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  غزة الطالق اسرىمنظمات حقوقية تسع
 عـن مـصادر اسـرائيلية       ت صحيفة هآرتس نقل   أن: ر اندراوس زهي عن   15/9/2005 القدس العربي    ذكرت

وصفتها بانها موثوقة للغاية انه في اعقاب الغاء الحكم العسكري في قطاع غزة، اضطرت إسرائيل الي إطالق                 
 وتابعت قائلـة ان منظمـات حقوقيـة فلـسطينية           . سراح ثالثة من خمسة معتقلين إداريين من سكان القطاع        
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 هذه االيام علي اعداد التماس لتقديمه الي المحكمة العليا االسـرائيلية اللـزام االحـتالل                واسرائيلية تعكف في  
من ناحيتـه قـال النـاطق       .  قطاع غزة كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة       ىاالسرائيلي باطالق سراح جميع اسر    

لدوليـة ال تلـزم     العسكري االسرائيلي في معرض تعقيبه علي القضية للصحيفة االسـرائيلية ان المعاهـدات ا             
االحتالل باطالق سراح االسري من السجون بعد االنسحاب، زاعما ان هؤالء االسري نفذوا اعمـاال ارهابيـة                 
خطيرة ضد اهداف اسرائيلية، كما ان القانون االسرائيلي ينص بشكل واضح علي مواصـلة احتجـازهم فـي                  

  .السجون نظرا لخطورتهم، علي حد قوله
 واحدة من اعقد القضايا  تعتبرقضية االسرىأن   :آمال شحادةعن  15/9/2005ية الخليج اإلمارات وأضافت

. التي شهدتها المفاوضات بين الطرفين حيث تسعى اسرائيل الى ابقائها ورقة مساومة مستقبلية رابحة لها
لوقت ويقول وزير االسرى والمعتقلين سفيان ابو زايدة ان المطالبة باالفراج عن االسرى تواصلت طوال ا

ويضيف امين دبور،  . واجرت الوزارة عدة لقاءات مع ممثلي الصليب االحمر لممارسة ضغطها على اسرائيل
مدير مركز غزة للحقوق والقانون ان ارييل شارون يدرك تماما اهمية قضية االسرى سيكيولوجياً على الشعب 

اشكالياتها مع المقاومة والتنظيمات الفلسطينية الفلسطيني وايجابياً على السلطة الفلسطينية التي ستجد سبيال لحل 
  .اذا تم تحرير االسرى وهذا ما اليريده شارون

  
   هدم بيوت المقدسيين حول ادعوى قضائية في بريطاني

افادت منظمة اسرائيلية مناهضة لالحتالل في االراضي الفلسطينية انها قدمت دعـوى قـضائية سـوية مـع                  
. بيوت في القدس الشرقية باعتبارها جريمة حرب      المن ينفذ ويساهم في هدم       ضد   مقدسيينمواطنين فلسطينيين   

 منذ نصف سـنة  نتداول ناونقل موقع هآرتس اليوم عن مسؤول في الحركة االسرائيلية ضد هدم البيوت قوله ان           
  .لهذا الغرضفي التوجه الى القضاء البريطاني 

  15/9/2005 48عرب 
  

  د لجنة مصرية فلسطينية لترسيم الحدو
 السلطة الفلسطينية أمـس     هأعلنتما  : غزةعن مراسلها برهوم جرايسي من       15/9/2005 الغد االردنية    نشرت

وأكد جبريل الرجوب أمـس     . صلافالعن تشكيل لجنة مع مصر لترسيم الحدود بين الجانبين بعد انهيار السياج             
  .ذلكاالتفاق على 

 ان احمد قريع سيتوجه الـى مـصر فـي           لسلطة من ما أشارت إليه ا   : غزة من   15/9/2005 الحياة   وأضافت
اليومين المقبلين الجراء محادثات في شأن التحديات المرتبطة بفتح المعبر والقضايا الحدودية المشتركة وسـبل               

  . بشكل مشترك ومنظمتهامراقب
شغيل ن السلطة ستعمل على ت    أصبري صيدم   ما قاله   : غزة من   ماهر إبراهيم  15/9/2005البيان    مراسل وذكر

وأوضح أن المعبـر    . معبر رفح من جانب واحد بالتعاون مع الجانب المصري حتى من دون موافقة إسرائيلية             
في موازاة ذلك كشفت مصادر صحافية فلسطينية عن وجود اتصاالت فلسطينية إسـرائيلية             . على أتم الجاهزية  

أن إسرائيل تصر على دور المراقبـة غيـر         وأضافت  . مطار بداية العام المقبل   الوإقليمية ودولية إلعادة افتتاح     
وأضافت أن إسـرائيل تـدرك أن هنـاك         . ، وان جهات إقليمية ودولية استعدت لها بضمان ذلك        يهالمباشرة عل 

، وهي معنية بذلك، خاصة بعد أن فرضت األمر الواقع في معبر رفح،             هضغوطا دولية ستمارس عليها الفتتاح    
  .و أربع سنوات إلقامتهفي حين أن الميناء بحاجة إلى ثالث أ
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   باجراءات مشددة لضبط السالحالتشريعي يطالب
 نواب في المجلس التـشريعي أمـس   ةطالبعن م: رام اهللا ـ ا ف ب  من 15/9/2005 القدس العربي نشرت

عن تخوفاتهم ممـا    هم  واعرب عدد من   .السلطة باتخاذ اجراءات مشددة وعقوبات لضبط انتشار السالح في غزة         
طالبت لجنة االمن والداخلية الحكومة بتنفيذ قـانون        و .اليه االوضاع اذا لم يتم وقف حالة الفلتان االمني        ستؤول  

واتهم الـسلطة    ,قطاع بالخطيرة الووصف روحي فتوح االوضاع التي يشهدها        .1998االسلحة والذخائر لعام    
الشرطة وهـو الـشرعي، وسـالح       المطلوب من السلطة والفصائل ان يتفاهموا، هناك سالح          بالتقصير، وقال 

طالبت حنان عـشراوي بتـشكيل لجنـة         إلى ذلك    .المقاومة نحن نحترمه، وغير ذلك فهو سالح غير شرعي        
  . تبريرات للتهرب من المسؤوليةىطواريء وعدم اللجوء ال

نـة  ما أشارت اليـه لج ل عزمي الشعيبي  عن انتقاد : 15/9/2005 األيام الفلسطينية     في كتب حسام عزالدين  و
من ايراداتنـا المحليـة تـذهب الـى         % 37 إنوقال   .األمن من ضعف المخصصات المالية لألجهزة االمنية      

من مجموع النفقات العامة من الموازنـة العامـة         % 26وقال إضافة الى ذلك، فان ما نسبته         .المؤسسة االمنية 
  .تنفق على المؤسسة االمنية

، بحجب الثقة عن    وانواب طالب ال من   اعددأن  : رام اهللا من   14/9/2005 وكالة االنباء الفلسطينية وفا      وذكرت
  .الحكومة، نتيجة لحالة الفلتان األمني

  
  السلطة تبطل جميع صفقات أراضي المستوطنات 

 كشفت مصادر فلسطينية عن أن جميع الصفقات والمحاوالت المـشبوهة التـي كانـت    :غزة ـ ماهر إبراهيم 
وقالت .  أو التي توجد فيما كانت تسمى المستوطنات سيتم إنهاؤها فورا          تحاول نهب وسرقة األراضي المحيطة    

إن عدداً من الدونمات التي يحوم حولها الشك سيتم نقلها إلى القضاء، كما أشارت إلى أن مجلس الوزراء قرر                   
د التعامل بكل جدية مع األراضي ذات الملكية الخاصة والملكية الحكومية حتى ال يحدث أي لبس وغموض عن                

  . المواطن
  15/9/2005البيان  

  
 عباس يشيد بالفصائل ويحذر من الفتنة 

ر محمود عباس، من الفتنة في كلمة ألقيت يحذت:  ا ب، ا ف ب، رويترز نقال15/9/2005 السفير  نشرت
من حمل السالح ليدافع , عبد الرحيمالطيب وقال .  بمناسبة االندحارباسمه في مهرجان شعبي في خان يونس

وشارك في . عبه ال يمكن أن يرفع السالح في وجه أخيه، مثمنا المسؤولية التي تتحلى بها كافة الفصائلعن ش
لم تشارك غالبية و, االحتفال آالف الفلسطينيين، إضافة الى ممثلي كافة الفصائل خصوصا حماس والجهاد

  .الفصائل، جماهيريا
لم يعلن رسميا عن سـبب      إلى أنه   : من لندن ح  علي الصال عن مراسلها    15/9/2005 الشرق األوسط    وأشارت

 كان قلقا من وجـود مـسلحين بـين    ه، لكن مساعدا له قال إن   بالتغيب عن االحتفال    المفاجئ عباسمحدد لقرار   
 .المشاركين، وان الوضع لم يكن سالما من الناحية األمنية، في حين ارجع آخر السبب الى ضعف المشاركة

  
  كويت صفحة جديدة مع ال: فلسطين

 قال ناصر القدوة ان السلطة ودولة الكويت تحاوالن فتح صفحة جديـدة فـي العالقـات                : كونا –األمم المتحدة   
  .ووصف العالقات بأنها جيدة .بينهما في سبيل اعادة الدفء الى هذه الروابط

  15/9/2005القبس الكويتية 
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   منصور مندوبا باألمم المتحدة نعييالقدوة 
ـ نيويورك وقالـت   .مندوب دائم لبعثة فلسطين لدى األمم المتحدةك اختار القدوة رياض منصور :اد صالح عو 

ويؤكد منـصور أن     .قدومي دخل معركة خاسرة في معارضته لتعيين منصور       المصادر فلسطينية، إن فاروق     
  .نسحاب اإلسرائيلي من غزة يمهد لمعركة طويلة للحفاظ على قرارات مجلس األمن والجمعية العامةالا

  15/9/2005الشرق األوسط 
  

  االنسحاب خطوة أساسية نحو إنهاء االحتالل: المجلس الوطني
اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، أن االنسحاب اإلسرائيلي من غزة، خطوة أولى وأساسية نحو إنهاء              : رام اهللا 

 . بعاصمتها القـدس الـشريف      وإقامة الدولة المستقلة   67االحتالل واالستعمار في كافة األراضي المحتلة العام        
وأكد في بيان له، ضرورة استمرار الكفاح من أجل انتزاع السيادة الكاملة على الحـدود والمعـابر واألجـواء                   

 .قطاع والضفة، وأن ال يكون االنسحاب من غزة على حساب الضفة والقدس           الوالمياه اإلقليمية، والتواصل بين     
ن الجميع الحرص على الوحدة الوطنية وسيادة النظـام والقـانون،           وشدد على أن المرحلة الجديدة، تستوجب م      

  .والعمل من أجل إعادة البناء بكل مسؤولية وجدارة
  15/9/2005المستقبل اللبنانية 

  
 حنان عشراوي تنال جائزة غاندي للسالم 

 حصلت على أعلنت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية، أن حنان عشراوي،: القدس
وذلك تقديرا لجهودها الكبيرة في مجال تعزيز الديمقراطية في  جائزة غاندي الدولية للسالم والمصالحة،

 ين لجهودها الحثيثة في السالم ما بين الفلسطينيهاوكان صندوق ائتمان غاندي للتنمية، قد اختار .فلسطين
  .لمرأة، وكفاحها للحد من الفقر في فلسطين، إضافة إلى نضالها المرير في مجال تحرير اينواإلسرائيلي

  14/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

  على أنقاض مغتصبة كفار داروم للقسام عرض عسكري 
 أمس، عرضا عسكريا ضخما على أنقاض مغتصبة كفار  أولنظمت كتائب الشهيد عز الدين القسام عصر

وشارك في العرض العسكري عشرات المسلحين من  .دروم المحررة في المنطقة الوسطى في قطاع غزة
كتائب القسام الذين كانوا يحملون أسلحة من مختلف األنواع، الخفيفة والثقيلة، وتجولوا في أنحاء المغتصبة 

  .المحررة بمركباتهم التي اعتلتها الرايات الخضراء
14/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
  قف التصريحات المسيئة للمقاومة كتائب المقاومة الوطنية تطالب بو

 متحدثٌ باسم الكتائب إن كتائب المقاومة الوطنية ستبقى متمسكة بسالحها وبالمقاومة كرافعة للنضال قال
سيبقى سالحنا والوطني حتى االنسحاب اإلسرائيلي الشامل من قطاع غزة من حدوده البرية والبحرية والجوية 

ائيلي من على كّل شبٍر من قطاع غزة لتتأمن السيادة الفلسطينية على مشرعاً حتى رحيل آخر جندي إسر
وأشار المتحدث باسم كتائب المقاومة الوطنية إلى أنّه ال يجوز ألي  .قطاع وتكون حدوده مفتوحة أمام العالمال

ي استغل يجب الحفاظ على نقاوة وطهارة هذا السالح وتنقيته من السالح الذوأحٍد المساس بسالح المقاومة 
ث .المقاومة وتطاول على القانون وعلى أبناء شعبنا وساهم في حالة الفلتان األمنيالجميع ،وطالب المتحد 

 تحت حجة الفلتان األمني على حد هابوقف كّل التصريحات التي من شأنها إلحاق الضرر بالمقاومة وبسالح
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على أن المقاومة ثابت من الثوابت الوطنية، معلّالً ذلك داعياً إلى الدخول في حواٍر وطني يتّفق من خالله , قوله
  .بالخوف من ممارسة الضغوط الدولية واإلقليمية على فصائل المقاومة استغالالً لبعض أشكال المقاومة

15/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

 حماس تفتح فجوة في الحدود بين غزة ومصر 
ين في حركة حماس فتحوا أمس بالمتفجرات فجوة في الجدار ذكر شهود عيان ان ناشط: ـ ا ف ب رفح

وسمحت الفجوة لعشرات  .االسمنتي الذي اقيم علي الحدود بين مصر وقطاع غزة لمنع عمليات التسلل
وحذر ابو عطية ، احد قادة حماس المحليين، قوات االمن الفلسطينية  .الفلسطينيين بالتسلل الي الجانب المصري

  . انب الفلسطيني من الحدود من سد الفجوةالمنتشرة في الج
وقال لوكالة فرانس برس ان حماس تنفي عالقتها بالتفجير . ونفي سامي ابو زهري اي عالقة لحركته بالحادث

في الجدار االسمنتي علي الحدود ونستغرب االنباء التي ترددت عن عالقة حماس بالتفجير وهي انباء ال اساس 
  . لها من الصحة 

15/9/2005لعربي القدس ا  
 

   ال اقتراب من سالح المقاومة: الزهار
، انه ال اقتراب من سالح المقاومة الن هناك آالف المبررات لوجود هذا امس اكد محمود الزهار :الفت حداد

السالح بين ابناء الشعب الفلسطيني ومن أهمها أن االحتالل ال زال موجودا بيننا  واالسرى يقبعون فى السجون 
وحول الحديث عن جولة جديدة من الحوار  .الليه وسالح المقاومة سالح شريف ال اقتراب منه االحت

الفلسطيني ستعقد في بلد عربى خالل االسابيع المقبلة، اكد الزهار جاهزية الحركة للحوار اذا كان -الفلسطيني 
وفيما يتعلق باللجنة  .الل الهدف منه تصحيح الوضع الداخلي الفلسطيني وبناء ما تم تدميره علي يد االحت

الوطنية التي شكلت من الفصائل الفلسطينية لمتابعة ملف االنسحاب قال الزهار ان هذه اللجنة ستخرج قرارها 
خالل ثالثة أيام ويتضمن القرار اجابة على موضوع المعابر وموضوع الشركات التي تأسست قبيل االنسحاب 

  .لملك العاموالدفيئات الزراعية وكل ما له عالقة با
14/9/2005 48عرب   

 
  إقرار سياحة المقاومة في القطاع حماس تسعى إلى 

اعلن القيادي في حماس محمود الزهار أن حركته تتطلع الى جعل القطاع بعد تحريره مكانا لسياحة المقاومة، 
ل احشاءهم ولفت إلى ان احياء غزة تشهد كيف ترك جنود االحتال. كونه مليئاً بشواهد الصمود والبطولة

واوضح  .ورؤوس زمالئهم من خلفهم، وها هي ميادين جباليا محاطة بجنازير الدبابات التي دمرتها المقاومة
الزهار ان حماس تستعد لطرح استراتيجية اقتصادية تقوم على مشاريع عصامية تؤمن االستقاللية المادية 

نستعد لتطبيق رؤية استراتيجية : واضاف. الكيانوتؤمن االمن الغذائي للسكان وتعفيهم من تبعية العمل داخل 
جديدة قوامها تشييد مصانع كثيرة وصغيرة الى جانب احياء فرع الزراعة والقيام بزرع شجرة واحدة مقابل كل 

  . منزل الى جانب حقول الخضراوات، واشار الى ضرورة استيراد النفط من مصر بدال من اسرائيل
15/9/2005الخليج اإلماراتية   

  
  القدس تتفوق ديمغرافيًا

ا–رام اهللا  راءات         : وف ل اإلج م آ ًا رغ وق ديمغرافي دس تتف ة الق س، أن مدين صاء ام زي لإلح از المرآ د الجه  أآ
ل من                 .اإلسرائيلية لتهويدها  شكل أق ة ت الي    % 0,01وأوضحت دراسة أصدرها الجهاز، أن األسر الجماعي من إجم
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وأضافت أن األسر      .في قطاع غزة  % 35,5مقابل  % 65,5ة تشكل   األسر، مشيرة إلى أن األسر الخاصة في الضف       
ات الحضرية بلغت   ي التجمع ل % 53,1ف ف و% 31,4مقاب ات% 15,5للري ع محافظات  .للمخيم اك أرب وأن هن

ا نحو نصف األسر                        .تحظى بأآبر عدد من األسر وهي على التوالي القدس والخليل وغزة ونابلس، حيث يقطن فيه
ر أن  ين التقري ن الوب يرتفع م دد س ام 407,265ع رة ع ى 1997 أس ام 627,907 إل ادة 2005 ع % 45,2 أي بزي

ام     السنويا، وسيصل    % 6,7 بما يعادل    27,580بمعدل زيادة سنوية     دد ع ى    2015ع ادة    936,755 إل سبة زي  أي بن
ام          . مرة 3-2 أي ما يعادل     1997عن عام   % 130 غ    1997وأظهرت أن آثافة األسرة العامة في لع  أسرة   74,4 تبل

سمة    482,8، أما الكثافة السكانية بلغت نحو        2آم/ م / ن ة         2آ سطينية تحظى بالمرتب ى أن األراضي الفل ، وأشارت إل
سجل في قطاع         ة، وت الحادية عشرة على مستوى العالم من حيث الكثافة السكانية والثانية على مستوى الدول العربي

ع األسر     .2 آم في الضفة/ أسرة53,6 مقابل  2آم/ أسرة 395,9غزة   أن توزي وأظهرت نتائج معادلة نسبة الترآز، ب
غ في    / فرد6,4على مساحة المحافظات غير مثالي، وان حجم متوسط األسرة يعد آبيرًا حيث بلغ              أسرة، في حين بل

ر 5أسرة وفي الدول النامية    / فرد 3,7الدول الصناعية    راوح حسب        .أسرة /د ف وأضافت أن حجم متوسط األسرة يت
ام        % 73,2والتجمع والمحافظة، وأن األسر النووية هي السائدة، إذ تشكل          المنطقة   الي األسر لع ا   1997من إجم  أم

شكل سوى   % 23األسرة الممتدة فتسجل المرتبة الثانية   ال األسر    3,3بينما التي تتكون من فرد واحد فال ت  من إجم
ة          وتتصف قاعدة الهرم السكاني      %.0,5وشكلت األسر المرآبة ما نسبته       حسب الدراسة بأنها عريضة إذ بلغت الفئ

سكان             % 47,1 1997 سنة   14-0العمرية من    ات ال وتزيد هذه النسبة عن بعض الدول النامية والمتقدمة، وتشكل فئ
املين                   % 49,4المتوسطة   ر الع راد غي د من األف شكل  . وهي الفئة المنتجة أو العاملة نظريًا ولكن فعليًا تضم العدي وت

سن   ار ال ة آب أآثر  65فئ نة ف ديمغرافي    % 3,5 س ال ال ة االنتق سب نظري ر ح و المبك ة النم ر بمرحل المجتمع يم  .ف
سبتهم   ر إذ بلغت ن ها ذآ م األسر يترأس ى أن معظ ل % 91وأشارت إل دير % 9مقاب ي ت سبة األسر الت اث، ون لإلن

رة رئاسة    شؤونها امرأة في معظم الضفة أعلى مما هو عليه في قطاع غزة، آما أن التجمعات الريفية            وًال لفك  أقل قب
زواج      % 20,2ثم من المتزوجات % 65,9المرأة، وأن غالبية النساء هن من األرامل     سبق لهن ال م ي % 8,7ومن ل

دى الرجال آانت        2001وأوضحت أن أعلى نسبة للزواج عام        %.4,9أما نسبة المطلقات فكانت       سنة إذ    29-20 ل
ساء اق           % 71,8بلغت   سبة للن ى ن ا آانت أعل ام نحو      % 57,2 سنة إذ بلغت    20ل من    بينم زواج الع دل ال ويتجه مع

ى                      ة حيث تصل إل ات االجتماعي ارب من الموروث ر ظاهرة زواج األق سبة     % 48االنخفاض، وتعتب وأظهرت أن ن
والي  ي سن الخصوبة ح اث ف ين اإلن ة ب سبة المتزوجات % 35العزوبي غ ن ا تبل وزعن % 62بينم ساء يت اقي الن وب

 لدى أرباب األسر لكال     1997وبينت أن نسبة األمية بلغت عام        %.3,8ي الترمل والطالق بنسبة     بالتساوي بين حالت  
ة           % 15الجنسين   دول النامي ة          .وتعد قليلة إذا ما قورنت بالدول العربة المجاورة وال وى العامل سبة الق وأظهرت أن ن

ام  % 40,4 النسبة لتصل إلى      فأآثر، وانخفضت هذه   15من إجمالي السكان    % 43,5 بلغت   1997المشارآة عام    ع
ام   % 9,5، أما مشارآة المرأة فبلغت       2004 ى      1997ع ام  % 12,8 وارتفعت إل ى  2003ع ام  13,4 وإل  2004 ع

ى   اض إل رجح االنخف ة   الوي واحي األمني ى الن افة إل ه باإلض رائيلي واحتياجات صاد اإلس ور االقت ة وتط أثر بحرآ  .ت
ة أدى           . آان مرتفعاً  2004-1995من  وأشارت إلى أن منحنى البطالة خالل الفترة         سبة البطال اع ن وأضافت أن ارتف

ى أن األسر ذات المستوى المتوسط              % 33,7إلى معاناة    شيرة إل من إجمالي األسر من مستوى معيشي منخفض، م
ة        %21,6أما التي تتمتع بمستوى أفضل فشكلت       % 44,7بلغت   ساآن مملوآ يم في م ا تق ، وتتميز معظم األسر بأنه

شكل  سبة وت ذه الن ر بلغت  %.78,1ه سبة الفق ام % 35,5وأظهرت أن ن ادة 2003ع سبة زي ام % 94,4 بن عن ع
سب               1998 ى سوق العمل بلغت ن ال إل ام  % 1,8 14-10 من سن   تهم ما دفع بقطاعات واسعة من األطف  .2000ع

لكهرباء حيث بلغت    باون مخدومهم المياه من شبكة عامة، آما أن معظم متتوفر لديه من السكان   % 83,4وبينت أن   
ام     % 94,6 نحو    1997النسبة عام    ى    2003وارتفعت ع ادة     % 99,1 إل سبة زي سبة األسر         %4,8بن ا تصل ن ، فيم

ام               سطينية ع ى          1997المخدومة بشبكة صرف صحي عامة إلى ثلث األسر الفل ًا إل % 45,8 وارتفعت لتصل تقريب
ى            وأشارت إلى أن عدد العوامل المؤثرة في الترآيب          .2003عام   ادًا عل األسري والبيئة األسرية ستة عوامل اعتم
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ستة     1997البيانات الخام للتعداد عام      ك يبقى    % 53,844، وقد بلغ مجموع التباين الذي فسرته العوامل ال ى ذل وعل
  .لعوامل أخرى% 46,156

  14/9/2005الحياة الجديدة 
  

  مسجد1200اسرائيل هدمت أكثر من 
 مسجد 1200عمار المقدسات االسالمية ان اسرائيل هدمت اكثر من  إلىاوضحت مؤسسة االقص: وليد عوض

وجرفت  ، في حين انها حولت الكثير من المساجد الي خمارات وحظائر لتربية االبقار واالغنام1948عام 
واوضحت مؤسسة االقصي  .مئات المقابر ووضعت القوانين التي تحيل ملكية المقدسات اإلسالمية إلي يهودية

مقدسات االسالمية ان االنتهاكات واالعتداءات االسرائيلية متواصلة ضد المقدسات االسالمية إلعمار ال
 حين بدأت مؤسسة دائرة أراضي إسرائيل بوضع المخططات لتحويل مسجد قيساريا 1948والمسيحية مند عام 

لي حد فتح وواصلت مؤسسة دائرة أراضي إسرائيل انتهاكاتها ا .ومسجد عسقالن وعين حوض إلي خمارات
هذا اضافة الي قيام مجموعة من اليهود المتدينين  .المجال لتصوير فيلم للعراة داخل المسجد األحمر في صفد

بإذن من مؤسسات رفيعة المستوي بتحويل المساجد إلي كنس ومعابد لهم تحت أسماء ومسميات جديدة كما 
واوردت مؤسسة االقصي قائمة  . يهوديحدث في مسجد الست سكينة في مدينة طبريا والذي حول إلي كنيس

 . بأسماء بعض المساجد والمصليات االسالمية المحولة الي غير اهدافها الطبيعية
  15/9/2005القدس العربي 

  
  االحتالل يعتقل إمام مسجد ويختطف مدرساً

ـ . اعتقلت قوات االحتالل إمام مسجد النور في بلدة العبيدية شرق مدينة بيت لحم الشيخ             هود عيـان أن  وذكر ش
جنود االحتالل اعتقلوا الشيخ بعد االعتداء عليه بالضرب المبرح أمام أنظار أفراد عائلته، واقتادوه إلـى جهـة          

من جهة ثانية اقتحمت قوات االحتالل مخيم الدهيشة، واختطفت مدرس من أمام المدرسة التي              . تحقيق مجهولة 
  .اقتادوه إلى سيارة عسكرية توجهت إلى جهة تحقيق مجهولةيعمل فيها، أمام أنظار تالميذه وطلبة المدرسة، و

  14/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  االحتالل يعتقل عدداً من الفلسطينيين في مدينة الخليل
اعتقلت قوات االحتالل يوم أمس عدداً من الفلسطينيين في مدينة الخليل، وذكر مراسل المركـز أن دوريـات                  

ربعاء وحتى ساعات المساء المتأخرة بحملة اعتقاالت في صـفوف الفلـسطينيين فـي    قامت ظهر يوم أمس األ  
وأوضح مراسلنا أن قوة كبيرة اقتحمـت         .شارع عين سارة ومنطقة راس الجورة ومدينة حلحول شمال الخليل         

يين الشارع الرئيس في مدينة حلحول وداهمت منزل أحد المواطنين، وشوهدت القوة وهي تعتقل ثالثة  فلسطين               
في غضون ذلك اقتحمت قوة احتاللية أخرى حي راس الجورة شـمال الخليـل               .وتنقلهم إلى جهة غير معلومة    

وقامت باحتجاز عدد آخر من الشبان الفلسطينيين، وقامت باستدعاء حافلة ونقلتهم إلى جهة غير معلومة، وفـي                 
عدد من المحالت التجاريـة والمنـازل       شارع عين سارة مارست القوة ذاتها أعمال عربدة خالل عملية اقتحام ل           

  .بحجة البحث عن مطلوبين
  14/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  نتخابات وفتح تبدأ التحريض لإلالحركة اإلسالمية تستعد 

أنهت الحركة اإلسالمية في محافظة طولكرم، استعداداتها للمشاركة في االنتخابات المحلية المزمع إجراؤهـا ،               
وقالـت    .وبلدة في المحافظة، الختيار أعضاء المجالس المحلية التابعة لهـذه القـرى والبلـدات              قرية   12في  
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 مجالس محلية، وهـي ديـر       7مصادر في الحركة اإلسالمية إن الحركة تخوض االنتخابات بقوائم مستقلة في            
بات في باقي المجـالس     الغصون، صيدا، النزلة الشرقية، قفين، زيتا، باقة الشرقية وعالر، فيما تخوض االنتخا           

، من خالل تحالفات مع فـصائل فلـسطينية أو          )اكتابا، كفر صور، كفر زيباد، كفر عبوش وكفر جمال        (وهي  
شخصيات عائلية، مشيرة إلى أنها طرحت على الفصائل، خوض االنتخابات في عدة مناطق من خالل قـوائم                 

وحدة الفلـسطينية، وتجنبـا لحـدوث مـشاكل         موحدة، تشمل جميع الفصائل والعائالت للمحافظة على نسيج ال        
من جهته أكد يحيى غضية ممثل قائمة اإلصالح والتغييـر فـي             .وخالفات جانبية، إال أن طلبها قوبل بالرفض      

وأضاف أن مرشحي الحركة     .بلدة زيتا أن القائمة تشهد تأييدا كبيرا من جانب سكان البلدة، مقارنة بحركة فتح             
ف من جانب حركة فتح، من خالل إشاعة أن االحتالل الصهيوني وأجهزتـه             تعرضوا لضغوط وعمليات تخوي   

، وأن كل شخص يعرب عـن تأييـده للحركـة سـيتعرض             )إرهابياً(و) محظوراً(األمنية تعتبر حماس تنظيماً     
، 48للمالحقة واالعتقال والتضييق من جانب سلطات االحتالل، ولن تسمح له بالعمل في داخل أراضـي الــ     

 يحصل على معاملة سلوك من السلطة الفلسطينية في حال احتاجها فـي معامالتـه، إضـافة إلـى                   كما أنه لن  
ويالحظ في هذه االنتخابات وجود أكثر من قائمة لحركة فتح في غالبية             .إغراءات مادية، وغيرها من األساليب    

اخل حركة فتح، وهـو     البلدات التي ستجري فيها االنتخابات في محافظة طولكرم، مما يعكس حجم الخالفات د            
  .أيضا ما انعكس على قرار السلطة إجراء االنتخابات وفق التمثيل النسبي

  15/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  مركز حقوقي يحذر المقدسيين من أالعيب لتهجيرهم وإبعادهم
ية إلى تهجيـر    حذر مركز حقوقي فلسطيني، من خطورة ما وصفه بـ أالعيب وزارة الداخلية الصهيونية الرام             

وقال زياد الحموري مدير مركز القـدس للحقـوق          .المقدسيين الفلسطينيين من مدينتهم باستخدام طرق ملتوية      
االجتماعية واالقتصادية، إن آخر ما ابتكره دعاة الترانسفير في الداخلية هو عـدم صـرف بطاقـات هويـة                   

وأضاف  . وحاجتهم لاللتحاق بجامعات الخارج    للمواطنين الفلسطينيين من سكان القدس، مستغلين ظروف الطلبة       
الحموري، في بيان له أن سلطات االحتالل عرضت على المواطنين المقدسيين وخاصة الطلبة، الحصول على               

. وثيقة سفر مؤقتة المعروفة بـ اسيه باسيه من أجل السفر للخارج وبالتالي حرمانهم من العودة إلـى مـدينتهم                 
  .الل تشطب أيضاً أسماء المقدسيين العاملين في الخارج من سجل السكانمشيراً إلى أن سلطات االحت

  14/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   تحرم التطبيع» علماء فلسطين«رابطة 
اصدرت رابطة علماء فلسطين امس فتوى تحرم التطبيع مع اسرائيل التـي تحتـل االرض الفلـسطينية                   :قنا

اجد الى حظائر لالبقار وتهود الحرم االبراهيمي الـشريف فـي الخليـل             وتدنس المقدسات وتحول بعض المس    
واعتبـرت  ‚ وطردت الفلسطينيين من ديارهم وبيوتهم وتستبيح قتلهم وتواصل نهجهـا العـدواني االسـتيطاني             

الرابطة في فتواها التطبيع مع المحتلين المغتصبين القتلة مواالة للكافر الغاصب ومواالة الكافر ال تجـوز فـي                  
واكدت عدم جواز التطبيع مـع      ‚ االسالم بل هي مشاركة للكافر في كفره وتشجيع المحتل على مواصلة عدوانه           

دولة االحتالل االسرائيلي وجاء في فتوى الرابطة ان الواجب الديني على كل مسلم نصرة اخوانه ومعـاونتهم                 
  .على اخراج االعداء من ارضهم وعدم التطبيع

  15/9/2005الوطن القطرية 
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  آالف المواطنين يواصلون تدفقهم على مصر
واصل آالف المواطنين تدفقهم على األراضي المصرية، من خالل فتحة جديـدة فـي الجـدار                : محمد الجمل 

األسمنتي الممتد على طول الشريط الحدودي الفاصل بين األراضي الفلسطينية والمصرية، أحـدثها مقـاومون               
طنون إلى أن الفلسطينيين بإمكانهم التجول بحرية حتى مدينة العريش نحو           وأشار الموا . فلسطينيون صباح أمس  

 كيلو متراً إلى الجنوب من محافظة رفح، حيث تمنع السلطات المصرية الفلسطينيين من الذهاب أبعد مـن                  50
لتنقـل  أكدت مواطنة أن حركة المواطنين في المنطقة لم تتوقف منذ ثالثة أيام، مشيرة إلـى أن ا                 و .هذه المدينة 

  .عبر الحدود يتواصل طوال ساعات الليل والنهار، ويزداد عدد المواطنين الذين يصلون إلى الحدود
  15/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  اهالي شهداء اكتوبر يتظاهرون في الجليل

 على عدة مفارق طرق رئيسية في المثلث والجليل         أمس مساء   48تظاهر مئات المواطنين العرب داخل منطقة       
ورفـع المتظـاهرون شـعارات تنـدد         .2000طالبين بمحاكمة الذين قتلوا اوالدهم في احداث تشرين االول          م

  .بالجريمة وتطالب بمحاكمة القتلة، وتشجب نية وحدة التحقيق مع الشرطة
  14/9/2005 48عرب 

  
  قوات االحتالل تقتحم سجن عسقالن وتنكل باألسرى

عـسقالن  ن جيش االحتالل تسمى فرقة نحشوف اقتحمت سـجن          قالت مصادر متعددة، ان قوة م       :حسن جبر 
وأجرت عملية تفتيش وحشية للغرف صادرت خاللها أغراض وممتلكات األسرى وقلبت كل شيء رأساً علـى                

وفي أعقاب عملية االقتحام أعلن األسرى االضراب عن الطعام ليوم واحـد احتجاجـاً علـى االقتحـام                .عقب
وهدد األسرى باعالن اضراب متواصل ومفتوح عن الطعام اذا استمرت           .م أمس وامتنعوا عن تناول الطعام يو    
  .قوات االحتالل في هذه األعمال

  15/9/2005األيام الفلسطينية 
  

   قرار سحب هويات أسرى خلية سلواناصرار على
اجع ذكرت مصادر حقوقية في مدينة القدس أن الداخلية الصهيونية رفضت طلب عائالت أسرى مقدسيين بالتر              

وأضافت هـذه المـصادر أن وزارة الداخليـة          .عن قرارها سحب هويات القدس الخاصة بأسرى خلية سلوان        
وبحسب هذه المصادر فإن     . بأن الشبان األربعة يشكلون خطراً على أمن الكيان        ،هوياتالبررت قرارها سحب    

ارة الداخليـة الـصهيونية     األسرى األربعة الذين يقضون حكما بالسجن المؤبد يعتزمون رفع دعوى علـى وز            
  .إلجبارها التراجع عن قرارها الذي يأتي في إطار سياسة تفريغ المدينة المقدسة من أصحابها

  14/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  بناء قفص حديدي كبير بدل ساحة النزهة
صيام شكوي أسـرى    نقلت جمعية أنصار السجين في مدينة نابلس عن محامي الجمعية أحمد            :  عزالدين احمد 

سجن الدامون، من قيام سلطات السجن ببناء قفص حديدي كبير في ساحة النزهة التي يخرجون إليها حيث بدأ                  
األسرى للخروج إلى ساحة محاطة بقفص حديدي كبير يحيط بهم من كل جانب بدال من الخروج للتنـزه فـي                    

وأضـاف المحـامي     .ضبان حديدية غليظة  ساحة مفتوحة، حتى يشعر األسرى باستمرار أنهم داخل سجن ذو ق          
وأعـرب األسـرى عـن      . نقال عن األسرى بأن إدارة السجن فتحت قسما جديدا إضافة إلى القسمين السابقين            

انزعاجهم من قلة التصاريح الممنوحة ألهاليهم للزيارة، موضحين بأن منع الزيارة يتم ألتفـه األسـباب ويـتم                 
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ستهجنين المنطق اإلسرائيلي الذي يصنف أالم العجوز بأنها خطيـرة          حرمان أمهات وزوجات وآباء األسرى، م     
 مـن أصـل   41على أمن الدولة، وقد أرفقت قائمة بأسماء األسرى الممنوعين من الزيـارة وتـضم القائمـة               

  . أسيرا120
  14/9/2005السبيل االردنية 

  
   في االمم المتحدةشارون
بوش اجتمع فور انتهاء مخاطبته الجمعية أن : يويوركن من راغدة درغام عن مراسلتها 15/9/2005الحياة 
وحسب  . االنسحاب من غزة في خطابههوقالت مصادر ان االسرائيليين فوجئوا بعدم ذكر. شارونمع العامة 

 الى ه، دعابوشلكن .  من السلطة الفلسطينية وعدم قيامها بما يكفيءلقاالالمصادر، فإن شارون تذمر أثناء 
  .مزيد من الوقت الئهاالصبر واعطا

أن شارون ومشرف من  قناة التلفزيون االسرائيلية الثانية هأعلنت  ما:ب.ف. أنقال عن 15/9/2005عكاظ 
  .واضافت ان مشرف قدم قرينته الى شارون ووصف اللقاء بأنه ودي. تصافحا أمس في أروقة االمم المتحدة

 
   حدودها مع قطاع غزةمراقبةاسرائيل تدعو مصر الي 

اكد عاموس جلعاد المستشار المقرب من شاؤول موفاز ان مصر دولة : المحتلة ـ نيويورك ـ ا ف بالقدس 
كبري تقول انها تحترم االتفاقات التي وقعناها معها وحتي من دون اتفاق فمن غير المقبول ان ال تراقب مصر 

ين يشكل ايضا تهديدا محتمال واضاف الجنرال المتقاعد جلعاد ان تسلل الفلسطيني حدودها بصفتها دولة سيدة 
واكد ان البعض  .لالمن المصري وان المصريين مدركون لذلك ولقد ابلغناهم بكل وضوح بما نشعر به 

يستفيدون مما يحصل علي الحدود للقيام بتهريب اسلحة وذخائر الي قطاع غزة لتستخدم في تنفيذ اعتداءات 
 .وانما ايضا لتحدي السلطة الفلسطينية 

15/9/2005لعربي القدس ا   
 

  مالحقة ضباط إسرائيليين في بريطانيا فضيحة : شالوم 
اعتبر سيلفان شالوم أمس إمكانية إحالة ضباط إسرائيليين إلى القضاء في بريطانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب 

رون وأوضح الوزير اإلسرائيلي أن هذه القضية ستطرح في لقاء بين رئيس الوزراء ارييل شا. بأنها فضيحة
كما سيبحث شالوم في هذه  .ونظيره البريطاني توني بلير على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك

وأضاف ما من شك انه سيتم بحث هذه القضية ألنها  .المسألة خالل لقاء مع نظيره البريطاني جاك سترو
ر األمور أكثر في بريطانيا وربما في مهمة، علينا أن نضع حدا لها وهي في مراحلها األولى قبل ان تتطو

  أ ف ب. جميع الدول األوروبية
  
  

   اسرائيل لن تسلم بما يجري عند شريط فيالدلفي : موفاز
االربعاء ان اسرائيل لن تسلّم بما يجري عند شريط فيالدلفي امس هدد وزير االمن االسرائيلي شاؤل موفاز 

وزعم موفاز ان على السلطة الفلسطينية ان تنفذ  .ات المتحدةونقلنا تحذيرات بهذا الخصوص الى مصر والوالي
الملقى على عاتقها فورا وفرض النظام والقانون وان يكون هناك قانون واحد وسالح واحد واال فانه لن يكون 

 واضاف أعتقد وآمل ان يعالج .هناك تقدم في المستقبل فيما يتعلق بالعملية السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين
  .المصريون الوضع الناشيء عند شريط فيالدلفي سوية مع قوات االمن الفلسطينية

14/9/2005 48عرب   
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 داغان يجري تعديالت في الموساد  

عين رئيس جهاز التجسس اإلسرائيلي الموساد أمس، أربعة مساعدين جدد، اختارهم بعناية شديدة، بهدف شحذ 
ذكر و. ج النووي االيراني، وفقاً لما جاء في التلفزيون اإلسرائيليالجهود لمطاردة المقاومين وتعقب البرنام

التلفزيون اإلسرائيلي أيضاً أن هذا التعديل اإلداري في جهاز الموساد، هو الثاني منذ تولي مائير داغان رئاسته 
لل  جاسوس ومح200ووفقاً لمصادر أمنية، قام هذا الجنرال السابق في الجيش بإقالة . 2002في العام 

استخباراتي أو تنظيم تقاعد مبكر لهم، بعد قيام تنظيم القاعدة بنسف فندق إسرائيلي ومحاولة إسقاط طائرة 
وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي آرييل شارون قد أمر داغان . 2002إسرائيلية في تشرين الثاني من العام 

  رويترز. باإلمساك بزمام المعركة مع أعداء إسرائيل في الخارج
15/9/2005سفير  ال  

 
   عدم معاقبة منفذي مجزرة طولكرمحالوتس يقرر 
افاد موقع هآرتس مساء امس ان حالوتس، قرر االمتناع عن اتخاذ اي اجراء عقابي بحق جنود : القدس المحتلة

وحدة دوفدوفاني التي قتلت خمسة فلسطينيين في مخيم طولكرم، مواصال بذلك سياسة التسامح التي يبديها ازاء 
  . بحق الفلسطينيينهجرائم جنود

15/9/2005الحياة الجديدة   
 

   حاخامان يلتقيان البابا لحثه على مساندة إسرائيل
أعلن سفير إسرائيل في الفاتيكان، عبيد بن هور أمس، ان حاخامين سيلتقيان البابا بندكت السادس عشر في 

 . دار الفاتيكان وثيقة تتعلق بالعالقات مع اليهودمقره الصيفي في روما اليوم، لالحتفال بالذكرى األربعين إلص
وقال بن هور ان الحاخامين سيطلبان من البابا مضاعفة جهوده حول الدعوة إلى مكافحة اإلرهاب ومعاداة 
السامية، كما أنهما سيبلغانه ان إسرائيل تحتاج إلى دعم الفاتيكان في هذه الساعة الصعبة بعد استكمال 

   با. االنسحاب من غزة
15/9/2005السفير    

  
   اسرائيل تخشى دخول ناشطين من القاعدة عبر شريط فيالدلفي  

قالت مصادر امنية اسرائيلية انها تخشى من دخول ناشطين من تنظيم القاعدة الى قطاع غزة عبر شريط 
  .فيالدلفي الحدودي بين القطاع ومصر في اعقاب اقتحامه وحركة العبور فيه من جانب الفلسطينيين

من جهة اخرى نقلت وسائل االعالم االسرائيلية عن مصادر امنية اسرائيلية قولها ان التنظيمات الفلسطينية 
المسلحة نقلت كميات كبيرة من االسلحة في االيام االخيرة الماضية التي تلت انسحاب الجيش االسرائيلي من 

 لديها حول انواع االسلحة التي تم تهريبها الى وقالت المصادر ذاتها ان ال معلومات .القطاع واقتحام معبر رفح
  .القطاع لكن هذه المصادر قالت انه تم ادخال كميات كبيرة من صواريخ آر بي جي

15/9/2005 48عرب   
  

  تحذر من تدنيس مساجدالشرطة االسرائيلية 
 يمكن ان يقوم بها  حذر حاخام والشرطة االسرائيلية الثالثاء من اعمال تخريب قد تطال مساجد:ف ب ا القدس

واكد متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس امرنا دورياتنا  .متطرفون يهود بعد تدمير كنس في قطاع غزة
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ولم يوضح المتحدث ما اذا كانت هذه االجراءات تقررت على اساس معلومات  .بزيادة اليقظة حول المساجد
 . الشرقيةملموسة تتعلق بمساجد في االراضي الفلسطينية او القدس

15/9/2005الوطن الكويتية   
 

  فالشا أثيوبيا يضربون  !احتجاجا على عدم نقلهم إلى إسرائيل
 اعلن يهود اثيوبيا الذين يطلق عليهم الفالشا امس انهم سينظمون اضرابا عن الطعام -أ .ب. د-أديس أبابا 

وقال الفالشا في بيان . قطعتها بنقلهم اليهالمدة ثالثة ايام االسبوع المقبل بسبب عدم وفاء اسرائيل بالوعود التي
واوضح البيان .ابقينا على االمل طوال السنوات الثماني الماضية انتظارا للعودة الى ارض الميعاد قريبا

اضطررنا الى عدم التحدث عن مشاكلنا والعيش تحت ظروف ومعاناة رهيبة، مشيرا الى الصعوبات التي 
 خالل العقد االخير الى اديس ابابا من موطنهم االصلي بمنطقة جوندار شمال يواجهها الفالشا الذين انتقلوا

  .غرب اثيوبيا على امل ان يعودوا يوما الى اسرائيل
15/9/2005القبس الكويتية   

 
  جدار الالمحكمة االسرائيلية تطالب الحكومة باعادة النظر في مسار 

فة من تسعة قضاة ان تعيد الحكومة االسرائيلية النظر في كمة العليا االسرائيلية بتركيبة موسعة مؤلحقررت الم
مسار الجدار العازل في منطقة قلقيليا في الضفة الغربية لكنها قالت ان بامكان اسرائيل بناء الجدار داخل 

ووافقت المحكمة العليا االسرائيلية باالجماع من خالل قرارها الصادر صباح اليوم الخميس  .الضفة الغربية
وبحسب  .لتماس الذي تقدمت به جمعية حقوق المواطن االسرائيلية باسم سكان خمس قرى فلسطينيةعلى اال

االلتماس فان الجدار يعزل سكان القرى الفلسطينية عن محيطهم الفلسطيني من خالل الجدار في جيب مستوطنة 
ا في تلك المنطقة واعادة بنائه ويعني هذا القرار ان على اسرائيل تفكيك الجدار الذي اصبح قائم .الفيه مناشيه

بشكل ال يعزل المواطنين الفلسطينيين عن محيطهم لكن ان يشمل مستوطنة الفيه مناشيه والشارع الموصل 
   .اليها

15/9/2005 48عرب   
  

  يعلون يلغي سفره الى لندن خشية اعتقاله 
وقالت االذاعة االسرائيلية العامة  .لهقرر موشيه يعلون الغاء زيارة الى بريطانيا تحسبا من اصدار قرارا باعتقا

  . كان ينوي السفر الى لندن والقاء خطاب امام متبرعين للجيش االسرائيلي يوم االحد القادمهاليوم ان
15/9/2005 48عرب   

 
  تونس دعت شارون لزيارتها واسرائيل رفضت 

وقال االذاعة  .رفضت تلبية الدعوة تلقى شارون دعوة لزيارة تونس في شهر تشرين الثاني القادم لكن اسرائيل 
 شرط السلطات التونسية اال يحمل حراس قبول وااالسرائيلية العامة ان المسؤولين في جهاز الشاباك رفض

  .شارون سالحا
15/9/2005 48عرب   

  
  االحتالل يبدأ بتفجير أبراج المراقبة في حومش

  وذكر شهود . منازل في مغتصبة حومشوقبة بدأت قوات االحتالل بتفجير أبراج االتصاالت والمرا: نابلس
  



 

 15

  .، ارباك بين األهاليتعيان في قرية برقة، أن التفجيرات الضخمة دون سابق إنذار أحدث
14/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
  قراصنة االنترنت يدمرون االقتصاد اإلسرائيلي   

عشرات من الهاكرز في إسرائيل والذين كونوا كشفت مجلة هامحشاف االقتصادية عن انتشار ال :أحمد إبراهيم
 وكشفت أن هناك بالفعل العديد من الشركات التي .عصابات البتزاز رجال األعمال في مختلف المجاالت

 عبر همتعرضت لخسائر جمة بسبب هؤالء حيث لم ينصاع أصحابها لتهديداتهم، األمر الذي أدى لتدمير مواقع
ويزداد الوضع . همالء لها بعد أو وجه لهم هؤالء الهاكرز الشتائم باسمالويب أو ترك عدد كبير من العم

خطورة خاصة مع تورط العديد من رجال الدين والحاخامات في هذه العملية، حيث يقوم عدد كبير بتهديد 
، ولم يتوقف األمر عند  الدينيةحزابلالأصحاب هذه الشركات من أجل الحصول على األموال منهم ومنحها 

 ملحد بل زعم عدد من الهاكرز أن هناك شخصيات مسؤولة في الحكومة قاموا بدعمهم وتمويل عملياتههذا ا
  . وذلك في األيام األولى لالنتفاضة

وتشير هيئة االقتصاد اإلسرائيلي أن الخسائر التي يتعرض لها االقتصاد بسبب هؤالء بلغت قرابة تسعة ماليين 
ن الشركات االلكترونية العالمية عن تخوفها من ارتفاع حجم القرصنة  وأعربت عدد م.شيكل في العام الواحد

اإللكترونية في إسرائيل خاصة وأن هذه األجواء ال تساعد على بناء استثمار الكتروني جيد بها، حتى أن شركة 
  .إينتيل العالمية هددت بسحب استثماراتها من إسرائيل

15/9/2005االتحاد االماراتية   
  

  يقترحون تحويل الكنس في غزة لمساجد رجال دين يهود
 توجهت مجموعة من كبار رجال الدين اليهود في إسرائيل في رسالة إلى محمود :نظير مجلي: تل أبيب

عباس، طالبين لقاءه للبحث معه في دور رجال الدين من الطرفين في مسيرة السالم والحفاظ على قدسية 
وقد وقع الرسالة الحاخام مناحم فورمن،  .نية تحويلها إلى مساجدالكنس اليهودية التي خلفها االحتالل وإمكا

 وهي تتخذ مواقفها من قضية الكنس ,نعلم علم اليقين أن الحكومة اإلسرائيلية ليست حكومة دينيةنا وكتب فيها ان
ا وقد قررنا مراجعتكم على أساس ديني خالص، مؤكدين أنن. موقفا سياسيا يختلف أشد االختالف عن مواقفنا

  .غير معنيين بأن تتحول الكنس إلى ما يشبه مسمار جحا، بل ما يهمنا هو فقط الكرامة الدينية
15/9/2005الشرق األوسط   

  
   خطرا عليهاالمطربون اللبنانيونإسرائيل تعتبر 

وجه تقرير رسمي صدر في اسرائيل انتقادات حادة لفنانين لبنانيين حققوا نجاحات على الصعيد الدولي حيث 
ت مشاركاتهم الى انشطة عالمية تقوم بها االمم المتحدة والكثير من المنظمات الدولية االخرى التابعة لها وصل

وجاء في التقرير الذي اعدته الهيئة العامة للسينما والفنون االسرائيلية تحت  .المعنية باحالل السالم في العالم
وذهب التقرير الى ان الفنانين اللبنانيين  .وار السياسيةعنوان الفنانون اللبنانيون من الفنون الى ممارسة االد

. بأنهم نجحوا في ترك بصماتهم على الكثير من المشاهدين عبر العالم, يتميزون عن الفنانين العرب االخرين
  .ومن هنا يجب مواجهة اي نجاح او تفوق لكافة مواطنيها, واعتبر التقرير لبنان دولة معادية في المنطقة

  15/9/2005 الكويتيةالسياسة 
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  وزراء سياحة مصر وإسرائيل واالردن وفلسطين
سطين واسرائيل على عقد لقاءات ربع سنوية بينهم        اتفق وزراء السياحة في كل من مصر واالردن وفل        : الغردقة

بصورة دورية في كل دولة من الدول االربع تبدأ بفلسطين بعد ثالثة اشهر، لبحث التعاون في مجـال تـرويج                    
واتفق الوزراء األربعة على البدء      .السياحة بين تلك الدول وتنشيطها من خالل البرامج السياحية المشتركة بينها          

ينية للترويج لها ، وتشكيل ورش عمل من القطاع الخاص السياحي لتقويم تلـك التجربـة وتـذليل            بالسياحة الد 
  .العقبات التي تواجهها وحل المشاكل التي يمكن ان تنتج عنها

  15/9/2005الحياة 
 

  تحسن االقتصاد في القطاع يحتم توفر شروط غير قائمة
ه من إمكانية تحسن الوضع االقتصادي الفلسطيني فـي    عبر خبير اقتصادي فلسطيني عن عدم تفاؤل       :داالفت حد 

 رفـضه   48 في مدينة غزة،     UNDPوأكد خالد عبد الشافي مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي           . قطاع غزة 
لما تعلنه السلطة الفلسطينية من خطط عشوائية غير مدروسة وغير مبنية على دراسات جدوى وإنمـا نتيجـة                  

وفي رده على سؤال حول رؤياه للوضع االقتصادي فـى قطـاع غـزة بعـد                 . ذاكألهواء هذا المسؤول او     
أنا اعتقد بان الخروج من األزمة االقتصادية الطاحنة التي نمر بها اآلن             :االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع، قال    

صالح واالمن  اإل: ثانيا. موضوع المعابر وسيطرة الفلسطينيين على المعابر     : تستوجب توفر ثالثة شروط، اولها    
واضاف انه اذا نفذ هذان الشرطان يبقى الشرط الثالث والمرتبط بهما، وهو المساعدات األجنبية مـن                . الداخلي

  .الدول المانحة من اجل بناء واعادة اعمار البنية التحتية
  14/9/2005 48عرب 

  
  خسائر بلدية غزة بسبب إغالق االحتالل مكب النفايات

 مليون دوالر جراء إغالق االحـتالل للطريـق الرئيـسية           15ن البلدية تكبدت حوالي     أكّد رئيس بلدية غزة، أ    
وقـال   .المؤدية لمكب النفايات شرقي المدينة طيلة السنوات الخمس الماضية تحت ادعاءات وذرائع أمنية باطلة             

ت واآلليات، كمـا تـم       بالمائة من أسطول البلدية من السيارا      60إن اإلغالق القهري أدى إلى تدمير أكثر من         
االستعانة بسياراٍت مستأجرة لتعويض النقص في السيارات لنقل النفايات باإلضافة إلى الخـسائر واألضـرار               
الصحية والبيئية التي لحقت بالمدينة والمعاناة الخطيرة التي لحقت بالمواطنين جراء تكدس النفايات واضطرار              

  .ث مكاره صحية وبيئية كبيرةالبلدية إلى إقامة مكبات مؤقتة أدت لحدو
  15/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  سوق فلسطين يسجل ارتفاعا وسط تداوالت هادئة

 نقطة، وسط تداوالت وصفت بـالهادئة، حيث بلغ حجم         881.53أغلق مؤشرالقدس على ارتفاع عند المستوى       
 مليون سهم نُفذت من خـالل       1.28لة إلى    مليون دوالر، في حين وصل عدد األسهم المتداو        6.58التداول نحو   

  . عقدا583عدد منخفض من العقود بلغ 
 6 شركات اخرى سجلت انخفاضاً في حـين حافظـت           9 شركات مقابل    9وبلغ عدد أسهم الشركات الرابحة       

  .شركات على أسعار أسهمها
  15/9/2005الغد األردنية 
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  سطينيةالدعوة إلى فتح األسواق العربية أمام العمالة الفل
طالب اقتصاديون وحقوقيون بفتح األسواق العربية واالسالمية، أمام العمال الذين فقدوا أماكن              :عيسى سعد اهللا  

عملهم داخل اسرائيل خالل االنتفاضة، داعين السلطة الوطنية الى وضع الخطط والبدائل االقتصادية للقـضاء               
وقالت زينب الغنيمي، نائـب مـدير عـام          .مستوياتهاعلى ظاهرة البطالة بين العمال والتي وصلت الى أعلى          

إن الطبقة العاملة داخل اسرائيل تواجه مشاكل وتحديات جمة، جـراء االنتهاكـات             : التشغيل في وزارة العمل   
والممارسات االسرائيلية من خالل إقدامها على اغالق قطاع غزة بشكل محكم، الفتة الى أن اآلالف من العمال                 

وأكدت ان اسرائيل تلعب دوراً مهماً في تفشي ظاهرة البطالة، التـي             .م داخل الخط األخضر   فقدوا أماكن عمله  
تعد من أخطر المعضالت التي تواجه الشعب الفلسطيني بصفة عامة، والطبقة العاملة خاصة، مشيرة الى أنـه                 

قبـل  % 10مقارنـة مـع     % 40ومنذ اندالع انتفاضة األقصى ارتفعت بصورة مذهلة ووصلت الى أكثر من            
  .االنتفاضة

  15/9/2005األيام الفلسطينية 
  

  يدعو اإلدارة األمريكية لعقد اتفاقية تجارة حرة بين البلدينسنقرط
، اإلدارة األمريكية للعمل على تنظيم العالقة التجارية بين البلدين من  مازن سنقرطوزير االقتصاد الوطنيدعا 

قتصاد الفلسطيني، إلى جانب مطالبتها بتوفير الدعم السياسي خالل عقد اتفاقية تجارة حرة، تعطي دعماً لال
وقال إن هذه االتفاقية تتيح المجال لفلسطين لالنضمام لمنطقة  .للشعب والحكومة الفلسطينية لتنفيذ برامجها

، وتعطي رسالة هامة لقضية التنمية واالستقرار في WTO، ومنظمة التجارة العالمية FTAالتجارة الحرة 
وأضاف الوزير، أن هذه االتفاقية، تتناسب كذلك مع رؤية الرئيس بوش إلقامة دولة فلسطينية في  .المنطقة

المنطقة، كما تعطي الحكومة الفلسطينية مصداقية فيما تطرحه للشعب الفلسطيني من برامج واتفاقيات تساعد 
 .على تطوير الواقع االقتصادي في فلسطين

  14/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

  ارسال قافلتين من المساعدات االنسانية للشعب الفلسطيني
وتتألف القافلتان   .ارسلت الهيئة الخيرية االردنية الهاشمية قافلتي مساعدات انسانية الى الشعب الفلسطيني          : بترا

وجرى  . طنا من المواد التموينية شملت االرز والسكر والبقوليات وغيرها         80من ست شاحنات بلغت حمولتها      
التنسيق لعبور هذه المساعدات مع مركز ادارة االزمات في القيادة العامة للقوات المسلحة االردنيـة والـسلطة                 

  . قافلة مساعدات195 بلغ عدد القوافل االردنية التي تم ارسالها وقد. الوطنية الفلسطينية
  15/9/2005العرب اليوم 

  
  ينالهالل األحمر القطري يتبرع بأجهزة للفلسطيني

تبرعت جمعية الهالل األحمر القطري بأجهزة وأدوات طبيـة وجراحيـة لقـسم العمليـات               : أنس عبدالرحمن 
وقال المدير الطبي للمستشفى إن الهالل األحمـر القطـري          .  بمستشفى الوفاء للتأهيل الطبي شرقي مدينة غزة      

 وأجهـزة جراحيـة   Dexa) ا الديكـس (تبرع بمجموعة من األجهزة واألدوات منها جهاز قياس كثافة العظـم        
وأجهزة من شأنها المساعدة في إجراء العمليـات الخاصـة بطـب            ‚ وأجهزة خاصة بقياس األكسجين في الدم       

  ‚ العظام 
  15/9/2005الوطن القطرية 

  
  



 

 18

   48تأسيس نقابة للمنتجين والـمبدعين في أراضي 
، قرارهم إقامـة نقابـة للمنتجـين        1948م  أعلن ثالثون منتجا وسينمائيا فلسطينيا، داخل األراضي المحتلة عا        

والمبدعين العرب في مجال السينما والتليفزيون، تعمل كإطار مهني، يهدف إلى تنظيم وتأطير اإلنتاج السينمائي               
وقال بيان صادر عن مؤسسي النقابة، التي ما زالت في طور التكوين إن السبب              . 48والتليفزيوني في فلسطين    

، هو التمييز العنصري، الذي يتعرض له الفنانون الفلـسطينيون، مـن جانـب النقابـة                الرئيس لتشكيل النقابة  
ووصف البيان ادعاء شركات اإلنتاج اإلسرائيلية بعدم وجود منتجين عرب، بأنه كـاذب وغيـر                . اإلسرائيلية

  .صحيح، مشيرا إلى أن هناك استثناء متعمدا للعرب من تمويل اإلنتاج التليفزيوني والسينمائي
  14/9/2005الشرق القطرية  

  
  أمسية أزياء وأشغال وموسيقى لجنة إحياء التراث تنظم

من جيل الى جيـل،     .. ضمن النشاطات التي تنظمها لجنة إحياء التراث الفلسطيني تحت شعار فلسطين التراث           
ائب بهية  أقامت اللجنة حفل عشاء وعرض أزياء فلسطيني مساء أول من أمس في فندق رويال بالزا برعاية الن                

 شخصاً يمثلون المؤسسات الداعمة للجنة من االتحاد العام للفنانين الفلسطينيين           250الحريري حضر الحفل نحو     
واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية وجمعية المساعدات الشعبية النروجية وجمعية النجـدة االجتماعيـة وجمعيـة               

سطيني ومؤسسة بيت أطفال الـصمود ومراكـز البـرامج          الهالل األحمر الفلسطيني وجمعية إنعاش المخيم الفل      
  .كما حضر الحفل قياديون من منظمة التحرير الفلسطينية ووفود من اليونان وأميركا. النسائية في أونروا

  15/9/2005المستقبل اللبنانية 
  

  الفلسطينيون وحق العودة
جديدا بعنوان الفلـسطينيون وحـق      أصدر واصف منصور، الدبلوماسي بسفارة دولة فلسطين بالمغرب، كتابا          

يرى فيه أن االنطالق من موازين القوى الراهنة والمختلة لصالح إسرائيل، يجعل إمكانيـة               .العودة والتعويض 
ايجاد حلول عادلة لمشكلة الالجئين أمرا مستحيال، بيد أن الخلل في تلك الموازين ال يعني بالضرورة إمكانيـة                  

لفلسطيني أو العربي، خصوصا أن تلك الحلول ما زالت تقوم ليس فقـط             فرض حلول صهيونية على الطرف ا     
على أساس تجاهل حقوق الالجئين بالعودة، وإنما أيضا على الدفع باتجاه تصفية قضية الالجئين بكل مظاهرها                
على أن الحل يبقى في إطار اعتراف بمبدأ حق العودة والتعويض، مع إبقاء التفاوض مفتوحا بخصوص كيفية                 

  .يقه عمليا في إطار إدراك الفلسطينيين لصعوبة ذلكتطب
  15/9/2005الشرق األوسط 

  
 وتوقيف قيادات الحزب  بيان حراس األرزفعل حولردود 
 عضو اللقاء الديموقراطي النائب ايمن شقير ان هذا الحزب أطل هاعتبر ما 15/9/2005 السفير  نشرت

 الوراء بكالم عنصري اكل الدهر عليه وشرب، وأثبتت ليطرح أفكاره البائدة لتعود بالزمن ربع قرن الى
  االحداث كم انه يعود الى ما قبل العصور الوسطى

ورد عضو مجلس امناء حركة التوحيد االسالمي الشيخ شريف توتيو على بيان حراس االرز قائال ان فيه 
تبرا اياهم حراس الشيطان الكثير من المغالطات واالفتراءات والتهجمات والتهديدات بطائل وغير طائل، مع

ونددت لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون االسرائيلية، . وحراس العدو االسرائيلي
  . بالتصريحات العنصرية التي أطلقها الحزب والتي تدعو الى الفتنة والقتل وزعزعة السلم االهلي

افة التابعة لقوى التحالف الفلسطيني ومنظمة التحرير الى ذلك، تداعت الفصائل والمنظمات الفلسطينية ك
، الى عقد لقاءات تشاورية لدارسة هذه  في مخيم عين الحلوةالفلسطينية والقوى االسالمية واللجان الشعبية
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المواقف التي وصفتها المنظمات الفلسطينية بالعنصرية التي تحض على الكراهية وتدعو الى القتل عمداً وانها 
  .صفحات السود التي مرت على هذا البلدتذكر بال

مخيم رفضت الخوض علنا في سجال اعالمي مع هذا الحزب او الإال ان المنظمات والفصائل الفلسطينية في 
وقالت مصادرها ان المطلوب من االخوة اللبنانيين وكل الحريصين على . الرد على مواقفه في الصحف

لفلسطينية الرد على هذه المواقف وإدانتها ومالحقة من تفوه بها وأعلنها العالقات السليمة واالخوية اللبنانية ا
حقوقيا وقضائيا امام المحاكم ألنها تعتبر مهينة بحق الفلسطينين وتحرض على القتل وتثير الحساسيات 

 . والمشاعروتدعو الى الفتنة
روا اتصاالت شملت العديد من وعلمت السفير ان المسؤولين في منظمة التحرير وقوى التحالف في المخيم اج

المطارنة والوزراء المعنيين وعقدوا لقاءات مع النائبين بهية الحريري والدكتور اسامة سعد ومع االحزاب 
. والقوى الوطنية واالسالمية في صيدا مستنكرين هذه المواقف وذلك حرصا على العالقات اللبنانية والفلسطينية

لسطينية على التهدئة والتعاطي مع هذا الموضوع بكثير من العقالنية، الفتة وحثت الحريري القوى والفصائل الف
الى أنه محل عناية واهتمام من قبل مختلف األفرقاء في لبنان، ومحور متابعة من قبل الحكومة اللبنانية، 

 عودة فيها وطمأنتهم الى أن الشعب اللبناني على درجة عالية من الوعي الوطني وأننا بتنا في مرحلة جديدة ال
  . الى الوراء
فؤاد السنيورة أعرب ، في بيان أصدره أمس، عن صدمته إزاء بيان حراس  أن 15/9/2005 النهار  وذكرت

األرز مدينا تلك المجموعة التي ما زالت تعيش في اوهام الماضي ومشيرا الى ان شعار الحزب حول 
نون، مؤكدا التزام لبنان بالقضية الفلسطينية بوصفها الفلسطينيين يشكل دعوة مدانة ومرفوضة يعاقب عليها القا

  . قضية العرب األولى
المحامي العام التمييزي المناوب القاضي مختار سعد، أوقف هيئة  أن 2005/ 15/9 المستقبل اللبنانية ونقلت

القيادة في حزب حراس األرز غير المحظور حتّى اآلن، الصحافي حبيب يونس، والمحامي ناجي عودة 
 قبل التوقيف ،وجوزف الخوري طوق، بعد التحقيق معهم في مضمون إطاللتهم اإلعالمية األولى امس االول

أحال النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، بيان حزب حراس األرز وعاقدي المؤتمر الصحافي على 
 وأكدت .تضمنه من عباراتالمحامي العام التمييزي المناوب القاضي مختار سعد، الجراء التحقيق في ما 

مصادر التحقيق  أنّه من غير المسموح بعد اآلن أْن يصدر مثل هذا الكالم عن أي طرف أو فريق لبناني ألنه 
ضد الدولة وضد القانون، على أْن يتم اليوم التوسع في التحقيق مع هؤالء الموقوفين واستدعاء آخرين من 

ميعاً على النيابة العامة االستئنافية لالدعاء عليهم بجرائم إثارة النعرات حفَظة المبادىء نفسها، قبل إحالتهم ج
المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف وتعريض لبنان لخطر أعمال عدائية، ما لم تظهر في 
و طيات التحقيق أية معطيات أخرى وجديدة عن استمرار تواصل هذا الفريق الحزبي في االتصال بالعد

االسرائيلي، وهو يعني إحالتهم أيضاً على القضاء العسكري لالدعاء عليهم بجناية التعامل، خصوصاً وأنّه سبق 
  .وأْن تمت محاكمة أحدهم حبيب يونس وجاهياً بتهمة إجراء اتصال بالعدو

  
  !!مشروٌع علمي تطبيعي مع الكيان الصهيوني في األردن برعايٍة دولية

ارك علماء من الكيان الصهيوني واألردن والواليات المتحدة في مؤتمٍر علمي تقني، عِقد ش:  وكاالت–عمان 
وناقش المؤتمرون موضوع إقامة مشروٍع  .األسبوع الماضي بالقرب من البحر الميت في الجانب األردني منه

مي وتقني في مجاالت مشترك في العربا للتعليم وللتثقيف، ويتم على أساس هذا المشروع إقامة تطبيٍع عل
وقد بادر إلى عقد المؤتمر صندوقٌ دولي برئاسة  .الزراعة والسياحة وصناعة األدوية ومستحضرات التجميل

ويشار إلى أن دخول المنطقة حيث يقام المشروع سيتم . رجل أعمال صهيوني وأحد مستشاري العاهل األردني
وقال رؤساء الصندوق إن الملك عبد اهللا الثاني وشارون،  .بدون االحتياج إلى تأشيرة دخول أو جواز سفر
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يتابعان المشروع منذ عامين ونصف عام، وأضافوا أن دوالً ال تقيم عالقات دبلوماسية مع إسرائيل تسعى إلى 
  !.االنضمام إليه

14/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

  مصر تعثر علي نفق لألسلحة علي الحدود
قال مصدر امني أمس االربعاء لوكالة فرانس برس ان قوات االمن المصرية عثرت علي : بالقاهرة ـ ا ف 

نفق تحت االرض يحتوي علي كمية كبيرة من االسلحة عند الحدود بين مصر وقطاع غزة، وقال المصدر 
 آلية  بندقية38الذي طلب عدم الكشف عن اسمه انه تم العثور علي ثالث قاذفات لصواريخ مضادة للدبابات و

واشار المصدر انه لم يكن  . قذيفة مضادة للدبابات في نفق علي بعد اربعة كلم من جنوب معبر رفح 2800و
 .من الممكن فورا تحديد متي تم وضع هذه االسلحة في النفق

15/9/2005القدس العربي   
  

  انتقادات برلمانية حادة لتصريحات شيخ األزهر 
 محمد سيد طنطاوي المؤيدة للتطبيع االقتصادي مع إسرائيل استهجاناً أثارت تصريحات شيخ األزهر الدكتور

النائب الدكتور حمدي حسن عضو كتلة جماعة اإلخوان المسلمين المحظورة حيث تقدم برلمانياً في مصر، 
بسؤال إلى رئيس الوزراء المصري عن تصريحات شيخ األزهر وتأييده التطبيع االقتصادي وتبادل السلع مع 

وقال النائب في سؤاله إن شيخ األزهر وقع في تناقض، مستهجنا تأييده . ل، استنادا إلى أنها األرخصإسرائي
للتطبيع مع إسرائيل، ومطالبته في الوقت نفسه بتحرير القدس من أيدي الغاصبين اإلسرائيليين وهو ما يتطلب 

  . تحرير المسجد األقصىحشد كل الجهود السياسية واالقتصادية والثقافية إضافة الى العسكرية ل
وانتقد نائب أخر قول شيخ األزهر أن التطبيع مع إسرائيل مسألة اقتصادية ال دخل له بها ويسأل عنها الخبراء 
االقتصاديون منتقداً أيضاً المساواة بين تعاملنا نحن وتعامل الفلسطينيين الواقعين تحت االحتالل وان تقييم 

 رأي فضيلته يتم بمقياس المكسب والخسارة لدرهم أو درهمين أرخص أو التعامل مع المحتل لمقدساتنا في
  .أغلى

15/9/2005البيان    
  

  بوش يلتقي شارون ويدعو لمساعدة الفلسطينيين 
دعا الرئيس األميركي جورج بوش خالل محادثات مع ارييل شارون المجتمع الدولي والدول العربية مساعدة 

  . بل للحياة بعد ان أصبح قطاع غزة تحت السيطرة الفلسطينيةالفلسطينيين على تطوير اقتصاد قا
واآلن هو الوقت المناسب ... يجب على العالم والدول العربية مساعدة الفلسطينيين على تطوير االقتصاد : وقال

 على الفلسطينيين تشكيل حكومة تكون ذات توجهات سلمية تجاه إسرائيل، :وقال. لكي يشارك اآلخرون في ذلك
  . دا ان قطاع غزة هو نقطة جيدة للبدء في ذلكمؤك

15/9/2005البيان   
  

  العالقات مع إسرائيل كنز ثمين  :انجيال ميركل
 في حديث لصحيفة إسرائيلية بإقامة ،تعهدت مرشحة المحافظين لالنتخابات التشريعية األلمانية أنجيال ميركيل

وأضافت علينا ان نقطع تعهدا . هذه العالقات كنز ثمينعالقات مميزة مع إسرائيل في حال انتخابها، معتبرة ان 
واضحا وعلنيا باإلبقاء على عالقات وثيقة مع الجالية اليهودية في ألمانيا وبالتأكيد مع إسرائيل وخصوصا على 
مستوى اللقاءات مع القادة، مشيرة إلى أنها لم تجر سوى مقابلتين مع وسائل إعالم أجنبية، مع نيويوركر 
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وقالت هآرتس إن ميركيل تبدو مصممة على مشاركة اكبر من جانب بالدها في عملية السالم في . وهآرتس
الشرق األوسط وخصوصا في مجال المساعدة االقتصادية للتنمية في المنطقة باستخدام كل الوسائل القانونية 

  أ ف ب .  التي تملكها لمكافحة هذا النوع من الكراهية للبشر
15/9/2005البيان    

 
   المعابر ستكون مفتوحة بين االردن والدولة الفلسطينية مستقبال: بدران

وقدم التهنئة والتبريك .  نقل عدنان بدران تحيات الملك عبداهللا الثاني الى اهالي مخيم البقعة:ابراهيم المبيضين
ا انها خطوة لمحمود عباس واحمد قريع والشعب الفلسطيني الشقيق على االنسحاب االول من قطاع غزة، مؤكد

كبيرة لتنفيذ خريطة الطريق واالنسحاب الكامل من جميع االراضي الفلسطينية المحتلة، وتحقيق اآلمال 
وقال بدران ان العالقة االردنية الفلسطينية متميزة ووطيدة  .الفلسطينية بتأسيس الدولة على االرض الفلسطينية

، مشيرا الى ان المعابر الحدودية ستكون مفتوحة مستقبال في جميع النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية
  بترا. بين الجانبين عند تأسيس الدولة الفلسطينية وبشكل يسهم في إيجاد نوع من التكامل االقتصادي واإلنساني

15/9/2005الغد األردنية   
  

  االستفادة من ديناميكية االنسحاب الحياء خريطة الطريق: دو فيلبان
راء الفرنسي دومينيك دو فيلبان اول من امس الى االستفادة من ديناميكية االنسحاب من غزة دعا رئيس الوز

  ا ف ب.من اجل احياء خريطة الطريق وتعزيز السلطة الفلسطينية في اطار دولة القانون
15/9/2005الغد األردنية   

 
  االنسحاب االسرائيلي خطوة جيدة : أمير قطر

يفة آل ثاني االنسحاب االسرائيلي من غزة بانه خطوة جيدة، داعياً المجتمع وصف أمير قطر الشيخ حمد بن خل
وقال انه ال يستبعد أن يلتقي . الدولي الى تقديم الدعم لمواطني قطاع غزة لجعل االنسحاب مفيدا للفلسطينيين

الجيش وأمل أن يسحب . رئيس الوزراء االسرائيلي أرييل شارون  خالل زيارته الحالية لالمم المتحدة
  أ ش أ. االسرائيلي قواته من الضفة الغربية أيضاً، مشيراً الى ان القدس  ستبقى نقطة الخالف الدائم مع شارون

15/9/2005النهار اللبنانية   
 

  العالقات مع إسرائيل مرهونة بالجامعة : سفير سعودي
ان اقامة اي عالقات مع  اعتبر السفير السعودي في باكستان علي عواض العسيري -أ .ش. أ-اسالم اباد 

ووصف السفير السعودي خطوة رئيس الوزراء االسرائيلي  .اسرائيل مرهون بموقف جامعة الدول العربية
واكد ان المماطالت االسرائيلية طالت كثيرا، اال  .ارئيل شارون االنسحاب من قطاع غزة بأنها جاءت متأخرة

  .ة من جميع االراضي المحتلةانه اعرب عن امله في ان تكون هناك انسحابات فوري
15/9/2005القبس الكويتية   

 
  سامر عالوي  ... مشرف يقفز في سفينة إسرائيل التي تغرق : غل

انتقد الجنرال حميد غل رئيس االستخبارات العسكرية األسبق بشدة الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مـشرف               
  فيه الواليات المتحدة وإسرائيل وفي ظل شعور واسع بأن إلقامته اتصاالت مع إسرائيل في الوقت الذي تتراجع 
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األمريكيين يخسرون الحرب في العراق وأن انسحاب القوات األمريكية منه يعني ترك إسرائيل تواجه المصير               
  .لوحدها

 15/9/2005الخليج اإلماراتية 
 

  المنظمات اليهودية تتستر باألهداف االنسانية لغزو دارفور
استبقت دوائر الضغط اليهودية جولة مفاوضات ابوجا السادسة بتصعيد حمالتها ضد :  حنقةالخرطوم من أحمد

ويتوقع وصول الحملة التي تقودها منظمات , الحكومة السودانية لتوصيف ما يحدث باالقليم بأنه ابادة جماعية
, هناكل االوضاع يهودية معادية للسودان ذروتها منتصف سبتمبر الجاري بعقد جلسة استماع للكونغرس حو
  .وتسير مجموعات الضغط اليهودية مسيرة للضغط على الكونغرس الجازة قانون سالم دارفور

15/9/2005الوطن العمانية   
  

  الجدار األحمق لن يمنع حماس من اطالق الصواريخ 
 زئيف تسحور

 النقب الغربي الي في منتصف التسعينيات عندما كان ال يزال هناك احتمال لتحقيق اتفاق اوسلو سعي سكان
 .اقامة جدار يفصلهم عن الدولة الفلسطينية اآلخذة في التبلور

والمعضلة التي . رئيس الوزراء في ذلك الحين، اسحق رابين، فهم بأن جدارا أمنيا هو خط حدود سياسي
ر ستثير اقامة جدار علي مسار الخط االخض: طرحت أمامه تشبه المعضلة التي تقف أمام حكومة اسرائيل اليوم

حفيظة المستوطنين فيما ان نقل الجدار الي داخل االراضي الفلسطينية سيتأخر لسنوات طويلة بسبب 
وعليه، امتنع رابين عن طرح الموضوع علي . االلتماسات لمحكمة العدل العليا والمظاهرات والضغط الدولي

  .البحث أمام الحكومة
واتخذ فلنائي المبادرة، وبالتعاون مع رئيس . ، متان فلنائيغمزة رابين شكلت اشارة لقائد المنطقة الجنوبية

وهذا جدار بسيط نسبيا، . المجلس االقليمي، شاعر هنيغف، شاي حرمش، بني علي وجه سريع جدار أحمق
وكلفت اقامته، بأسعار اليوم، نحو مليون شيكل للكيلومتر، باالجمال نحو . يقوم تقريبا دون تغييرات حتي اليوم

واستكمل الجدار في غضون اشهر . وجري التمويل بذات الطرق الخفية لتمويل المستوطنات.  شيكل مليون85
 .وبقيت المستوطنات في الجانب الفلسطيني. معدودة

وجميعها صدت . ومنذئذ جرت مئات محاوالت التسلل من فلسطينيين بهدف المس بالبلدات االسرائيلية المجاورة
ر الجدار مبالغ هناك من يقدرها بالمليارات من خالل التقليص األدني للمنظومة ووف. علي الجدار أو بمحاذاته

ولن نعرف أبدا كم من االشخاص يدينون بحياتهم لهذا . العسكرية التي تحمي الحدود، ولكنه باألساس وفر دماً
 .فة ايضاوأبدا لن نعرف كم من الدم كان يمكن توفيره لو أنه أقيم جدار كهذا في الض. الجدار األحمق

هذا السالح يواصل . واآلن يحصنون الجدار األحمق بوسائل ذكية، ولكن ليس فيها ما يمنع النار الصاروخية
ومنذ اآلن هناك سياسيون، من علي جانبي الحدود، . كونه تهديدا أمنيا، وأكثر من كل شيء آخر تهديدا سياسيا
حماس، التي تتنافس في االنتخابات . خابات القريبةيستخدمون الطاقة الكامنة في نار القسامات ألغراض االنت

للسلطة الفلسطينية، تقدر بأن قوتها ستزداد اذا ما كان بوسعها المس باسرائيل، أما في الجانب االسرائيلي 
. فينتظر اولئك الذين وعدوا رعاياهم بأننا ال بد سنعود الي غزة، اعادة احتالل يأتي في أعقاب القسامات

رات الساخرة من هذا النوع هم مثلما االمر دوما، االشخاص الذين تقع منازلهم في جواٍر لجانبي ضحايا االعتبا
 .الحدود

 14/9/2005يديعوت احرونوت 
  15/9/2005القدس العربي 
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  الدالالت واالستحقاقات: االنسحاب من قطاع غزة

 بشير موسي نافع . د
من غزة انسحاباً ) الذي عارض حتي اتفاقية كامب ديفيد(اليوم، ينسحب رئيس وزراء إسرائيلي كأرييل شارون 

شارون، . شامالً بدون مقابل يذكر من الجانب الفلسطيني، تماماً كما كان االنسحاب اإلسرائيلي من جنوب لبنان
بالطبع، يأمل في ان يؤسس هذا االنسحاب النقالب جوهري في الموقف األمريكي واألوروبي من عملية 

ن تقبل واشنطن ودول االتحاد األوروبي الرئيسية منذ اليوم رؤية شارون القائمة علي ان السالم؛ بمعني ا
الفلسطينيين بقيادتهم الحالية ليسوا طرفاً جديراً بالشراكة السياسية، وان التقدم في عملية السالم يجب ان يعتبر 

حية اإلسرائيلية في غزة انطباعاً إيجابياً ويأمل رئيس الوزراء اإلسرائيلي ان تترك التض. شأناً إسرائيلياً منفرداً
علي الحكومات الغربية، يؤدي بالتالي إلي تخفيف الضغوط علي اإلسرائيليين فيما يتعلق بالمستوطنات اليهودية 

ولكن الحقيقة التي ال تحتمل الجدل ان االنسحاب قد وقع . في الضفة الغربية وتوسيع بعض منها، علي األقل
يأمل شارون في تحقيقه هو مستقبل يخضع، ككل التصورات السياسية المستقبلية في هذه فعالً، في حين ما 

 .المنطقة بالغة التعقيد واالضطراب، لعدد ال يحصي من القوي واالحتماالت
بيد ان هناك داللة أبعد للخروج اإلسرائيلي من القطاع، داللة تتعلق بالسياق التاريخي للصراع علي فلسطين، 

كانت الدولة العبرية من وجهة . تباره صراعاً عربياً ـ إسرائيلياً، وليس فلسطينياً ـ إسرائيلياً فقطوالصراع باع
نظر المشروع الصهيوني دائماً دولة تجريبية، ال حدود ثابتة لها، وال سقفاً لسعيها إلي السيطرة علي جوارها 

تسلح، من دعم عالمي ونفوذ دولي، ومن وقد وظفت الدولة العبرية كل ما استطاعت من وسائل قوة و. العربي
استعداد لدي دوائر عربية محددة للتعاون، من أجل التوسع والمزيد من التوسع، والسيطرة والمزيد من 

وربما يمكن القول ان الدولة العبرية وصلت ذروة توسعها في الثمانينات من القرن العشرين، عندما . السيطرة
علي مساحة عربية هائلة تمتد من الجانب الشرقي لقناة السويس إلي العاصمة كانت القوات اإلسرائيلية تسيطر 

 . اللبنانية بيروت
خالل ربع القرن التالي، انسحب اإلسرائيليون من كل شبه جزيرة سيناء، بعد توقيع معاهدة سالم مع مصر 

ساحة الصراع وفرت للدولة العبرية مكاسب اقتصادية وسياسية وأخرجت مصر ـ إلي حين، ربما ـ من 
ثم أجبروا علي سلسلة من االنسحابات من لبنان، إلي ان وقفوا للقتال في الشريط الحدودي لعقد . المباشر

ونصف العقد من الزمان، أجبروا في النهاية علي الخروج منه بدون تفاوض وال اتفاقية سالم وال تعهدات مهما 
طاع غزة وسط ظروف أكثر تعقيداً، ظروف من واآلن يأتي االنسحاب من ق. كانت من الجانب اللبناني

وليس هناك من شك ان هذا االنسحاب أبلغ . التفاوض والال تفاوض، السالم واالنتفاضة، والحرب والتطبيع
قطاع غزة هو جزء ال . داللة، فبالرغم من البعد التوراتي لكل من سيناء وجنوب لبنان، فهما ليسا فلسطين

ذه الحلقات المتتالية للصراع العربي ـ اإلسرائيلي توحي بانقالب جوهري، إذ ه. يتجزأ من الوطن الفلسطيني
مهما كان المترتب علي كل حالة من حاالت االنسحاب الثالث، فقد انتهي عهد التوسع اإلسرائيلي، وبدأ عهد 

ون بطيئاً، ولكن أحداً ال ينبغي ان يغرق في أوهام التفاؤل المتسرع، فاالنحسار اإلسرائيلي سيك. االنحسار
 .طويالً، وشاقاً

ما يترتب علي تحرير قطاع غزة ال يتعلق فحسب بما يحاول الجانب اإلسرائيلي ان يجنيه علي المستوي 
علي الفلسطينيين ان يظهروا للعالم . العربي والدولي، بل وأيضاً بالوعي الفلسطيني لمتطلبات ما بعد التحرير

قطاع غزة هو واحد من أكثر مناطق العالم . تحمل أعباء التحريرأنهم جديرون بالحرية كما كانوا أهالً ل
ازدحاماً بالبشر والسياسة، حيث تمثل وتنشط كل القوي السياسية الفلسطينية، بما في ذلك أكبرها وأوسعها 

ما يجعل فقدان . والفلسطينيون، كما أغلب الشعوب العربية واإلسالمية، يعانون من فقدان اإلجماع. تأثيراً
جماع الفلسطيني أشد حدة نسبياً كان، من ناحية، حجم التحديات التي واجهها الفلسطينيون ويواجهونها منذ اإل
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االنسحاب . مطلع القرن العشرين، ومن ناحية أخري، بيئة المقاومة المسلحة التي يعيشها الفلسطينيون اليوم
 ولكنه لن يقلل من حجم التحديات، ال اإلسرائيلي من غزة سيزيح عن كاهل سكانها كابوساً ثقيالً بال شك،

وألن . تحديات إعادة بناء الحياة في القطاع وال تحديات تحرير الضفة الغربية، التي باتت أكثر تعقيداً
الفلسطينيين تعلموا من تاريخهم المرير ان تجريدهم من السالح كان دائماً مقدمة لوقوع كارثة وطنية جديدة، 

 . قوي الفلسطينية لدعوات التخلي عن السالحفمن المستبعد ان تستجيب ال
وال تقف التعددية الفلسطينية المسلحة في فراغ، فهناك سلطة فلسطينية حاكمة ولدت من اتفاق غير متكافئ بين 
الدولة العبرية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، تربطها بالقوي الدولية النافذة، السيما الواليات المتحدة، 

تواجه السلطة في قطاع غزة أعباء جمة، كما تواجه انتخابات برلمانية قد تضع نهاية لتفرد . عددةالتزامات مت
وهناك الدولة العبرية ذاتها التي تنظر بقلق . حركة فتح في قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية منذ أربعة عقود

ومة التخلي عن سالحها، وهو ما قد بالغ إلي فشلها في هزيمة الفلسطينيين في القطاع، وإلي رفض قوي المقا
يغري علي تبني سياسة تفجير الوضع الفلسطيني الداخلي وشغل القوي الفلسطينية ببعضها البعض، فصائل 

وهناك إضافة إلي ذلك مصر، جار فلسطين العربي األكبر، الذي تربطه بالصراع علي فلسطين . وسلطة
صري ـ اإلسرائيلي، وتربطه بقطاع غزة، الذي كان حتي روابط مصيرية مهما كان عبء اتفاقية السالم الم

 تحت إدارة مصرية، مسؤولية معنوية وأخالقية خاصة؛ وتقلقه في اآلن نفسه حالة التسلح الفلسطيني 1967
 .التي تتصل اتصاالً تقليدياً بشبه جزيرة سيناء

ثمة طريق سهل . لسبب أو ذاكيجعل هذا كله من قطاع غزة المحرر بؤرة توتر بالغ، يمكن ان تنفجر لهذا ا
. وقصير إلغراق القطاع المحرر في الفوضي والصراع الداخليين، وإثارة مخاوف الجيران العرب والعالم

وطريق آخر إلعادة بناء الحياة وقوي الصمود والحرية، قد يكون أكثر صعوبة وحاجة لنكران الذات 
 .  لسطينيين من خيارأمام هذه الفرصة التاريخية، ليس أمام الف. واالنضباط

 15/9/2005القدس العربي 
 

  مستقبل المقاومة الفلسطينية بعد فك االرتباط
  مصطفى قاعود 

فـان موجبـات    ‚ اذا كان هذا االنسحاب لم ينه االحتالل ولم يشكل مقدمة الحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة             
 مخطط صهيوني لتقسيم اراضي الدولـة       المقاومة مازالت قائمة خصوصا ان هذا االنسحاب يتزامن مع اخطر         

الفلسطينية المفترضة بعد ضم نصفها او اكثر فخطة التقسيم االسرائيلية تتخذ اآلن صورتها النهائية مـع بـدء                  
مما يعنـي تقـسيم     ‚ البناء اليهودي الذي سيربط القدس بمعاليه ادوميم التي ستحاط بالجدران واالسوار الفاصلة           

االول فـي الـضفة     : وبنهاية الخطة سنكون امام اربعة كيانات فلسطينية منفـصلة        الضفة الى جيبين منفصلين     
الغربية المقسمة بين رام اهللا ونابلس والخليل وخاضع لمزيج من الحكم الذاتي الفلسطيني الضعيف وميليـشيات                

 الفلسطينية مع   اما الجيب الثاني في غزة فسيكون تحت السيادة       ‚ المستوطنين واالجتياحات العسكرية االسرائيلية   
‚ الجيب الثالث فلسطينيو القدس من حملة بطاقات الهويـة االسـرائيلية          ‚ محاوالت النشاء نظام فلسطيني معين    

وهذه ليست خطة للمستقبل وال تسوية مؤقتة بل هـي واقـع التـسوية            ‚ 48الجيب الرابع واالخير هو فلسطينو      
ي هذا المخطط الجـاري علـى االرض بعـد ضـم            ان االخطر ف  ‚ الدائمة التي تكرسها اسرائيل على االرض     

  ‚االراضي هو تفتيت عرى الوحدة الفلسطينية وتقويض اسس المشروع الوطني الفلسطيني الموحد
فإذا كانت موجبات المقاومة قائمة يبقى السؤال كيف ستتصرف المقاومة على ضوء المستجدات علـى االرض                

ات المتوقعة كما عرضها تقرير مركز ابحاث المستقبل حيث         وعلى الصعيد العربي والدولي وما هي السيناريوه      
  ‚يشير التقرير الى ثالثة سيناريوهات محتملة
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 توقف المقاومة مؤقتا حيث سيكون من الصعب على المقاومة ان تجد االهـداف االسـرائيلية                :السيناريو االول 
يل االوضاع للهـدوء وللملمـة      وعلى ذلك ستم  ‚ للعمل ضدها بعد االنسحاب من جزء من االراضي الفلسطينية        

االوراق واعادة ترميم ما دمره االحتالل خالل السنوات الماضية واالنشداد الـى البيـت الفلـسطيني وبنـاء                  
وضمن هذا االحتمـال فـان      ‚ المؤسسات وهذا السيناريو ما يأمله االميركيون واالوروبيون والسلطة الفلسطينية        

ة وفي سبيل ترويض حركات المقاومة المسلحة فانها ستشجع ابو مازن           دول االتحاد االوروبي والواليات المتحد    
على استيعاب هذه الحركات ودمجها في الحياة السياسية الفلسطينية عبر السماح لها بخوض تجربة االنتخابـات                

  ‚التشريعية وتلحظ بعض المصادر دورا مصريا محوريا في هذا االتجاه
ريو اندالع المقاومة بعد االنتهاء من االنسحاب مباشرة حيث سيتجدد قصف            ويتوقع هذا السينا   :السيناريو الثاني 

عدد من المناطق االسرائيلية القريبة من قطاع غزة وستستأنف المقاومة في الضفة وال يستبعد ان يتم نقل تقنية                  
 االسـتيطانية   الوسائل القتالية مثل مدافع الهاون والصواريخ الى الضفة والتي ستصل مقذوفاتها على التجمعات            

‚ بالمقابل ستقوم اسرائيل بتوجيه ضربات قاسية للمقاومة      ‚ االسرائيلية ببساطة حيث تبطل مفعول الجدار العازل      
قياداتها وافرادها ومعداتها مع تجنب المواجهة المفتوحة ألنها تضعف السلطة وتزيد من االلتفاف الجمـاهيري               

  ‚حول المقاومة
اريو ان يقتصر األمر في قطاع غزة على اطالق صـواريخ القـسام والتـي               ومن المتوقع في اطار هذا السين     

ستعتبر السالح االستراتيجي ضد التجمعات االستيطانية حول قطاع غزة أما األمر في الضفة وعلى ضوء بناء                
جدران الضم والفصل سيختلف حيث ان الخاليا الصغيرة والموزعة في المدن والقرى ستقوم بتنفيـذ عمليـات                 

  ‚ة على شكل حرب العصاباتعسكري
  :السيناريو الثالث

استئناف المقاومة ولكن بدرجة اقل من السيناريو االول ويتوقع هذا السيناريو ان تستمر المقاومة في كل مـن                  
ويختلف عن السيناريو الثاني في حدة ودرجة المقاومة خاصة فـي قطـاع             ‚ الضفة وقطاع غزة بعد االنسحاب    

وعلى شكل ردات فعل على انتهاكات وجرائم العدو        ‚ اومة فيها مضبوطة ومدروسة   غزة حيث تكون وتيرة المق    
وال يصل الرد الى حد استفزاز العدو الصهيوني ودفعه لـدخول           ‚ ويعتمد الرد على صواريخ القسام    ‚ في الضفة 

  ‚ قطاع غزة من جديد
  موقف السلطة من سالح المقاومة

وعنوان ذلك نزع سـالح المقاومـة       ‚ د االنسحاب من غزة   تتطلع السلطة الى فرض سيطرتها على الشارع بع       
بوصفه مطلبا اميركيا واوروبيا واسرائيليا الستئناف المفاوضات لذا ستمارس السطة ضغوطا مختلفـة علـى               

اال ان هناك   ‚ والحل العسكري ليس مستبعدا رغم موقف ابو مازن المعارض لهذا الحل          ‚ الفصائل لتسليم سالحها  
جهزة االمنية من لديه االستعداد لالستجابة للضغوط الدولية واالسرائيلية الدخـال المجتمـع             البعض من قادة اال   

  ‚الفلسطيني في حرب اهلية مكشوفة
وفي ظل صعوبة الخيار العسكري بنزع سالح المقاومة قد تلجأ السلطة الى الحل السياسي وقد بدأت فعال فـي                   

قتا وجهدا وعمال من الفصائل كان يمكن ان يرسخ لمصلحة          ذلك من خالل االنتخابات المحلية التي ستستنزف و       
ثم سيتلو هذه االنتخابات انتخابات أكثر أهمية وهي االنتخابات التشريعية والتي ستصرف االنتباه عن              ‚ المقاومة

والمعضلة مع هذا الخيار بالنسبة للسلطة ان الفـصائل تـرى فيـه             ‚ العمل العسكري لفترة ليست قصيرة أيضا     
الص من فساد السلطة وتنازالتها السياسية المستمرة غير المبررة سياسيا لذا قد تتحول االنتخابـات               محطة للخ 

وفي نهاية الدراسة التي أجراها مركز أبحـاث المـستقبل حـول            ‚ الى معركة سياسية لصالح فصائل المقاومة     
  :مستقبل المقاومة بعد االنسحاب تستخلص الدراسة ما يلي

 خاصة حماس لن تتخلى عن سالحها طوعا أو كرها ألن الصراع لم ينته من وجهـة                  ان فصائل المقاومة   -1
  ‚نظرها بعد
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ولكن وفق المعطيات الجديدة فقد تتغير أشـكال        ‚  ان المقاومة ستستأنف وان كان هناك هدوء لبعض الوقت         -2
  ‚المقاومة وستتركز معظمها في الضفة

إما بتهريبها من الخارج أو صـنعها محليـا    ‚ توفير السالح  ان فصائل المقاومة لن تتوقف عن ايجاد آليات ل         -3
  ‚وستستمر في تطوير بعض وسائلها القتالية بما يتواءم مع المستجدات

  
  ‚وستصل الى الضفة في نهاية المطاف‚  ستجد الصواريخ بدائية الصنع مكانا لها في ميدان المقاومة المقبل-4
وتاريخية في الوعي الفلسطيني تجاه المقاومة وتبنيها كخيـار          ان الهروب من قطاع غزة يشكل نقلة نوعية          -5

  ‚استراتيجي
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 ):2(و العالء يقدم الرواية الفلسطينية الكاملة لمفاوضات اوسلو احمد قريع اب

 القدس العربي 
فقد كنا علي اتصال . لم يكن وفدنا في أوسلو يعمل وحيداً، أو منقطع الصلة بمرجعياته: لم نكن خارج القرار

 كل جولة تفاوضية حثيث ومباشر بالقيادة الفلسطينية العليا في تونس، نتلقي منها التوجيهات قبل السفر إلي
جديدة في أوسلو، ونظل علي اتصال بها طوال تلك المحطات، ونعود إليها في كل مرة لتقديم التقارير 
والملخصات، الشفوية منها والمكتوبة، وإجراء مزيد من المناقشات الداخلية، وإبداء الرأي واالستماع إلي اآلراء 

م لألفكار والصيغ والحلول والمعالجات المطروحة، والتزود مرة القيادية، والقيام بعملية تقدير للموقف، وتقوي
ُأخري باألفكار وخطوط العمل التوجيهية، وخالصة اآلراء المتكونة لدي تلك الحلقة الضيقة جداً في القيادة 
العليا لمنظمة التحرير، التي كانت توفر المشروعية والتغطية السياسية، وتضم حصراً كالً من األخ الرئيس 

اسر عرفات واألخ أبو مازن وأنا واألخ ياسر عبد ربه واألخ حسن عصفور بشكل مباشر وتفصيلي، وبشكل ي
غير مباشر كان علي اطالع كل من األخ محمد غنيم، واألخ فاروق القدومي الذي كانت الصلة به عبر األخ 

إذا لم : تفاق، قلت لألخ أبو عماروأذكر أنني في تموز يوليو، قبل الوصول إلي المحصلة النهائية لال. أبو عمار
يكن األخ أبو اللطف علي اطالع تام وتفصيلي وموافقاً علي هذا العمل وتفصيالته، فإنني سأعتذر عن مواصلة 

األخ أبو اللطف علي اطالع تام وهو موافق، وآخر نسخة من االتفاق : فرد األخ أبو عمار حينها. هذه المهمة
وقد ظلت هذه الحلقة القيادية تتكتم علي . جيد أن يكون هذا صحيحاً: ق عليها وقالسلمتها له إلبداء الرأي وواف

 .األمر، وتمدنا بالتشجيع علي اختبار هذه الفرصة حتي النهاية، وإنجاحها إذا ما تيسر لها النجاح الحقاً
، والتقديرات الحصيفة، ويسعدني في هذا المقام أن أنوه باآلراء السديدة، واألفكار النيرة، والتشخيصات الصائبة

والرؤي الخالقة التي كانت تطرحها علينا المرجعية السياسية العليا لقناة أوسلو، وخصوصاً ما كان 
يـطـرحـه األخ أبـو عـمـار واألخ أبـو مازن، وبمشاركة األخ محسن إبراهيم القيادي والمفكر البارز 

 .في الحركة الوطنية اللبنانية
 كله، تم فتح عدة قنوات اتصال ومفاوضات غير رسمية قبل بدء عملية أوسلو، هكذا، وعلي هدي من ذلك

فكانت بمثابة عمليات استكشاف واستطالع مبكر لألرضية السياسية المتشكلة في ذلك الوقت، لدي جماعات 
سالم وقوي ديمقراطية وشخصيات سياسية وأكاديميين وحزبيين ومثقفين إسرائيليين، األمر الذي جعل تلك 

لقنوات واالتصاالت بمثابة عمليات جس نبض، أو قل فتح ثغرات صغيرة ومتفرقة في جدار العداء والقطيعة ا
القائمة لدي الجانبين المتصارعين، وتوسيع اإلمكانات والفرص واآلفاق المتاحة، ولو بعد حين، إلجراء 
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وطنية المشروعة، لشعب كانت مفاوضات تؤسس لحل سلمي يلبي للجانب الفلسطيني الحد األدني من الحقوق ال
 .إسرائيل تنكر مجرد وجوده، وتتنكر ألبسط حقوقه، وتسن قانوناً عقابياً لتحريم االتصال به والتحاور معه

وعليه، فقد كان لهذه االتصاالت والتجارب التفاوضية أثر محسوس وقيمة كبيرة عند إجراء المناقشات الداخلية 
وكان لها أيضاً وزن موضوعي وأساس مرجح في أثناء المداوالت . لية أوسلولدي المرجعية السياسية العليا لعم

كما زودتنا تلك التجارب، ذخيرةً معرفية ال يمكن االستهانة بها خالل العملية التفاوضية، األمر الذي . الداخلية
اوضات سابقة، يمكن القول معه إنه إذا كانت مفاوضات أوسلو مختلفة في سياقاتها وطابعها عما عداها من مف

إالّ إنها لم تكن، في الوقت ذاته، منقطعة تماماً عن تلك البدايات والتجارب التفاوضية االستكشافية المبكرة، 
وخصوصاً لجهة التعرف علي العقلية اإلسرائيلية، وجوهر منطلقاتها الفكرية، والمدارات النظرية التي تدور 

ي الدولة العبرية، وال سيما ما كان ينضوي منها في معسكر السالم، فيها القوي االجتماعية والسياسية المتعددة ف
 .ويقر بالحقوق الفلسطينية، علي هذا القدر أو ذاك

ولن يستقيم الحديث عن قناة أوسلو أبداً من غير تناول ذلك الدور االستثنائي المهم، الذي نهض به بكل تفان 
ال والنساء الذين التقطوا رأس الخيط، قبل أن تبدأ القناة وإخالص ومثابرة ال تعرف الكلل والملل نفر من الرج

السرية عملها بفترة غير قصيرة، بعد أن كانوا قبل ذلك قاربوا المشهد في الشرق األوسط عن بعد، واقتربوا 
منه بحذر، ثم أجروا اتصاالت غير رسمية عن قرب، وقاموا بمسوح اجتماعية، ونسجوا عالقات شخصية 

اديميين ونقابيين وسياسيين وحزبيين من علي جانبي دفة الصراع، واستكشفوا بذلك اإلمكانات طيبة مع أناس أك
المتاحة والفرص الكامنة إلجراء حوار وفتح باب لالتصاالت، وإقامة ما يمكن أن نسميه مختبراً تفاوضياً بين 

ل اآلراء ووجهات النظر واألفكار، الفلسطينيين واإلسرائيليين، ربما يفتح الباب أوسع فأوسع لتأسيس قاعدة لتباد
 .تقوم فوقها بنية عمل تفاوضي مؤسسي، تحظي بالقبول واإلجماع المتدرج المتزايد من الجانبين

تيري رود الرسن، عالم االجتماع الذي بدأ اهتمامه بالمسألة الفلسطينية غداة : إن من أتحدث عنهم هنا، هم
 مسح ميداني وصحي لحياة سكان القطاع، ليبدأ من هناك  من أجل إجراء1989وصوله إلي قطاع غزة سنة 

أول اتصاالت له بالقيادات الفلسطينية المحلية في القطاع، وبالحكومة اإلسرائيلية، رغبة منه في توسيع نطاق 
مسحه االجتماعي ليطال الضفة الغربية والقدس العربية، األمر الذي أرسي قاعدة اجتماعية سياسية أتاحت له 

نية اتصال قوية، ساعدته فيما بعد علي تلبية ميوله السياسية، واختبار أفكاره، وتفعيل خططه، التي إقامة ب
اتضح فيما بعد أنها لم تكن محض شخصية في واقع األمر، تلك األفكار المتعلقة بفرص وإمكانات إجراء حوار 

ي من خالله دوراً ريادياً في فلسطيني ـ إسرائيلي تحتضنه النرويج بصفة رسمية عندما يحين الوقت، وتؤد
 .حل أزمة الشرق األوسط

، التي كان تيري رود الرسن أسسها بنفسه )فافو(وجنباً إلي جنب مع مدير مؤسسة العلوم االجتماعية التطبيقية 
، كانت تقف زوجته مني جول الدبلوماسية الشابة، التي كانت القاهرة أول محطة لها في 1981في أوسلو سنة 

وسط، ونافذة تطل منها عن قرب علي الواقع القائم في هذه المنطقة، وذلك حين عينت في السفارة الشرق األ
، وبدأت منذ ذلك الحين تساعد زوجها في بحثه االجتماعي لألوضاع الصحية في قطاع 1989النرويجية سنة 

 بدأت قناة أوسلو في وحين. غزة، وتتحرك معه عبر شبكة االتصال السياسية التي أقامها علي كال الجانبين
وقت الحق كانت مني قد أصبحت علي الفور جزءاً مهماً وحيوياً من الماكينة اإلدارية السياسية التي وفرت 

ووزير . خدمات كبيرة، وقدمت جهوداً ال غني عنها إلدامة العملية التفاوضية، وتيسير سبل إنجاحها فيما بعد
لدفع الرئيسية، بل قوتها المحركة، هذا الراحل الكبير الذي الخارجية الراحل جوهان يورغن هولست، قوة ا

سيأتي ذكره والتعريف بدوره ومساعدته القيمة في فصل الحق من هذا الكتاب، وكذلك نائبه جان إيغالند الذي 
أمسك بعقدة االتصاالت الرسمية بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية لدي بدء عمل قناة أوسلو 
السرية، وظل يمسك بها عبر كل الجوالت التفاوضية، بعيداً عن أعين السفارات ورجال اإلعالم والصحافة 
واالستخبارات، أي علي نحو مواز للعالقات غير الرسمية التي كان أقامها تيري رود الرسن بين الطرفين من 
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ة المالئمة واألموال الالزمة لعمل وقدم نائب الوزير هذا، طوال جوالت المفاوضات، الخدمات اللوجستي. قبل
قناة تفاوضية متنقلة بين مكان وآخر، بعيدة عن األضواء بشكل تام، وظل يطلع اإلدارة االمريكية علي مجري 

 .هذه المفاوضات أوالً بأول
 النرويج والسالم في االرض المقدسة

 لماذا اآلن وقد مرت علي هذا االتفاق أحداث وتطورات؟.. أقول
 ذلك كله، بدت لي مدة تبلغ عقداً من السنوات أكثر من كافية للتقدم لإلدالء بروايتي عن أوسلو، علي خلفية

وليس من شك في أن إلحاح بعض األصدقاء واإلخوة ومطالبات كثير من الباحثين والدبلوماسيين والصحافيين، 
ة كان، وال ريب، تعرضي ألزمة غير أن العامل األشد أهمية في دفعي إلي الكتاب. في قول كلمتي وبيان موقفي

قلبية، اقتضت نقلي إلي فرنسا في حالة صعبة وإجراء عملية دقيقة اجتزت في غضونها برزخاً ضئيالً بين 
الحياة والموت، األمر الذي جعلني أكثر استعداداً من ذي قبل للتقدم بهذه الشهادة مكتوبة بشكل كامل، وتوثيقها 

 .  للناس من كل األطراف، وسائر القوىبصورة أمينة دقيقة، وجعلها ملكاً
وأجد أن واجب الدقة واألمانة والموضوعية يقتضي اإلشارة إلي أن مادة هذا الكتاب تستند كلياً إلي ثالثة أنواع 

 :من المصادر األساسية
لمرفوعة األول يتمثل في مجموع تلك الوثائق الداخلية، الماثلة في التقارير والمذكرات والتوضيحات المدونة وا

 .من الفريق المفاوض إلي القيادة السياسية
أما الثاني فمستمد من محاضر الجلسات التفاوضية الملخصة علي نحو شديد الكثافة لساعات طويلة من 
المفاوضات الماراثونية المتتالية، إذ وفرت لي المراجعة المتأنية لهذه المحاضر فرصة استعادة كثير من 

 .لثنائية المستفيضةالحوارات والمناقشات ا
وأما الثالث فينبع من معين ذاكرة شخصية حافلة بفيض من الوقائع والمواقف والمجادالت التي تم تأكيدها 
والتيقن منها، عبر مقاربات نصية مع كل ما سبق نشره عن هذه المفاوضات، وال سيما روايات كل من األخ 

يري اإلسرائيلي في مفاوضات أوسلو أوري سافير، بما في أبو مازن، والصحافية البريطانية جين كوربين، ونظ
 .ذلك مداخالتي ومداخالت اآلخرين

وقبل أن أنهي فقرات هذه المقدمة التوضيحية، يسرني أن أستحضر باعتزاز موقف األخ أبو مازن مني طوال 
عبر الكلمة التي هذه التجربة التفاوضية الطويلة وبعدها، ذلك الموقف الذي لخصه بإيجاز وكثافة شديدين 

سطرها لي بخط يده علي الكتاب الذي أصدره موقّع هذا االتفاق في ساحة البيت األبيض، وتكرم بإهدائي نسخة 
أخي أبا عالء، علي الرغم من عمق العالقة وتجذرها عبر السنين، وتأصلها من :  قال فيها1994منه في سنة 

مفاجأة، وتحقق ما لم يخطر بالبال، أو يحلم به صانعو خالل التجربة، إالّ إنك كنت مفاجأة، وقد صنعت ال
 . إنه وضع شعبنا علي أول طريق االستقالل، وتأسيس الكيان وبناء المجد. التاريخ

  القدس/ من أوسلو إلي أبو ديس 
كنت، كأي فلسطيني آخر عاني مرارة اللجوء والهجرة أو النزوح، وكابد قسوة الشعور بالالمواطنة، ُأدرك مدي 

كنت وأنا . ية تحقيق حلم العودة، أعي مدي توق أبناء شعبي عامة إلي مقاربة هذا الحلم بصورة عمليةأهم
أخوض غمار المفاوضات بعيداً عن فلسطين أعي أن كالً منا، نحن أبناء هذا الشعب المقتلع من جذوره، يحلم 

رها غدواً ورواحاً، إلي قباب المنازل بعودة كريمة إلي مسقط الرأس، إلي األزقة التي ألفها، والشوارع التي عب
العتيقة، إلي المدرسة، إلي الدالية أمام المنزل، إلي رفاق المدرسة الذين كبروا، إلي الكبار الذين أوغلوا في 
العمر، إلي الجد والجدة، إلي األخوال واألعمام، إلي األشياء الحميمة، إلي البيت وإلي الطريق إلي البيت، إلي 

 .كن فينا األفئدة والعقول، وسكناه حلماً عصياً لم يبرح الخيالالوطن الذي س
  15/9/2005القدس العربي 
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  كاريكاتير
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