اإلسرائيلي، جمد الجيش إمتالك المزيد منها إال في حاالت خاصة، ومنع الجنود من إخراج هذه الحواسيب إلى                 
وجاء أنه في أحد هذه الحـوادث سـرق          .خارج قواعد الجيش، وذلك بناء على مذكرة موقعة من قبل حالوتس          

كما جاء أنـه     .اط في سالح الجو، وكان يحوي معلومات حساسة ومصنفة        حاسوب محمول من أحد كبار الضب     
  .سرق حاسوب آخر، من أحد كبار الضباط في وحدة عسكرية مصنفة للتسليح وتطوير الوسائل القتالية

  13/9/2005 48عرب 
   نقطة877.61مؤشر القدس يعاود االرتفاع ليغلق عند 

 8.97وبلغ حجم التداول نحـو      .  نقطة 877.61ق عند المستوى    عاود مؤشر القدس االرتفاع أمس الثالثاء ليغل      
 مليون سهم نُفذت من خالل عدد منخفض نـسبياً         1.88مليون دوالر، في حين وصل عدد األسهم المتداولة إلى          

 شركات انخفاضاً، وأظهرت سـبع      8 شركات ارتفاعاً بينما شهدت      9وسجلت أسهم    . عقد 714من العقود بلغ    
وبالنسبة للشركات التي أبدت ارتفاعاً في أسعارها، كانت أبرزهـا شـركة            . ي أسعار أسهمها  اخرى استقراراً ف  

 مليـون   5.36بقيمة تداوالت وصـلت إلـى       % 1.54 دوالر مرتفعاً بنسبة     5.28باديكو التي أغلق سهمها عند      
  .  عقدا288ً مليون سهم نُفذت من خالل 1.01دوالر وحجم تداول 

  14/9/2005الغد األردنية 
  

  االتصاالت تشيد باجراءات السلطة ضد األنشطة غير الشرعية 
رحبت مجموعة االتصاالت الفلسطينية بال غروب امس، باالجراءات التـي بـدأتها الـسلطة                :جعفر صدقة 

لشركات االسرائيلية للهاتف المحمول، فـي الـضفة الغربيـة           ل الفلسطينية مؤخرا، ضد االنشطة غير الشرعية     
يس المجلس التنفيذي للمجموعة، راينا خطوات مبدئية للسلطة ضد المشغلين االسرائيليين           وقال رئ  .وقطاع غزة 

ورغم المعيقات االسرائيلية، قـال الجـابر ان         .نامل ان تكون هذه الخطوات جدية ومتواصلة      . غير الشرعيين 
بي فـي مجـال     الشركة في نمو مطرد، معتبرا ان االراضي الفلسطينية اكثر المناطق خصوبة في الوطن العر             

وكشف الجابر عن عدة مبادرات ستطلقها المجموعة، ومن بين هذه المبادرات تخفـيض              .تكنولوجيا العلومات 
حمالت حقيقية لتـوفير اجهـزة كمبيـوتر         و ADSLغير مسبوق في اسعار حزمة خدمات االنترنت السريع         

بلغ مليوني دوالر، لتمويـل شـراء       للمواطنين الفلسطينيين، مشيرا الى ان المجموعة اسست صندوقا براسمال ي         
  .اجهزة كمبيوتر لالسر محدودة الدخل

  14/9/2005األيام الفلسطينية 
  

   العالميعبد ربه يوقع اتفاقية مع برنامج الغذاء
، الذي سـينفذ فـي      )WFP(وقع وزير الزراعة اتفاقية مشروع العمل مقابل الغذاء مع برنامج الغذاء العالمي             

وذكـرت وزارة   .وسلفيت، وطولكرم، واريحا وقلقيلية وطوباس وسيستمر لمـدة عـام  محافظات هي رام اهللا،  
الزراعة في بيان لها، امس، ان المشروع يهدف الى تقديم المعونات الغذائية للعائالت كثيرة االوالد من غيـر                  

ة والمحتاجـة   ، والذين فقدوا اعمالهم داخل الخط االخضر، واالسر المتضرر        المسجلين في وكالة الغوث الدولية    
وأسر العاطلين عن العمل، شريطة القيام بالعمل في تأهيل االراضي والطرق الزراعية وأية اعمـال اخـرى                 

سيتم تقديم معونـات غذائيـة للنـساء        : وأضاف البيان  .تفرزها اللجان المحلية بالمحافظات والقرى المستهدفة     
رة للدخل وسـتعمل دوائـر الزراعـة بالمحافظـات          اللواتي يتلقين التدريب على ادارة المشاريع الصغيرة المد       

  .المستهدفة بتنفيذ نشاطات المشروع بالتعاون مع اللجان المحلية التي قامت الدوائر بتشكيلها بالقرى المستهدفة
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  14/9/2005األيام الفلسطينية 
  

 1ايرز اصبحت منطقة فلسطين الصناعية رقم 
ط ان مجلس الوزراء قرر تسمية ما كان يعرف بالمنطقـة            قال وزير االقتصاد مازن سنقر     : محمد أبو خضير  

ان التكلفة   وأوضح سنقرط   .  ولما تتمتع به هذه المنطقة من أهمية خاصة        1ايرز  منطقة فلسطين الصناعية رقم     
الحقيقية لتطويرها تبلغ نحو عشرة ماليين دوالر حتى تتمكن من استيعاب عشرة آالف عامل خالل المـرحلتين    

ولفت سنقرط الى ان مجلس الوزراء خـصص موازنـة           .ية من التطوير التي ستمتد حتى عامين      األولى والثان 
للبدء بتشغيل المنطقة الصناعية للشروع فوراً بتدوير العجلة اإلنتاجية وبنـاء عليـه تـم دعـوة المـستثمرين                

 .لسابق فوراً وتصويب وضعهم القانوني ا) 1منطقة فلسطين الصناعية رقم(الفلسطينيين للعودة الى 
  14/9/2005القدس الفلسطينية 

  
  اقبال فلسطيني علي السلع المصرية

رفح المصرية والعريش امس الثالثاء ان       قال مسؤول مصرفي واصحاب شركات صرافة ب      : رويترز  -رفح  
معامالت الشيقل بالمنطقة الحدودية بين مصر وغزة شهدت انتعاشا ملحوظا منـذ امـس االول بعـد انتهـاء                   

: وقال المسؤول الذي طلب عدم نـشر اسـمه          . السرائيلي لغزة وتدفق االف الفلسطينيين الي مصر      االحتالل ا 
تعامالت الشيقل خارج البنوك وفي السوق السوداء وفي شركات الصرافة نـشطت وهنـاك العـشرات مـن                  

راء احتياجاتهم  المصريين الذين يقفون علي خط الحدود لتغيير العملة االسرائيلية حتي يتمكن الفلسطينيون من ش             
  .من اسواق رفح

  13/9/2005الراية القطرية 
  

  قصص كابوسية للفلسطيني سمير اليوسف
 يدور كثير من قصـصها فـي        .مجموعة الكاتب الفلسطيني سمير اليوسف عشية الصمت      ): رويترز(-بيروت  

القصة االولى التي    . اجواء تجمع بين الغرائبي وجو الخوف حينا وما يشبه عقدة االرتياب أو االضطهاد أحيانا             
وال . حملت عنوان المجموعة نفسه أي عشية الصمت تدور في أجواء حلمية بل كابوسية أو شـبه سـوريالية                 

يستطيع القارىء حتى ولو لم يكن الكاتب فلسطينيا أن يستبعد معاناة الفلسطينيين ومن يشبههم عن مخيلته بـل                  
  .وعن ذاكرته

 14/9/2005السياسة الكويتية 
 

 در فتوى تحرم التطبيع مع اسرائيل علماء فلسطيني تصرابطة
 اصدرت رابطة علماء فلسطين فتوى تحرم التطبيع وذلك ردا على فتوى اقرها شيخ االزهر فى :ألفت حداد

 حيث اعتبرت الرابطة هذه الفتوى بمثابة مواالة للكافر الغاصب، ومواالة الكافر ال .مصرمحمد سيد طنطاوي
واكدت عدم جواز التطبيع مع دولة االحتالل ، موضحة أنه .ل هي مشاركة للكافر في كفرهيجوز في اإلسالم، ب

إذا استوطن أحد من األعداء أرض المسلمين، فال يجوز أن يقره على هذا االستيطان أحد من المسلمين، وأن 
كانت تنتظر الفتوى التي وأوضحت الرابطة أنها  .التطبيع بمثابة إقرار من المسلم المطبع لعدوان العدو واحتالله

تصدر عن شيخ األزهر التي يدعو فيها إلى تجنيد الجيوش لطرد اليهود من باقي أرض فلسطين الحبيبة بدالً 
ودعت رابطة علماء فلسطين شيخ األزهر إلى .من أن ينتشروا لحراسة حدود األعداء وبإذن منهم وتنسيق معهم

د عن الفتاوى السياسية التي تطغى فيها مرضاة اإلنسان على تحري تقوى اهللا تعالى، ناصحة إياه باالبتعا
  .مرضاة الرحمن
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14/9/2005 48عرب   
 

 إسرائيلالقنصل البريطاني في القدس يدعو حماس إلى االعتراف ب
طالب القنصل السياسي في القنصلية البريطانية في القدس المحتلة روس الن حركة حماس بالعمل على 

ف كل أشكال العنف، مشيرا إلى أنه يجب أن تصدر الحركة بيانات واضحة كقرار االعتراف بإسرائيل، ووق
وأكد الن أن بريطانيا ال تقبل استخدام العنف ألهداف سياسية، زاعماً أن  .استراتيجي يدعو إلى وقف العنف

وبي واستعداده وعبر عن اهتمام االتحاد األور .إسرائيل تدافع عن نفسها في إطار القانون الدولي، على حد قوله
في إصالح األجهزة األمنية في السلطة الفلسطينية بعد االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع، مشيداً بأداء محمود 

  .عباس في إدارة األوضاع السياسية
14/9/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  السعودية وافقت علي التجارة مع اسرائيل: واشنطن

أكدت السعودية مساء االثنين انها ستتعامل مع كل الدول :  بي آيالرياض ـ واشنطن ـ اف ب ـ يو
وجاء هذا االعالن الصادر عن وزير  .االعضاء في منظمة التجارة العالمية بعد انضمامها الي هذه المنظمة

التجارة والصناعة السعودي هاشم يماني بعد بيان امريكي افاد ان المملكة وافقت علي السماح بالتجارة مع 
  .ائيل في اطار مفاوضاتها مع الواليات المتحدة لالنضمام الي المنظمةاسر

14/9/2005القدس العربي   
  

  هروب الجنرال االسرائيليمحام بريطاني يطالب بالتحقيق في كيفية 
تلقت شرطة سكوتالنديارد البريطانية طلباً الجراء تحقيق في قيام مسؤولين في السفارة اإلسرائيلية في لندن 

ة الجنرال اإلسرائيلي المتقاعد دورون ألموغ في تجنب اعتقاله بأمر من محكمة بريطانية لدى وصوله بمساعد
  . الى مطار هيثرو اللندني السبت الماضي على متن طائرة العال اإلسرائيلية

14/9/2005الحياة   
  

  ته بشأن العالقة مع اإلسرائيليينمساءلة طالباني عن تصريحا
ية أبو إسراء المالكي بأن تصريحات ولقاءات الرئيس العراقي جالل طالباني صرح عضو الجمعية الوطن

برجال األعمال اإلسرائيليين، وحديثه إلى القناة الثانية اإلسرائيلية، أثارت ردود أفعال شعبية كثيرة وتساؤالت 
  .  سياسية تتطلب إجابات رسمية من أعلى المستويات في النظام السياسي الحاكم في العراق

14/9/2005البيان   
 

  أبو الغيط يطالب بدعم دولي لبسط سيطرة السلطة على القطاع 
أعرب وزير الخارجية المصري عن ترحيب بالده بالتطورات الجارية في قطاع غزة وخروج القوات 

 عن كما أعرب. لدعم سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع. اإلسرائيلية والمستوطنين داعياً إلى جهد دولي
أمله في أن تمثل هذه الخطوة انطالقة نحو استئناف عملية السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين تحقيقاً 

  دبا. وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس1967لالنسحاب اإلسرائيلي من كل األراضي التي احتلتها عام 
14/9/2005البيان    
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 ! فلسطينياًلى كل لبناني أن يقتلع :حزب حراس األرز 

كأن الحرب . عاد حزب حراس األرز إلى الحياة السياسية، لكن بعدته القديمة من الشعارات والمقوالت الغابرة
لبنان الجديد، معتبراً أنه ما زال صالحاً : ، تحت عنوان1977لم تنته، فأعاد طرح البرنامج الذي وضعه عام 
ن التقليديين، بناء جيش جبار يؤمن باهللا وبلبنان، تعديل قانون في زمننا الراهن وأبرز عناوينه محاكمة السياسيي

كما قال عضو هيئة القيادة الجديدة ناجي عودة . االنتخاب، إبعاد الفلسطينيين والغرباء نهائياً ومصادرة أمالكهم
م حدد الحزب العائد ثمانية أعداء للبنان ه ف. في المؤتمر الصحافي الذي عقده في سانتشوري بارك امس

السياسيون التقليديون، الحركة العروبية، الغرباء، الطائفية، الرأسمالية الحادة، االيديولوجيات اليسارية 
يتساوى بالنسبة الى الحزب، السوري والفلسطيني  يذكر انه .المستوردة، الصحافة المأجورة والفلسطينيون

هامش المؤتمر تم توزيع قرص مدمج وعلى . واالسرائيلي، ال بل قد يكون السوري أسوأ من االسرائيلي
لن يبقى فلسطيني على أرض لبنان وعلى : ومن الشعارات الجديدة القديمة. يتضمن قناعات الحزب وشعاراته

  !كل لبناني أن يقتل فلسطيني
14/9/2005السفير    

  
 الصليب األحمر تبحث االعتراف بنجمة داوود

ولية أمس من سويسرا تنظيم مؤتمر ديبلوماسي قبل نهاية طلبت الدول األعضاء في منظمة الصليب األحمر الد
 . العام الحالي، بهدف إحياء جهود منح إسرائيل العضوية الكاملة التي منعت عنها طوال ما يقارب ستة عقود

 من الدول الموقعة على معاهدات 123جاء هذا القرار باإلجماع بعد يومين من محادثات في جنيف جرت بين 
ها عكست تطوراً على صعيد العالقات العربية اإلسرائيلية بنتيجة االنسحاب االسرائيلي من جنيف، وقيل إن

من جهتها، أعلنت سويسرا، المودعة لديها معاهدات جنيف، أنها ستدعو الجتماع كافة . قطاع غزة المحتل
 رمزي الصليب الدول الموقعة على معاهدات جنيف للنظر في مسألة تبني رمز نجمة داوود حمراء إلى جانب

وذلك بهدف إنهاء عقود من الخصام مع . والهالل األحمرين، كرمز جديد لمنظمة الصليب األحمر الدولية
  أ ب ، رويترز. إسرائيل

14/9/2005السفير    
  

 رايس ترحب باستكمال االنسحاب من غزة
من التعاون من قبل رحبت كوندوليزا رايس باستكمال االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة وطالبت بمزيد 

المجتمع الدولي ككل في المجهودات المبذولة في سبيل إعادة إحياء االقتصاد ومساعدة األجهزة األمنية 
  .الفلسطينية في الوقت الذي يضع الفلسطينيون فيه األسس لقيام دولة مستقبلية

USINFO 13/9/2005 
  

  حصانة الفلسطينيين ضد الضغوط
 افتتاحية

عن أن الكرة اآلن في المرمى الفلسطيني، ال ترجمة عملية له سوى أنـه سـيكون فاتحـة                   الحديث األمريكي   
 هو إحداث شرخ داخلي يوصل الى فتنـة         ،على الفلسطينيين في اتجاه واحد    ” اسرائيلية“لموجة ضغوط أمريكية    

  .صهيونيعنوانها سحب سالح المقاومة، ما يوصل بالتالي الى هدف شطبها من معادلة الصراع مع العدو ال
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ومع األخذ في االعتبار أن السلطة والقوى الفلسطينية المقاومة تدرك أبعاد هذه الضغوط، إال أن الحذر واجـب                  
من المنحى الذي يمكن أن تسلكه حملة االبتزاز الجديدة، خصوصا في ظل الوضع المتردي الـذي تمـر بـه                    

  .المنطقة العربية، وهو وضع ال سابق له في السوء كما يبدو
ريكا التي تسوق مجرم الحرب شارون، وتحوله من إرهابي بامتياز الى رجل سالم، ستستغل قمة العالم فـي                  أم

نيويورك إلقامة حفالت تطبيعية له مع عدد من زعماء الدول العربية واإلسالمية، في الوقت الذي تعد فيه العدة                  
  .رونلتشديد الضغوط على الفلسطينيين لكي تحاصرهم أكثر مما هم محاص

بدل أن تتجه األنظار والضغوط لخدمة تحرير معابر قطاع غزة وبحرهـا وفـضائها،              . المطلوب اآلن واضح  
وتحرير الضفة ومنع تهويد القدس، والعمل على تحرير آالف األسرى من معتقالت العدو وقطـع رأس أفعـى                  

ه مغاير وهو دفع الفلـسطينيين      الجدار العنصري واستعادة ما يلتهمه من أراضي الضفة، يراد تحويلها في اتجا           
الى التقاتل وإلهاؤهم عن الهدف األساسي الذي من أجله قدموا آالف الشهداء، وهو الدولة المستقلة وعاصـمتها                 

  .القدس الشريف
هذه األمور الجوهرية وغيرها استذكرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه الذي هنأ فيه الفلسطينيين               

عمل السلطة والقوى الفلسطينية فـي المرحلـة        ” أجندة“ة، ما يعني أنها يفترض أن تشكل        والعرب بتحرير غز  
  .المقبلة، حتى ال تضيع البوصلة وتغرق المناطق المحررة في الفوضى وفي ما يرضي العدو ويحقق أطماعه

 وال بد مـن     .والمقاومة تزيل االحتالل لكن الفوضى ال تخدم سواه       . المقاومة حق، لكن الفوضى ضارة ومسيئة     
  .التمييز خصوصاً في العمل لمعالجة أية حاالت فوضى قد تطرأ

إن من واجب الفلسطينيين، جميعاً، صون مقاومتهم وحمايتها، ألن التفريط بها تحت أي ضـغط أو ابتـزاز أو                   
 مساومة سيفتح الطريق أمام العدو لشطب كل ما تبقى، وفي ذلك نهاية للحلم الفلسطيني بفلسطين حـرة ولـيس                  

  .غزة حرة فقط
وحدة الفلسطينيين ومقاومتهم وتمسكهم بحقوقهم هي حصانتهم، وأما الوعود الكاذبة من هذه الجهة أو تلك فـال                 

  . تحرر أرضاً وال تنقذ حاضراً وال تصنع مستقبالً
  14/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
  رسالتا ابو مازن

  عبداهللا اسكندر     
ني محمود عباس الى شعبه أمس حدد المهمات المقبلة من الـسلطة ومـا              الخطاب الذي وجهه الرئيس الفلسطي    

وفي هذا  . مفاوضات الوضع النهائي مع اسرائيل فوراً      يمكن ان تذهب اليه من أجل توفير الظروف المالئمة ل         
ة التحديد رغب في ان تكون خطوة فك االرتباط االسرائيلي بقطاع غزة، بما يحوله الى مختبر للقدرة الفلسطيني                

  .على إدارة االراضي الخالية من االحتالل المباشر، محطة انطالق جديدة إلنجاز األهداف الفلسطينية
وفي مقدم شروط الجاهزية لبدء مفاوضات الوضع النهائي، وصوال الى إقامة الدولة الفلـسطينية وعاصـمتها                

. ء فوضى السالح والفلتان األمني    القدس، وضع ابو مازن الوحدة الوطنية المدعومة من المجتمع الدولي، وإنها          
فالسالح المنتشر في القطاع خصوصاً ال يعبر فقط عن قلة امكانـات الـسلطة              . انها الرسالة األولى الى الداخل    

. وعجزها عن فرض هيبتها، وانما يتصل اساساً بالصراع الداخلي غير المعزول عن الموقف من الحل النهائي               
ي اتجاه إضعاف الـسلطة وتحـديها ومنعهـا مـن القيـام بواجباتهـا إزاء                فتتشابك عوامل كثيرة تدفع كلها ف     

  .الفلسطينيين، وتفقد رصيدها تالياً في أي مفاوضات مع االسرائيليين
. وفي هذا المعنى، يشكل إنهاء الفلتان األمني وفوضى السالح أكثر التحديات الذاتية امام الـسلطة وصـدقيتها                

وفي مثل هـذه الحـال      .  نزع سالح الفصائل بالقوة يؤدي الى حرب أهلية        وكما قال ابو مازن، قبل يومين، ان      
يطرح السؤال عن مدى االستعداد الذاتي للفصائل ومبادرتها الى التخلي عن سالحها طوعاً، وهو الذي أعطاها                
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كذلك يصح التساؤل عن قدرة السلطة علـى        . الرصيد والشعبية في المراحل السابقة من المواجهة مع اسرائيل        
تحمل الضغوط االسرائيلية والدولية، في حال استمرار هذا السالح في الشارع، علماً ان وضعا كهـذا يطـرد                  

ومن البديهي ان قضايا المعابر والمطار والميناء سـتكون مطروحـة           . االستثمار والتوظيف والمعونات الدولية   
 ستكون موضع مطالبـات وضـغوطات       بإلحاح كبير مع استتباب األمن وبدء دورة اقتصادية طبيعية، كما انها          

  .دولية متزايدة من اسرائيل
وفي تحديده لألهداف الفلسطينية، أوضح ابو مازن مفهومه للدولة التي ينبغي ان تقوم علـى كـل االراضـي                   

لكنه في الوقت نفسه بعث برسالة الى اسرائيل تتناول أكثر القضايا إشكالية            .  بما فيها القدس   1967المحتلة العام   
فهو تحدث عن حل قضية االجئين حالً عادالً متفقاً عليه، من دون أي اشارة الى حـق العـودة،                   . لصراعفي ا 

اذ شكل هذا الموضـوع، وعلـى امتـداد         . األمر الذي سيثير في وجهه أكثر من عاصفة ومن أكثر من طرف           
  .ميماً بهويتها النضاليةسنوات الصراع الطويلة، المحرك االساسي للسياسة الفلسطينية، حتى التصق إلتصاقاً ح

طرح الحل العادل لقضية الالجئين، كصيغة بديلة لحق العودة، ليس طرحاً جديداً، وانما جرى تداولـه سـابقاً                  
لكن إعادة التشديد عليه بعد االنسحاب العسكري من قطـاع غـزة يزيـل أي تعقيـد                 . وأثار كثيراً من الجدل   

وقد يكون عباس انطلق من التقـدير الـواقعي         . على الحل النهائي  اسرائيلي الحق أمام المطالبة ببدء التفاوض       
وقد تكون إقامة الدولة على االراضي الفلـسطينية        . لألوراق التي يملكها الفلسطينيون في مثل هذه المفاوضات       

، ووضع حد للصراع الدموي الطويل، من مبررات الحل العادل لقـضية الالجئـين ولـيس                1967المحتلة في   
  .عودتهم

  14/9/2005ياة الح
 

 )1(احمد قريع يقدم الرواية الفلسطينية لمفاوضات اوسلو 
 :هذه هي رواية ابو عالء لـ أوسلو 

علي القول بداية، إن بين كل الكتب التي صدرت فيما يتعلق بهذا الحدث التاريخي الكبير وتناولته تسجيالً 
ب الصحافية البريطانية السيدة جين كوربين وتحليالً، هناك كتاب كان له قصب السبق بين الجميع، وهو كتا

لقاءات النرويج السرية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ، الصادر في لندن قبل .. غزة أوالً: بعنوان
وهناك كتابان قيمان يستحقان . أقل من عام بعد توقيع االتفاق، وهو يسرد سير المفاوضات بقدر كبير من الدقة

 لكون كل واحد من واضَعي المؤلَّفَين، صاحَب دور أصيل، وشاهد عيان، وصانع حدث، وممثالً التنويه أيضاً،
لوجهة نظر، وعضواً مركزياً من أعضاء الحلقة الضيقة، التي وقفت وراء قناة أوسلو وفي قلبها، وعملت علي 

 .إنجاحها بإخالص
 وهو القائد الفلسطيني الذي امتلك رؤية أول هذين الكتابين طريق أوسلو، وهو لألخ الصديق محمود عباس،

مبكرة آلفاق حل الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، ومضي فيها بكل إقدام وثقة وقناعة عميقة، إذ ضم 
كتاب األخ أبو مازن أول توثيق من نوعه، موجز وعام، لتلك المفاوضات االستـــــكشافية، انطـــوت 

 .ية وبالغة سياسية قويةفصوله التمهيدية علي حرارة شخص
حكاية أوسلو من األلف للياء للسيد أوري سافير، الذي شغل منصب المدير العام : وثاني هذين الكتابين المسيرة

، وعمل فيما بعد رئيساً للفريق اإلسرائيلي المفاوض في قناة أوسلو، ثم 1993لوزارة الخارجية اإلسرائيلية سنة 
تنفيذ االتفاق االنتقالي، ثم منسقاً لمفاوضات االتفاق االنتقالي المرحلي في سنتي رئيساً للجنة التوجيه لمتابعة 

، وبعد ذلك مديراً عاماً لمركز بيريس للسالم، إذ كان هذا الدبلوماسي الشاب الذكي المتقد، 1996 و1995
اوضات في والذي أصبح صديقاً أعتز بصداقته، والذي كان نظيراً لي علي الجانب اآلخر من طاولة المف

أوسلو، أول من أصدر كتاباً يعتد به عن تلك المفاوضات التي جرت في العاصمة النرويجية، مستفيداً مما كان 
يدونه أوالً بأول عن مجري العملية التفاوضية، مستعيناً بما احتشد لديه من مذكرات ووثائق ومناقشات ووقائع 
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رجعاً ثميناً، ووثيقة تاريخية لجهة السرد والتقويم من وتفصيالت ال حصر لها، األمر الذي جعل من كتابه م
 .زاوية الرؤية اإلسرائيلية

وكي ال أغمط حق أحد أجد من واجبي التذكير، مع االعتزاز والتقدير، بالفريق الذي عمل معي، فقد ضم هذا 
ية، كما ضم الفريق األخ حسن عصفور من دائرة العالقات الوطنية والقومية في منظمة التحرير الفلسطين

محمد أبو كوش الذي كان يعمل معي مديراً للشؤون الدولية في الدائرة . ماهر الكرد واألخ د. الفريق األخ د
االقتصادية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويشغل اآلن منصب سفير المنظمة في العاصمة الدانماركية 

 كوبنهاغن، 
ر من اإلداريين والباحثين واألكاديميين والخبراء، كان عددهم يربو يبقي بعد ذلك واجب اإلشارة إلي رهط كثي

علي ثمانين شخصاً، فضالً عن عدد يزيد علي المئة ممن عملوا في أطر الطواقم الفنية، بعضهم في بيت 
الشرق مع األخ الشهيد فيصل الحسيني، وبعضهم اآلخر من الشتات، انتظموا جميعاً في واحدة من أهم 

ورت تطوراً مثيراً لالعتزاز لدي بدء عملية المفاوضات المتعددة األطراف، إذ وفر هذا الطاقم المؤسسات تط
الذي توزع علي اللجان المختصة بشؤون الالجئين، القدس، الحدود، المياه والطاقة، البيئة، األمن والتسلح، 

 .التنمية االقتصادية وغيرها
عظم اللجان المتعددة األطراف، مثل البنك الدولي، وصندوق اضافة المؤسسات الدولية التي كانت طرفاً في م

  .النقد الدولي، وغيرهما من هيئات التمويل الدولية المرموقة
 .ونحن إذ ننوه بهذا الفريق الذي عمل من خلف الستار

اماً وكما هو معلوم اآلن، فقد تزامنت المفاوضات المتعددة األطراف مع بدايات عملية المفاوضات في أوسلو، تم
كما كانت تلك المفاوضات، التي جرت في كثير من العواصم الممتدة من اليابان إلي كندا، مروراً بعدد كثير 
من العواصم األوروبية والشرق األوسطية، متزامنة أيضاً مع المحادثات الثنائية في واشنطن، هذه المفاوضات 

 يوماً بيوم، وفي مكتب األخ أبو مازن الذي كان التي كانت حصيلتها تصب في النهاية في مكتب األخ أبو عمار
وقد يسر لي موقعي كمنسق عام للجان المتعددة األطراف، إلي جانب رئاستي . رئيساً للجنة العليا للمفاوضات

الوفد الفلسطيني المفاوض في أوسلو، الحصول علي مادة غزيرة وقاعدة نظرية واسعة، تم استثمارها والبناء 
ت التفاوضية في النرويج، من دون شعور بأننا نبدأ من فراغ أو من نقطـــــــة عليها عبر الجوال

الصفر، أو باالفتـــــقار إلي ذلك التراث التفاوضي الغزير وخبرة التجارب السابقة التي كانت في حيازة 
نة  إلي مفاوضات كامـــــب ديفيد س1949الجانب اإلسرائيلي سلفاً، بدءاً من مفاوضات رودس سنة 

 .، مروراً بكثير من اتفاقيات الهدنة ووقف إطالق النار وفك االشتباك وغيرها1979
 14/9/2005القدس العربي  

  
  غزة وسيناء أراض منزوعة السيادة

   احمد خليل
احتفل الفلسطينيون باستعادة السلطة االمنية واالدارية لقطاع غزة ولكنهم لم يستعيدوا حقهـم الـسيادي بفـتح                 

 العالم الخارجي برا وبحرا وجوا وقبل ذلك استعادت مصر سلطتها االمنية واالدارية علـى شـبه                 منافذهم على 
جزيرة سيناء ولكنها لم تستعد حقها السيادي بنشر قوات عسكرية فيها او تشغيل معبر صالح الـدين او نـشر                    

وجد قوات دوليـة ثالثـة      ومثلما ت ‚ قوات على طول الحدود بينها وبين قطاع غزة من دون موافقة االسرائيليين           
فمن المرجح في احسن االحوال وجود طـرف دولـي ثالـث            ‚ لمراقبة التزام مصر بشروط اتفاقية كامب ديفيد      

ينوب عن اسرائيل في مراقبة التزام كل من المصريين والفلسطينيين بشروط االتفـاق الموقـع بـين مـصر                   
  ‚طاع غزة مع سيناء جنديا على طول حدود ق750واسرائيل حول السماح لمصر بنشر 
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السالم الذي تريده اسرائيل مع العرب فرضت نموذجه على الدولة العربية الكبرى منذ اكثر من ربع قرن وهي                  
االساس الذي يبني االسرائيليون عليـه فهـم   ف‚ اليوم تريد فرضه على الفلسطينيين الذين ما زالوا يحلمون بدولة    

  ‚روط تفرضها في معاهدات تسميها معاهدات سالمللسالم هو نزع السيادة وابقاؤها مرهونة بش
فاسرائيل تدرك تماما ان السالم الذي فرضته على الدول العربية مرفوض من قبل شعوبها النه ينتقص منهـا                  

وهـذا  ‚ حقها السيادي على اراضيها وبالتالي لن يصمد هذا السالم اال ببقاء الشروط مفروضة ومعمـول بهـا                
وهكذا يمكن القول ان قطـاع      ‚ ة العربية الى اجهزة رديفة الجهزة االمن االسرائيلية       الوضع يحول القوات االمني   

فهل يمكن اعتبار الترتيبات التي فرضتها اسرائيل بمعاهدت        ‚ غزة اصبح امتدادا لوضع سيناء المنزوعة السيادة      
  او بحكم االمر الواقع ترتيبات سالم؟

سحاب من جنوب لبنان النه تم تحت ضغط المقاومة اللبنانية          االنسحاب الحقيقي من اراض عربية محتلة هو االن       
االنسحاب من سيناء وفق معاهدة كامب ديفيد       ‚ وامام هاتين السابقتين  ‚ ولم يتم وفقا لمعاهدة بالشروط االسرائيلية     

فإمـا ان يـستعيد   ‚ واالنسحاب من جنوب لبنان وفق منطق المقاومة الـشعبية المـسلحة يقـف الفلـسطينيون             
نيون اراضيهم المحتلة تحت ضغط المقاومة الشعبية المسلحة ويفرضوا سيادتهم عليها واما يـستعيدونها              الفلسطي

  ‚وفق معاهدة تفرض اسرائيل فيها شرطها ان تكون االراضي الفلسطينية المستعادة منزوعة السيادة
ع غـزة واحتفاظـه     هذا الموضوع سوف يبقى الشغل الشاغل للفلسطينيين بعد االنسحاب االسرائيلي من قطـا            

بالسيادة على المنافذ البرية والبحرية والجوية ولو عن طريق تكليف قوات مصرية ومراقبين دوليين لـضمان                
  ‚االلتزام بشروط سيادتها

اذا تكرست شروط اسرائيل السيادية على قطاع غزة فسوف تكرسها ايضا على اي جزء آخر تنسحب منه في                  
فاالرض العربية التي ال تستعاد السيادة العربية عليها ليست         ‚  من قطاع غزة   الضفة الغربية على غرار انسحابها    

والدولة الفلسطينية المنزوعة السيادة ليست دولة والنزاع العربي واالسرائيلي ال يمكن تسويته وفق هذه              محررة  
ان الشعوب العربية   ف‚ واذا كانت الحكومات مستعدة لقبول هذه الترتيبات وفق رؤيتها ومصلحتها اآلنية          ‚ الشروط

  ‚لن تقبل بها وسيبقى النزاع مفتوحا مع اسرائيل ولن يكون هناك ال سالم وال تطبيع وال استقرار
 14/9/2005الوطن القطرية 

  
  كاريكاتير
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