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  شارون يمنح دولة فلسطينية بال حدود
وجه شارون صفعة مدوية للقمة الدولية في األمم المتحدة أمس : 16/9/2005السفير  في حلمي موسىكتب 

اهل معطيات التاريخ والشرعية الدولية، استهله بإلقاء خطاب بالعبرية موجه أساساً الى مركز الليكود ويتج
 جئتكم إلى هنا من القدس، عاصمة الشعب اليهودي ألكثر من ثالثة آالف عام، وعاصمة دولة إسرائيل :بالقول

وقدم شارون الى أعضاء الليكود سيرة حياته المفصلة على مقاسهم، كمن يحمل رسالة سماوية . إلى أبد اآلبدين
 ولدت في أرض إسرائيل ابناً لمزارعين وفالحين، لم يسعوا للخصام ولم يأتوا من أجل :قدف. لم يكن يريدها

واليوم، أنا . اغتصاب األرض من سكانها، ولوال أجبرتني الظروف لما صرت جندياً ولبقيت فالحاً ومزارعاً
 من أجل المصالحة، الذي قادني مسار حياتي ألن أكون مقاتالً، أمد يدي إلى جيراننا الفلسطينيين في نداء

فالفلسطينيون سيبقون إلى . ومن أجل أن نصعد سوياً على مسار السالم والتفاهم. التسوية ووضع حد للدماء
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فهم أيضا يستحقون الحرية والوجود . األبد جيراننا ونحن نحترمهم، وليست لدينا مطامح في السيطرة عليهم
ى أرضهم، فهي غير موجودة في نظره ألن هذه أرض  وعل: نسي أن يقولهولكن. الوطني السيد في دولتهم

وشدد في خطابه على الصلة التاريخية العميقة بين أرض إسرائيل وشعبها وعلى اإليمان الخالد بأبدية  .إسرائيل
 فأرض إسرائيل غالية عندي، غالية علينا، وهي أغلى عندنا، نحن اليهود، من :هذه الصلة غير القابلة لالهتزاز

خ المفتوح، وهي الشهادة، الهوية وحق الشعب اليهودي، إنها ري فأرض إسرائيل هي التا:وقال. أي شيء آخر
صفحة تلو صفحة بامتداد األرض الواحدة والوحيدة لنا، وفي قلب قلبها القدس الموحدة، مدينة األقداس على 

ومع ذلك . ة آالف عامجبل موريا، ومحور حياة الشعب اليهودي في أجياله وموضع حنينه وصلواته منذ ثالث
وأضاف أن القرار .  حق الشعب اليهودي في هذه األرض ال يعني تجاهل حقوق شعب آخر:تحدث عن أن

وأشار إلى أن المجتمع . بشأن خطة الفصل كان بالغ الصعوبة بالنسبة إليه، وأنه دفع ثمناً شخصياً باهظاً
وكانت هذه أبرز إشارة . ج إلى وقت لمداواة الجروحاإلسرائيلي يمر بأزمة شديدة نتيجة لخطة الفصل وأنه يحتا

إلى أنه ال ينوي اإلقدام على خطوات أخرى، لكنه دعا الفلسطينيين إلى استغالل الفرصة التي نشأت إثر تنفيذ 
خطة الفصل للعمل على تحقيق خريطة الطريق عبر فرض النظام في غزة، وتفكيك ما أسماه بالمنظمات 

 جاء دور الفلسطينيين إلثبات رغبتهم في السالم، فانتهاء السيطرة اإلسرائيلية على غزة  اآلن:وقال. اإلرهابية
 . يتيح لهم تطوير اقتصادهم وبناء مجتمع يتطلع للسالم

ان اخر الجنود االسرائيليين خرج هذا االسبوع من من  شارون هذكرما  15/9/2005 48عرب وأضاف موقع 
 انني انتمي الى هؤالء الذين يعتقدون انه باالمكان : يقولوتابع . المنطقةغزة وانتهى بذلك الحكم العسكري في

  .التوصل الى تسوية معقولة وتعايش بين اليهود والعرب
  

  شارون يكرس لقاءه مع بوش لمهاجمة حماس 
ابرزت الصحف العبرية الصادرة أمس االستقبال الحار الذي يلقاه شارون من زعمـاء             :  أسعد تلحمي  ،الناصرة

بوش وإعجاب األخير بـشخص شارون وشجاعته، مضيفة نقالً عـن          بعالم وتحديدا اللقاء الحميم الذي جمعه       ال
ثَر في لقاء الـرجلين وان شـارون كرسـه          يحاشية رئيس الوزراء ان مسألة االستيطان في الضفة الغربية لم           

رائيل لن تتعاون مع السلطة لتـسهيل       لتأليب االدارة االميركية على السلطة الفلسطينية وحماس وتهديده بأن اس         
وأشارت الصحف الى ان بوش حـرص علـى ان           .عملية االنتخابات التشريعية في حال شاركت حماس فيها       

وأشارت الـى  . يكون شارون الزعيم األول الذي يلتقيه بعد ان القى خطابه امام الجمعية العمومية لألمم المتحدة       
حزبية داخل اسرائيل، مضيفة ان الرئيس األميركي اعرب عن ثقته بنجاح           ان جزءا من اللقاء تناول األوضاع ال      

شارون في االنتخابات البرلمانية المقبلة، وان األخير رد مازحا بأنه ال يريد تدخالً أجنبيا في مـا يـدور فـي                     
  .الساحة الحزبية في اسرائيل وانه سيعرف كيف سيتدبر أمره بقواه الذاتية

هكـذا فـزت أنـا فـي        ... وله لشارون انه في العالم اجمع يريدون زعماء اقويـاء         ونقلت هآرتس عن بوش ق    
وانا واثق من انك ستفوز ايضا خـصوصاً  . االنتخابات على الرغم من ان جميع الصحف اعتقدت انني سأخسر      

اعرف ان فك االرتباط كان امرا صـعبا،        : واضاف. اذا اهتممنا بأن يسود الهدوء في غزة، فإن ذلك سيساعدك         
وزاد أنه حـان الوقـت الن يتحـد         . لكني معجب بشجاعتك واتوقع ان ابحث معك في تطبيق خريطة الطريق          

الفلسطينيون ويشكلوا حكومة تعيش بسالم مع اسرائيل، مضيفا أن العبقرية في خطتك انها لم تترك للفلسطينيين                
فلسطينية ومـصر فـي أعقـاب       وقالت الصحف ان الحديث بين الرجلين تناول اساساً سلوك السلطة ال           .خيارا

انسحاب الجيش االسرائيلي من غزة، مضيفة ان بوش قال لشارون انه معجب جدا بالطريق التي انتهجها أثناء                 
وزادت ان شارون دعا الرئيس األميركي الى ممارسة ضغط على عباس           . انسحاب الجيش واخالء المستوطنات   

حقًا للصحافيين المرافقين انه على يقـين بـأن مـصر           ومبارك إلغالق الحدود بين القطاع ومصر، ليضيف ال       
  .ستفعل ذلك في غضون أيام
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وتابعت الصحف ان شارون أبلغ مضيفه ان اسرائيل تعارض مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية طالمـا                
 الى  ولفتت هآرتس . لم تتجرد من سالحها وتغير أجندتها، مضيفا ان اسرائيل لن تتدخل في ما يدور في القطاع               

 وهـذا مـا     :أن شارون عنى اساسا ان اسرائيل لن تتيح حرية الحركة للفلسطينيين ولن تزيل حواجز عسكرية              
  .سأوضحه ألبي مازن أثناء لقائي به مطلع الشهر المقبل

وكتب مراسال يديعوت احرونوت المرافقان لشارون، بريناع وشيفر، ان شارون عاش اول من امس أحد أسعد                
ال االعتراف الدولي الذي تمناه سنوات طويلة، ليس كرئيس حكومة اسـرائيل فحـسب وإنمـا                أيامه بعد ان ن   

وتابعا ان عشرات زعماء الدول الذين حضروا الى نيويورك انتظروا فـي الـدور              . كسياسي ذي رؤية دولية   
  .لمصافحة شارون وتهنئته على االنفصال عن غزة

ن الفلسطينيين في غزة، بتصرفهم الفوضوي، وقعوا فـي         وتحت عنوان غزة في نيويورك، كتب برنياع يقول إ        
الشرك الذي نصبه لهم شارون الذي توقع مسبقا ما حصل في األيام األخيرة لجهـة عجـز أفـراد الـشرطة                     

لقد أضـحى صـدام     : وأضاف أن العالم كله احتضن شارون وعانقه      . الفلسطينية والمصرية عن منع الفوضى    
يس فقط في عيون األميركيين واالوروبيين، إنما أيضا بنظر قسم كبيـر مـن              حسين االسرائيلي األم تيريزا، ل    

فـإذا فـشل فيـه      :  ما أراد أن يسمع بأن غزة هي االمتحان        بوشوزاد أن شارون سمع من       .العالم االسالمي 
الرئيس الفلسطيني فليس لديه ما يتوقعه في الضفة، إذ ستمتنع الواليات المتحدة عن الـضغط علـى اسـرائيل                   

وزاد الكاتب أنه بنظر شـارون فـإن         .رج من الضفة طالما هي ليست راضية عن نهج السلطة في القطاع           لتخ
 فإذا نجح الفلسطينيون في السيطرة على القطاع وساد الهدوء          :االنسحاب خلق وضعاً ال ينطوي على ما يخسره       

كون راضـية فتواصـل     وحصل انفصال تام بين ما يحدث في الضفة وما يحصل في القطاع، فإن اسرائيل ست              
العملية السياسية، وفي حال لم تسيطر السلطة على الوضع فستكون اسرائيل متحررة من أي ضغوط في شـأن                  

  . الضفة
  16/9/2005الحياة 

  
  من تسلل القاعدة الى غزةلدى السلطة مخاوف 
ـ             :  أسعد تلحمي  -الناصرة   زة بـسبب   اعربت السلطة عن مخاوف من تسلل عناصر من تنظيم القاعدة الـى غ

قالت انها اكثر قلقا من اسرائيل الن من شأن ذلك ان يضر بفرص الـسالم واسـتئناف                  و .الفوضى عند الحدود  
  .المفاوضات

  16/9/2005الحياة 
  

    على االوضاعالسلطة الفلسطينية مسيطرة: أبو مازن
بة والمتابعة على معبر     جدد محمود عباس التأكيد على موافقة السلطة على وجود طرف ثالث للمراق            :ألفت حداد 

 وتطرق إلى دخول آالف الفلسطينيين إلى الجانب المصري موضحا أن ما حدث نتيجة اإلنسحاب من دون                 ,رفح
الفلسطينيون مسيطرون على الوضع تماما في غزة       : وعقّب على تصريحات شارون قائالً     .التنسيق مع السلطة  
  .تقرار المحافظة على األمن واإلستناوأكّد أن من مصلح

  15/9/2005 48عرب 
  

   مساعدة األمريكيينتم بفضلما تّم إنجازه : نصر يوسف
 !.قال نصر يوسف، إن ما تم إنجازه من انسحاب لم يكن ليتحقق لوال مساعدة األشقاء األمريكيين؟ :غزة

 ادئة وسليمة الذي كان من نتائجه تأمين عملية انسحاب ه,لمؤسسة األمنيةاتوحيد موضحا الجهود االميركية ل
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ما حدث هو حافز بالنسبة لنا ويعطينا أمل أن يكون بداية لتطبيق خارطة الطريق، وبال : وقال .على حد قوله
  . في المرحلة القادمةبإمكاننا التقدمجهد أمريكي ال أعتقد أنه 

  16/9/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  حكومة قريع تواجه اقتراحا بحجب الثقة
 نائبا امس البدء باجراءات حجب      16 ةطالبم: ا ف ب   نقال عن      رام اهللا  من   16/9/2005دنية   الغد األر  نشرت

وافادت مصادر برلمانية ان بين الموقعين على الطلب نواب من حركة فتح ووزراء سابقين               .الثقة عن الحكومة  
ة خاصـة لبحـث      ايام بموعد جلس   3 علي ان ابلغ الحكومة خالل       ,وقال روحي فتوح   .ابرزهم ماهر المصري  

اعلن رئيس لجنة   ,  من ناحية أخرى   .وقالت مصادر مطلعة ان الجلسة  قد تكون يوم الخميس المقبل           .الموضوع
 بالدفاع عن وزير    حيث اتهم   االمن والداخلية استقالته من رئاسة اللجنة، بسبب االنتقادات التي واجهها تقريره،            

  .الداخلية
نصر يوسف قلل   أن  : محمد هواش من رام اهللا والوكاالت     ن مراسلها   ع 16/9/2005 النهار اللبنانية    وأضافت

ان البرلمان له الحق فـي ان ينـاقش ويبحـث           : قائالوصرح  . دعوة الى حجب الثقة عن الحكومة     الشأن  من  
وعـن وجـود     .ويقترح ما يريد ونحن نحترم قراراته، لكننا لم نتسلم مؤسسة امنية سليمة وتراجعت في عهدنا              

وعلمـت النهـار مـن       .ما كان مسموحا به سابقا لم يعد ممكنا اليوم        : ار االجهزة االمنية، قال   سالح خارج اط  
ان النواب الذين دعوا الى مناقشة موضوع حجب الثقة هم من المحسوبين على اتجاه              مصادر فلسطينية مطلعة    

  .محمد دحالن
 تشكيل  26التشريعي قرر بأغلبية    ن  إلى أ :  رام اهللا   من نائل موسى  16/9/2005 الحياة الجديدة     مراسل وأشار

  .لجنة برلمانية خاصة عهد اليها بمتابعة الوضع االمني الداخلي والعودة الى المجلس بتقرير وتوصيات لضبطه
  

  سنعمل على وضع حد للفلتان االمني : شعث 
طـاء   اكد نبيل شعث حرص القيادة على بذل اقصى الجهود لتحقيق األمن، من اجـل اع               : سمير حمتو  -غزة  

واشار إلى ان فلسطين قليلة الموارد الطبيعية لكنها كبيرة العقـل            .عمار القطاع الالفرصة لجهود عملية اعادة ا    
وأشار إلى الفرق بين البندقية القاتلة والبندقية المناضـلة التـي            .واالرادة وادارة االعمال والموقع االستراتيجي    

 رفح وموعد افتتاحه رسميا اشار الى ان الجانـب الفلـسطيني            معبرحول  و .اثبتت انها ملتزمة باتفاق القاهرة،    
  . حول هذه القضيةيناعطى الجانب المصري فرصة الستكمال المفاوضات االسرائيلي

   16/9/2005الحياة الجديدة 
  

     لحل أزمة معبر رفح    الرباعية السلطة تطالب بتدخل
 هناك استحقاقات دوليـة تفـرض علـى          إنال سمير حليلة    ق  : وكاالت   عبد الرزاق ابو جزر،     -  القدس المحتلة 

عية للسالم وعلى الواليات المتحدة أن تتدخل لحل موضوع المعبر المغلق بالذات مع إسرائيل مـن                اللجنة الربا 
  . أجل إعادة فتحه ووضع الضوابط المتعلقة به

  16/9/2005األيام البحرينية 
  

  عباس يتلقى مكالمة من رايس
في ما يبدو تخفيفا لوقع اشادة بـوش        , ، تلقى عباس بعد ظهر امس، اتصاالً هاتفياً من رايس         : غزة والوكاالت 
 البحث في اوضاع األراضي الفلسطينية بعد االنـسحاب،  هوقال نبيل أبوردينة، إنه جرى خالل    . الكبيرة بشارون 
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أن عباس شدد على ضرورة     وأشار إلى    .ال سيما قضية معبر رفح والتنسيق مع الجانبين المصري واإلسرائيلي         
  .استمرار الجهد والدعم للسلطة للوفاء بالتزاماتنا

  16/9/2005المستقبل اللبنانية 
  

  غزة     مهربة من مصر لقطاع   ضبط أسلحة ومخدرات
اعلنت الشرطة امس انها تمكنت من ضبط كمية من االسلحة والمخدرات مهربة من مصر الى                 : اف ب   -  غزة

   . طينيةالفلس   االراضي
  16/9/2005الشرق األوسط 

  
   مجهولون يطلقون النار على فندق ويحرقونه:رام اهللا
 اعلن مصدر امني ان مجهولين مقنعين اطلقوا النار مساء امس علـى فنـدق فـي رام اهللا                   :ب.ف. ا -رام اهللا   

المـن عمليـات    بدأت اجهزة ا  وواضاف المصدر ان الفندق يضم مطعما ومرقصا،        . وأحرقوه ثم الذوا بالفرار   
  .بحث ومالحقة

  16/9/2005الحياة الجديدة 
 

 وفد التحالف يزور الحص
  اسامة اثر اللقاء، قال.استقبل الحص امس في مكتبه في عائشة بكار وفد تحالف القوى الفلسطينية في لبنان

في الفترة حمدان ان الزيارة كانت لتهنئة الرئيس سليم الحص بسالمته اثر الوعكة الصحية التي ألمت به 
ولفت االنتباه الى ان البحث تطرق الى مستجدات الوضع السياسي عموما وما يتعلق بالشعب . االخيرة

الفلسطيني في ظل االندحار االسرائيلي بعد خمس سنوات من االنتفاضات والمقاومة، واكدنا ان الشعب 
فصائل وضع الرئيس الحص واوضح ان وفد ال. الفلسطيني مصر على مواصلة المشروع وعلى تحرير ارضه

في أجواء تحرك تحالف القوى الفلسطينية لتشكيل مرجعية قيادية او هيئة تنسيق فلسطينية عليا لالجئين 
الفلسطينيين في لبنان تشارك فيها كل القوى الفلسطينية العاملة على الساحة اللبنانية بال استثناء على ان ينطلق 

كومة اللبنانية من اجل اعادة صياغة العالقة اللبنانية الفلسطينية بما يخدم حوار بين هذه القوى الفلسطينية والح
المصلحة الفلسطينية والمصلحة الوطنية اللبنانية وبما يحقق موقفا موحدا في مواجهة كل الضغوط التي تريد 

  . اسقاط حق العودة للفلسطينيين
وعن . ور في دعم هذا الحوار وتسريعهواشار الى ان وفد الفصائل طلب من الرئيس الحص ان يكون له د
ان التعامل مع هذا االمر هو مسؤولية : رأيه في بيان حراس االرز الذي دعا الى قتل الفلسطينيين، قال حمدان

الجهات اللبنانية المختصة والقوى اللبنانية السياسية ونحن كفلسطينيين ما زلنا نعتبر اننا جزء من لبنان 
. ونعتقد ان لبنان القوي والمتماسك هو قوة لقضيتنا وقوة لنا وليس العكس, هوحريصون على امنه وسالمت

وحول انطالقة المالحقة الدولية لضباط جيش العدو بتهم جرائم الحرب، اعتبر حمدان ان القرارات القضائية 
بار التي صدرت بحق رئيس االركان الحالي دان مالوتس، ورئيس اركان الجيش االسرائيلي السابق وبعض ك

  .الضباط، هي انتصار للفلسطينين
16/9/2005السفير    

 
  حماس تنظم مهرجاناً لنصرة األقصى 

، مهرجاناً في مدينة جنين لنصرة المسجد األقصى واحتفاال باالنسحاب امسنظمت حركة حماس مساء 
ط الحاج كلمة وألقى عبد الباس .اإلسرائيلي من قطاع غزة واجالء المستعمرين عن أربع مستعمرات في جنين
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التي تخنقها  أشار فيها إلى األخطار اإلسرائيلية التي تتهدد المسجد األقصى ومدينة القدس، حركة حماس،
وفي كلمة القوى الوطنية، قال عامر السعدي أمين سر حركة فتح في مدينة جنين، إن بشائر  .المستعمرات

الشهداء والجرحى واالسرى خلف واستذكر تضحيات  .النصر بدأت تهل من غزة وبعض أجزاء جنين
ودعا إلى تعزيز الوحدة الوطنية ورص  .القضبان، مؤكداً أن السالم العادل لن يتحقق إال باطالق سراحهم

وتخلل  .اليوم غزة وجنين وغداً باقي األراضي الفلسطينية المحتلة وعلى رأسها القدس الشريف: الصفوف، قائالً
 .المية قدمها شعراء وفرق فنيةالمهرجان أناشيد وقصائد وطنية واس

15/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   
 

  رد القيادة العامة على حراس االرز
 لمجزرة صبرا وشاتيال ان الذهنية والعقلية التي حرضت 23رأت القيادة العامة في بيان لمناسبة الذكرى 

عبير عن نفسها من خالل الدعوة الى ووفرت المناخ الرتكاب المجزرة ال تزال حاضرة وبقوة وتحاول الت
وأكدت ان تمسكنا بسالحنا هو .  وسحب سالح المخيمات والتحريض على قتل الفلسطينيين1559تطبيق القرار 

  .أحد أهم الضمانات األساسية إلنجاز حق العودة ومجابهة مؤامرة التوطين
16/9/2005المستقبل اللبنانية   

 
  المنظمة لعضوية مؤتمرها السادس وثيقة داخلية لفتح لتحديد القواعد

 تحدد فيها القواعد المنظمة لعضوية ،، على وثيقة داخلية لحركة فتحامسحصلت وكالة األنباء الفلسطينية وفا، 
وتركز الوثيقة على تشكيل المؤتمر وطبيعة العضوية فيه مع إدخال التعديالت  .المؤتمر العام السادس للحركة
 مواد النظام األساسي لتتالءم مع الواقع الراهن ومع المستقبل، مستعرضةً كافة الضرورية فيما يتعلق ببعض

وتشترط الوثيقة أن ترتبط  .معايير وضوابط القواعد المنظمة لعضوية المؤتمر وآليات تشكيل مختلف فروعها
انقضى على عضوية المؤتمر، بالصفة التمثيلية والشروط الواردة في النظام األساسي للحركة، وأن يكون قد 

 .العضوية العاملة في الحركة عشر سنوات على األقل، وأن ال تقل عضوية المعتمدين عن خمسة عشرة عاماً
اللجنة المركزية، ته حددذي وخلصت الوثيقة إلى أن المؤشرات تؤكد انعقاد المؤتمر العام السادس في الموعد ال

ربع في أعمالها الستكمال اإلعداد والتحضير لعقد وإقرار استمرار اللجنة التحضيرية ولجانها الفرعية األ
 .المؤتمر، إضافة إلى مباشرة التنفيذ وفق اآلليات واألجندة الواردة

15/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   
 

  األردن تذليل العقبات اإلسرائيلية أمام انسياب تجارتها مع فلسطين   
الردني شريف الزعبي مع عدد من كبار المسؤولين األميركيين بحث وزير الصناعة والتجارة ا:  كونا-عمان 

سبل تذليل العقبات التي تضعها اسرائيل امام انسياب السلع والبضائع بين االردن واالراضي الفلسطينية من 
خالل تخفيف االجراءات االسرائيلية على المعابر الحدودية مبينا ان هدف هذه الدعوة هو دعم جهود السلطة 

ة الفلسطينية في بناء االقتصاد الفلسطيني وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الوطني
   .ةاالردنية  الفلسطيني

16/9/2005االتحاد االماراتية   
 

  بوش يشجب قيام الفلسطينّيين بهدم بعض الكنس 
ون في خطوٍة تعكس عمق العالقة المتينة بين أمريكا والكيان الصهيونيشجب جورج بوش ما قام به الفلسطيني ،

من هدم بعض الكنس اليهودية، والتي أقيمت على أراٍض فلسطينية مغتصبة، في مستوطنات غوش قطيف 
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وقد وردت أقوال الرئيس األمريكي في كلمٍة ألقاها في واشنطن الليلة الماضية في إطار  .وإضرام النار فيها
  .مائة وخمسين عاماً على قدوم يهود إلى الواليات المتحدةاحتفاٍل أقيم بمناسبة مرور ثالث

15/9/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

   الجبهة الشعبية  يلتقي وفد نصراللـه
  الطاهرنصراهللا مع وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة ماهراالمين العام لحزب اهللا السيد عرض 

 على االثر مواصلة النضال والمقاومة لتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني، االوضاع الفلسطينية، واكد الطاهر
  . والوقوف بجانب المقاومة في لبنان

16/9/2005النهار اللبنانية   
  

   فلسطينيا عالقون في معبر رفح60
ينتظر نحو ستين فلسطينيا عالقين في الجانب المصري في معبر رفح وسط ظروف صعبة حال سياسـيا                  :غزة

 ،واشار استاذ في جامعة االزهر بغزة، الى ان جميع العالقين مـن الـذكور              .وا من العودة الى بيوتهم    كي يتمكن 
كانوا في سفر الى عدة دول عربية واجنبية وبسبب عدم حصولهم على تأشيرة مـصرية تـم تـرحيلهم مـن                     

 مصدر امني فلسطيني    ويقول . السلطة بإلحاح بحل فوري ألزمتهم     ونويطالب .المطارات في القاهرة الى المعبر    
ويعتقد راجي الصوراني ان الحل لهذه المشكلة االنسانية سهل          .ان االمن المصري يعمل ما في وسعه للمساعدة       

 هو الممكن   ذلكورأى ان    .ويكمن السماح لهؤالء العالقين بالعودة الى مصر الى حين التوصل الى حل سياسي            
  ا ف ب. ل االتفاقات التي تربطها بإسرائيلحاليا الن مصر ال تستطيع ارجاعهم الى غزة بفع

 16/9/2005الغد األردنية 
  

  الحركة االسالمية تستعد الستضافة مهرجان األقصى في خطر 
حيث انهت الحركة االسالمية    ,  العاشر "األقصى في خطر  "تستعد مدينة ام الفحم اليوم الستقبال ضيوف مهرجان         

الشيخ رائد صالح أنه سيطرح خالل كلمته برنامجا عمليا لمتابعة إعمار           وقال  . استعداداتها الستضافة هذا اللقاء   
وإحياء المسجد األقصى وأنه سيسعى الى توضيح جانبا من الخطوات التي من الواجب القيام بها على صـعيد                  

 أنه سـيتطرق    إلىكما أشار   . األهل في القدس وعلى صعيد األهل في المثلث والجليل والنقب والمدن الساحلية           
أيضا الى القضايا المصيرية التي تواجه حاضر ومستقبل الجماهير العربية الفلسطينية في الـداخل كـاألرض                

  . والمقدسات والمسكن والقرى غير المعترف بها وسجناء الحرية
  15/9/2005صوت الحق والحرية 

  
  مثلث الموت عاد لينبض بالحياة بعد زوال نتساريم

ـ غزة ة ترجلوا من سياراتهم وتجمعوا في مركز المفترق، لم يتمالك الـبعض   بصمت وسكين: صالح النعامي 
كان هؤالء بعض سـائقي     . نفسه، فذرفت عيونه الدموع، بينما تجلد الركاب في مقاعدهم وهم يراقبون المشهد           

 مفترق نتساريم، وهـذه هـي       ىسيارات األجرة الذين وصلوا صباح أمس إلى مفترق الشهداء أو ما كان يسم            
ومع كل ما يثيره هذا المشهد من مشاعر مختلطة،         . ولى التي يصلون فيها بعد إغالق دام أربع سنوات        المرة األ 

إال أنه لم يغط على مظاهر الفرح العارمة التي بدت طاغية على وجوه معظم الذين ساروا ألول مرة في هـذا                     
رعون في استصالح أراضيهم    ومن مر بالمفترق صباح أمس كان بإمكانه مشاهدة المزارعين، وهم يش           .الطريق

  .التي جرفها االحتالل واقتلع أشجارها المثمرة
  16/9/2005الشرق األوسط 
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  ألف مواطن 675جدار تضم حوالي ال تجمعاً سكانياً تأثرت ب149

 تجمعاً 149جدار من أراضيها، قد بلغ الأعلن الجهاز المركزي لإلحصاء، أن عدد التجمعات التي يمر : رام اهللا
جدار على الواقع االجتماعي الوكشف تقرير حول نتائج مسح أثر  .2005اً مع نهاية شهر أيار سكاني

 في 21 في القدس، و27 تجمعاً سكانياً في جنين، و28 تتوزع إلى اواالقتصادي للتجمعات الفلسطينية، أنه
وبينت  . في بيت لحم8و في سلفيت، 9 في طولكرم، و17 في رام اهللا والبيرة، و19قلقيلية، وفي  20الخليل، و

أما على صعيد توزيع .  حتى نهاية أيارهنتائج، أن ثماني محافظات تأثرت بالجدار بشكل مباشر منذ بناءال
وبخصوص التجمعات التي  .جدارالوقعت داخل   تجمعا15ً هيجدار من أراضيها، فالالتجمعات التي يمر 

وبالنسبة لألراضي  .بر منها لكل من القدس، وجنين، كان النصيب األك134وقعت خارج الجدار، فبلغ عددها 
وفيما  . دونماً، تركز معظمها في منطقة شمال الضفة47.921مساحة حوالي الالمصادرة والمعزولة، فقد بلغت 

 دونماً، تركز معظمها في منطقة 301.122يتعلق بمساحة األراضي المعزولة داخل الجدار، فقد بلغت حوالي 
غراض لتقرير أن معظم األراضي التي تم عزلها ومصادرتها كانت تستخدم سابقاً ألونوه ا .شمال الضفة

 أسرة، في حين بلغ عدد األفراد 2.448  تهجيرنتائج، إلىالوفي خصوص تهجير السكان، أشارت  .زراعية
يتعلق وفيما  . منشأه1.702لمنشآت االقتصادية التي تم إغالقها قد بلغ ل وبالنسبة.  فردا14.364 المهجرين

 تجمعات تقع داخل 8 تجمعاً سكانياً، قد أقيم على أراضيها مستوطنات، منها 61نتائج أن البالمستوطنات، بينت 
 مساعدات ى تجمعاً تلق124 النتائج إلى أن كانتوبخصوص المساعدات اإلنسانية،  .ه تقع خارج53الجدار، و

عاً سكانياً أظهر الحاجة لتطوير البنية التحتية  تجم84ونوه التقرير، إلى أن  . شهراً الماضية12خالل الـ 
 أظهر حاجته للخدمات التعليمية، 24 تجمعاً أظهر حاجة لخلق فرص عمل كحاجة أولى، و25كأولوية أولى و

  . حاجته للخدمات الصحية13بينما أظهر 
 15/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
   لفقرا بالسفرشركة العال والطيران التركي يرفضان السماح

ما زالت السلطات اإلسرائيلية تصر على منع السجين المحرر توفيق فقرا من السفر من اسطنبول عائـدا الـى               
ن السفارة اإلسرائيلية منحته تأشيرة دخول وأمنت له تذكرة         إ :، قال هوفي حديث مع  . البالد دون تفسير األسباب   

صالت تقضي بمنعه من السفر على طائرات العال أو أيـة           السفر، ولكنه فوجئ بأن التعليمات من وزارة الموا       
وأضاف أن السفير الفلسطيني في تركيا تدخل في الموضوع اضافة الـى أعـضاء              . طائرة تابعة لشركة تركية   

كنيست عرب، إال أن األمر ما زال معلقا حتى هذه اللحظة، ولست أدري لماذا يريدون منعي من العودة الـى                    
  .البالد

  15/9/2005حرية صوت الحق وال
  

  التوصل لتسوية بين النيابة والدفاع بشأن المعتقل الفحماوي
تراجعت النيابة العامة في الئحة االتهام المقدمة ضد مصطفى محاجنة المعتقل منـذ عـشرة               : عبد المنعم فؤاد  

ـ     تم ذلك اشهر على خلفية اتهامه بطعن جندي في مفترق چيها في تل ابيب وقد               ين محـامي    اثر اتفاق بينها وب
الدفاع وتم شطب عدد من بنود الئحة االتهام االمنية وابقت على بند واحد هو اصابة شخص بآلة حادة وهـي                    

 .مخالفة جنائية
  15/9/2005صوت الحق والحرية 
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   فلسطينياً حاولوا دخول النقب 20إسرائيل تعتقل 

ولتهم الدخول من مصر إلى إسرائيل عبر  فلسطينيا أثناء محا20أعلن جيش االحتالل االسرائيلي عن اعتقال 
نقلت االذاعة االسرائيلية عن ناطق باسم الجيش قوله إن هؤالء الفلسطينيين هم و. منطقة النقب جنوب إسرائيل

من سكان قطاع غزة وكانوا يحاولون التسلل من الجانب المصري للحدود مع إسرائيل عندما جرى اعتقالهم من 
وأضاف إن هؤالء المعتقلين سلموا للشرطة االسرائيلية الجراء تحقيق معهم  . يقبل حرس الحدود اإلسرائيل

 د ب أ.ينوون التسلل لتنفيذ هجمات مسلحة داخلها أو أنهم عمالكاموا وللكشف عما إذا 
16/9/2005البيان اإلماراتية   

  
  اعتصامات احتجاجاً على زيارة شارون لألمم المتحدة

ة الشعبية لمقاومة جدار الفصل في الخليل، أمس، اعتصاماً أمام مقر الصليب نظمت الحمل: الخليل ـ األيام 
وكان المشاركون في  .األحمر الدولي بالمدينة، وذلك احتجاجاً على زيارة أرئيل شارون الى مقر األمم المتحدة

الفلسطينية االعتصام من مواطنين وممثلين لمؤسسات وفعاليات وطنية بالمحافظة، رفعوا الى جانب األعالم 
شعارات سياسية طالبت بتقديم شارون للمحاكمة كمجرم حرب، ونددت بجرائم االحتالل اإلسرائيلي المستمرة 

  .ضد الشعب واألرض الفلسطينية، بما في ذلك جريمة اقامة جدار الفصل العنصري على أراضي المواطنين
16/9/2005األيام الفلسطينية   

 
  ين في سجون االحتاللاالنسحاب جاء ثمرة صمود المعتقل

رأت الحاجة أم بسام في الستينيات من عمرها، من بيت الهيا، أن االنسحاب وتحرير : غزة ــ خليل الشيخ
ولم تشعر أم بسام،  .غزة جاء نتيجة لصمود ابنها األسير، وغيره من المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل

 عاماً، بأن فرحتها منقوصة، رغم 12السجن لثمانية مؤبدات منذ والدة األسير بسيم الكرد الذي يقضي حكماً ب
  .غيابه عنها

16/9/2005األيام الفلسطينية   
  

  خطاب شارون بيان انفصال عن الليكود : الصحف االسرائيلية
اجمع المراقبون السياسيون االسرائيليون اليوم الجمعة على ان شارون وجه خطابه امام الجمعية العامة لالمـم                

وكتب المحـرر االقتـصادي      .تحدة امس الى ناخبيه الجدد معلنا ضمنيا طالقه من ناخبيه التقليديين والليكود           الم
رئيس الوزراء اختار اكثر االماكن غير المتوقعة، الجمعيـة        : السياسي في يديعوت احرونوت بلوتسكر اليوم ان      

خطاب المتوازن والمؤثر والممتاز تم توجيهه       ال :ورأى ان  .العامة لالمم المتحدة، من اجل اعطاء الطالق لليكود       
ولم يتضمن ولو فقرة تملق واحدة تجـاه جمهـور ناخبيـه             . المركز –برمته الى اذان مصوتي احزاب اليسار       

 خطاب شارون المزدحم بمقوالت     :واعتبر الكاتب ان   .التقليدي من اعضاء مركز الليكود ومنتسبي هذا الحزب       
لمؤلمة للفلسطينيين وحول حقوقهم القومية هو دليل قاطع علـى ابتعـاده عـن              حول مواصلة تقديم التنازالت ا    

 يعبر عن تحركه االكبر نحو اليسار ونهاية زعامتـه علـى            هوشدد على ان خطاب    .المركز االيديولوجي لليكود  
د ومضى الكاتب ان المحللين الذي توقعوا خطابا موجها نحو الليكو          .رأس معسكر اليمين الصقري في اسرائيل     

وتابع انه منذ    .مقابله الدبلوماسي ضئيل للغاية   ) لكن(تلقوا خطابا بيرسي، جميال ومحاكا بصورة جيدة وحمائمي         
االمس اصبح شارون ال يِعد اعضاء الليكود ولم يعد يكترث بهم وتوجه الى طرق جديدة واخـذ يرعـى فـي                     

 الليكود وبالتأكيد ليس للفـوز فـي        واضاف ان شارون أعد امس االرضية ليس للفوز في مركز          .سهول اخرى 
االنتخابات الداخلية على رئاسة الليكود وانما لتحقيق فوز ساحق في االنتخابات القادمة للكنيست عندما سـيقف                
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من على منـصة االمـم      وخلص الى القول انه      .على رأس حزب جديد عرض امس تفاصيل برنامجه السياسي        
  .الكاملة شارون حزبه وارض اسرائيل المتحدة ودع

يان انفصال رئـيس    من جانبه كتب المراسل السياسي لهآرتس آلوف بن ان خطاب شارون امس ظهر وكأنه ب              
هكذا ال يتكلمون في الليكود ويبدو ان شارون ادرك ان او انه يقدر ان احتماالت فوزه في                 : الوزراء عن حزبه  

ور الذي ينشد الـسالم والهـدوء ومـستعد         الليكود تقارب الصفر وعليه ان يتوجه الى طرق جديدة، الى الجمه          
  .لالنفصال عن االراضي الفلسطينية

 . شارون اختار طريقا ولـيس حزبـا       :كذلك اعتبرت المراسلة السياسية لصحيفة معاريف مايا بنجل وكتبت ان         
ورأت انه في حـال      . اكثر من أي وقت مضى بدا شارون ناضجا وقادرا على اقامة حزب جديد             :واضافت انه 

كز الليكود االطاحة بشارون فانه سيعلن عن اقامة حزب جديد واالسماء المرشحة لالنضمام اليه هـي                قرر مر 
لكن بنجل اشارت ايضا الى امكانية بقاء شارون في الليكود خـصوصا             .اولمرت وديختر واللواء ديان وليفني    

ردة لتبشر باالتجـاه المعـاكس       الرياح المتفائلة التي لفت نتنياهو غيرت اتجاهها هذا االسبوع واصبحت با           :ان
وافادت  .تماما وان نتنياهو قد يخسر في اجتماع الليكود القريب على تقديم موعد االنتخابات الداخلية في الليكود               

 نصف بمعنـى ان     – الوضع االن نصف     :ان معسكر نتنياهو قلق ونقلت عن احد ابرز مؤيدي نتنياهو قوله ان           
  %.50ود ال تتجاوز االطاحة بشارون من الليك احتماالت

فقط في حال نجح بجلـب أرنـب كبيـر مـن     شارون سيفوز  :ونقلت معاريف عن احد مؤيدي النداو قوله ان   
  . من الشهر الجاري والهدف تطيير شارون26لكننا االن نركز جهودنا على يوم  .الواليات المتحدة

  16/9/2005 48عرب 
  

  لبرايميرز مقربو نتنياهو يتوقعون خسارته حول تقديم موعد ا
ـ                .  الليكـود  ـلم تخدم المتغيرات السياسية األخيرة نتنياهو، أبدا فيما يتعلق في تقديم موعد اإلنتخابات الداخلية ل

ورجح مقربون من نتنياهو خسارته مقابل شارون فيما يتعلق في هذه القضية نظرا لتغير حـّل علـى موقـف                    
: هوقال واحد من مؤيدي   . ات الداخلية قريبا باتت مهمة صعبة     ويرى المقربون أيضا أن اجراء ااالنتخاب     . البعض

 فـي   شـارون هناك بعض المجموعات تؤيدنا ولكن في نهاية المطاف نجح          . هناك تحول جدي لصالح شارون    
وحاول معسكر نتنياهو   . حملته ونحن نهيىء انفسنا للخسارة ولتأجيل موعد االنتخابات الداخلية لعدد من األشهر           

بوع ان يقنع أعضاء الكنيست المؤيدين والمقربين من الندو، التوقيع على رسالة تدعو أعـضاء               وعلى مدار اس  
إال ان شـطاينتس، رفـض التوقيـع ألن         . مركز الليكود للتصويت إلى جانب تقديم موعد اإلنتخابات الداخلية        
ردان ويحيئيـل   كما رفض كل من جلعـاد ا      . الرسالة احتوت على معارضة لخطة فك اإلرتباط التي أيدها هو         

  . خازن، التوقيع على الرسالة
  16/9/2005 48عرب 

  
  العالم اإلسالمي    راق فيتحقيق اخت   إسرائيل تأمل في

واقامة عالقات دبلوماسية مـع        العالم االسالمي    غزة من اجل تحقيق خرق في      تعول اسرائيل على انسحابها من      
مـشرف  وقـد صـافح       . المرحلة االولى    ى مستوى متدن في   عدد من الدول االسالمية مع احتمال ان تبقى عل        

 جرت اتصاالت مع عدد من الدول بعد الترحيب من قبل االسرة الدوليـة               كما  . اروقة االمم المتحدة     شارون في 
العالقات    تقدما في    :وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك رجيف لوكالة فرانس برس ان            . غزة بانسحاب  

ينشدون    هو امر مهم ليس فقط بالنسبة السرائيل ولكن ايضا بالنسبة لجميع الذين              اسرائيل والعالم االسالمي  بين  
ز لدى الفلسطينيين المعسكر المؤيد للتفـاوض ولـيس         يعز   واعتبر ان هذا التقدم من شأنه ان       . العالم   السالم في 
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   خاص شالوم هذه االتصاالت بانهـا نجـاح دبلوماسـي          وقدمت السلطات االسرائيلية وبنوع     . للجهاد واالرهاب 
العالم    العبرية في اسرائيل اكثر حذرا نظرا الى الصورة السلبية للدولة            يبدو بعض الخبراء في      ومع ذلك،  .  كبير 

  . تمارسه ضد الفلسطينيين واحتالل الضفة الغربيـة وخـصوصا القـدس             بسبب القمع التي     واالسالمي   العربي
اوهامـا     يجـوز ان نبنـي       االتصاالت الحالية تشكل بالتأكيد بداية واعدة ولكن ال          :واعتبر المستشرق ماوز ان   

  .يكون بامكانها ان تحقق خرقا دبلوماسيا حقيقيا بدون البدء بعمليات انسحاب من الضفة الغربيـة                 فاسرائيل لن 
ى تسوية سلمية مـع     يجب ايضا ان تتوصل اسرائيل ال        لةمن اجل اقامة عالقات دبلوماسية كام      :  الى انه واشار  

   .الفلسطينيين
  16/9/2005األيام البحرينية 

  
  واشنطن تبدي خيبة أمل إزاء أبو مازن: شالوم

زعم شالوم، أمس، أنه شعر من خالل لقاءاته في نيويورك بأن االدارة األميركية بدأت تبـدي خيبـة                  : تل أبيب 
وقال فـي حـديث مـع االذاعـة          .ته في ما يتعلق بالتقدم نحو مسيرة السالم       أمل واضحة ازاء عباس وحكوم    

االسرائيلية، ان الشعور الذي خرج به، هو وشارون، من لقاءاتهما التي شملت لقاء مع بوش، بأن أيام الـدالل                   
ألرض فـي   التي أعطيت للقيادة الفلسطينية بدأت في النفاد وان األميركيين يريدون اليوم أن يروا نتائج علـى ا                

  .موضوع مكافحة االرهاب ووضع حد للفوضى
  16/9/2005الشرق األوسط 

  
  شالوم يطالب بإدراج حماس من ِقبل االتحاد األوروبي على قائمة اإلرهاب

أفادت مصادر مقربة من وزير الخارجية الصهيوني أن شالوم التقى خالل جلسات الجمعية             :  وكاالت ،نيويورك
أن يدرج االتحاد األوروبي حماس ضمن      فطلب منه   رئيس الوزراء اإليطالي برلسكوني،     العامة لألمم المتحدة ب   

  .قائمة المنظمات اإلرهابية خاصة في هذا الوقت بالذات
وأضافت المصادر أن برلسكوني قد رد على شالوم بأنّه من المهم جداً أن يتّحد العالم أجمـع ضـد الجهـات                     

ـ         اإلرهابية، وأنّه ينوي التوجه       المنخرطـة فـي     25إلى رئيس االتحاد األوروبي من أجل أن تتوصل الدول ال
االتحاد لقرار اإلعالن عن حماس كمنظمة إرهابية، وأكّد شالوم أن هذا هو الوقت المناسب ألن حمـاس تبـذل                 

جهوداً إلظهار نفسها كجسٍم سياسي.  
  15/9/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 بريطاني وشارون يستنجد ببلير دعاوى أمام القضاء ال

 ينوي شارون استغالل لقائه مع بلير إلثارة قضية المالحقة القضائية البريطانية للضباط :حلمي موسى
وقد توسعت القضية أمس بعد اإلعالن عن أن القضاء البريطاني سوف ينظر أيضا في عمليات . اإلسرائيليين

وأشار التلفزيون اإلسرائيلي أمس . لعربية في شرق المدينة المقدسةالهدم التي تنفذها بلدية القدس ضد البيوت ا
إلى أن المالحقة القضائية البريطانية للضباط اإلسرائيليين دفعت شارون إلى اعتبار القضية ذات أولوية 

وقال مراسل التلفزيون الذي يرافق شارون إن شارون يريد أن يضمن موقفا سياسيا واضحا . بليرإلثارتها مع 
وقد أشارت معاريف إلى أن أوامر  . ن جانب بلير ضد ممارسة التشريع الدولي في بالده ضد اإلسرائيليينم

فبعد أن أفلت الجنرال ألموج في اللحظة األخيرة من . االعتقال التي أصدرتها المحكمة البريطانية آتت ثمارها
 . االعتقال قرر يعلون عدم السفر إلى بريطانيا
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اب عن أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية علمت أن وزارة الخارجية البريطانية علمت وكشفت معاريف النق
ومع ذلك فإن السفير . بأوامر االعتقال ضد الضباط اإلسرائيليين لكنها لم تقم بإبالغ السفارة اإلسرائيلية بذلك

طانية أبلغت إسرائيل ولو  من الوجهة القانونية لو أن وزارة الخارجية البري:البريطاني في تل أبيب أعلن أنه
وهذه . تلميحا بوجود نية العتقال ضباط إسرائيليين على األرض البريطانية العتبر ذلك تدخال في شأن قضائي

 . وقال إنه ال يعرف إن كانت حكومته ستصدر أوامر اعتقال دولية أم ال. مخالفة للقانون البريطاني
 أن رجال وحدة مراقبة البناء في بلدية القدس سوف وفي تطور مهم على هذا الصعيد أشارت هآرتس إلى

إذ بعد الدعاوى ضد الجنراالت . يضطرون في القريب إلى التفكير مرتين قبل التخطيط للسفر إلى أوروبا
 . اإلسرائيليين قرر عدد من سكان القدس الشرقية رفع دعوى ضد مجرمي الحرب في البلدية

ئيلية وبلدية القدس تهدمان سنويا عشرات البيوت العربية بدعوى عدم وقالت هآرتس إن وزارة الداخلية اإلسرا
وأشارت إلى أن االتصاالت من أجل هذه الدعوى بدأت قبل أكثر من ستة شهور، . حصولها على ترخيص بناء

 وقد قدمت الدعوى بشأن بيوت. بين اللجنة اإلسرائيلية لمكافحة هدم البيوت وبين هيئة بريطانية لحقوق اإلنسان
وهذان الموظفان هما مدير شعبة . القدس الشرقية ضد موظفين يترأسان جهاز تنفيذ هدم البيوت في القدس

تراخيص ومراقبة البناء في البلدية ميخا بن نون، والمسؤول عن البناء في لواء القدس في وزارة الداخلية تسفي 
 . بريطانية في هذه الدعوىولكن الصحيفة قالت إنه ليس معروفا موعد نظر المحكمة ال. شنايدر

إن الخطوة تنضج عندنا منذ : مرغليت قوله.ونقلت هآرتس عن منسق اللجنة اإلسرائيلية لمكافحة هدم البيوت، د
والدعوى المركزية هي أن هدم بيوت المواطنين . وقد توجهنا للمحامي ماخوفر في بريطانيا. نصف عام

على وجه الخصوص معاهدة جنيف الرابعة، التي تحظر على األبرياء يتعارض مع القانون الدولي، وينتهك 
والقانون الدولي يعتبر هدم البيوت جريمة حرب . دولة االحتالل المساس بالسكان المدنيين خارج الفعل الحربي

 . بكل معنى الكلمة
 . يةوأوضحت هآرتس أن هذه اللجنة تعمل أيضا على رفع دعاوى مشابهة أمام المحاكم البلجيكية والفرنس

من جهة أخرى، أشارت يديعوت احرونوت أمس إلى حالة التوتر الشديد السائدة في المؤسسة األمنية 
 ال أحد :ونقلت الصحيفة عن مصدر امني قوله. اإلسرائيلية جراء الخشية من االعتقاالت لدى الضباط الكبار

مطلوب عدم السفر إلى لندن وعدم يملك حصانة من إمكانية اعتقاله والعالم أجمع منشغل في هذه القضية وال
ونقلت الصحيفة عن مصادر في لجنة وزارية لحماية ضباط الجيش اإلسرائيلي قولها انه . إنشاء وضع محرج

ال مناص من التوجه إلى الحكومة البريطانية من أجل إجراء تعديالت على القانون الذي يسمح باعتقال ضباط 
 . الجيش اإلسرائيلي

 ضباطا :لصناعيين اإلسرائيليين السابق رجل األعمال عوديد طيرة وهو ضابط سابق إنوقال رئيس اتحاد ا
كبارا أصبحوا يخشون السفر في أنحاء العالم بهدف األعمال التجارية وانه يعرف عددا من هؤالء الضباط 

ي لست واثقا وأضاف طيرة انه كان ينوي السفر إلى لندن لكن. الذين ألغوا سفرهم إلى الخارج خشية اعتقالهم
 .من قيامي بذلك

  16/9/2005السفير  
 

  المحكمة االسرائيلية العليا تنقض توصيات محكمة الهاي 
خضعت المحكمة االسرائيلية العليا لالعتبارات األمنية، حين قررت أمس ان قـرارات            :  أسعد تلحمي  ،الناصرة

م اسرائيل بل انتقد قضاتها هذه التوصيات       محكمة الهاي الدولية وتوصياتها في شأن عدم قانونية الجدار ال تلز          
واعتبروها منقوصة ألنها استندت إلى قاعدة معلومات غير كاملة ولم تأخذ في االعتبـار حاجـات اسـرائيل                  

وعلى رغم ان المحكمة أمرت سلطات األمن بتفكيك مقطع من الجدار في تقاطع ألفيه منشي واقامتـه                  .األمنية
لمرة االولى أن إلسرائيل من حيث المبدأ الصالحية في إقامة جدار فـي الـضفة             في مسار آخر إال أنها أقرت ل      
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بهدف ضمان أمنها، وادعت ان القانون الدولي يسمح للقائد العسكري في أرض محتلة بإقامـة سـياج فاصـل                   
 ودعمت هذا االدعاء بأن القانون االسرائيلي يعترف بحقوق مـشروعة         . للدفاع عن المستوطنين وضمان أمنهم    

  .للمستوطنين
وقال رئيس المحكمة القاضي اهارون باراك انه خالفاً لموقف المحكمة الدولية فإن المحكمة اإلسرائيلية تـرى                

. انه يجب فحص كل مقطع من مسار الجدار والتيقن مما اذا كان يمس بحقوق مواطنين فلسطينيين بشكٍل جدي                 
لمحكمة الدولية وتهكـم علـى توصـياتها وعلـى          من جهة اخرى، هاجم نائب رئيس المحكمة ميشال حيشين ا         

وتظاهر نواب اليمين بالغضب من القرار بداعي انـه يرجـئ           . تجاهلها المستهجن العتبارات اسرائيل األمنية    
عملية إتمام بناء الجدار، ما يعرض حياة اسرائيليين الى الخطر، فيما رحب به اقطاب اليسار ومحامو جمعيـة                  

وقال المحامي ميخائيل سفراد انه بنـاء للقـرار   . طوة نحو توصيات محكمة الهاي   حقوق المواطن واعتبروه خ   
فإن المحكمة تحظر عملياً إقامة جدار بغية توسيع المستوطنات، وهذا سينعكس حتماً على مقاطع أخـرى مـن                  

  .الجدار بنيت او أخرى في طور اإلنشاء
 القرار، خـصوصاً لجهـة المبـادئ القانونيـة          لكن المحامي الفلسطيني محمد دحلة أعرب عن خيبة أمله من         

 معتبراً ان ما قالته المحكمة العليا       ،وقال ان القضاة لم يبحثوا في قرار محكمة الهاي        . األساسية التي انتظرناها  
هو انها غير قادرة على الغاء الجدار وباستثناء حقيقة ان الدولة ستخسر بعض المال الضطرارها الـى هـدم                   

  .ئه، فإنه ال جديد في قرار المحكمة العليامقطع معين ثم بنا
  16/9/2005الحياة 

  
  التحقيق مع الطيبي األسبوع المقبل 

تعتزم الشرطة اإلسرائيلية الشروع خالل األسبوع المقبل التحقيق مع أحمد الطيبي بسبب زيارته إلى لبنان من                
 الـسعدي وكيـل الطيبـي، أن هنـاك          وأعلن المحامي أسامة   .دون إذن مسبق من وزارة الداخلية اإلسرائيلية      

لساعة التي ستبدأ فيها    اتصاالت بينه وبين مدير وحدة التحقيقات الدولية في الشرطة اإلسرائيلية لتحديد اليوم وا            
  )أ.ن.ق( .التحقيقات

  16/9/2005البيان اإلماراتية 
  

   مليون شيكل لترميم القدس الشرقية 400إسرائيل تخّصص 
 400 وتعزيز احتاللها للقدس الشرقية، قررت الحكومة اإلسرائيلية تحويل ميزانية           في محاولة لخدمة مصالحها   

وقـال رئـيس بلديـة      . حسبما جاء في معاريف   . مليون شيكل لترميم منطقة القدس، معقبة أن هذا هدف قومي         
حيـث  أنا ابارك قرار الحكومة ورئيسها الذين يضعون القدس فـي أول سـلم أوليـاتهم ب               : القدس لوفوليانسكي 

هذا سيؤدي الى ازدهار اقتـصادي      : وأضاف.  مليون شيكل منحةً لتطوير القدس     280خصصوا ما يقارب الـ     
  . في القدس وسيزيد الهجرة اليها وسيساعد على اجتذاب السياح الى قلب المدينة

  16/9/2005 48عرب 
 

  سانور متطرفاً يهودياً تسللوا الى 70إجالء 
لشرطة االسرائيلية ليلة االربعاء الخميس نحو سبعين شابا من اليمين المتطرف           أجلت ا  : أ ف ب   ،القدس المحتلة 

 شخصا منهم اوقفوا بعدما قام      46وقال مصدر امني ان      .لمن سانور السابقة بعدما كانوا تسللوا اليها خالل اللي        
 مجددا الـى   واكد المتسللون عزمهم على العودة    . عناصر من حرس الحدود والشرطة باخراجهم من المستوطنة       

وكان الشبان المتطرفون قدموا الى المستوطنة على متن سيارات جيب وتجـاوزوا بـسهولة حـواجز                . المكان
 .عسكرية قبل ان يدخلوا المستوطنة السابقة وتحصنوا في مقر الشرطة فيها
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  16/9/2005البلد اللبنانية 
  
 

  من المستوطنين يسكنون الفنادق % 80
 عائلة من المستوطنين الذين تم اخالؤهم من        1250ة المالية التابعة للكنيست أن      أظهرت معطيات جديدة في لجن    

غزة ال زالوا يسكنون الفنادق الضخمة وينالون خدمة كاملة تشمل غسيل مالبسهم على حساب الحكومـة فـي                  
 .الحكومـة الوقت الذي نالت فيه جميع العائالت منحا ماليا إلستئجار بيوت ضمن التعويضات التي نالوها مـن   

واتهـم وزيـر االسـكان      . بحثت لجنة المالية في الكنيست عن حلول سكن للمستوطنين القاطنين في الفنادق           و
وقـال إن وزارة    . هيرتسوغ، قيادة المستوطنين بإقناع المستوطنين بعدم التفاوض مع ممثلي وزارة االسـكان           

رق وكل واحدة تريد حالً آخر ممـا يـصعب          االسكان تقترح حلوالً للمسوطنين، لكن المستوطنين تقسموا الى ف        
  . المهمة

  15/9/2005 48عرب 
 

 حاخامان يطالبان البابا بإدانة تدمير كنس غزة 
أعلن حاخاما إسرائيل عمار وميتزغر في ختام لقاء خاص مع البابا في مقره الصيفي في روما أمس، انهما 

 40وجرى اللقاء في إطار االحتفال بمرور . طلبا منه إدانة عمليات تدمير الكنس في المستوطنات في غزة
. عاما على الوثيقة التاريخية التي أصدرها الفاتيكان ليضع حدا لمشاعر معاداة السامية داخل الكنيسة الكاثوليكية

على العالم ان يسمع صوته، .  لقد تم المساس بمشاعرنا بسبب الحرائق التي أضرمت في الكنس:وقال عمار
الب الحاخامان البابا بإدانة الحرائق، كما طالباه أيضا بتخصيص يوم في السنة في وط. وخصوصا البابا

من ناحيته، أعلن . الفاتيكان، لنشر الوعي حول المواد التي تضمنتها الوثيقة الداعية إلى محاربة معاداة السامية
أ . (ة بطريقة ايجابية لمطالبهماالسفير اإلسرائيلي في الفاتيكان ان البابا وعد الحاخامين بأنه سيحاول االستجاب

 )ف ب، أ ب
  16/9/2005السفير  

  
  إسرائيل تعتزم إنشاء منطقة أمنية شمال غزة 

أعلنت وزارة الدفاع اإلسرائيلية اليوم عزمها إنشاء منطقـة أمنيـة داخـل األراضـي               :  والوكاالت 48عرب  
وذكـرت مـصادر أن   . لدات اإلسـرائيلية  منع تسلل المسلحين الفلسطينية إلى الب      الفلسطينية شمال غزة بدعوى   

 متًرا شمال القطاع للتقليل من مخـاطر الفوضـى          150موفاز أمر بإنشائها داخل األراضي الفلسطينية بعرض        
وستكون هذه المنطقة سـياجا إلكترونيـاً أو جـدارا يهـدف لمنـع              . التي تعم القطاع عن البلدات اإلسرائيلية     

  .الفلسطينيين من دخولها
  16/9/2005 48عرب 

 
   متظاهرا عربيا13إسرائيل تبرئ قتلة 

 الحكومة االسرائيلية بتبرئة ضباط الشرطة الذين قتلوا        الكياناتهم عدد من قادة المواطنين العرب في        : تل أبيب 
وكان طاقم التحقيق الخاص في وزارة القضاء االسرائيلية قد حـدد           . 2000 شابا في أكتوبر تشرين األول       13

وتسربت معلومات للصحف االسـرائيلية تقـول ان        .  النتائج، اال انه أجل الموعد الى بعد غد        يوم أمس العالن  
الطاقم قرر االمتناع عن تقديم الضباط الى المحاكمة بدعوى انه لم يتمكن من جمع أدلة كافية وانه ينوي تحميل                   

وقال ناطق بلسان   . لجثثمسؤولية ذلك الى عائالت الضحايا النها، حسب زعم اللجنة، رفضت اجراء تشريح ل            
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فهناك أربع عائالت أجرت التشريح وثالث عائالت أخـرى لـم           . منظمة عدالة، ان حجة الطاقم غير صحيحة      
  .يطالبها أحد باجراء تشريح ، وفقط خمس عائالت طولبت بذلك ورفضت ألنها لم تر في ذلك جدوى
  16/9/2005الشرق األوسط 

  
   االسرائيليقائد جديد للمنطقة الشمالية في الجيش

اعلن المتحدث باسم الجيش االسرائيلي امس ان الجنرال عودي آدم عين قائدا للمنطقة العسكرية شمال اسرائيل                
  )ا ف ب. ( ايلول خلفا للجنرال بني غانتز الذي عين قائدا للقوات البرية في الجيش االسرائيلي18اعتبارا من 

  16/9/2005المستقبل اللبنانية 
  

  معة حيفا بإلغاء قرار تخصيص قسم من مساكن الجامعة للجنود مطالبة رئيس جا
رئيس جامعة حيفا، بروفيسور بن زئيف، وطالبته بالغاء قرار          الى   توجهت جمعية حقوق المواطن هذا األسبوع     

تخصيص قسم من مساكن الطلبة في الحرم الجامعي بدون معايير لجنود يخـدمون فـي الخدمـة العـسكرية                   
وطالبت الجمعية بإلغاء معيار الخدمة العـسكرية       . برنامج تعليمي خاص تموله سلطات الجيش     اإلجبارية ضمن   

  .عند توزيع مساكن الطلبة على الطالب
وقامت جامعة حيفا وسلطات الجيش بافتتاح برنامج تعليمي خاص للجنود ُأطلق عليه إسم حفاتسالوت، بموجبـه             

ووفق المعلومات التي بحيـازة جمعيـة حقـوق         . يا في جامعة حيفا    عسكر -يتلقى هؤالء الجنود تعليما أكاديميا    
 غرفة من مساكن الطلبة في الجامعة للجنـود الـذين           60المواطن ستقوم جامعة حيفا بتخصيص ما يقارب ألـ         

كذلك جاء في الرسالة أن برنامج حفتسالوت موجه بطبيعة الحال لليهـود فقـط،              . سيشتركون في هذا البرنامج   
وأشـار   . يمس في الطالب العرب، وبهذا فإن الجامعة ستزيد من التمييز بحـق الطـالب العـرب                وعليه فهو 

المحامي بنّا إلى عدم وجود أي تبرير قانوني لمنح الجنود المشتركين في البرنامج أفضلية على الطالب الـذين                  
 يعاني من وضـع اقتـصادي       ينتمون للطبقات الفقيرة في المجتمع، بل على العكس فاألفضلية هي للطالب الذي           

متدن اَخذين بعين اإلعتبار أن األغلبية العظمى من الذين سيشاركون في هذا البرنامج ينتمون إلـى الطبقـات                  
  .الغنية

  15/9/2005 48عرب 
  

  الضائقة اإلقتصادية تهّدد المجتمع والنظام اإلسرائيليين  : أولمرت
وجـاءت أقـوال   . اسرائيل تهدد المجتمع والنظـام اإلسـرائيليين    أكّد أولمرت، الخميس أن الضائقة المالية في        

وزاد أن على إسرائيل اتخاذ     . أولمرت هذا ضمن كلمة ألقاها في اللجنة السنوية لـ معهد التصدير في تل أبيب             
  . خطوات لبناء اقتصاد مزدهر يحمل أمالً للفقراء

رغم أننا نقترب من رأس الـسنة العبريـة إال أن خطـاب             : هذا وعقب عمير بيرتس على أقوال أولمرت قائالً       
كل وزير مالية يتخفى الى رجل اجتماعي قبل االنتخابات ولكن هذا           . وزير المالية ذكرني بعيد المساخر البرويم     

من أن يفتش الفقـراء علـى تطلعـات         واذا لم يتوقف عن التخفي لوزير إجتماعي فهناك خطر          . القناع سيزول 
  .وزارة المالية التي ال تحتوي إال على نثر الكالم الفارغ

  15/9/2005 48عرب 
  

  إسرائيل تدخل القطاع المصرفي التركي
كابيتال التركـي     في المئة من أسهم مصرف     57.5إشترى مصرف هابوعاليم اإلسرائيلي     :  حسني محلي  ،أنقرة

ر، لتدخل إسرائيل بذلك القطاع المصرفي التركي عبر أحد مصارفه الخاصـة             مليون دوال  113الخاص بقيمة   
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واعتبرت األوساط المالية هذا الدخول تطورا مهما في األسواق المالية التركية، حيـث سيـساعد رأس                 .المهمة
تـصادية  المال اإلسرائيلي واليهودي العالمي لالستثمار بكل حرية في جميع القطاعات والمجاالت المالية واألق            

  .والتجارية
وأشارت األوساط المذكورة إلى قوة المصرف اإلسرائيلي وعالقاته الواسعة مع جميع األوساط المالية العالميـة            

  .وتوقعت للمصرف نشاطا واسعا في قطاع اإلسكان
  16/9/2005المستقبل اللبنانية 

 
  التحقيق مع ثالثة اخوة ضباط بتهمة الفساد والرشاوى  

 الشرطة اإلسرائيلية مع ثالثة أخوة شرطيين بتهمة تلقيهم رشاوى من قبل تنظيمـات              فيقيقات  حققت وحدة التح  
  .إجرامية مقابل عدم التعرض إليهم عن طريق الشرطة

الضابط مئير ماسور وهو متهم بإغالق ملفات تحقيقات مقابل رشوى، والضابط ايلـي             : األخوة الشرطيون هم  
وبوت، والضابط اساف ماسوري قائد وحدة الشرطة في شرطة ريشون          ماسور، نائب الضابط العام لشرطة رح     

  . لتسيون
  16/9/2005 48عرب 

  تسعى لتعديل اتفاقية باريس االقتصاديةالسلطة 
كشف احمد قريع النقاب عن جهود فلسطينية مع االتحاد االوروبي من اجل الـضغط  : رام اهللا ـ وليد عوض  

 .باريس االقتصادية في ظل التغيرات الحاصلة ال سيما بعد االنـسحاب           اسرائيل بهدف اعادة تقييم اتفاقية       ىعل
ـ   .التفاق قد انتهت  لواوضح ان هذا التقييم ضروري جدا ال سيما وان الفترة القانونية              ان المرحلـة    ىوشدد عل

  .لالستثمارالقادمة ستشهد تغييرات جذرية فيما يتعلق بالوضع االمني الداخلي من اجل توفير اجواء مناسبة 
 16/9/2005القدس العربي 

  
  حالة تقلب باألسعار تؤثر سلبا على مؤشر القدس

بحالة تقلب باألسعار في النصف الثاني من جلسة التداول امس، ليغلق عند   تأثر مؤشر القدس- الغد -رام اهللا 
جلسة امس  مليون دوالر منخفضاً هو اآلخر عن حجم تداول 6.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 879.45المستوى 

  . عقد707 مليون سهم نفذت من خالل عقود بلغ 1.07كما انخفض عدد األسهم المتداولة ليصل إلى . االول
16/9/2005الغد األردنية   

  
  اطفال فلسطين و مرض السرطان

 يبلغ عدد األطفال المصابين بالسرطان وفقاً إلحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية من الفئة العمرية أقـل                :غزة
من إجمالي الحاالت بين السكان حيث يبلـغ        % 11.1 حالة ويمثل هذا العدد      403 عاما في قطاع غزة      15 من

وخالل السنوات الماضية تم    % 40.2 بنسبة   162وعدد اإلناث   % 59.8 بنسبة   241عدد المصابين من الذكور     
، هذا المـرض  ات بسبب   من األطفال من ذات الفئة العمرية من إجمالي الوفي        % 9 حالة وفاة أي       187تسجيل  

  %.38،8 بنسبة96، واإلناث %61،2 بنسبة 109يمثل الذكور منهم 
  15/9/2005صوت الحق والحرية 

  
  

  يقدم عرضه األول في األراضي الفلسطينية.. الجنة اآلن 
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وتجـري   . في االراضي الفلسطينية,تقرر تقديم العرض االول لفيلم الجنة االن: بروكسل ـ عبد اهللا مصطفى 
 في نابلس التي شهدت تصوير اجزاء كبيرة من احداثه التي تحكي قصة صديقين يخططـان                هالت لعرض اتصا

 ساعة االخيرة في حيـاة منفـذي العمليـات          24لتفجير نفسيهما في عملية داخل تل ابيب، ويصور الفيلم الـ           
  .التفجيرية

  16/9/2005الشرق األوسط 
  

  رئ اإلسرائيليين منهياسمينة خضرا يتهم الفلسطينيين باإلرهاب ويب
يخرج قارئ رواية االعتداء بانطباع مفاده ان صاحب الرواية الكاتب الجزائري ياسمينة            :  عبده وازن  -بيروت  
 يدين اإلرهاب الفلسطيني بشدة ويغض الطرف عن اإلرهـاب اآلخـر الـذي              ,- محمد مول السهول   - خضرا

 وما دفعه ربما الى مثل هذا الموقف سـعيه الـى            .مارسته اسرائيل وما برحت تمارسه على الشعب الفلسطيني       
لكـن  .  اإلسرائيلي صراعاً تراجيدياً داخل الذات الفلسطينية المنقسمة على نفسها         –تصوير الصراع الفلسطيني    

االنقسام هذا ال يعني إال الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية اإلسرائيلية، فالبطل وزوجته الفلسطينيان يقيمان في               
وقد جمع الكاتـب  . الرواية جميلة من غير شك ومهمة وأليمة . ولكن من غير ان ينسيا هويتهما األولى  تل ابيب 

من خاللها بين الطابع الواقعي وشبه الوثائقي والطابع الدرامي او المأسوي، منتقالً من األرض الملتهبـة الـى                  
والعسكري منخرطاً فـي الواقـع      فالبطل طبيب جراح، يعيش على هامش الصراع السياسي         . الذات المجروحة 

تحصل عملية انتحارية في احد مطاعم تل ابيب، فيهب كعادته الى معالجة المـصابين وإجـراء                . الذي نشأ فيه  
ثم يتلقى مكالمة من المستشفى تدعوه للتعـرف        . وعندما يعود في الليل الى منزله ال يجد زوجته        . جراحات لهم 

هذه الصدمة تجعله في حال     . يصدمه ان زوجته هي التي نفذت العملية      لكن ما   . الجثة زوجته . الى احدى الجثث  
لكنه ما لبث ان صدق بعدما بلغته الرسالة التـي  . ذلكمن االضطراب النفسي الشديد فهو ال يستطيع ان يصدق      

 الطبيب وشعر بأن الحب الذي جمعه بزوجته كان يخفي في قلبـه             هكان للصدمة اثر عميق في نفس      .تركتها له 
وفي هذا السفر يلتقـي الفلـسطينيين       . ذلكفقرر ان يسلك الطريق التي اوصلت زوجته الى         .  من الخيانة  نوعاً

  .المستعدين دوماً للقيام بأعمال مماثلة ويستمع الى اخبارهم التي لم يكن قادراً على استيعابها
ية الفلـسطينية وبـرأ     لماذا حصر الكاتب فعل اإلرهاب في الشخـص       : لعل السؤال الذي يمكن طرحه ختاماً هو      

الشخصية اإلسرائيلية منه؟ الجواب الممكن هو ان الرواية مرشحة بقوة للفوز بجـائزة غونكـور ومهيـأة ألن                  
  ! تترجم الى لغات عدة

  16/9/2005الحياة 
  

  قطر تستعد إلقامة عالقات دبلوماسية مع إسرائيل 
سيلفان شالوم في األمم المتحدة، في ما  الشيخ حمد بن جاسم بن جبر التقى أن 16/9/2005 السفير  نشرت

وقال شالوم اثر االجتماع اتفقنا . ظهر انه تحرك قطري إلى تحسين العالقات مع اسرائيل بعد انسحابها من غزة
على مواصلة الحوار بين وزيري خارجية البلدين، مشيراً إلى أن العالقات مع الدول العربية واإلسالمية 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم ارييل شارون، عساف شاريف أن العمل . ألخيرةتحسنت كثيراً في اآلونة ا
 . يجري اآلن على تنظيم اجتماع مع أمير قطر

 حمد بن جاسم أمام مجلس العالقات الخارجية في نيويورك ان على الدول هقال ما 16/9/2005 الحياة وذكرت
أو اجتماع بين الدول العربية واسرائيل ورعاية العربية ان تأخذ خطوة نحو اسرائيل من خالل اجتماع دولي 

الواليات المتحدة، وذلك في محاولة للخروج برؤية واضحة لمرحلة ما بعد من قبل عملية السالم خصوصاً 
قضية التطبيع مع اسرائيل ال تزال تثير الجدل في العالمين العربي واالسالمي، وربما أعادت : وأضاف. غزة

 من غزة هذه المسألة الى موقع الصدارة، والمهم ان تحل القضايا المعلقة ومنها خطوة اسرائيل باالنسحاب
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قضية المعابر لتكون هذه الخطوة بمجملها األولى لتنفيذ خريطة الطريق وقيام دولة فلسطين الى جانب دولة 
  .اسرائيل

وماسية كاملة بين أكد إمكانية إقامة عالقات دبل وزير خارجية قطرأن  16/9/2005وذكرت الشرق األوسط 
  .قطر واسرائيل قبل أن يتحقق االنسحاب االسرائيلي الكامل من األراضي الفلسطينية المحتلة

  
 لقاء بين برلمانيين إسرائيليين ويمنيين وكويتيين وسوريين 

امتنع مصدر يمني رسمي أمس عن التعليق علي ما تردد عن لقاء أعضاء من مجلسي : صنعاء ـ يو بي آي
لشوري في اليمن بعضوين من الكنيـــست اإلسرائيلي في نيويورك علي هامش أعمال منظمة النواب وا

واكتفي المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، بالقول ليس لدينا علم باللقاء، . األمم المتحدة المنعقده حاليا
 .واليمكن للحكومة أن تتحدث عن أي لقاء بين أشخاص طالما ال يمثلون الحكومة بشكل رسمي

وكانت صحيفة يديعوت أحرنوت ذكرت أمس أن عضوين من الجناح اليساري في الكنيست، ران كوهن وطلب 
  .الصانع، التقيا برلمانيين من اليمن وسورية وباكستان والبحرين واألردن والكويت في نيويورك

16/9/2005القدس العربي   
 

  مصر تبدأ بسد الثغرات في الحدود مع غزة
دت مصر أمس الخميس بعض الثغرات في حدودها مع غزة بعد ان سمحت علي مدي س: رفح ـ رويترز

وتحركت قوات حرس الحدود المصرية علي الجانب المصري من . يومين بتدفق الفلسطينيين بحرية عبرها
الحدود في شاحنات وأنزلت لفات من االسالك الشائكة عند الفتحات التي أحدثها الفلسطينيون في السور 

  . الحدودي
16/9/2005القدس العربي   

  
 حراس األرز تمسك بشعار رفض الفلسطينيين 

ان شعار لن يبقى فلسطيني على واكد أكد حزب حراس االرز في بيان اصدره امس، ايمانه بلبنانية لبنان 
ارض لبنان هو الشعار الرسمي للحزب اما مقولة على كل لبناني ان يقتل فلسطينيا فهي من مخلفات الحرب 

 تمثل قناعات الحزب ولم يرد ذكرها في المؤتمر الصحافي االخير ال من قريب وال من بعيد بل جرى وال
 1969وسأل البيان ماذا فعلت العروبة لوقف الغزوة الفلسطينية البربرية على لبنان منذ العام . دسها للتشويش

 ارتكبها الفلسطينيون وعمالؤهم ؟ وهل حركت ساكنا لوقف المجازر الجماعية الرهيبة التي1996وحتى العام 
 فأتت على االطفال والنساء ،في الدامور والجية والعيشية وعينطورة وتل عباس ورحبة وشكا وغيرها وغيرها

والشيوخ ولم توفر االعراض والمقدسات؟ وماذا فعلت العروبة لوقف الغزوة السورية على لبنان والتي 
طالب الحزب بإخالء سبيل  حبيب يونس وجوزيف طوق كما استباحت االرض والشعب والكيان والسيادة؟ 

  .  وناجي عودة وبقية الرفاق فورا مع تقديم االعتذار عن االساءة التي تعرضوا لها
16/9/2005السفير    

 
 نسيب لحود يستنكر الخطاب العنصري لحراس األرز 

ائف وانتماء لبنان العربي واحترام  لحود في بيان له أمس أن الوحدة الوطنية على قاعدة اتفاق الط نسيبرأى
حقوق االنسان ونبذ التمييز العنصري، هي في الدرجة األولى التي مكنت لبنان من استعادة استقالله وقراره 

 الحر، 
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وأكد لحود أن حركة التجدد تستنكر كليا هذا الخطاب العنصري، وترى فيه ضررا كبيرا على لبنان، وتدعو 
 سجن األفكار والمفاهيم القديمة المولدة لمثل هذه الشعارات ومعالجة الهواجس حراس األرز الى الخروج من

والمخاوف، ان وجدت، باعتماد نظرة ديموقراطية انسانية واسعة، ال تخلط بين الشعوب العربية المقهورة 
ليمة في وبعض حكامها، وال تساوي بين المعتدي االسرائيلي والضحية الفلسطيني، وذلك مهما كانت التجربة أ

  .مرحلة من المراحل بين بعض اللبنانيين وبعض الفلسطينيين
16/9/2005السفير    

 
 ! مواقف تدافع عن الموقوفين

خالفا لردود الفعل المستنكرة لما ورد في بيان حراس االرز، اعرب عضو لقاء قرنة شهوان جان عزيز، عن 
ورست ضد المسؤولين الحزبيين المعنيين باالمر، ادانته واستنكاره لطريقة التعاطي القمعي والتعسفي التي م

وقال ان ما ورد في المؤتمر الصحافي يقع ضمن حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، مشيرا الى ان ما ورد في 
القرص المدمج الذي وزعه الحزب خالل مؤتمره الصحافي من توثيق عتيق قد يكون خاضعا للمساءلة 

 . جهة فعل هؤالء المواطنينالجزائية، يقتضي اثبات آنيته ل
واستنكر تجمع شباب الجبل التطورات المتعلقة بالتوقيفات وشدد على احترام حرية الرأي وحرية التعبير عن 

ودعا المسؤولين السياسيين الى . هذا الرأي الن لب الموضوع يكمن في ان الحريات االساسية هي خط احمر
 . رة التي ال تحمد عقباهاالتحلي ببعد النظر والعودة عن هذه المغام

16/9/2005السفير    
  

  زار صيدا وقانا والرشيدية وبرج الشمالي وفد دولي 
جال وفد دولي من لجنة كي ال ننسى صبرا وشاتيال، أمس، في كل من صيدا وصور ومخيم برج الشمالي 

ر على أضرحة شهداء ومخيم الرشيدية ومعتقل الخيام وبوابة فاطمة وبلدة قانا حيث وضع إكليال من الزه
حيث كان ، استهّل الوفد جولته بزيارة بلدية صيدا. مجزرة نيسان وذلك لمناسبة ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال

في استقباله رئيس البلدية الدكتور عبد الرحمن البزري بحضور أعضاء المجلس البلدي وممثلي الجمعيات 
ا الستضافتها اكبر تجمع للفلسطينيين في لبنان، الذين وركّز البزري على اهمية مدينة صيد. األهلية في صيدا

قدموا ويقدمون الكثير من االيجابيات لتطور المجتمع األهلي الصيداوي، اضافة للعالقات الوطيدة في شتى 
نوه رئيس الوفد االيطالي ستيفانو كاريني بموقع صيدا المتميز في . الصعد التي تربط الصيداويين والفلسطينيين

كما نقل ممثل الجمعية العربية االميركية ضد التمييز نبيل محمد .  عن القضايا المحقة للشعب الفلسطينيالدفاع
إلى الدكتور البزري تحيات رئيستها السيناتور ماري روز عكر وتقديرها لموقف صيدا وبلديتها المتميز تجاه 

 . القضية الفلسطينية
16/9/2005السفير    

 
 سرائيل في الوجود ال خالف على حق إ: مشّرف

 التحدث إلى إسرائيلي كان من المحرمات في إنفي مؤتمر صحافي في األمم المتحدة  قال برويز مشرف
وأوضح أن المباحثات التي جرت في اسطنبول بين وزيري خارجية إسالم آباد وتل أبيب تمت بعد أن . باكستان

يلي أرييل شارون في غزة، لهذا فقد فكّرنا أن هذا هو رأينا الخطوة الجريئة التي اتخذها رئيس الوزراء اإلسرائ
وأكد مشرف أن تقدما أكثر في العالقات . الوقت حيث يجب أن نظهر تقدمنا في العالقات مع إسرائيل

الدبلوماسية مع إسرائيل يعتمد على إنشاء دولة فلسطينية، مشددا على أن التقارب سيتم خطوة خطوة، إال انه 
  رويترز. يبا يدرك أن إسرائيل هناك اآلن لتبقىأوضح أن الجميع تقر
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16/9/2005 السفير    
 
 

  صحة االسير العجلوني جيدة: االردن
قالت وزارة الخارجية في بيان صحافي امس انها تولي من خالل سفارة المملكة في تل ابيب اهتماما خاصا 

حة ان السفارة تجري اتصاالت حثيثة موض, بملف المعتقلين االردنيين في اسرائيل وتضعه على راس اولوياتها
  .ومباحثات مستمرة مع الجانب االسرائيلي في مسعى النهاء هذا الملف واطالق االسرى

واضاف البيان ان العاملين في السفارة يقومون بزيارات مستمرة للسجون االسرائيلية للوقوف على االوضاع 
في ما يتعلق بصحة االسير سلطان العجلوني أوضح و. العامة لالسرى والتأكد من انهم يتمتعون بصحة جيدة

البيان ان السفارة تاكدت بانه يتمتع بصحة جيدة وهو موجود حاليا في سجن هداريم شمال تل ابيب وقد تم نقله 
  .الى مستشفى الرملة التابع الدارة السجون االسرائيلية في الخامس من الشهر الحالي وعاد في السابع منه

ى ان االسير العجلوني يعاني من حالة مرضية قديمة وهي االلتهاب المزمن في االمعاء الدقيقة واشار البيان ال
 من خالل عرضه بشكل مستمر على االطباء في مستشفى الرملة وذلك بناء هوعليه يتم تقديم الرعاية الصحية ل

  .على تدخل دائم ومستمر للسفارة لدى السلطات االسرائيلية
16/9/2005العرب اليوم   

 
  !!طالباني يطلب دعماً استخبارياً صهيونّياً للقيادة العراقّية

ذكرت مصادر صحافية أن البرزاني بعث مستشاره األمني قبل أسبوٍع إلى الكيان الصهيوني والتقى سراً عدداً 
ات من المسؤولين الصهاينة بينهم شارون وزار أحد معسكرات التدريب حيث يوجد عدد من األكراد في دور

  .تدريبية
وكشفت المصادر عن أن . وقالت المصادر إن برزاني طلب عبر موفده موعداً ليقوم بزيارة إلى تل أبيب

برزاني أقدم على هذه الخطوة عندما عِلم بترتيب لقاء قمة بين طالباني وشارون في نيويورك، وإطالعه على 
يد من ضباط األمن والمخابرات الصهيونية جدول أعمال اللقاء والمتضمن بعض القضايا، منها دعوة المز

للقدوم إلى بغداد وتقديم المساعدة للقيادة العراقية في مواجهتها للمقاومة العراقية المتصاعدة، واالتفاق على 
موعد التبادل الدبلوماسي بين العراق وإسرائيل وتحديد موعد زيارة طالباني إلى تل أبيب على رأس وفٍد 

  وكاالت . لمستوىعراقي كبير رفيع ا
15/9/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
 ):3(الرواية الفلسطينية الكاملة لمفاوضات اوسلو : احمد قريع

 القدس العربي 
كانت عودتي إلي الوطن، تلك العودة التي سبقتها عودة القيادة ومئات من الكوادر والمسؤولين، وتبعتها عودة 

 أول تغير تاريخي من نوعه في مسار حركة انتقال الشعب الفلسطيني، اآلالف من المناضلين وأسرهم، تمثل
الذي كان علي مدي نحو نصف قرن من الزمان يعبر طريقاً في اتجاه واحد، من الضفة الغربية وقطاع غزة 
إلي األردن وغيره من ديار االغتراب، وظل يعبر الحدود والمرافئ والمطارات من دون توقف في بعض 

وقيع اتفاق أوسلو انكسر الخط البياني للهجرة الفلسطينية، حدثت النقلة النوعية، وبدأت تباشير وبت. األحيان
باتت الهجرة هذه المرة تشق مسرباً لها من الشتات إلي الوطن، من ديار . التحول تأخذ سياقاتها الجديدة الواعدة

 .الغربة إلي منازل األهل ومالعب الذكريات
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حرف األولي في أوسلو، واالحتفال بتوقيعه رسمياً في البيت األبيض، صرت علي يقين ومنذ توقيع االتفاق باأل
ومع ذلك كنت أعلم أن الطريق من أوسلو إلي . تام بأن عودتي إلي بلدتي أبو ديس صارت عودة قريبة المنال

 . أبو ديس إلي القدس تقتضي مرور بعض الوقت
 اوسلو وجدار برلين

ت الذي كان فيه اتفاق أوسلو، الذي تناول قضية من أقدم قضايا القرن العشرين، وعلي أي حال، ففي ذلك الوق
وأكثرها تعقيداً، محط اهتمام العالم كله، إذ تم وصفه كحدث يوازي في أهميته السياسية حادث سقوط حائط 

ن ما اشتمل ، وكان فيه الجدل يحتدم بقوة علي الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي إزاء مضامي1990برلين سنة 
عليه هذا االتفاق وما سيفرزه من حقائق جديدة وتداعيات سياسية هائلة، كانت القيادة الفلسطينية التي نالت 
مشروعية دولية متعاظمة، وتأييداً أوسع من ذي قبل وأعمق من أي وقت مضي من لدن أبناء الشعب 

دماً في استكمال المفاوضات المتعلقة الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة علي وجه الخصوص، تمضي ق
بوضع إعالن المبادئ موضع التطبيق علي األرض، األمر الذي استلزم عقد محادثات مطولة، وعلنية هذه 
المرة، مع القيادة اإلسرائيلية، وفي أماكن متعددة داخل فلسطين وخارجها، وذلك إلنجاز متطلبات الحكم الذاتي 

فاق إعالن المبادئ في حيز التنفيذ العملي، بما في ذلك إجراء انتخابات سياسية االنتقالي وترتيباته، ووضع ات
عامة حرة ومباشرة للمجلس التشريعي ولرئيس السلطة الوطنية، كخطوة تمهيدية انتقالية نحو تحقيق الحقوق 

قامة بنية مؤسسية المشروعة للشعب الفلسطيني، وتوفير األجواء المواتية، ولبناء األسس الديمقراطية الالزمة إل
فلسطينية، تلتزم مبادئ المساءلة والشفافية، وتضمن سيادة القانون والفصل بين السلطات، وتعمل بموجبه، 
وتضمن الحريات العامة وتحميها، والتأسيس لسالم عادل وشامل، تكريساً لعهد جديد يقوم علي التعاون 

، 1994مايو  تم إنجازها وتوقيعها في الرابع من أياروالتنسيق غير قابل للنقض، فكانت الخطوة اُألخري التي 
هي فيما عرف بعد ذلك باسم اتفاق غزة ـ أريحا، الذي تضمن اإلجراءات والترتيبات والضوابط لتنظيم الحياة 

 .والعالقات الثنائية خالل هذه المرحلة من زمن تطبيق االتفاق، بكل أبعادها السياسية واالقتصادية والتنظيمية
 ذلك كله، جرت مناقشات داخلية مستفيضة خالل األطر القيادية داخل حركة فتح ومؤسسات منظمة في خضم

وبينما كان النقاش داخل فصائل المنظمة يرتدي طابعاً سياسياً صرفاً، كان النقاش داخل . التحرير الفلسطينية
ية التفاوض بشأن نقل السلطة، األطر القيادية لحركة فتح يكتسب طابعاً مهنياً يتعلق أساساً باستكمال عمل

ومتطلبات انتقال القيادة والكوادر العليا، وكذلك القوات من بقاع عربية كثيرة، وما يستلزمه هذا من تفاهمات 
وفعالً . مع الحكومات المضيفة، ويقتضيه من توفير خدمات لوجستية كثيرة، ويتطلبه من تجهيزات فنية متعددة

بصدد االتفاق كما يجب، وحسمت قرارها بنقل مركز القرار الفلسطيني من أتمت فتح مناقشاتها السياسية 
الخارج إلي الداخل في أقرب وقت يتيحه لها هذا االتفاق، وذلك لما يوفره مثل هذا النقل المنهجي المخطط من 
 قدرات إضافية للمضي في العملية السياسية من علي أرضية صلبة، ومن حاضنة شعبية دافئة، ومن مناخات

اتاة إلدامة الكفاح الوطني علي الطريق المؤدي إلي إقرار الحقوق الوطنية المشروعة، وإقامة الدولة موأكثر 
 .الفلسطينية المستقلة

 :أن النقاشات التي كانت جارية آنذاك تتعلق بأسئلة لم يعد من الممكن تأجيل اإلجابات عنها، مثل
 لقيادة ويبقي الجزء اآلخر؟هل يعود كل من يمكنه العودة، أم يعود جزء من ا

من سيسبق  هل نحمل معنا كل شيء ونحرق السفن منعاً لكل احتمال في ضمير الغيب إذا ما انتكست التجربة؟
أي جدول زمني أنسب، وأي تراتب قيادي أنجع يمكن اعتماده لتنفيذ هذه العملية  من علي طريق العودة؟

هل تنتقل القيادة، وخصوصاً األخ أبو عمار، إلي غزة حيث  ؟المحفوفة بكل المخاطر المرئية وغير المرئية
الحاضنة السكانية الواسعة، أم إلي الضفة الغربية حيث أريحا، المدينة الوحيدة المشمولة باالتفاق المرحلي؟ وما 

  .إلي ذلك من أسئلة
 نقاش داخل القيادة الفلسطينية
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فعين عنها بحرارة وتصميم شديدين، وهي القائلة بضرورة في النهاية تم ترجيح وجهة النظر التي كنت من المدا
عودة القيادة في أسرع وقت ممكن، وذلك استناداً إلي جملة من االعتبارات الجوهرية التي يمكن تلخيصها علي 

 :النحو التالي
ودة الرئيس ياسر اغتنام الظروف السياسية المواتية في تلك األثناء لعودة القيادة الفلسطينية، بما في ذلك ع: أوالً

عرفات علي وجه الخصوص، وذلك خشية حدوث تطورات غير محسوبة لدي الجانب اإلسرائيلي في المستقبل 
غير المنظور، تؤدي إلي تبدل المعطيات القائمة، وتغير الموقف اإلسرائيلي من القبول إلي الرفض، أو علي 

دة أقل أهمية وأضعف صدي مما كان مخططاً له من األقل زيادة وطأة الشروط اإلسرائيلية، لجعل مثل هذه العو
ومثل هذا االستعجال الغتنام الفرصة السانحة يبرز جانباً صغيراً من جبل الشكوك . الجانب الفلسطيني

التاريخية العميقة التي تسكن العقل السياسي الفلسطيني إزاء أي اتفاق يتم إبرامه مع إسرائيل القوية العنيدة 
 .المتجبرة

إعادة الهرم السياسي المقلوب علي رأسه إلي قاعدته األساسية؛ أي إعادة القيادة التي كانت تدير العمل : ثانياً
الوطني الفلسطيني من الخارج، عبر مختلف أدوات االتصال، إلي المكان الطبيعي ألي قيادة سياسية شرعية، 

اتب سياسي طبيعي، وإلي إكساب فوق تراب وطنها وبين صفوف شعبها، األمر الذي سيؤدي إلي انتظام تر
البنية السياسية الفلسطينية التماسك المطلوب، والتسلسل المرغوب فيه التخاذ القرارات وتنفيذها، ومتابعة األداء 
في مختلف مراتب المسؤولية، في إطار مؤسسي مستقر وبنية هرم سياسي مرتكز علي قاعدته الطبيعية، 

وهو ما سيدرأ أي ازدواجية، . ان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلةكشرط موضوعي ال مفر منه لبناء الكي
ويحول دون أي تعدد محتمل في مركز اتخاذ القرار بين الداخل والخارج، في مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها 

 .إلي التماسك
لتحرير الفلسطينية، إلي ، بما في ذلك المؤسسات التابعة لمنظمة ا الخارجمنالثقل السياسي الفلسطيني نقل : ثالثاً

الداخل، حيث الشعب وبعض األرض وبعض السيادة المكتسبة والقابلة للتطور واالتساع وفق ما تم االتفاق 
عليه، وذلك لما سيولده هذا النقل من ديناميكية خاصة تساعد علي تعزيز المكتسبات، وتسريع وتيرة التطورات 

رعية علي مكانة القيادة، وتعضيد مركزها التفاوضي بصورة المرغوب فيها، ناهيك عن إضفاء مزيد من الش
 .أفضل مما كانت عليه وهي في الخارج

إعطاء الشعب الفلسطيني دليالً عملياً ملموساً علي أن هذا االتفاق اتفاق مثمر، وأن ثمراته يمكن رؤيتها : رابعاً
ائد التاريخي لهذا الشعب، ورمز كفاحه وليس أدل علي ذلك من عودة الق. بالعين ولمسها باليد من دون مواربة

الوطني، إلي الوطن جهاراً نهاراً وعلي رؤوس األشهاد، األمر الذي من شأنه أن يرفع درجة معنويات الشعب 
الفلسطيني، وخصوصاً في األرض المحتلة، وأن يجعل هدف إزالة االحتالل هدفاً مرئياً وقابالً للتحقق لدي 

 .بعد أن بدا االحتالل في أعين كثيرين كأنه احتالل بال نهايةاألغلبية الفلسطينية، وذلك 
إدارة الكفاح الوطني بآليات مختلفة عما كانت عليه في المرحلة السابقة، وبزخم نوعي تقتضيه المرحلة : خامساً

 ساحة الجديدة، وإدامة هذا الكفاح الذي من المقدر له أن يطول فيما يتعلق بقضايا الحل النهائي، وذلك من قلب
العمل الوطني وميادينه المباشرة؛ فالكفاح من غزة ورام اهللا وبيت لحم في شأن مستقبل القدس أكثر فعالية 
بالضرورة الموضوعية منه في بيروت أو تونس أو دمشق أو عمان أو غيرها من العواصم العربية، والنضال 

ضال الوطني المباشر، أجدي وأكثر حيوية ضد المستوطنات وعودة الالجئين وما إلي ذلك، من قلب معمعان الن
 .منه عبر الساحات البعيدة

. تحصين المكتسبات الفلسطينية وزيادة مناعتها في وجه أي نكوص أو محاولة إسرائيلية لالرتداد عنها: سادساً
ذلك بأن اعتقادنا كان يتلخص في أن وجود القيادة علي األرض وبين صفوف الشعب أمر من شأنه أن يحول 

ن حدوث تراجع إسرائيلي محتمل عما تم اإلقرار به وفق االتفاق، ويثقل علي األقل كل رغبة إسرائيلية في دو
العودة إلي ما كان عليه الوضع قبل تنفيذ إجراء االنسحابات الجزئية ونقل السلطة، وما إلي ذلك مما اشتملت 
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 القيادة علي أرضها، وبين شعبها، من قدرة عليه الترتيبات والبروتوكوالت المتعددة، ناهيك عما سيوفره وجود
  . إضافية علي تسريع تنفيذ بقية بنود االتفاق واستكمالها في أقرب مدي زمني ممكن

وال بد من اإلشارة هنا إلي أن عدداً من قيادة فتح قد تردد في العودة الفورية، بينما رفض البعض اآلخر رفضاً 
 حين ساند األخ محمد غنيم، مبدأ العودة ودافع عنه بقوة، رفض العودة ففي. قاطعاً العودة قبل التحرير الكامل

ألسباب موضوعية مفهومة تعود إلي تحفظات له إزاء نوعية اإلدارة واألداء التي قد تتسبب بخالفات داخل 
قد أما البعض اآلخر، مثل األخ أبو اللطف واألخ محمد جهاد، ف. الوطن إذا ما تفجرت يكون لها نتائج وخيمة

هذا بينما عارضت الفصائل الفلسطينية الموجودة . رفضا العودة استناداً إلي موقف سياسي معارض لالتفاقات
في دمشق جميعها مثل هذه العودة، وذلك لمواقف سياسية مسبقة ضد االتفاق ومخرجاته كافة، وإن كان بعضها 

بهة الديمقراطية وجبهة تحرير فلسطين وجبهة بدأ بالتراجع عن هذا الموقف فيما بعد، مثل الجبهة الشعبية والج
 .التحرير العربية، وكثير من القيادات والكوادر التي عادت الحقاً

 تونس الخضراء
إلي الوطن، قابلت بعض اإلخوة من المسؤولين عودتي وبعد، وفي عمان، حيث المحطة األخيرة في طريق 
لبلد العربي األقرب إلي فلسطين طوال األعوام الطويلة األردنيين، شاكراً لهم الدعم السخي الذي قدمه لنا ا

الماضية، ومن ثم غادرت مودعاً بصحبة عدد من اإلخوة والمسؤولين في السفارة الفلسطينية الذين أصروا علي 
مرافقتي إلي جسر األحزان الذي سمته فيروز، تيمناً، جسر العودة، مع أنه ظل حتي تلك اآلونة جسراً للهجرة 

والحق، إن قلبي كان يسبقني، بينما كانت الساعات األخيرة تمر ثقيلة .  مشؤوماً نحو اللجوء والغربةومعبراً
متباطئة، إذ كان يداخلني شعور بأنه كلما هبطت بي السيارة نحو الجسر طار قلبي من موضعه، وتزاحمت في 

إلي ما هو أبعد مما تراه العين رأسي الصور والمشاهد والوجوه واألماكن العزيزة، في حين كان بصري يمتد 
كنت أري القدس ولم أبصرها بعد، وكنت أري أبو . المجردة من غور فلسطين وجبالها التي بدأت تمأل األفق

وكنت أري منزل العائلة، أي بيت جدي الذي تربيت . 1967ديس، منزلي، منزل والدي الذي أقمته قبل حرب 
زيتون المعمرة، األشياء الصغيرة التي ال تزال عالقة في الذاكرة، فيه، الحاكورة المحيطة بالبيت، أشجار ال

 .وجوه أشقائي وشقيقاتي، بمن في ذلك أقارب وأهل وأرحام كثيرة بت علي مرمي البصر منهم جميعاً
 علي مشارف الغور

ة علي علي مشارف الغور من الجهة الشرقية، وعلي آخر تلة يبدأ من عندها االنحدار السحيق إلي أخفض نقط
وجه األرض، أصر المرافقون والمودعون الذين أتوا معي من عمان، علي أن أتوقف برهة في موقع العدسية، 

في آخر زيارة له ) أبو إياد(في المكان الذي كان قبل نحو ثالثة أعوام قد توقف فيه األخ الشهيد صالح خلف 
ني الفذ في أن تكتحل عيناه برؤية جبال ووهاد ، إذ رغب هذا القائد الفلسطي1990إلي العاصمة األردنية سنة 

وفعالً وقفت حيث وقف الراحل الكبير، . فلسطين من أقرب نقطة لها، وكأنه كان علي موعد ال موعد بعده
وأجلت ناظري في المشهد الممتد، متأمالً مستذكراً، تخالطني الصور والمشاعر، مستعيداً بعض المواقف 

قبل مع أبي إياد، متمنياً لو كان هذا الرجل القائد المتميز، حياً يرزق بيننا، ليأخذ والحوارات التي كانت لي من 
نصيبه من المسؤولية في قيادة هذه المرحلة، التي هي أشد ما تكون حاجة إلي مثل قائد في وزن أبي إياد 

 .وحصافته وشجاعته
 وأسماء عشرات اآلالف من في هذه اللحظات، وأنا علي مرمي حجر من الوطن، توهجت الذاكرة بوجوه

وتذكرت ومر بذهني شريط هائل . القيادات والكوادر والمناضلين الذين قضوا في سبيل تحقيق حلم العودة
لجميع القيادات والكوادر والمناضلين من فتح ، ومن جميع الفصائل والقوي الفلسطينية والعربية، التي ضحت 

 .من أجل فلسطين وشعبها
ر من الترقب المشوب بقلق من نوع غامض، ومشاعر شخصية غير قابلة للوصف أو علي أي حال، وبعد قد

التشخيص، عبرت بي السيارة النـــــهر إلي الغرب، حيث كان في استقبالي عدد من اإلخوة، بينهم ممن 
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سبقوني إلي الوطن، أذكـــــر منهم العميد الحاج إسماعيل جبر، وكذلك األخ الدكتور صائب عريقات، 
هما من المسؤولين في منظمة التحرير وحركة فتح ، وجمهور من اإلخوة واألهل واألصدقاء، واعتقدت وغير

هذه الكثرة علي الفور أن ما أنجزناه في أوســـــلو هو الممكن الوحيد، فتوافقت معه بال 
هذه الحفاوة تنظـــــير، واستقبلته االستقبال الحسن الذي يستحقه ويليق به، األمر الذي جعلني أري في 

 .الشعبية استفتاء مبكراً، جزئياً وأولياً، في شأن االتفاق الذي فاوضت بصدده في أصقاع بعيدة عن فلسطين
  16/9/2005القدس العربي  

 
  بين الموضوعية والهذيان.. سالح المقاومة 

  مؤمن بسيسو
 وبين عشوائية وارتجالية الطرح     ما الحد الفاصل بين موضوعية الرأي والفكر، وحدود الفهم وااللتزام الوطني،          

  ! والمعالجة، وآفاق الهذيان الفكري والسياسي؟
سؤال بالغ األهمية والحساسية أسوقه بين يدي دعوات غريبة وأصوات نشاز، تستهدف نزع سـالح المقاومـة                 

ات أوهن من   متهالكة، ومبرر " فلسفية"بالقوة، وتفتيت الجبهة الداخلية، وإشعال حرب أهلية مجنونة، تحت ذرائع           
  .بيت العنكبوت

نماذج تلك الحالة البائسة التي تهيمن على عدد من المسؤولين الرسميين، وبضعة نفر من الكتاب، تعبـر عـن                   
تيار داخل السلطة وحركة فتح يستكثر على اآلخر السياسي ممارسة النضال الداخلي، أو المناورة السياسية، أو                

  !!عالمية والجماهيريةاستثمار المنجزات وتفعيل البرامج اإل
دعاة الفتنة هؤالء، يمتشقون تفسيراتهم الخاصة التي ال تستقيم على حق أو منطق أو عدالة إزاء كـل حـدث                     

بالقوة، ووضـع فـتح أمـام       " االصطفاف الوطني "وموقف، فبعضهم يدعو إلى إعالن حالة الطوارئ، وفرض         
 أسماء قادتها العـسكريين، وبعـض التـصريحات         مسؤولياتها التاريخية في مواجهة قيام حماس باإلعالن عن       

اإلعالمية الصادرة عنهم، فيما ال يتوانى البعض اآلخر عن قلب الحقائق، ومحاولة تـصدير أزمـات الـسلطة              
  !وصراعاتها الداخلية، باتهام حماس بتنفيذ عملية اغتيال اللواء موسى عرفات قبل أيام؟

كانت، وأن يستمسك بوجهة نظره حتـى النهايـة، شـريطة           من حق أي كان، أن يعبر عن رأيه في أي قضية            
التزام معايير الخلق وتقاليد األدب العام، وتجنب االصطدام بالثوابت الوطنية والمجتمعية التـي تحفـظ كياننـا                 

  .الوطني ومكوناته المختلفة
 المـساومة عليهـا   الوحدة الوطنية تشكل إحدى ثوابتنا الوطنية والمجتمعية التي ال يجوز االقتـراب منهـا، أو    

ألغراض مصلحية، شخصية أو حزبية، وما دامت كذلك فإن أي رأي أو معالجة خارج السياق ينبغي أن تواجه                  
بموقف وطني مجتمعي صارم، كي ال تفجؤنا الطعنات من الخلف في غمرة انشغالنا بمتابعة النضال ومواجهة                

  .التحديات
ه نقائه وخلطه بسالح الفوضى، هو أحد محاور ومرتكـزات          سالح المقاومة الطاهر، الذي يحاول البعض تشوي      

الوحدة الوطنية، فبه كان التحرير، وبجهود أهله وسواعد مجاهديه كان الحفاظ على النسيج االجتماعي، وصيانة               
  .الجبهة الداخلية من موبقات الفتنة والتشرذم واالنحراف

األولى مؤيدة لبقائـه    : تتناوشه رؤيتان عقب االنسحاب   ليس خافياً أن سالح المقاومة في حدوده الغزية جغرافياً          
وتمثلها قوى المقاومة، واألخرى تدعوا لطي ملفه وتمثلها السلطة وغالبية من فتح، وأن رؤيتين تتجاذبان أروقة                
السلطة وفتح، تؤمن األولى بالحوار والتفاهم مع قوى المقاومة لحل القضية، فيما ال ترى األخرى عن منطـق                  

  .اإللزام بديالالفرض و
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منطق الحوار هو الذي يجب أن يسود ويعلو صوته وكلمته، فمعركة التحرير والبناء ال زالت تحث خطواتهـا                  
األولى، وال مناص من النجاح أمام االختبار الحاسم الراهن إلكمال وتعبيد الطريق، ألن الفشل رديف لقبر كافة                 

  .وأخيراًآمالنا وتطلعاتنا، وإحالة مشروع غزة إلى أوالً 
  14/9/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

 
 االنسحاب من غزة ونبوءة وليام روجرز 

 حسن إبراهيم
أنا من المعتقدين بأن دولة إسرائيل في طريقها إلي التفكك، وأن االنسحاب من غزة سيتبعه انسحاب من الضفة 

لدولة إسرائيل ممكن بل وحتمي ولو طال ونصف القدس ربما في المستقبل المتوسط، لكن التفكيك النهائي 
فهذه دولة قامت مشروعاً وستبقي مشروعاً فشلت في تكوين مجتمع يحترمه أبناؤه قبل أن يحترمه . األمد

 . اآلخرون
 عن 1971عندما سألت باربرا ولترز وليام روجرز السياسي والدبلوماسي الجمهوري عشية رأس السنة عام 

شرق األوسط فسألته عن توقعاته السرائيل في خمسين سنة قال الرجل ربما ال تكون  أما في ال،توقعاته للعالم
هناك إسرائيل التي نعرفها في خمسين سنة، وعندما قاطعته مرتبكة وما الذي سيتغير قال لها الدولة مختلفة عن 

 . المشروع وال أري إسرائيل قادرة علي الخروج من إسار فكرة المشروع
 وتبعها وعد بلفور ورسختها 1897مشروعاً حلماً في مخيلة المجتمعين في مؤتمر بازل عام فهذه الدولة قامت 

واقعاً استيطانياً اتفاقية سايكس بيكو ثم مهد االنتداب البريطاني الطريق لها ومنحتها محارق هتلر المبرر 
طينيون رقماً مهماً في لم يكن الفلس. األخالقي في الوجدان الغربي لكي تصبح دولة لها كيان وعلم وشرعية

بل قررت أوروبا أن تتعامل مع عقدتها اليهودية بركلها إلي . ال تاريخهم، وال حضارتهم. الوجدان األوروبي
فأوروبا التي تحس بعار عنصريتها التاريخية ضد اليهود منذ محاكم التفتيش . فلسطين في حل يرضي الطرفين

فلم يتأثر األوروبيون كثيراً لجرائم . رسالهم إلي فلسطينوحتي محارق هتلر قررت التخلص من يهودها بإ
وأصموا آذانهم عن . العصابات الصهيونية المتطرفة وهي ترتكب المجزرة تلو األخري ضد الفلسطينيين العزل

. االستماع إلي كل الحجج التي قدمها الساسة العرب آنذاك بوجوب إعطاء الفلسطينيين حقوقهم في أرضهم
ولو فككنا الخطاب األوروبي . علي سباق مع الزمن تريد أن ترمي وراءها عارها التاريخيفأوروبا كانت 

لوجدنا في ثناياه عنصرية مرعبة ضد اليهود، فأوروبا بتشجيعها الهجرة الجماعية لليهود إلي فلسطين كانت 
عنصريتهم تجاه وتقابلها كذلك . تتخلص من أدوات الجريمة التاريخية التي ارتكبها أسالفهم ومعاصروهم

الشعب العربي الذي هزم أسالفهم في فلسطين وأوروبا وكان المتنفس الحضاري الوحيد في أوروبا علي مدي 
 . ثمانية قرون شكلت عهد ظالمهم وتخلفهم

لكن العقلية الصهيونية رغم براعتها في الحروب وقدراتها الهائلة علي استخالص الدعم األوروبي واألمريكي 
ك أن هذا الدعم تعبير صارخ عن رفض أحالم الحركة اليهودية التنويرية ـ حسكاال ـ فشلت في إدرا

فأباطرة األموال اليهود وقبل ثيودور هرتزل حاربوا هذا االندماج، وكانوا . باالندماج في المجتمعات األوروبية
كمة األموال حتي بنوا يعتقدون أن أي اندماج لليهود سيميع من هويتهم ويفقدهم وحدتهم التي مكنتهم من مرا

فمن استخدام حاجة بريطانيا إلي األموال النتزاع وعد بلفور، إلي . إمبراطوريات مالية يخافها الساسة الغربيون
االستغالل المستمر حتي يومنا هذا أللمانيا التي ما زالت تطلب صفح ومغفرة أحفاد ضحايا المحرقة، وتحس 

لكن الموقف العنصري األوروبي تجاه العرب وتجاه اليهود .  هتلربالحاجة المستمرة إلي التطهر من جرائم
العرب يذكرونهم بأبشع الفترات إظالماً في تاريخهم، واليهود يثيرون فيهم عقداً بالذنب ال . ثابت راسخ لم يتغير

 . تنتهي
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 age of theفي الفــــيلم الوثــــــائقي المبـــــــــدع ـ عصر الجـــــنراالت 
generals ـ الذي أخرجه اإلسرائيلي الشاب ليرون إتسمار نشاهد وثائق الحكومة اإلسرائيلية التي تتحدث عن 

شبه انقالب عسكري قام به إسحق رابين وموشيه دايان ومن ورائهم الجنرال األهوج أرئيل شارون علي رئيس 
ق ال ضرورة له، بل الوزراء اإلسرائيلي ليفي اشكول الذي كان يري أن شن حرب بسبب إغالق المضائ

سيشكل ضربة للمشروع الصهيوني كما كان يراه، وسيرسخ صورة سلبية عن إسرائيل التي قامت علي أسس 
رفض الجنراالت، بل . سنربح المعركة فناصر ضعيف بعد اليمن، لكننا سنخسر إسرائيل: قال اشكول. أخالقية 

توان بدوره عن الذهاب إلي مؤسس الدولة ديفيد بن استعانوا بعدوهم اللدود الليكودي مناحيم بيغن الذي لم ي
 . غوريون في مزرعته بالنقـــــب وأقنعه بالضغط علي ليفي اشكول

. وكانت الهزيمة منكرة علي كافة األصعدة. انتصرت إسرائيل علي الجيوش العربية المضعضعة المفككة
ت إلي الكيان العربي في داخلها دماء حارة من لكنها وبكل غباء أضاف. سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً

وبزغ فجر السالح الفلسطيني . عرب لم يعرفوا العلم اإلسرائيلي إال سراباً قبيحاً يرونه علي البعد داخل المثلث
ورغم السنين ورغم النكسات التي أحاطت بالعمل الفدائي بغزو لبنان أو قمع . القنبلة الديموغرافية. األكثر قوة

اضتين ، وحتي ظروف ما بعد كامب ديفيد، واجتياح لبنان والمجازر والتيه الثاني بعد التهجير من لبنان، االنتف
وبعد تعقيدات حروب الخليج منذ الحرب العراقية اإليرانية وحتي حروب بوش المعلنة والخفية علي ما يسمونه 

ي ريفر ونشوء السلطة وتضعضعها باإلرهاب رغم كل تلك العوامل والمتغيرات، ورغم اتفاقية أوسلو ووا
واستهداف قيادات الشعب الفلسطيني، رغم كل ذلك فقد ثبت للقيادة اإلسرائيلية أن الشعب الفلسطيني ككتلة 
حيوية عصي علي التركيع وأنه بتنويع وسائل مقاومته التي رغم ضآلة إمكانياتها أفلح في تحويل إسرائيل إلي 

 . ايدة من اليهود المهاجرين ألعداد متزىمكان غير قابل للسكن
هناك بالطبع كثيرون يرون أن االنتفاضة الثانية كانت دموية أكثر مما ينبغي، وأن الثمن الباهظ الذي دفعه 

لكن هؤالء يتجاهلون أن هناك شيئاً . الفلسطينيون من أرواحهم ومساكنهم وأراضيهم الزراعية كان يمكن تجنبه
فمجتمع إسرائيل ما بعد انهيار المعسكر االشتراكي صدمت كيانه . لي كذلكما حدث في بنية المجتمع اإلسرائي

ورغم الدعم الضخم الرسمي والخاص . موجات هائلة من اليهود الذي وصلوا يريدون حقهم في دولة الميعاد
الذي يتدفق علي إسرائيل من الواليات المتحدة وأوروبا، ورغم الجهود الجبارة التي تقوم بها الحكومة 

سرائيلية والمنظمات غير الحكومية في استيعاب هؤالء، إال أنهم لم يستطيعوا االندماج بالكامل في المجتمع اإل
فمعظم هؤالء أتوا بخلفية ال دينية، ويتميزون عن البقية بالقابلية للتمييز العنصري أكثر من الصهاينة . الجديد

ة الكيبوتزات ـ ولو علي جثث الفلسطينيين ـ ودولة األوائل الذين أتوا علي حلم دولة اشتراكية قوامها عدال
تغيرت المالمح الليبرالية لدولة إسرائيل . قادرة علي توفير أكثر من الحد األدني من الرفاهية لجميع السكان

يهود علمانيون شديدو الشراسة، وال يتسامحون مع الفلسطينيين . بقدوم أمثال نتان شارانسكي وأفيغدور ليبرمان
وتغير المجتمع اإلسرائيلي كذلك باشتداد . ليهود الذين ينظرون إليهم نظرة تشتم منها رائحة اإلنسانيةأو مع ا

عود التيارات األصولية اليهودية وتحولها من مجرد أحزاب صغيرة يلتفت إليها المجتمع بعد كل انتخابات 
بل وحتي .  الطاولة علي الجميعكنيست لتحقيق أغلبية بسيطة في الكنيست، إلي قوي سياسية قادرة علي قلب

ولم يعد حزب شاس وال الحاخام المتعجرف . تنفيذ اغتياالت سياسية كاغتيال إسحق رابين علي سبيل المثال
ساسة . المتصلب عوفادا يوسف شخصيات علي هامش اليمين اإلسرائيلي، بل أضحوا في قلب األحداث

يطانيا ثم الريغانية في الواليات المتحدة يريدون تحويل إسرائيل الذين استهوتهم المعادلة الثاتشرية في بر
االقتصاد اإلسرائيلي إلي اقتصاد سوق رأسمالي وهو ما يتناقض مع طبيعة الدولة التي بنيت علي هيمنة 

إسرائيل التي تسمي نفسها الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط . المشروع علي كل مناشط الحياة/الحكومة
واآلن تجوب فرق التهويد .  من أثيوبيا الفالشا وحولتهم إلي قاع المجتمع بل وأعادت ختانهماستوردت سكاناً

فسكان مرتفعات األنديز شديدو . مرتفعات بيرو إلقناع بعض السكان األصليين بالتهود ثم الهجرة إلي إسرائيل
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ئيل الجديدة هذه التي تجمع السكان إسرا. المراس ويريدونهم مع الفالشا حراساً ضد الهجمات الفدائية الفلسطينية
 . من أنحاء العالم كما يجمع بعضنا طوابع البريد القديمة فشلت في أن تصبح مجتمعاً متسقاً مع نفسه
وربما يدفع . هذه المتغيرات بعض من العوامل التي حولت ضربات المقاومة الفلسطينية إلي تهديد حقيقي للدولة

.  للضفة والقطاع الذي حولوه بغباء منقطع النظير إلي كتلة ملتهبة من المقاومةاإلسرائيليون اآلن ثمن احتاللهم
. فكل القوي الفلسطينية حتي تلك التي تتهم بالتدجين والتطبيع تريد حداً أدني يضم القدس الشرقية علي األقل

متعاقبة لم تفلح في لكن القمع المتواصل ومحاوالت التهجير المستمرة التي مارستها الحكومات اإلسرائيلية ال
نعم يتعرضون . فالفلسطينيون متمسكون بأرضهم، وينوعون وسائل مقاومتهم.  الكارثي1948إعادة سيناريو 

لنكسات وربما بعض االنفالت بل والتصفيات الداخلية، لكنها لن تصل الي حد الحرب األهلية التي يتمناها 
 . الواليات المتحدة وأوروبابسذاجة بلهاء كل من اإلسرائيليين ومن يدعمونهم في 

وإن كنا نتعلق باألحداث . عقدة الذنب األوروبية تجاه اليهود ستتحكم دائماً في الدعم المتدفق علي الدولة العبرية
المشروع تميزت بإسهامات أوروبية ومن نفس الدول التي /فإن المنعطفات التاريخية الهامة في تاريخ إسرائيل

هل ننسي أن فرنسا هي التي بنت مفاعل ديمونة وأن . الً إلي الشعب الفلسطينينتصور أنها تنحاز ولو قلي
بريطانيا هي التي مونته باليورانيوم، والواليات المتحدة باألموال والخبرات حتي استوي المشروع النووي 

لي مركز هل ننسي الخبرات األلمانية والهولندية التي حولت تل أبيب ا. اإلسرائيلي وتحول إلي واقع مرعب
عالمي لتجارة الماس واألموال؟ هل ننسي النمسا التي كانت محطة هجرة اليهود السوفييت إلي إسرائيل وفي 

إنها أوروبا نفسها التي لن ترتاح حتي تنتهي جميع جيوب المقاومة الفلسطينية والعربية . عز الحرب الباردة
 . للمشروع اإلسرائيلي

لتهديد المعنوي والفعلي الذي شكلته العمليات الفلسطينية بمختلف أشكالها من الواضح رغم تأكيدات شارون أن ا
فالمجتمع اإلسرائيلي يعاني كثيراً . استشهادية كانت أو غير ذلك هي التي أجبرت إسرائيل علي سحب قواتها

 الزمان، من الخوف العامل األكبر الذي دفع ماليين اليهود إلي الهجرة إلي فلسطين منذ ما يزيد علي قرن من
 وبتواطٍؤ عربي 1948وهو بالمقابل ما استخدمه اليهود لدفع الشعب الفلسطيني إلي الهجرة الجماعية عام 

الطريق الوحيد . واضح خوفاً من مجزرة جماعية يهودية علي غرار ما اقترفته يد عصابات األرغون وشتيرن
فالسلطة ضرورية والعمل الدبلوماسي . لوماسيلزعزعة الكيان اإلسرائيلي هو المقاومة مع استمرار العمل الدب

ولهذا أجد أن تنقية الجو الفلسطيني ولو أتي ملطخاً ببعض . ضروري، لكن ال مناص من المقاومة المسلحة
  .الدماء كما حدث في غزة األسبوع الماضي من األمور الضرورية

  
يقف ضد هذا المطلب الطبيعي  فحلم فلسطين المحررة أمر طبيعي وضروري الستقرار المنطقة، وكل من 

 ! يحاول إيقاف عقارب الساعة التي تدق بسرعة نحو الغاية الكبري ولو طال الزمن
  16/9/2005القدس العربي 

 
  الحدث والتداعيات ... اغتيال موسى عرفات

  يوسـف إبراهيــم    
الفلسطينية، وابن عم الرئيس    في األسبوع الماضي، تم اغتيال اللواء موسى عرفات القائد السابق لالستخبارات            

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أمام منزله في قطاع غزة، وذلك بعد معركة بين حراسه األمنيـين وحـوالى                  
 سيارة، وقاموا بمهاجمة منزله وتبادل النار مع حراسه لمدة نصف ساعة      20 مسلح وصلوا إلى المكان في       100

  . النار عليه على مرأى من الجميعقبل أن يقوموا بجره إلى خارج منزله وإطالق
وقد حدث كل هذا في وضح النهار، ودون أن يقوم شرطي أو جندي واحد تابع لما يعرف بالسلطة الفلـسطينية                    

  .بالتدخل، أو بالظهور في المكان، إليقاف إطالق النار
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غم من كل ذلك فإن مـا       ولكنه لم يكن الفاسد الوحيد، على الر      . واللواء عرفات كان رجال يتهمه البعض بالفساد      
  .حدث ليس هو الطريقة المثلى لتصريف العدالة

إن كل ذلك ستترتب    : دعونا نكون صرحاء هنا ونقول    . إن ما حدث بلطجة صريحة مقرونة بانهيار تام للسلطة        
  .عليه عواقب وخيمة للشعب الفلسطيني بأسره، ولمستقبله، وآلماله في خلق دولة حرة

إن ما حدث يعطي تبريراً لإلسرائيليين الذين يعيشون في قطـاع           :  تفكر فيما يلي   عليك فقط عزيزي القارئ أن    
ثم ما الذي يعنيه منظر الرجال المقنعين من حمـاس والجهـاد            . غزة لدفع جيشهم لالستمرار في ضبط الوضع      

ـ                 ام اإلسالمي وغيرها من المنظمات الذين يظهرون يومياً على شاشات التلفزيون وهم يلوحـون بأسـلحتهم أم
الكاميرات ويتعهدون بمواصلة النضال المسلح، للجهود المستقبلية التي ستبذل إلقناع اإلسرائيليين بترك أجـزاء          

  أخرى من الضفة الغربية؟
 حتى اإلسـرائيليين الليبـراليين الـذين يرغبـون فـي إعطـاء       -كيف يمكن لهذا كله أن يشجع اإلسرائيليين  

وافقة على سحب القوات اإلسرائيلية من المناطق المجاورة المختلطـة           على الم  -الفلسطينيين المزيد من األرض   
   أن يعيشوا فيها مع بعضهم بعضاً في سالم؟- بل ويجب-التي يمكن فيها لإلسرائيليين والفلسطينيين 

  .إن الدولة الفلسطينية لن تقوم إال إذا كانت منزوعة السالح ومسالمة
أال يفهـم   ..  عن طريق هذا النوع من الفوضـى واالغتيـاالت         وهي لن تقوم عن طريق النضال المسلح، وال       

  الفلسطينيون ذلك؟
. هناك أسطورة أخرى سائدة، وهي أن الجماعات المسلحة هي التي حررت غزة وهو أمـر لـيس صـحيحاً                  

فالصحيح هو أن إسرائيل قد وجدت أن تكلفة التمسك بغزة باهظة جدا، وأنها تتكبد هذه التكلفة من أجـل بقـاء                     
  . مستوطن معتوه في مستوطنات القطاع، فقررت الخروج9000

ولكنها لن تخرج من الضفة الغربية بنفس السهولة، كما أنها لن تخرج إذا ما قام االنتحاريون بشن هجماتهم أو                   
  .إطالق صواريخهم على المستوطنات اإلسرائيلية المقامة هناك

  
والشيء اآلخر الذي يجب على الفلـسطينيين أن        . روهي أيضا قادرة وببساطة على إغالق غزة من البحر والب         

يفهموه، هو أنه يتعين عليهم وهم يقومون باستئصال جذور الفساد وعدم الكفاءة، أن يقوموا بتبني خطاب عـام                  
  .مختلف

  . كما يجب عليهم كمجتمع أن يتوقفوا عن تشجيع، والثناء على العمليات االنتحارية
وعباس هو الذي سيحرر بعضا من      . الخطة ال تشمل الفوضى بين بنودها     محمود عباس لديه خطة سالم، وهذه       

  .الضفة الغربية إذا ما التزم الفلسطينيون بالتوقف عن العنف
  :وهاكم نموذجا لما تبدو عليه ردود األفعال األميركية على أعمال الفوضى

ـ  ... إن غزة قد أصبحت مكانا خارجا عن القانون       :"قال السيد كوهين   والعـصابات  . ف منتـشرة  فأعمال الخط
وتحت هذه الظروف لن يتمكن الفلسطينيون من جذب المستثمرين الخارجيين، إذ من            . المسلحة تجوب الشوارع  

لقد استلزم األمر من بعـض      .. ذا الذي سيقوم بوضع نقوده في مشروع قائم في مكان يغيب عنه حكم القانون؟             
 مليـون دوالر كـي يقومـوا بـشراء          14وا بالتبرع بمبلغ    المستثمرين اليهود المتسمين بنكران الذات أن يقوم      

  ...".الماكينات وأجهزة الكمبيوتر الالزمة إلبقاء مشروع مستنبت غزة قائما
الـرئيس اليهـودي    " جيمس وويلفنـسون  "والحقيقة المرة التي يرغب الكثيرون من العرب في تجاهلها هي أن            

من أصدقائه اليهود، كما تبرع بقسم منها من جيبه الخاص أما           السابق للبنك الدولي، هو الذي جمع هذه األموال         
  .العرب فحسب علمي لم يقم أحد منهم بدفع أي شيء
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إن عباس يعرف المهمة التي     :"وفي نهاية مقاله يتوصل كوهين إلى استنتاج صحيح في رأيي وذلك عندما يقول            
ة له، إذا ما قام زمالؤه من الزعماء العرب         أمامه، وهي مهمة ليست بالسهلة، بيد أن األمر سيكون أيسر بالنسب          

  .وغيرهم في المجتمع الدولي، باعتبار الفلسطينيين مسؤولين تماما مثلما يعتبرون اإلسرائيليين كذلك
  16/9/2005االتحاد االماراتية 

  
  

 إسرائيل تضغط من أجل دولة فلسطينية خارج جدار الفصل : سعدات
عام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات إن االنسحاب اإلسـرائيلي           قال األمين ال  : عبدالرحيم الريماوي 

من قطاع غزة هو ثمرة لالنتفاضة والمقاومة الفلسطينية المستمرة منذ بدايـة االحـتالل اإلسـرائيلي للـضفة                  
 وخـارج جـدار     67من أراضـي    % 42الفتاً إلى أن إسرائيل تضغط من أجل دولة فلسطينية على           . والقطاع
  . الفصل

وأضاف في حديث مع البيان التي التقته داخل أحد سجون السلطة الفلسطينية في أريحا، ان الحفاظ على انجاز                  
االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع يتطلب بناء رؤية استراتيجية فلسطينية جديدة تخرج الشعب الفلـسطيني مـن                

 أوسلو في التعـاطي مـع قـضية الـشعب           إطار جميع المشاريع السياسية التي تستند إلى مدخل األمن ومنهج         
  . الفلسطيني

على الفلسطينيين ان ال يعتبروا االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة شامال ما لم يتم السيطرة الـشاملة                 : وتابع
وفرض السيادة الفلسطينية على كل أجزاء القطاع بما فيها المعابر، وهذه المـسألة يجـب أن ال تخـضع ألي                    

  . مساومة كانت
واالنسحاب اإلسرائيلي يجب ان يكـون مطابقـاً لألسـس          ،  )السيادة الفلسطينية (ا ما حدده القانون الدولي      وهذ

، اذ ال يجوز الحديث عن االنسحاب من قطاع غزة وإنهـاء االحـتالل اإلسـرائيلي                الواردة في القانون الدولي   
ج وتسيطر على المعابر، وتنتهـك      غزة من الخار  ) الجيش اإلسرائيلي (للقطاع في الوقت الذي تحاصر إسرائيل       

  . المجال السيادي سواء كان من الجو او البحر او البر
وأوضح ان االنسحاب اإلسرائيلي جاء في إطار ما سمي بخطة الفصل أحادية الجانـب، فإسـرائيل أرادت ان                  

هظـاً فـي    تتخلص من مأزق احتاللها للقطاع، وعلى حد وصف أرييل شارون ان إسرائيل كانت تدفع ثمناً با               
  . القطاع وهي تقبض ثمناً إضافياً بتكريس االحتالل واالستيطان على أجزاء واسعة في الضفة الغربية 

وهذا ما ترجمه بناء جدار الفصل العنصري، فالمشروع اإلسرائيلي يتكون من جـزئين األول يتحـدث عـن                  
 عادة تنظـيم االحـتالل اإلسـرائيلي      أي إ االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة وفق السيناريوهات اإلسرائيلية،         

  . وليس انسحاباً شامالً وفق قواعد وأسس القانون الدولي
وثانيا مواصلة بناء جدار الفصل العنصري رغم وجود القرار الدولي وتوصيات محكمة الهاي بشأن الجـدار                

 التـي احتلـت عـام       بعدم شرعيته وعدم شرعية كافة التغيرات التي أجراها االحتالل في األراضي الفلسطينية           
  . ، وبناء الجدار يترجم خطة شارون1967

 42وهي عملية تأسيس لمشروعه للحل االنتقالي طويل األمد الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية على ما نـسبته                  
، وشارون يريد إرجاء التفاوض علـى القـضايا الجوهريـة           1967في المئة من مساحة فلسطين المحتلة عام        

  . د غير محددواألساسية إلى أم
 وانتقد كل من يشن هجوما على المقاومة الفلسطينية، ومبررات وجود سالح المقاومـة ناشـئة مـن وجـود                   

  . االحتالل اإلسرائيلي، والمقاومة جاءت نتيجة طبيعية لوجود االحتالل
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 جار التعبير   وقال ان محاولة إيجاد تضاد او تناقض بين سالح المقاومة وبين سالح السلطة الفلسطينية كما هو               
عنه في تصريحات بعض المسؤولين الفلسطينيين، هو نتيجة القيود التي تفرضها المـشاريع الـسياسية علـى                 

  ). خارطة الطريق او اتفاق اوسلو سابقا(السلطة الفلسطينية 
وخريطة الطريق تشترط لتحريك المسار السياسي التفاوضي بين إسرائيل والـسلطة الفلـسطينية هـو وقـف                 

مة وتفكيك بنيتها التحتية وتجريد المقاومين الفلسطينيين من السالح، والتناقض الناشئ هو عبـارة عـن                المقاو
 1967تناقض ناشي بين الطموح الوطني الفلسطيني بضرورة تحرير كامل األراضي الفلسطينية المحتلة عـام               

ة على كل هذه األراضي وبين القيـود        وتحقيق االستقالل الوطني الناجز بإنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطيني        
وأوضح أنه ال يوجد تعارض بين وجود سـلطة فلـسطينية           . التي تفرضها المشاريع السياسية كخارطة الطريق     

  . وسالح المقاومة
يجب ان تتـوفر    : وعن كيفية تحقيق الطموح الفلسطيني بعيدا عن المشاريع اإلسرائيلية واألميركية قال سعدات           

ية بان المشاريع السياسية المطروحة من نمط خريطة الطريق بأنها ال تستجيب للحد األدنى من               القناعة الفلسطين 
وال تضع القضية الفلسطينية على الطريق الذي يقودها الـى تحقيـق األهـداف              . المطالب الفلسطينية الوطنية  

ية المطروحة هـي مـشاريع      والمشاريع السياس ) العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة     (الوطنية كاملة   
تنص على إطار التفاوض وال تتضمن األساس الذي يستند إلى قرارات الشرعية الدوليـة فـي حـل القـضية           

  . الفلسطينية، مشاريع من اجل التفاوض على قرارات الشرعية الدولية وليس تطبيق قرارات الشرعية الدولية
الباب أمام هذه المشاريع والتوجه للمجتمع الدولي ومطالبته        إن الخروج من هذا المأزق ال يتم إال بإغالق          : وقال

بالقيام بالتزاماته التي يأتي في مقدمتها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، عقد مؤتمر دولي فـي إطـار                  
  . األمم المتحدة 

الدولية بما يضمن   وعلى أساس مرجعية قرارات األمم المتحدة من اجل إلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية              
االنسحاب الكامل للجيش اإلسرائيلي وإنهاء االحتالل العسكري واالستيطاني عن كامل األراضـي الفلـسطينية              

 وتوفير كل مقومات ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره وبناء مؤسسات             1967التي احتلت عام    
  . الفلسطينيةدولته الفلسطينية المستقلة الديمقراطية على األراضي 

  16/9/2005البيان اإلماراتية 
   

 كاريكاتير
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16/9/2005الوطن السعودية   


