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  نشاطات يهودية لمشرف في نيويورك

على أنه لـن يقـيم        مشرف شدد  أننيويورك راغدة درغام     نقالُ عن مراسلتها في      17/9/2005الحياة  نشرت  
وقال في حـديث الـى       .عالقات ديبلوماسية مع إسرائيل إال بعد اتخاذها خطوات ملموسة إلقامة دولة فلسطينية           

وقال عنـد سـؤاله     . ة إن الهدف من تعامل باكستان مع الدولة العبرية هو مساندة الفلسطينيين ال اضعافهم             الحيا
اين التسرع والعجلة؟ نحن لم     : لماذا التسرع في الخطوات تجاه إسرائيل، بينما ال تزال تحتل أراضي فلسطينية           

. رف بردة فعل، بعدما تنتهـي األمـور       يجب أال نتص  . أظن اننا نتحرك بشكل بطيء    . نتسرع ولم نستعجل أبداً   
  .علينا أن نسهل األمور

إذا لم نكلم   .  اننا ندعم القضية الفلسطينية    ،هذا من أجل الفلسطينيين   : ماذا تجني من ذلك   وأجاب عندما سئل عن     
. يةاإلسرائيليين كيف يمكن لنا ان ندعم القضية الفلسطينية؟ كان اجتماع وزيري الخارجية تعزيزاً ودعماً للقض              

وإذا . هذا يشكل ضغطاً عليهم   .  اإلسرائيليين إننا سنتحرك الى األمام إذا انشأتم وطناً للفلسطينيين         ـنحن نقول ل  
عليكم اعطـاء الفلـسطينيين دولـتهم       : قررت مخاطبة الكونغرس اليهودي ماذا تعتقدين سأقول؟ سأقول اآلتي        

هذه هي الرسالة التـي سـأبلغها       . ن السالم في العالم   وإال فإنكم تفسدو  . هذا هو الطريق الى األمام    . واستقاللهم
  .أما إذا لم أتكلم معهم، فستبقى األمور ساكنة. اليهم
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 :  اإلسرائيليين قـال إقامة عالقات ديبلوماسية مع  وعن  .  عاصمة أبدية إلسرائيل   بها شارون   وعن القدس وتمسك  
إذا فعلـت ذلـك     :  نتحدث معه لنقول له    هل نبقى صامتين؟ أليس من األفضل أن      . سنبحث االمر معهم  . ال. ال

  ايهما أفضل؟. ستكون على درب المواجهة، ولن نعترف بكم ابداً
 لن نقيم عالقات ديبلوماسية مع إسرائيل إال بعـدما          : قال الشروط المسبقة لعالقات ديبلوماسية مع إسرائيل     وعن  

قام من خالل تحرك اإلسرائيليين الـى األمـام       االستثناء هو أن نلمس واقعياً أن الدولة ت       . تقوم الدولة الفلسطينية  
ولكن ما لم نكن متأكدين     . عندئذ، نقوم األمور، وعلى ضوئها نتخذ اجراءاتنا      . واخالئهم األرض وتوقيع الصفقة   

  .مئتين في المئة من أن هناك دولة فلسطينية، لن نعترف أبداً بإسرائيل
 قبل اجتماع وزيري الخارجية، وأكدت      ى عباس  تحدثت ال  لقد:  قال مسبق مع السلطة الفلسطينية   ال وعن التنسيق 

سنضغط على إسرائيل إلجبارها على     . أننا الى جانبه، وأعطيته كل التطمينات الى أننا معه، واننا سنعزز موقفه           
  .يجب أن يكون هذا في منتهى الوضوح. وسنقول لإلسرائيليين إن ال خيار آخر أمامكم. إقامة دولة فلسطينية

أعلن مشرف أنه حطم المحظـورات فـي         :نيويورك، القدس المحتلة   17/9/2005خليج اإلماراتية   الوأضافت  
أكد أنه اتخذ خطوات مختلفة لتحقيق تقارب باكستاني إسرائيلي رداً على           وبالده بإجراء اتصاالت مع إسرائيل،      

ه لـم يجـد صـداه فـي     ورفض تحديد ما يعتزمه في نهاية المطاف، قائالً إن ما حاول أن يفعل          .انسحاب غزة 
ووصـف  . وقال إنه سيكشف النقاب عن خطوته التالية بعد انسحاب إسرائيل مـن الـضفة الغربيـة                .باكستان

  .االنسحاب بأنه جيد جداً
واستبعد رئيس الوزراء الباكستاني إمكان إقامة أي عالقات تجارية مع إسرائيل قبل حل مشكلة الشرق األوسط                

  .عاصمتها القدس وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
 رأى أنه البد من التقدم في العالقات مع إسرائيل معتبراً أن إسـرائيل              أن مشرف  17/9/2005البيان  وذكرت  

وأضاف . موجودة في فلسطين لتبقى، وأضاف انه سيلقي أيضاً كلمة في المؤتمر اليهودي العالمي في نيويورك              
واشـنطن البيـان     .ن نظهر من جانبنا تقدما فـي العالقـات        ولذلك فإننا نعتقد انه حان الوقت الذي يتعين فيه ا         

  :والوكاالت
المعارضة االسالمية الباكستانية نددت باقدام مشرف على مصافحة        أن   17/9/2005القبس الكويتية   وجاء في   
ووصفت المعارضة في مسيرة حاشدة نظمتها بعد صالة الجمعة ماحصل بانه يوم اسود من ايام البلـد            . شارون
  .ء في ظل حكم مشرفالسودا

  
   لمجزرة صبرا وشاتيال23الفلسطينيون يحيون الذكرى ال

سلبوا أوالدي من .  عقروا بطن أختي وهي حامل بتوأمين:أنور الموسى عن 17/9/2005 السفيرنشرت
شاهدت زوجي جثة هامدة بين . قطعوا أطفالي إرباً.  اقتادوا عائلتي بالشاحنات ولم أعرف مصيرهم. فؤادي
رائحة . إبادة جماعية مروعة وجريمة العصر، أطفال، نساء، شيوخ يصرخون وأشالءهم... لموتحطام ا

كلها تكلمت عقب .. ذبح، دمار، تشريد، قذائف، سكاكين، بلطات. الموت كانت تفوح من كل زاروب وبيت
 التي تلك بعض المشاهد. مجزرة وفضيحة ووصمة عار: صمت مريع ذكّر بهدوء ما قبل العاصفة والنتيجة

 لمجزرة صبرا وشاتيال التي أحياها، أمس، محبو السالم من دول متعددة األلوان 23استحضرتها الذكرى ال
طغى عليها الطابع األوروبي واألميركي، في حين كادت تقتصر غزارة المشاركة العربية على اللبنانيين 

مجزرة شارون أمام الجمعية العامة المناسبة تزامنت ومرور يوم مشؤوم على خطاب قائد ال . والفلسطينيين
والذي أظهره رجل سالم وعدالة، وغداة استحضار خطاب القتل الذي تبنته جماعة حراس ! لألمم المتحدة

 . األرز
بعد وضع األكاليل، رحب ممثل الجبهة الشعبية أبو علي حسن بالوفود المشاركة، مذكراً بمدلوالت المجزرة 

األحزاب اللبنانية، مثنياً على تضحيات الفلسطينيين، والقادمين إلينا من دول ثم ألقى فارس كلمة  . وفظاعتها
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أوروبا والغرب الذي كان استعمارياً وهو بوجودكم معنا يتحول الى غرب يريد السالم الفعلي القائم على الحق 
 اللبنانيين، ونقول والعدل وسالم االبطال، مشيراً الى أن اللبنانيين يدينون دعوات العنصرية الصادرة عن بعض

 . وأولئك العنصريون خارجون عن حقيقة الشعب اللبناني وطموحاته... لهم انهم هم كما الذين ارتكبوا المجزرة
‚ ان من يطالبون بسحب سالح المخيمات     : رو قال تالنائب عالء الدين      أن 17/9/2005 الوطن القطرية    وذكرت

ونقول للعمالء الذين   ‚ ومة ضمانة للبنان وشرفه وعزته وكرامته     وتجريد المقاومة من سالحها نقول لهم ان المقا       
الـى  ‚ واشار رئيس بلدية الغبيري محمد الخـن      ‚ تعلموا من هؤالء المناضلين الشرفاء    ‚ يريدون قتل الفلسطينيين  

‚ شعارت يطلقها بعض المنبوذين ضد االخوة الفلسطينيين الشرفاء والى محاولة البعض اعطاء شـهداء للعـدو               
نحن والفلسطينيون ضد التوطين وسنتابع المسيرة حتى احقـاق         : واضاف‚ ين بذلك من العرب والعروبة    منسحب

ركزوا فيهـا علـى     ‚ وتحدث عدد من ممثلي المنظمات الفلسطينية     ‚ الحق وعودة جميع الفلسطينيين الى ارضهم     
  ‚اهمية ودور المقاومة في التحرير

يس جمعية التوأمة للمخيمات الفلسطينية مع مدن فرنسية  رئما أوضحه 17/9/2005 ةاألردني الغد وأشارت
فرنان تويل لوكالة فرانس برس ان السفارة الفرنسية وسفارة فلسطين في فرنسا وجهتا تحذيرات الى اعضاء 

واشار الى ان بين الذين الغوا زيارتهم الى لبنان رؤساء  .الوفد وطلبتا منهم ارجاء الزيارة، السباب امنية
ونددت شخصيات لبنانية، شيوعية خصوصا، وفلسطينية، في وسائل  .ابا فرنسيين واوروبيينبلديات ونو

  .االعالم بالخطوة الفرنسية التي عرقلت زيارة الوفد
 لم يستبعد أن يكون لألمر عالقة  قوله أنهسلطان أبو العينينعن 17/9/2005الخليج اإلماراتية  وذكرت

ال عالقة لهذا الوفد او لزيارته بأية لقاءات مع : رفيق الحريري وقالبالتحقيقات الجارية في جريمة اغتيال 
وقالت األمريكية من أصل عربي كاتيا حداد إن الهدف من .جهات لبنانية او اية جهات اخرى خارج المخيمات

مشاركة األجانب في هذه الذكرى هو التعبير عن التعاطف مع عائالت شهداء صبرا وشاتيال وسكان هذين 
 مخيما فلسطينيا في لبنان مع مدن فرنسية، ويجري العمل على توأمة 12وقد تمت حتى اآلن توأمة  مين،المخي

   . مشيرة الى أنه أيضاً عمل تضامني مع الالجئين وحقهم في العودة.المخيمات االربعة المتبقية
شاركة بنشاطات كي ال ننسى      الوفود اإليطالية واألميركية الم     الى قيام   17/9/2005 المستقبل اللبنانية    ونوهت

 بيت أطفال الصمود في مخيم شاتيال والتقت أهـالي ضـحايا المجـزرة وسـمعت      بزيارةصبرا وشاتيال أمس،  
وأكـدت إحـدى     .شهادات حية وقصصاً مؤلمة في جو حزين لم يخُل من بكاء السيدات اللواتي فقدن عائالتهن              

  .ه المتعاونة مع العدو اإلسرائيليالسيدات أنها ليست ضد الشعب األميركي ولكن ضد حكومت
  

   من الذين شاركوا في اغتيال موسى عرفات غادروا غزة عدد
ذكرت مصادر فلسطينية أن عدداً من الشبان الذين يشتبه باشتراكهم في اغتيال موسى عرفات، قد تم                : بيت لحم 

 المصادر المقربة من جهات     وأشارت .تهريبهم بمعرفة أجهزة أمنية فلسطينية، إلى خارج قطاع غزة عبر رفح          
وقالـت إن    . منهـل عرفـات    غتيال، أطلق بموجبها  العليا في السلطة، أن الحديث يدور عن صفقة تمت بعد ا          

وتقدر هذه األوساط أنـه      .ملف وعدم التحقيق به، كان هو شرط الخاطفين       الموافقة محمود عباس، على إغالق      
ـ ؤكد على صحة معلوماتها بامتناع الـسلطة حتـى اآلن           وت . فرداً خالل األيام األخيرة    20تم تهريب نحو     ن ع

 معروفة للـسلطة     الجهة الفاعلة  قضية أو إصدار بيان رسمي تبين فيه تفاصيل ما حدث، رغم أن           الالتحقيق في   
  .بدليل المفاوضات التي أجربت معها

  17/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  القدوة أمام االمم المتحدة نيابة عن عباس
 شدد محمود عباس، على أن هناك فرصة مهمة إلعادة إطالق عملية السالم، بعد مرحلة ما بعد فك :نيويورك

ننا نقف أمام مهمتين أوقال  .االرتباط، وأن على إسرائيل أن تجعل هذا االنسحاب خطوة ايجابية بهذا االتجاه
 .مهمة التطوير وبناء مؤسسات الدولةمهمة االستقالل والسالم، و: تاريخيتين، عقدنا العزم على انجازهما

ما إوشدد، على أننا نقف وفي الشرق األوسط بالذات على مفترق طرق، فإما التقدم نحو السالم واالستقرار و
الدوران في الحلقات المفرغة في ظل تهديد دائم بتواصل العنف واإلرهاب واالبتعاد عن الحلول الجوهرية 

 الشراكة هي مفتاح النجاح، الن السياسات األحادية و ان نجحت جزئيا، إن وقال .للتحديات التي تواجهنا
  . فنجاحها سيكون مؤقتا

  16/9/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

    خيبة أمل فلسطينية من خطاب شاررون
شدد محمود عباس على أن السالم واالستقرار رهن باالنسحاب من الضفة الغربية ووقف االسـتيطان وبنـاء                 

جدار، وطالبت السلطة حكومة الكيان باستئناف التفاوض حول الوضع النهائي، وردت على خطاب شـارون               ال
بالقول أنه مخيب لآلمال وبال مصداقية، فيما اعتبره محللون فلسطينيون بأنه خطاب تضليلي، حيـث يعـرض                 

 الـرغم مـن االعتـداءات       وأشاد عباس بتمسك الفصائل بالتهدئة على      .مطالب أمنية تعجيزية مع دولة الجدار     
إلى ذلك، صرح عريقات بأن المشكلة لـن         .واالستفزازات اإلسرائيلية، منوها بأنه مرتاح ويشعر بالرضا التام       

 استمراراخطاب  الواعتبر غسان الخطيب أمس      .تحل عبر العالقات العامة، وإنما عبر عملية سالم ذات مغزى         
  ب  قنا.ف.أ. لتعامل على أساس أحادي الجانبل

  17/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

 اتصاالت بين السلطة ومصر لتعديل الحدود
علمت القدس العربي ان هناك اتصاالت مصرية فلسطينية لتعديل الحدود بين غزة  :رام اهللا ـ من وليد عوض 

ومـن   . عند العريش كما كانتهارسم ومصر بهدف جمع شمل العائالت المنقسمة ما بين شطري رفح، واعادة         
وطالب ببحث اعطـاء الفلـسطينيين       .ترسيم ستحل مشاكل انسانية   ال ان اعادة    ىه شدد بسام ابو شريف عل     جهت

 .  ميناء ايالتى البحر االحمر بعد ان تنازلت دول عربية عن ام الرشراش السرائيل التي حولتها الىمنفذا عل
  17/9/2005القدس العربي 

  
    دودالحكتائب من قوات االمن الفلسطينية على  نشر

قالت مصادر امنية فلسطينية انه تم نشر اربعة كتائب من قوات االمن تقدر بحوالى الـف عنـصر               : ألفت حداد 
 سيطروا بـشكل    همواوضحت المصادر ان  .  وذلك لنع محاوالت التهريب    , مع مصر  على طول السياج الحدودي   

اح للمـواطنين المتواجـدين لـدى        من اجل السم   اثنتينتام على كافة الثغرات التي كانت موجودة وابقت على          
  .العودةب بينالجانب

  17/9/2005 48عرب 
  

  نفي قيام مسؤولين بطلب اللجوء السياسي
 .عـالم العربيـة   وزارة الداخلية بشدة األنباء المغرضة التي تناقلتها بعض وسـائل اإل تنف:  مراسلةألفت حداد 

وكانـت صـحيفة    . ف اإلساءة إلى الـسلطة    واوضحت ان هذه الشائعات التي تروجها جهات مشبوهة تأتي بهد         
 أن عددا من الشخصيات السياسية وقادة أمـن طلبـوا مـن دول              , نشرت عن مصادر غربية    الوطن السعودية 
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ـ  همنأونقلت   .أوروبية منحهم اللجوء السياسي للحفاظ على حياتهم عقب اغتيال موسى عرفات            تهديـدات   وا تلق
لب السلطة مساعدة دولية أو عربية أمنية لحمايـة قيـادات بـارزة             ولم تستبعد المصادر أن تط     .مجهولة بالقتل 

  .ويعتقد مسؤولون فلسطينيون أن معتقلين سابقين في سجون السلطة وعمالء يقفون خلف هذه التهديدات .مهددة
  16/9/2005 48عرب 

  
  األمم المتحدةىمعركة سفراء فلسطين تنتقل ال

 فاروقفقد رد .  منظمة األمم المتحدةىياسية ومحمود عباس الانتقلت الخالفات بين الدائرة الس :نيويورك
 ح عباس رياض منصور ليكون ممثال لفلسطين في المنظمة الدولية بترشيح عبد اهللا صبيحيرشت  علىقدوميال

 استقبل قبل يومين منصور ورحب به، األمر الذي اثار غضب وكان عنان .عنان ىوأرسل اوراق اعتماده ال
 يحذر من قبول اوراق منصور ويؤكد ان تعيينه غير شرعي، وتضمنت لعنان ارسال رسالة ىالقدومي ودفعه ال

 اوساطاً في االمم المتحدة قالت ان عنان  يشار إلى ان.الرسالة كالما قاسيا في حق عباس والقدوة يصعب نشره
 .   قبول اوراق اعتماد منصورىيميل ال

  17/9/2005القدس العربي 
  

 واخطر زعيم منذ بن غوريونشارون اشجع : شعث
 واخطر زعيم اسرائيلي واجهناه منذ ىقال نبيل شعث، ان شارون، هو اقو :الناصرة ـ من زهير اندراوس

ووصف شارون بانه مزيج .  في مواجهة الضغوط االمريكيةهعهد بن غوريون، ونتنياهو، هو اكثر ليونة من
وتابع قائال في . ه، بينما نتنياهو جبان وشخصية تافهة مواجهة شعبىمن الشجاعة والحقد العنصري والقدرة عل

 شارون انه اثبت انه ال يتردد في القيام بخطوات ال تروق لليمين، وفي هذا الصدد، كان شارون ىاشارة ال
 شارون، قال كمال الشرافي، انه من ىوفيما يتعلق بنظرة الفلسطينيين ال . من رابينىاشجع من شامير وحت

اعتقد اننا اخطأنا كثيرا في : مع كل ما يقوله وكأنه امر منزل ويستهدف الفلسطينيين، وتابعالخطأ التعاطي 
، وتعاطيه وادارته، واصبحنا اكثر نضوجا االن حيث استوعبنا انه، يخاطب شعبه ايضا، هالسابق في فهم اشارات

 .ويهيئه لقرارات صعبة حين يكرر مقولة التنازالت المؤلمة
  17/9/2005القدس العربي 

  
    عباس يلتقي البحيري في معبر رفح

قال عباس اثر اجتماع بمصطفى البحيري فـي معبـر رفـح بحـضور مـسؤولين      : غزةـ عبدالقادر فارس  
نتابع موضوع المعبر النه ترك من قبل االسرائيليين مفتوحا وبـه ثغـرات             ,  حركة فتح  آخرين من فلسطينيين و 

  على ان نسد هذه الثغرات لضبط حركة الناس وغير الناس عبر واضاف نحاول مع اخواننا المصريين  .كثيرة
  

  .الحدود خالل يومين او ثالثة
  17/9/2005عكاظ 

  
  تتلقى مساعدات مالية من أميركا وكندا السلطة 

تلقت السلطة مساعدات مالية من الواليات المتحدة وكندا، للمساهمة فى تحسين االوضـاع              :رام اهللا والوكاالت  
مـن   . اتفاقية مساعدة أميركية ألجهزة األمن بقيمة ثالثة ماليين دوالر          يوسف  وقع نصر  حيث. فى قطاع غزة  

 ماليين دوالر كندي الى الـسلطة       24,5جهته أعلن رئيس الوزراء الكندي ان كندا ستقدم مبالغ اضافية قيمتها            
  .لمساعدتها على تحسين ظروف حياة الناس بعد االنسحاب
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  17/9/2005البيان 
  

   واشنطنمنتلقى دعوة ييطلب مساعدة من بروناي والحسن القدومي 
وأبلغت مصادر فلسطينية موثوقة أن      .قام فاروق القدومي، بزيارة غير معلنة لبروناي       : الوطن القطرية  -عمان  

وطلب منه مساعدات ماليـة للـدائرة       , هاحيث التقى سلطان  , سلطنة قبيل زيارته األخيرة لدمشق    الالقدومي زار   
, يطلب المساعدات من عدد من الدول بهدف اإلنفاق على تحركاته المتواصـلة           , ه إن  المصادر وتقول .السياسية

أنه تلقّى دعوة من    , من جهة أخرى أفادت مصادر مقربة من هاني الحسن         .وعلى أنصاره في الداخل والخارج    
داد فيـه قناعـة اإلدارة      في وقت تـز   , هويأتي توجيه الدعوة ل    .وزارة الخارجية لزيارة واشنطن أواخر الشهر     

  .األمريكية بضعف محمود عباس
   17/9/2005 المرآز الفلسطيني لإلعالم

  
   من االنتخابات التشريعيةم موقفهونؤكدي ونالمقدسي

 أكدت الفصائل والمؤسسات الوطنية في القدس موقفها الثابت من االنتخابات التـشريعية             : وفا –القدس المحتلة   
ة دون الرضوخ لشروط وإمالءات سلطات االحتالل، والتأكيد على أن القدس جـزء ال              وآلية إجرائها في المدين   

جاء ذلك في االجتماع الثاني الذي عقده الملتقـى الفكـري العربـي              .يتجزأ من األراضي المحتلة ومن الضفة     
  .بالقدس

  17/9/2005الحياة الجديدة 
  

  فلسطيني يرفع دعوى قضائية ضد حركة حماس في اليمن
ه تهمة االنتماء لحركة حماس ليجر بسببها إلى معتقالت أمن الدولة في مصر لما يقارب العامين ألصقت ب

المواطن الفلسطيني محمد عبد الملك القرا، رفضت السلطات األردنية أيضاً السماح له . ليرحل بعدها مع أسرته
وجد القرا اليمن وكراً آمناً . ة حماس عاماً بسبب اتهامه بأنه منتم إلى حرك78بزيارة والدته البالغة من العمر 

بعد رحلة شتات مع أوالده الثمانية بين البلدان العربية ولعنة تهمة حركة حماس التي كانت سبب ضياع أمواله 
تحملت العذاب .  عاما58ًعمري : شرح القرا قصة اعتقاله في مصر قائالً. وتجارته وحرمانه من أوالده

السلطات المصرية : ته وأعطيته ماالً إلدخال سالح إلى فلسطين، مضيفاًوالضرب بسبب شخص قال إني ساعد
اتهمتني بأخذ المال واالنتماء لحركة حماس وبقيت ثمانية أيام في المعتقل أعذب وأضرب وأصعق بالكهرباء 

وذكر القرا أنه جاء شخص فلسطيني إلى مصر .في سجن تحت األرض دون فائدة ألنني لم أرتكب أي جريمة
إقامتي يدعى عال أبو الجزر بزيارة مع والده إلى الفندق الذي يقيم فيه وقمت بضيافته، حيث أخذته مع مكان 

وبعد فترة بسيطة قامت السلطات المصرية باعتقال . والده كبير السن إلى مطعم لتناول وجبة الغداء ثم رحل
. ء السالح والترتيب إلدخاله إلى فلسطينالقرا من الفندق  المقيم فيه بتهمة أنه أخذ المال من أبو الجزر لشرا

وذكر القرا اللفرسان قام أبو الجزر عند اعتقاله في إسرائيل بتقديم أسماء ألشخاص مقيمين في جمهورية مصر 
  .ليسوا من األعضاء الذين يعملون مع حركة حماس كحفاظ على العناصر الحقيقية

ساعدوهم .  رية وهم غير منتمين لحركة حماسيوجد أشخاص مثلي مسجونون في معتقالت مص: وحسب قوله
وأعطوهم المال والسكن تعويضاً عن ما تعرضوا له وهو ما جعلني أذهب عندما وصلت اليمن إلى ممثل حركة 
حماس جمال عيسى ألطلب مقابلتهم وأطالب بحقوقي أسوة بزمالئي الذين حصلوا على التعويضات لكنه رفض 

واتهم القرا من قبل قيادات حماس في اليمن . اللي بدك سويه: دي إياه قالوامقابلتي قلت أنا لدي حق عندكم ب
بالتجسس لمصلحة السلطة الفلسطينية ألنهم ال يريدون إعطاءه حقه ويعطونها ألعوانهم ولألصوات أثناء 

وبعد رفض قيادة حماس الحل الودي مع القرا . االنتخابات في فلسطين من خالل تقديم مساعدات حسب قوله
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وإعطاءه حقه جراء ما تعرض له في المعتقالت المصرية قرر القرا رفع دعوى قضائية ضد حماس في اليمن 
  .يطالبهم من خاللها بالتعويض

22/8/2005الفرسان   
  

   ألف في موقع مستعمرة  200حماس تحشد 
تعمرة احتشد نحو مائتي ألف من مناضلي حركة حماس وأنصارها وأسر وعائالت فلسطينية في موقع مس

يهودية سابقة، وذلك احتفاء باالنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، وأفيد بأن االحتفال الذي شارك فيه كبار 
وتعهدت الكلمات في الحفل . قياديي الحركة حضره أيضا ممثلون عن جماعة اإلخوان المسلمين من مصر

وقال بعضها إن حماس ملتزمة . بمواصلة المقاومة ضد االحتالل حتى يكتمل تحرير األراضي الفلسطينية
وأقامت الحركة صالة الجمعة أمس في موقع . بتحرير كل األراضي المحتلة، بما فيها ما يعرف باسم إسرائيل

وقد تظاهر مئات المسلحين من حماس أمس في مستعمرة نيفيه ديكاليم السابقة في . مستعمرة يهودية سابقة
  .يلي االثنين الماضيقطاع غزة التي انسحب منها الجيش اإلسرائ

17/9/2005الخليج اإلماراتية   
 

  المقاومة لن تستغني عن سالحها : حماس
أكد أسامة حمدان  أن المقاومة ستكمل طريقها ولن تستغني عن سالحها، بل ستعمل على تعزيز قوتها وتوسيع 

مهرجان الذي نظمته حركة كالم حمدان جاء خالل ال . دائرة المجاهدين والمقاومين، حتى يتحقق النصر الكامل
حماس في مجمع البداوي الرياضي بمناسبة تحرير غزة، وحضره ممثلو فصائل المقاومة الفلسطينية واألحزاب 

بعد تالوة القرآن الكريم، قدم فريق الوعد  . اإلسالمية اللبنانية وحشد غفير من فعاليات وأبناء المخيم والجوار
: دينية والثورية، تلى ذلك عروض تراثية ومسرحية، بعدها تحدث حمدان فقالاألناشيد ال للفن اإلسالمي باقة من

ان أمام الشعب الفلسطيني جملة تحديات أولها المحافظة على النصر الذي تحقق بتحرير قطاع غزة، وطرد 
العدو الصهيوني من على المعابر بالطريقة التي اعتمدت في تحرير غزة، وأي حديث عن نزع السالح وعن 

 المقاومة هو وهم لن نستجيب له، أما التحدي الثاني الذي ال بد منه فهو ترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة وقف
بناء منظمة التحرير بعد أن أصبحت ال تمثل طموحات الشعب الفلسطيني، أما التحدي الثالث، فهو عودة 

 .الالجئين وأي حل غير ذلك لن نقبل به
17/9/2005السفير    

  
   تحويل المنطقة األمنية الى مزارع شبعا حماس تهدد ب

قالت الكتائب في بيان لها تعقيبا على إعالن إسرائيل إقامة المنطقة األمنية داخل األراضي الفلسطينية حوالي 
 مترا إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا اإلعالن مؤكدة ان إقدام إسرائيل على هذه الخطوة يعني استمرار 150

وأوضحت أنها لن تدع العدو  .الحتالل بنيران القسام صباح مساء وبكل الوسائلالمقاومة ودك جنود ا
واعتبرت  .اإلسرائيلي يأمن في هذه المنطقة المزعومة مؤكدة انها ستحيلها الي بؤرة دمار لجنوده وآلياته

عة في حماس في بيانها أي تدخل اسرائيلي على حدود قطاع غزة ومنافذه أو في جوه أو بحره هو شبعا مرزو
  .خاصرة العدو وعليه ان يتحمل عواقبها

17/9/2005 48عرب   
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  االحتالل يداهم كفر قدوم
 .داهمت قوات االحتالل امس بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية وشنّت حملة تخريب وتدمير في ممتلكات في البلـدة                 

رية وناقلة جنـد دهمـت      أن قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة جيبات عسك       , وأفاد رئيس مجلس البلدة أسعد شتيوي     
قاموا بتكسير عدد من المركبات المتوقفة في شـوارع البلـدة            و حيث انتشر جنود االحتالل في شوارعها     , البلدة

   .وساحاتها
  17/9/2005العرب اليوم 

  
  حفريات إسرائيلية تهدد األقصى

كوهانيم التي عن حفريات بادرت إليها جمعية عطيرت أنه كشفت  صحيفة هآرتس عن 17/9/2005البيان 
وعلى بعد  .تعمل في القدس المحتلة، بتنفيذ من مؤسسة اآلثار اإلسرائيلية، تحت المباني الفلسطينية في المدينة 

ويدعي القائمون على الحفريات أنهم .  مترا12ًووصل عمق الحفريات إلى .  متراً فقط من المسجد األقصى80
كشف التقرير عن أن الحفريات توقفت في هذه األثناء إال أن كما . يقومون بها من أجل فحص أساسات المباني

وذكر جون زيلغمان من سلطة اآلثار أن عطيرت  .المراقب في مؤسسة اآلثار اإلسرائيلية ال ينفي تجددها قريباً
كوهانيم تريد أن تحفر إلى المسجد األقصى ولكن ال يمكن استكمال الحفريات أبداً من دون أن تنتشر القضية 

  .ة وأن هناك كميات هائلة من التراب ستخرج من هناك وال يمكن إخفاء األمرخاص
 النائب في الكنيست محمد بركة،  أن:أمين أبو وردةعن مراسلها  17/9/2005 الخليج اإلماراتية ذكرتو

ية رسالة عاجلة إلى ارييل شارون، طالبه فيها بأن يأمر فورا بوقف أعمال الحفريات التي تجريها جمعأرسل ب
إن : وقال بركة .عطيرت كوهنيم في القدس وتقدم بطلب للجنة الداخلية البرلمانية لبحث الموضوع بشكل عاجل

هذه الحفريات هي أيضا عمل استفزازي، وتحد ألهل المدينة الفلسطينيين، وللفلسطينيين ككل وللشعوب العربية 
صاريح لهذه الجمعية العنصرية لتقوم بهذه واإلسالمية في المنطقة والعالم، وطالب بمعرفة الذي أعطى الت

  .الحفريات في هذا المكان الحساس، وإصدار أوامر فورية لوقف هذا العمل اإلجرامي
  

  طريقة بلعين الجديدة للتصدي لجدار الفصل العنصري  
فقـد  هما طريقة بلعين الجديدة للتصدي لجدار الفصل العنصري هذا األسبوع،           ...  الغناء والعزف    :بالل غيث 

قام غازف أمريكي وعازف هولندي من أصل يهودي، نجى من المحرقة النازية، بالغناء ضد جـدار الفـصل                  
وما أن انتهى من تقديم عرضه حتى توجهت مسيرة جماهيرة حاشدة ضمت عـشرات األجانـب                .  العنصري

حـد مـن المغنيـين      واإلسرائيليين إلى موقع بناء جدار الفصل في القرية، وهناك قام عازف امريكي وهو وا             
الشعبيين الشهيرين بالغناء لالجئين الفلسطينيين وللقضية الفلسطينية ولألطفال الفلسطينيين الذين تواجـدوا فـي              
موقع الجدار، ولضحايا صبرا وشاتيال الذي إعتاد على الغناء لهم سنويا تخليدا لذكراهم، وأخيرا عزف وغنـى                 

وفي هذه االثنـاء     .وطالب سلطات االحتالل اإلسرائيلي بهدمه    بجيتارته الشهيرة ضد جدار الفصل العنصري،       
إعتدى حشد من جنود االحتالل بعد مشادات كالمية على عدد من المواطنين بعد أن رفضوا مغادرة موقع بناء                  

وأسفرت هذه المواجهات عن إصابة أربعة مواطنين واعتقال ثالثـة آخـرين بيـنهم              . جدار الفصل العنصري  
 ناشطاً لم يمتثلوا ألوامـر      20ونقل عن مصادر في جيش اإلحتالل أن الجيش قام باعتقال            .متظاهرون أجانب 

وزعمت المصادر ذاتها أن اربعة من جنود اإلحتالل قد أصيبوا جراء رشقهم             .اإلحتالل بعدم الدخول إلى بلعين    
  !بالحجارة وتم تقديم اإلسعاف األولى لهم في المكان

  15/9/2005 -ين أم-اإلنترنت لالعالم العربي 
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   دونماً من أراضي بيت جاال21إخطاراٍت بمصادرة 
أخطرت سلطات االحتالل مواطنين من مدينة بيت جاال، بمـصادرة أراٍض لهـم، السـتكمال بنـاء الجـدار                   

 دونماً من أراضيهم    21وقالت مصادر محلية في المدينة إن األهالي تسلّموا إخطارات بوضع اليد على             .الفاصل
وأشارت اللجنة الشعبية للدفاع عن األراضي ومجابهة االستيطان إلى أن          . في مواقع عقبة العين والسهل    الواقعة  

 آالف دونم من أراضي بيـت جـاال         5أوامر المصادرة الجديدة هي جزء من أمٍر عسكري احتاللي بمصادرة           
  .وبلدة الخضر المجاورة

  17/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  رفحينتظرون فتح معبر آالف الطلبة 
يعيش المئات من طلبة قطاع غزة في قلق على مستقبلهم التعليمي، مع اقتراب بداية العام                 :كتب رائد أبو ستة   

الدراسي الجديد في الجامعات المصرية، خوفاً من ضياعه عليهم، بسبب اإلغالق الذي تردد أنه سيستمر لمـدة                 
 من أصحاب الحاجات الملحة كالطلبة والمرتبطين بأعمـال ممـن           ويعاني اآلالف من الفلسطينيين   . ستة شهور 

وكان المئات من الطلبة الفلسطينيين حاولوا الوصـول        . كانوا يقضون إجازتهم الصيفية لدى أسرهم في القطاع       
الى المدن المصرية حيث جامعاتهم، خالل الفترة األخيرة، لكن األمن المصري الذي يسيطر على الطريق حال                

  .وأرجعهم من حيث أتوا، ألن المعبر بين القطاع ومصر ما زال مغلقاًدون ذلك 
  17/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  السماح للعالقين على معبر رفح بالدخول لغزة

 كانوا عالقين في معبر رفح منذ أكثر من اسبوع من الدخول الى             57 فلسطينيا من اصل     39 تمكن    :ب. ف. ا
 مسافرا من الدخول الى القطاع ولم يبـق فـي           39الفلسطينية نظمي مهنا تمكن     وقال مدير المعابر    . قطاع غزة 

ورافق وزير النقـل  سـعد الـدين خرمـا           .  شخصا يحتمل ان يدخلوا الى غزة اليوم او غدا         18المعبر سوى   
واوضح مسؤول مصري معني بالملف ان دخولهم تم بعد ان نـسقنا مـع االسـرائيليين،                 .المسافرين الى غزة  

  .ن المسافرين الباقين سيخرجون غدا السبت على االرجحوأضاف ا
  17/9/2005الشرق األوسط 

  
  أهالي غزة يمحون ذكرى االحتالل عن جدران المستوطنات   

بدأت رسوم لفلسطينيين استشهدوا خالل االنتفاضة الفلسطينية الثانية التي قاربـت تحتـل جـدران                : رويترز
ويحـاول  . عربية تغطي كتابات خلفها جنود االحـتالل علـى الجـدران         وبدأت شعارات باللغة ال    .المستوطنات

وتنتمي الرسـوم التـي يـصل    . الفلسطينيون محو أي ذكرى لإلسرائيليين الذين أنهوا انسحابهم من قطاع غزة         
التـي  '' الشهداء''طولها الى نحو عشرة أمتار وتغطي اآلن جدران المستوطنة بدرجة كبيرة، إلى مدرسة رسوم               

واحتـل   ·احات قليلة من األلوان في مدن ومخيمات الالجئين في غزة الحافلة بالمباني القاتمة الرماديـة     تقدم مس 
المقاومون الذين استشهدوا خالل مهاجمة مستوطنات يهودية ، أماكنهم على الجدران وتجسدت صور معظمهم              

الفلـسطينيون رمـزاً للقـدس      ومن بين الرسوم المتكررة رسم مسجد قبة الصخرة الذي يعتبره           . تحمل السالح 
  .ولالنتفاضة الثانية ويرى النشطاء أنها كانت السبب وراء االنسحاب اإلسرائيلي من غزة

  17/9/2005االتحاد االماراتية 
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   االنتخابات جنينة على بزيادة عدد المراقبين للرقابةتوصي
 في مدينة جنين أمس بـضرورة       أوصى مراقبون محليون في ورشة عمل نظمها الملتقى المدني        :  مهند جدوع 

تدريب عدد اكبر من المراقبين المحليين للمشاركة في الرقابة على االنتخابات التـشريعية والمحليـة المقبلـة،                 
واكد رئيس اللجنـة     .ودعوة المراقبين الدوليين لمتابعة مجريات االنتخابات من اجل ضمان نزاهتها وشفافيتها          

نتخابية، باعتبارها شرطا أساسيا في ضمان شفافية العملية االنتخابية، وإتاحـة           على أهمية الرقابة في العملية اال     
المجال لكافة األفراد في المجتمع للحكم على نزاهة أو عدم نزاهة االنتخابات التي ستجري في فلـسطين فـي                   

  .غضون األشهر المقبلة
  17/9/2005الحياة الجديدة 

  
  صحافي  فلسطيني يفوز بجائزة دولية في التصوير ال

أعلن فتحي إسماعيل أبو الطبول المفوض العام التحاد المصورين العرب في أوروبا عن فوز                :أمين أبو وردة  
الصحافي عبدالرحيم قوصيني من نابلس في المهرجان العربي األوروبي األول للصور الفوتوغرافيـة حيـث               

القوصيني فوزه نـصرا لقـضية شـعبه        واعتبر  . حصل على الميدالية البرونزية في مجال الصورة الصحافية       
العادلة واعترافا دوليا بمدى المعاناة التي يعيشها اإلنسان الفلسطيني العادي علـى الحـواجز وحرمـان آالف                 

  .القرويين من فالحة أراضيهم
  17/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
  !إعتقال فلسطينيين تسلال إلى إسرائيل للبحث عن عمل

 .ه تم إعتقال فلسطينيين تسلال من شمال قطاع غزة للبحث عن عمل داخل إسـرائيل              قالت مصادر إسرائيلية أن   
وجاء أن حالة طوارئ كانت قد أعلنت في المستوطنات الواقعة إلى الشمال من قطاع غزة، نتيف هعسراه ويد                  

تقـال  وقد تم إعتقال أحدهما في حين تم إع        !مردخاي وإيرز، في أعقاب مخاوف من تسلل مقاومين فلسطينيين        
  .الثاني الحقاً، وتبين أنهما لم يكونا مسلحين

  16/9/2005 48عرب 
  

  برنامج سياسي واعالمي موحد لمناصرة االسرى
عقدت وزارة شؤون االسرى والمحررين في مكتب المؤسسات الوطنية في مدينة جنـين امـس               : مهند جدوع 

لة الوطنية للتضامن مع االسرى، و إيجاد       اجتماعا تشاوريا بهدف وضع آليات عمل لتنفيذ فعاليات وأنشطة الحم         
كما اتفق المجتمعـون     .برامج وخطط هادفة لدعم وتفعيل قضية األسرى، بما يتالءم مع الظروف في المحافظة            

على ضرورة قيام المؤسسات الوطنية والفعاليات والقوى واألحزاب السياسية في التنسيق فيما بينها مـن اجـل           
ذ الفعاليات واألنشطة المناصرة لقضية االسرى بما يناسب اختـصاص كـل منهـا              وضع اآلليات المناسبة لتنفي   

وحسب إمكانياتها من خالل مجموعة من البرامج والفعاليات التي تظهر مدى معاناة االسرى وعدالة قـضيتهم                
  .ومدى التمسك بقضية االسرى واعتبارها من الثوابت الفلسطينية

  17/9/2005الحياة الجديدة 
  

  يربط اإلفراج عن أسيٍر بمفاوضاته مع حزب اهللاالحتالل 
قالت مصادر فلسطينية إن سلطات االحتالل ترفض اإلفراج عن أسيٍر فلـسطيني أنهـى محكوميتـه، رابطـةً                  

      األسير، سينهي فتـرة حكمـه            !!.اإلفراج عنه بمفاوضاتها مع حزب اهللا اللبناني وأشارت هذه المصادر إلى أن
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ات من االعتقال بزعم العمل ضمن تنظيٍم يتبع حزب اهللا ترأسه والده والذي تم اغتيالـه                بعد غٍد، بعد أربع سنو    
  .بعد أشهٍر من اندالع انتفاضة األقصى

  17/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   منذ بداية االحتاللمن المواطنين% 20اعتقال 
محررين، والذي يغطي الفتـرة حتـى       بين التقرير اإلحصائي الشهري، الصادر عن وزارة شؤون األسرى وال         

م وحتـى اليـوم مئـات اآلالف مـن          1967منتصف أيلول الجاري، أن قوات االحتالل، اعتقلت منـذ عـام            
من إجمالي عدد السكان، ما زال       % 20، أي ما يقارب     ) ألف مواطن    650(الفلسطينيين، حيث تجاوز عددهم     

 سـجناً   28قالت اإلسرائيلية، وموزعين على أكثر من       يقبعون في السجون والمعت   )  أسير   8600( منهم حوالي   
  .ومعتقالً ومركز توقيف

  17/9/2005الحياة الجديدة 
  

  إسرائيل تقضم أطراف غزة بشريط حدودي
أنها ستقيم منطقة أمنية في     من   وزارة الحرب اإلسرائيلية أمس      هأعلنت ما 17/9/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  

لل عقب االنسحاب، واعتبرت السلطة الفلسطينية أن هذا اإلجـراء يكـشف أن             شمال غزة لتجنب عمليات التس    
  . احتالل القطاع لم ينته بعد

 نريد إقامة سياج إلكتروني أو جدار شمال غزة داخل األراضي اإلسرائيلية إلقامة             :وقالت متحدثة باسم الوزارة   
أن يحدق بالبلدات اإلسرائيلية في هـذه       منطقة عازلة تحول دون دخول الفلسطينيين، وتبعد الخطر الذي يمكن           

 نريد أن نطلب من الفلسطينيين بالتـشاور مـع إسـرائيل            :المنطقة، بسبب الفوضى القائمة في غزة، وأضافت      
وحسب المتحدثة فإن القطاع العازل الذي أمر موفاز         .توسيع هذه المنطقة العازلة لجهتهم بضع عشرات األمتار       

افت أن القطاع سيوسع المسافة بين التجمعات السكنية اإلسرائيلية في المنطقـة            ببنائه سيضم حاجزا أمنيا، وأض    
 إنه بهدف ضـبط الوضـع       :وقالت المتحدثة باسم وزارة الحرب     .وحدود غزة، على حساب المنطقة الفلسطينية     

 لتشديد  وأعطى موفاز كذلك تعليمات   . على الحدود أمر موفاز بتشديد الرقابة األمنية على معبري إيريز وكارني          
 هـذا قـد يتـسبب       :وقال جلعاد لإلذاعة العسكرية إن     .الحراسة على الحدود مع مصر خشية تهريب األسلحة       

وادعت المصادر اإلسرائيلية أن سكان غزة الذين يريدون        . بصعوبات للفلسطينيين، لكن األولوية ألمن إسرائيل     
أن هنـاك   و من أجل الوصول إلى إسـرائيل،        التوجه للعمل في الكيان يستغلون ثغرات على امتداد هذه الحدود         

  )وكاالت.  (مخاوف من أن تستغل عناصر فلسطينية مسلحة هذه الثغرات على الحدود لتنفيذ عمليات فدائية
ان إسرائيل، رغـم  : حول هذا الموضوع الذي قالغسان الخطيب   ما علق عليه   17/9/2005البيـان   وذكرت  

وأضاف عادة تكون هناك منطقـة      . وهي تتصرف على هذا األساس    سحب قواتها من غزة ما زالت قوة محتلة         
عازلة على الحدود يكون جزء منها في أراضي دولة والجزء الثاني في الدولة األخرى، واألهم ان ذلك يتم بناء                   

  . على اتفاق بينهما وليس من جانب واحد كما تفعل إسرائيل
و صرح عريقات بأن السلطة تدعو الحكومة اإلسرائيلية إلى استئناف عملية السالم حـول الوضـع النهـائي                  

وأضاف ان المشكلة لن تحل عبر العالقات العامة إنما عبر عمليـة            . والقدس والحدود والمستوطنات والالجئين   
  . سالم ذات مغزى تؤدي إلى إنهاء االحتالل

إن : عريقات أدان القرار قـائال     أن   وكاالتوخليل الشيخ    عن   غزة من 17/9/2005األيام الفلسطينية   وأردت  
إن هذا يـشير إلـى أن       : وقال لوكالة االنباء االلمانية    .إقامة المنطقة االمنية ستجعل االنسحاب من غزة ناقصا       

  .لم ينته بعدويظهر هذا أن احتالل غزة . إسرائيل ال تزال القوة المحتلة في غزة وأنها تفكر بعقلية المحتل
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  مسار الجدار في الضفة الغربية يهدف الى توسيع مستوطنات 
قال تقرير صادر عن منظمتي بتسيلم وبمكوم لحقوق االنسان في االراضي الفلسطينية ان االعتبار المركـزي                

حـت  تويحمل التقرير عنوان  .في تحديد مسار الجدار العازل يهدف الى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية       
وافاد بيان لبتسيلم انه بخالف ادعاء اسرائيل، فان االعتبـار           .توسيع المستوطنات في ظل الجدار    : غطاء األمن 

المركزي من وراء تحديد مقاطع كثيرة من مسار الجدار كان ضم مساحات مخصصة لتوسـيع المـستوطنات                 
وشدد  .التوسيعات مستوطنات جديدة  وراء الجانب اإلسرائيلي من الجدار وفي جزء من هذه الحاالت تشكّل هذه             

التقرير على انه لم تكن االعتبارات األمنية ثانوية فحسب في مناطق عديدة بل انه في المناطق التي حصل فيها                   
تضارب ما بين االعتبار األمني والنية في توسيع المستوطنات، اختار المخططون مـسارا يـشمل المـساحة                 

وتـابع ان   . انب اإلسرائيلي وحتى ولو كان الثمن المس فـي األمـن          المخصصة لتوسيع المستوطنة داخل الج    
مراعاة خطط توسيع المستوطنات في عملية التخطيط لمسار الجدار أدت إلى تعاظم عمليـة انتهـاك حقـوق                  

ويتطرق إلى أربع حاالت اختباريه تشمل تحلـيال         .اإلنسان لسكان القرى الفلسطينية المحاذية لهذه المستوطنات      
. لخرائط الموجودة لتوسيع اربع مستوطنات والصلة ما بين هذه الخـرائط ومـسار الجـدار العـازل                مفصال ل 

  ".  نفي يعقوب–)آدم(والمستوطنات هي تسوفين والفي منشيه وموديعين عيليت وجيفع بنيامين
ار عالوة على ذلك فإن التقرير يعرض اهم المستمسكات الخاصة بثماني حاالت اخرى تأثر فيها مـسار الجـد                 

بصورة ملحوظة من خطط توسيع مستوطنات ريحان وسلعيت واورانيت وعوفريم واريئيل وكدوميم وجفاعوت             
  .واشكولوت

  16/9/2005 48عرب 
  

  شارون يجتمع بـ أبو مازن في الثاني من الشهر القادم 
 علـى أسـئلة     ورداً .أوكتوبر/قال شارون، أمس الجمعة، أنه ينوي اإلجتماع بعباس، في الثاني من تشرين أول            

   .سألتقي بـ عباس في حال لم يهزمني نتنياهو: المراسلين األمريكيين في نيويورك، قال
  17/9/2005 48عرب 

  
  مفاوضات النسحاب  في الضفة : أولمرت

صرح اولمرت لمجلة در شبيغل االلمانية بأن اسرائيل يمكن ان تنسحب من مستوطنات اخـرى فـي الـضفة                   
وردا . نريد العودة الى خطة السالم الدولية اي خريطـة الطريـق    . ك من مفاوضات  الغربية ، شرط ان ينتج ذل     

لـيس سـرا ان الكتـل       : على سؤال عن عدم تخلي اسرائيل عن مستوطنات معينة مهما كلف االمـر قـال                
وعن سعي الفلسطينيين الى اسـتعادة      . االستيطانية الكبرى على غرار معاليه ادوميم ينبغي ان تبقى في مكانها          

وعن العالقات بين اسرائيل والفلسطينيين قال انها اقل عنفا، لكنهـا  . لقدس الشرقية قال ان القدس لن تقسم بتاتا       ا
  )و ص ف.(ال تزال متوترة

  17/9/2005النهار اللبنانية 
 

 شارون يخشي اعتقاله في لندن
البريطاني بلير انه     نظيره افادت وسائل اعالم اسرائيلية امس ان شارون ابلغ       : ا.ش. ا ،ب.ف. ا ،القدس المحتلة 

اود فعـال زيـارة   : وذكرت يديعوت احرونوت ان شارون قال لبليـر    .يخشى ان يتم توقيفه في حال زار لندن       
, بريطانيا لكن المشكلة تكمن في انني انا ايضا مثل الجنرال الموغ خدمت سنوات كثيرة في الجيش االسرائيلي                

  .اسية جدا وال احبذ ان اجد نفسي فيهاانا ايضا جنرال وسمعت ان سجون بريطانيا ق
  .شارونوذكرت اذاعة الجيش االسرائيلي نقال عن مقربين من شارون ان بلير بدا محرجا بعد كالم 
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 لم اسمع بهذه القصة اال انني اعدك باالهتمام بها حتى لو انني ال اعرف كيف في :وقالت االذاعة ان بلير قال
   .الوقت الحاضر

  17/9/2005القدس العربي 
  

   على رشوة شارونالمدعي العام النمساوي يشتبه في حصول
كشفت جيروزاليم بوست عن ان كبير المحققين القضائيين الذي يقوم بتعقب تدفقات االموال في فضيحة قروض                

ونقلـت الـصحيفة عـن القاضـي         2002.سيريل كيرين يشتبه بقوة في حصول شارون على رشوة في عام            
 العام االعلى في فيينا قوله انه خلص عقب مراجعة كافة االدلة التي تم جمعها فـي                 غيرهارد جاروش المدعي  

وشدد على وجود شك كبير بأن هنـاك رشـوة قـد             .القضية إلى أن شارون يبدو على األرجح أنه تلقى رشوة         
وأوضـح   .قدمت إلى شارون حيث ال يوجد سبب آخر معقول يفسر تحويل كل هذه االموال إلى عائلة شارون                

ورفض االدعـاءات التـي      .أن االسباب التي تذرع بها شارون لتفسير تحويل هذه االموال واهية وغير كافية            
ساقتها وزارة العدل ونشرت االسبوع الماضي في الصحيفة االسرائيلية بان مكتب المدعي العام ال يتعاون فـي                 

وامتنعت وزارة العدل االسرائيلة عن      .التحقيقات وهو ما يفسر السبب في عدم اجراء التحقيقات داخل اسرائيل          
  .نافية في الوقت ذاته أنها تلقت نتائج هذا التحقيق.. التعليق على هذه الشكوك

 17/9/2005السياسة الكويتية 
  
  نتخابات التمهيدية لحزب العمل موعد اإل من تشرين الثاني تاسعال

دية للحزب ستجري في التاسـع مـن تـشرين          أعلن السكرتير العام لحزب العمل، كابل، أن اإلنتخابات التمهي        
ونقلت مصادر إسرائيلية أن تعيين الموعد جاء بعد أن صادق أعضاء مركز العمل              .نوفمبر من هذا العام   /الثاني

كما جاء أن سـيتنافس علـى        .هذا األسبوع بأغلبية كبيرة وبدعم جميع المرشحين على قائمة الناخبين المعدلة          
  .يرتس وبن إليعيزر وفيلنائيرئاسة الحزب كل من بيرس وب

  16/9/2005 48عرب 
  

   نتنياهو ليس في صالح الفلسطينيين   -صراع شارون
 الحزبية إعصاراً لم يسبق له مثيل داخل الليكود، قد يفقده الحكم، بـل إنهـا حـرب                  -تشهد الساحة اإلسرائيلية  

ردة، فهـذا الـصراع القـديم       ظاهرها ايديولوجي، وباطنها شخصي، فشارون في ورطة، واحتماالت عزله وا         
المتجدد بين شارون ونتنياهو هدفه إقصاء شارون عن الحكم، وحلول نتنياهو مكانـه، ومـع أن أغلبيـة بـين           
االسرائيليين أيدت خطة شارون لالنسحاب، اال أن هناك أغلبية داخل أعضاء الليكود، تعارض هذه الخطة، مما                

النادرة لالنقضاض على شارون في محاولة لعزلـه عـن زعامـة            أتاح لنتنياهو استغالل هذه الفرصة الذهبية       
   . في المرحلة الثانية، من رئاسة الحكومةهالحزب وعزل

إعالن نتنياهو رسمياً عن ترشيح نفسه لرئاسة الحزب، اعتبرت كإعالن حرب سافرة علـى شـارون وهـذه                  
بين الرجلين، والتي ستؤدي إلى انـشقاق   الخالفات بين الرجلين، وعاصفة التصريحات الكالمية الحادة المتبادلة         

في الليكود ، وانشغال الحلبة السياسية اإلسرائيلية في هذه الخالفات، بدالً من إيجاد أجواء تفاوضـية إيجابيـة                  
للعملية السلمية، خطيرة وليست في صالح الفلسطينيين، ألن التطرف والمزايدات والصراع على الحكـم هـي                

 فظاهر الصراع هو تنفيذ شارون خطة االنفصال، لكنه         .ل الفوز بأصوات الناخبين   عنوان هذه الخالفات من أج    
في جوهره يتمحور حول من هو األقدر على ابتالع األراضي الفلسطينية، وتكريس االحتالل، فهـذا الـصراع         

 عملية  ليس في صالح القضية الفلسطينية، ألن الزعامات اإلسرائيلية منشغلة بالصراع على المناصب بعيدا عن             
 .السالم
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  17/9/2005االتحاد االماراتية 
  

  الجيش اإلسرائيلي يستعد إلجراء تغييرات تنظيمية
قالت مصادر إسرائيلية أن الجيش اإلسرائيلي يسارع من التحضيرات لتطبيق خطة إعادة تنظيم صـفوفه مـن                 

ئة األركـان العامـة للجـيش       ومن المقرر أن تبدأ هي     .جديد، بعد اإلنتهاء من تنفيذ خطة فك اإلرتباط في غزة         
األسبوع القادم بمناقشة توصيات عدة لجان قام حالوتس، بتعيينها من أجل إجراء تغييرات تنظيمية في صفوف                

ويتضح أن التوجه األساسي هو تقوية قيادة القوات البرية على حساب قيادات المناطق وإجراء تغييرات                .الجيش
وجـاء أن   .عامة لألركان، وقد تم اإلتفاق على بعض هذه التغييـرات في توزيع الصالحيات بين شعب الهيئة ال     

كما تجري دراسة فكرة تعيين جنرال إضافي في القوات البرية سيكون           . قيادة القوات البرية سيرئسها، غينيتس    
تحت إمرة غينيتس، وفي الوقت نفسه إلغاء منصب ضباط الجيش الرئيسيين مثل المشاة والمظليين والمدرعات               

  .مدفعية والهندسة، لصالح القيادات في مراكز اإلرشاد والتدريبوال
وفي مراحل متأخرة سيناقش الجيش خطوات أخرى مثل إقامة قيادة إستراتيجية هدفها مواجهة التهديدات مـن                

  !قبل دول بعيدة عن إسرائيل مثل إيران
 الفلـسطينيين، منطقتـي الجنـوب       كما ستتم دراسة توحيد قيادتي مناطق والتي تعمل غالباً في المواجهات مع           

  !والمركز
كما جاء أنه تجري دراسـة إقامـة         !وبحسب المصادر فإن الهدف هو مواجهة التحديات في المعارك العصرية         

  . قيادة جديدة للوحدات الخاصة في الجيش مثل شلداغ وماجالن واغوز ودوفدوفان وغيرها
  17/9/2005 48عرب 

  
  ن المتدينين في الضفة   نسبة ارتفاع عدد المستوطني % 25

كشف تقرير لوزارة الداخلية االسرائيلية ان عدد المستوطنين الجدد، الذين استوطنوا في الضفة الغربيـة فـي                 
 مستوطن، وهذا من دون االستيطان في القدس،        12700يوليو، بلغ   /  األخيرة، حتى نهاية تموز    12االشهر الـ   

مستوطنات المتدينين االصوليين، مثل بيتار عيليت وموديعين عيليت    وكان أكبر ارتفاع في عدد المستوطنين في        
 الـف مـستوطن، وتقـول       250حـوالي    وبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية حتى نهاية تموز        ... وإلعاد

) الحريـديم (المعطيات ان أكبر ازدياد في عدد المستوطنين شهدته مستوطنات األصوليين اليهود المتشددين دينيا            
 مستوطنات ضاعفت عدد المستوطنين فيها، كما ان المستوطنات التي تأوي العصابات اليهودية االرهابية              وهناك

ومن الملفت للنظر في معطيات وزارة الداخلية االسـرائيلية هـو ان            . اشهدت ازديادا في عدد المستوطنين فيه     
تى باتت نسبتهم من بين المـستوطنين       عدد المستوطنين من الحريديم ارتفع في السنوات األخيرة بوتائر عالية ح          

   . في المئة25حوالي 
  17/9/2005االتحاد االماراتية 

  
 
  الكيان حاالت إنتحار في 8

 حاالت  8 حالة وفاة غير طبيعية في إسرائيل في األسبوع األخير، من بينها             35وقعت  :  وياسر العقبي  48عرب
 حـاالت شـنق     4وكان بضمنها   . ضاع إقتصادية سيئة  وجاء أن حاالت اإلنتحار وقعت أساساً نتيجة أو        !إنتحار

 حاالت إنتحار بواسطة إطالق النار أحدها أحد جنود اإلحتالل في منطقة الخليـل،              3أحدها في معتقل ديمونا، و    
  .وحالة إنتحار واحدة نتيجة القفز من مكان مرتفع
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  16/9/2005 48عرب 
  

  خمس عائالت يهودية تستولي على بيت عربي 
  . أن خمس عائالت إسرائيلية انتقلت للعيش في بيت عربي اشتراه مستوطنون في الخليلذكرت هآرتس 

كوريث اليهـود   وذكرت أن ما يسمى بـ لجنة يهود الخليل حصلت على توكيل من جسم يهودي متعارف عليه                 
م الثلث من   ويزعمون ان بحوزته   .، يمنحهم السيطرة على العقارات اليهودية في الخليل       الذين يعيشون في الخليل   

وذكرت ان منظمات اليسار اإلسرائيلي     .  وينوون تخليص الثلثين اآلخرين    1929ممتكات اليهود التي خربت عام    
وقالت اوريت ستروك، الناطقة بلسان لجنة       .يضعون يهود الخليل كهدف لهجومهم اآلتي حتى طردهم من البيت         

سرائيلية لمدينة الخليل مع نشاطات المـستوطنين،       اي محاولة لربط موجة الهجرة من المنطقة اال       : يهود الخليل 
وأكدت على ضرورة تعزيز االستيطان داخل الخليل كرد علـى مثـل هـذه              . هي محاولة ذات مستوى متدنٍ    

  .المحاوالت
ووزعـت  . هذا وتنوي منظيمات عالمية مساندة للفلسطينيين التصدي للمارسات ضد سكان الخليل الفلسطينيين           

 نحن ال نؤمن بالمتبع بمراقبة او الشهادة علـى العنـف والهـدم ومطـاردة                :ا وضحت فيه  هذه المنظمات بيانً  
الفلسطينيين على يد الجيش اإلسرائيلي بانه سيجلب استراتيجية ناجعة وفعالة لتغيير شروط حياة الفلسطينيين، ال               

 :الجنـود وأضـافت   بل سيكون العمل على المشروع عملًيا ضمن التدخل ايًضا في ممارسات المستوطنين او              
  .المتطوعون سيتصدون جسدًيا في حال تعرض الفلسطينيين لهجوم

  17/9/2005 48عرب 
  

  خسائر القطاع الزراعي جراء ممارسات االحتالل
اعلنت وزارة الزراعة امس، ان خسائر القطاع الزراعي المباشرة نتيجة ممارسات قوات االحتالل في مختلف               

 وحتى نهاية آب من العـام       2000ون دوالر، خالل الفترة من نهاية ايلول         ملي 344,63محافظات الوطن بلغت    
واكدت الوزارة في تقرير لها حول خسائر القطاع الزراعي في السنوات الماضـية علـى اسـتمرار                  .الجاري

االنتهاكات االسرائيلية في استهداف القطاع الزراعي والمواطنين المزارعين، وتجريفها وتـدميرها لالشـجار             
  . مزارعا جراء سياسات االحتالل16177دفيئات والمزارع ومزارع الخضار مشيرة الى تضرر وال

  16/9/2005الحياة الجديدة 
  

  السلطة اعدت مشاريع العادة تأهيل المناطق المحررة 
إن مجلس الوزراء أقر بالمسودة األولى مخططاً الستكمال        : محمد اشتية . وزير األشغال العامة واإلسكان د    أكد  
 اشتية، أن إسـرائيل     وقال.مشاريع سياحية وزراعية، وإسكان   : ذه األراضي، ويتضمن ثالثة استخدامات هي     ه

تركت في قطاع غزة حجماً هائالً من الدمار شمل المباني والبنية التحتية، وتركت فقـط المنطقـة الـصناعية                   
إن التكلفة عادة ما تـرتبط   : اشتية.ل د وحول تكلفة هذه المشاريع، والجهات الممولة لها، قا        .والدفيئات الزراعية 

بنوع المشروع، وهذه المشاريع سواء كانت للقطاع الخاص أو العام، ستمول بشكل أساسي من مانحين وجهات                
وأضاف أنه ال يمكن الحـديث عـن أرقـام           .مانحة دولية، إضافة إلى مشاريع سيقوم بتنفيذها القطاع الخاص        

 مليار دوالر، مشيرا الى ان      1,5يني من حيث المبدأ يحتاج هذا العام إلى         محددة، ولكن إنعاش االقتصاد الفلسط    
هناك حديثا واستفسارات من العديد من المستثمرين عربا وأجانب وفلسطينيين، وكلهم يبحثـون عـن فـرص                 

  .استثمارية في قطاع غزة في المجاالت الصناعية والسياحية والزراعية
  17/9/2005الحياة الجديدة 
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  موجودات فروع البنوك االردنية في فلسطين ارتفاع 

 مليار دينار مع نهايـة      2.7 ارتفعت موجودات فروع البنوك االردنية العاملة في فلسطين الى           : ينال البرماوي 
وبلـغ اجمـالي التـسهيالت       . مليار دينار مع نهاية ذات الشهر من العام الماضـي            2.4تموز الماضي مقابل    

 مليون دينار بينما بلغت     803.9ذه الفروع الى مختلف االنشطة االقتصادية في فلسطين         االئتمانية التي قدمتها ه   
 مليون دينار حيث ساهت التسهيالت في خدمة االقتصاد الفلسطيني الذي يعـاني             568.2 2004مع نهايةتموز   

  .من ظروف قاسية تحت وطأة االحتالل 
  17/9/2005 الدستور

  
   من البرامج التربوية التربية والتعليم تشرع بتنفيذ عدد

شرعت وزارة التربية والتعليم بتنفيذ برنامج الصحة المدرسية بالتعـاون مـع وزارة الـصحة،                 :محمد البابا 
وبرنامج تعليم الجرحى القاضي بإرسال معلمين لمتابعتهم في المنازل وتنفيذ مشروع مبادرة التعليم اإللكترونية              

   .في المدارس بهدف حوسبة المناهج
  17/9/2005يام الفلسطينية األ

  
  إسرائيل دمرت وسرقت العديد من اآلثار قبل انسحابها 

معين صادق، مدير بوزارة السياحة النقاب عن قيام االحتالل بتدمير وتجريف العديد            . كشف د   :عيسى سعد اهللا  
إلـى العـصر   من الـمواقع األثرية قبل انسحابها من أبرزها موقع أثري من أرضيات من الفسيفـساء يعـود              

، مشيراً إلى أنه كان قائماً في الـمنطقة الواقعة بين شاطئ مدينة دير البلح وشاطئ مجمـع          586البيزنطي عام   
وقال صادق إن قوات االحتالل جرفت العديد من الـمواقع األثرية بالرغم من الجهد الكبير الذي                .غوش قطيف 

، مشيراً إلى أن كبر     2000 انتفاضة األقصى أواخر العام      بذلته وزارة السياحة واآلثار للكشف عنها قبل اندالع       
وأوضح أن الـمعلومات ال تزال مجهولـة وغيـر متـوفرة بالنـسبة              .حجم الدمار الذي لحق بهذه الـمواقع     

 ميالدي، ويقع في مستوطنة حـف       450 والعام   444لـمصير موقع بيزنطي مهم يعود إلى الفترة ما بين العام           
ئم بأسماء القطع األثرية التي نقلها وسرقها اإلسرائيليون إلى مناطقهم، مضيفاً أنـه تـم               وأكد وجود قوا  . هشكما

  .رصدها ومعرفتها من خالل نشراتهم وأشخاص متخصصين وعمال شاركوا في هذه الحفريات
  17/9/2005األيام الفلسطينية 

  
    المنددة بطروحات حراس األرز المواقفتوالي
حراس االرز، والتي رأت فيه ما يهدد هوية  ردود الفعل الشاجبة لبيان توالت أنه 17/9/2005 السفير  نشرت

 استنكر حيث.الوطن والسلم واالمن الداخليين وينذر بفتنة، ولكنها أكدت في الوقت ذاته ان ال عودة الى الوراء
ة وتفصيال، عضو اللقاء الديموقراطي النائب فؤاد السعد ما ورد في بيان حراس االرز، رافضا مضمونه جمل

بشدة بما جاء في الشيخ فيصل مولوي ندد و .وأدان المواقف العنصرية التي يطلقها البعض ضد الفلسطينيين
طروحات حراس االرز واصفا هذه الطروحات بالكالم المجنون الذي ينتمي مطلقوه الى العصور الوسطى 

  .1559 للتدخل االميركي في لبنان عبر القرار وقال ان النية منه اعادة الفتنة الداخلية لمصلحة اسرائيل تمهيدا
اتحاد الرابطات اللبنانية المسيحية ندد  ببيان تنظيم حراس االرز  أن 17/9/2005 النهار اللبنانية وذكرت

معتبرا انه يخالف االرشاد الرسولي التي تؤكد الحرص على التضامن مع العالم العربي والمصير الواحد بين 
ودعا اصحاب البيان الى التخلي عن المواقف المؤذية المعلنة تجاه الشعب الفلسطيني .نالمسيحيين والمسلمي
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والرافضة انتماء لبنان العربي المكرس في الدستور علما انها تعود بلبنان الى اجواء التشنج واستثارة النعرات 
  . والفتن

ضي مختار سعد ختم تحقيقاته مع المحامي العام التمييزي القا أن 17/9/2005 المستقبل اللبنانية وأضاف
الموقوفين الثالثة الصحافي حبيب يونس، المحامي ناجي عودة وجوزف الخوري طوق في قضية إثارة الفتنة 
والتحريض على خلفية توقيعهم على بيان صادر عن حزب حراس األرز على أن يحيلهم اليوم على النيابة 

  .اتخاذ القرار بشأن إصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهمالعامة االستئنافية في بيروت لالدعاء عليهم و
وقد أعاد سعد أمس للمرة الثالثة استجواب الموقوفين في حضور وكالئهم، كما تبلغ قرار نقابة المحامين برفع 
الحصانة عن المحامي عودة لكون الجرم المالحق به غير ناشئ عن ممارسته المهنة وجرى استجوابه في 

  . بة المحامي نبيل طوبيا، كما استمع الى افادات ثالثة شهود وقرر تركهم حضور ممثل النقا
  

  كتب تعتدي على الذات اإللهية وتزيل فلسطين من الخريطة  : االمارات
وضعت وزارة التربية والتعليم يدها على مجموعة من الكتب الدراسية التي دخلت إلى الدولة بمعرفة مدارس 

ها وجوهرها يمس الذات اإللهية وثوابت العقيدة والدين والتقاليد المتعارف عليها خاصة، بعد أن تبين أن مضمون
داخل المجتمع اإلماراتي وبعد ثبوت تهكمها  على شخصيات عربية وتشويهها للتاريخ العربي واإلسالمي، 

تشير إلى واحتوائها على صور منافية للتقاليد والقيم، وشمولها عبارات تروج للكيان اإلسرائيلي وخرائط 
إسرائيل دون ذكر لفلسطين، وامتد األمر إلى مغالطات تاريخية فادحة تقدم اليهود في صورة الشعب المضطهد 

  .والمقهور خالل مراحل تاريخية مختلفة
17/9/2005الخليج اإلماراتية   

 
  روسيا تعلق خطة المداد الفلسطينيين بناقالت جند مدرعة

 ناقلة جند 50 ان روسيا علقت خطة لمنح الفلسطينيين  امساسيةقالت مصادر دبلوم: موسكو ـ رويترز
مدرعة بعدما ابلغ وسطاء السالم في الشرق االوسط موسكو بان ذلك يمكن ان يضر بجهود ارساء االستقرار 

وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه ان روسيا ال يزال بامكانها المضي قدما في خطة . في المنطقة
وربط دبلوماسي آخر التأجيل المحتمل بالفوضي الحالية في .  الفلسطينيين بطائرتي نقل هليكوبترمنفصلة لتزويد

  . قطاع غزة في اعقاب االنسحاب االسرائيلي منه
17/9/2005القدس العربي   

 
  تبرئة األسد من دم الحريري دمشق تعترف بإسرائيل مقابل

صف شوكت الى باريس قبل يومين في ˆالعسكرية اأرسل صهره ورئيس استخباراته , األسدأن  مصادر قالت
حامال معه صفقة كبيرة قيل انه اذا قبلت بها فرنسا وأميركا فان شبهة التورط , محاولة لطرق الباب الفرنسي

, وفي مجال مباشرة النشاطات واالتصاالت .واالتهام ستنزاح عن ظهر بشار األسد في قضية مقتل الحريري
ثم بعد ذلك انتقل الى االجتماع برئيس االستخبارات ,  مع مسؤول في مكتب شيراكقام آصف شوكت باالجتماع

وكشفت المصادر عن تفاصيل الصفقة السورية التي وضعها آصف شوكت أمام المسؤول األمني  .الفرنسية
  :هي التالية, وعما تضمنته من تعهدات, الفرنسي

  .راقية لضبط حركة التسلل والعبورالع- ألف جندي على طول الحدود السورية 100-50 نشر -1
  . تتعهد سورية التوقف عن ادخال مقاتلين سوريين وعرب الى األراضي العراقية-2
  . منع دخول أي مقاتلين عرب ومسلمين الى أراضيها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية وعدم استقبالهم-3
  . المساعدة على ضبط األمن على الحدود مع العراق-4
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  .حب جميع من تبقى من رجال المخابرات السريين من االراضي اللبنانية س-5
  . تجنيس كل الالجئين الفلسطينيين المقيمين على األراضي السورية-6
  . االعتراف بإسرائيل وإقامة عالقة ديبلوماسية كاملة معها-7
 إسرائيلياً وسورياً وتشرف وجعلها منطقة منزوعة السالح,  التنازل عن المطالبة بهضبة الجوالن المحتلة-8

  .عليها األمم المتحدة
  . تسليم جميع اإلرهابيين المعتقلين في السجون السورية الى دولهم-9

  . تسليم جميع الضباط الموضوعة أسماؤهم على الئحة ميليس-10
   .ري تنفيذ كل ما سبق ذكره أعاله مقابل عدم زج اسم بشار األسد وشقيقه ماهر في قضية مقتل الحري-11

وأفادت المصادر ان رئيس االستخبارات الفرنسية تسلم العرض ولم يعد آصف شوكت بشيء قبل إجراء 
  .الدراسات واالتصاالت الالزمة مع األطراف الدولية المعنية

17/9/2005السياسة الكويتية   
 

  رايس وبلير وكلينتون يدعون إلى االستثمار في غزة  
 رايس خالل مناقشة غير رسمية لدى افتتاح قمة نظمها كلينتون هقالت ما 17/9/2005الخليج اإلماراتية  نشرت

حول التحديات العالمية الكبرى ثمة كثير من الفقر واليأس في غزة، لكن ثمة أمالً جديداً بفضل االنسحاب 
ستثمار اإلسرائيلي، وأشادت رايس ب حيوية الفلسطينيين و الروح المؤسسية لديهم، داعية المستثمرين إلى اال

ودعا توني بلير إلى البدء في االستثمار، أما . هناك، موضحة أن ذلك يشمل القطاع الخاص والحكومات
كلينتون فاقترح إنشاء تأمين ضد اإلرهاب لتشجيع القطاع الخاص على خوض غمار االستثمار في هذه المنطقة 

  ب.ف.أ. المضطربة
 شارك  كما وة شارك في قمة مبادرة كلينتون الدوليةناصر القد.  دأن 17/9/2005 الحياة الجديدة وذكرت

فيها جيمس ولفنسون وشمعون بيريس، تحدث القدوة عن األوضاع الحالية وأخر المستجدات السياسية وقام 
بتوضيح األوليات الفلسطينية المتمثلة بضرورة العمل على حل القضايا العالقة وضرورة قيام الطرف 

كما تحدث القدوة عن التحرك الفلسطيني المستقبلي لما بعد االنسحاب  .شرم الشيخاإلسرائيلي بتنفيذ تفاهمات 
اإلسرائيلي من غزة وشدد على انه ال يمكن أن يكون هناك نجاحات حقيقية في غزة دون أن يكون هناك ربط 

  .اقتصادي وسياسي مباشر مع الضفة
  

 تشافيز يطالب بنقل األمم المتحدة إلى القدس 
خير من اجتماعات القمة العالمية أمس، سلسلة من الهجمات على الواليات المتحدة، كان أبرزها شهد اليوم األ

من الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز الذي وصفها بأنها إرهابية داعيا إلى نقل مقر األمم المتحدة من نيويورك 
  )رويترز، ا ف ب، ا ب (.يدةإلى مدينة ال تقع تحت سيادة أي دولة، مثل القدس المحتلة، وبادرة عربية جد

17/9/2005السفير    
  

  صنعاء تنفي اجتماع برلمانيين يمنيين وإسرائيليين
نفت مصادر حكومية في العاصمة اليمنية المعلومات التي نشرتها وسائل إعالم : صنعاء ـ صادق عبدو

يورك على هامش أعمال إسرائيلية عن لقاء جمع برلمانيين يمنيين بعضوين من الكنيست اإلسرائيلية في نيو
   .المصادر أن اليمن ال تتعامل مع الكيان الصهيوني تحت أي صيغة وأوضحت. منظمة األمم المتحدة

17/9/2005المستقبل اللبنانية   
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   مليون دوالر اضافي للسلطة 5،20كندا تدفع 

 5،24ضافية قيمتها  اعلن رئيس الوزراء الكندي بول مارتن امس ان كندا ستقدم مبالغ ا-ب .ف. ا-اوتاوا 
مليون دوالر كندي الى السلطة الوطنية لمساعدتها على تحسين ظروف حياة الناس بعد االنسحاب االسرائيلي 

وقال مارتن على هامش قمة االمم المتحدة، كما جاء في بيان صدر في اوتاوا، لدينا اآلن . من قطاع غزة
ر ازدهار وسالم دائمين، من خالل اقامة شراكة مع فرصة فريدة من نوعها لمساعدة الفلسطينيين على توفي

  .السلطة الفلسطينية لمساعدتها على بناء مجتمع افضل ويتمتع بمزيد من االمن واالستقرار
17/9/2005الحياة الجديدة   

 
  اإلباحية في الدولة اليهودية 

  عبد الوهاب المسيري    . د
خطأ تصنيفي جعل من الصعب علينا رصد ما يدور داخل          تصنيف الدولة الصهيونية على أنها دولة يهودية هو         

فالدولة الصهيونية رغم كل ديباجاتها اليهودية هي دولـة اسـتعمارية اسـتيطانية             . هذه الدولة والتنبؤ بسلوكها   
إحاللية تؤمن بموازين القوى وبأن القوة هي المعيار الوحيد واآللية الوحيدة لحسم الخالفات فهي تنتمـي لهـذا                  

  .  الدول العلمانية التي تشكل الداروينية االجتماعية مرجعيتها النهائيةالنمط من
والدولـة  . ولكن غياب أية معايير أخالقية أو إنسانية أو دينية يسبب انتشار النسبية األخالقية واختالط المعايير              

والمجتمع الصهيوني  . واختالط المعايير يتضح في قضية مثل اإلباحية      . الصهيونية ال تشكل أي استثناء للقاعدة     
ومثـل هـذه    . مجتمع متسيب من الناحية األخالقية ويعود هذا بغير شك إلى أنه مجتمع مستوطنين مهـاجرين              

ولعـل اعتمـاد المجتمـع      . المجتمعات تتسم بالتفكك والتسيب الخلقي ألسباب كثيرة ليس هنا مجال حـصرها           
ثم كان للسياسات االقتصادية التي تبناهـا       . لتسيباإلسرائيلي على السياحة ساهم هو اآلخر في زيادة التفكك وا         

 كما يقول أمنون    –مهما كان السبب فالمحصلة النهائية هي أن المجتمع اإلسرائيلي        . الليكود في أوائل الثمانينيات   
 أصبح من أكثر المجتمعات انحالال في العالم، وال يوجد أي نوع            -روبنشتاين في كتابه العودة للحلم الصهيوني     

  . اع االنحرافات الجنسية إال ويمارس فيهمن أنو
وبالفعل أصبحت تل أبيب مدينة تشبه أمستردام من بعض الوجوه، في انتشار المخدرات فيها والشذوذ الجنسي،                

في الماضي كان هناك تقسيم للعمل، تل أبيـب         : وكما اشتكى أحد الحاخامات   . وتقام كل عام فيها مسيرة الشذاذ     
أما اآلن فقد اختلط الحابل بالنابل، ولم يعد هناك فارق بين           . ن، والقدس عاصمة المتدينين   كانت عاصمة العلمانيي  

فمحالت المجالت اإلباحية واألشياء الجنسية توجد اآلن في كل مكان في القدس وعلى مقربـة               . األولى والثانية 
عة عبرية من مجلته، فرحبت     وكان أحد ناشري المجالت اإلباحية األميركية يريد أن ينشر طب         . من حائط المبكى  

به المؤسسة العلمانية، واصطحبوه إلى حائط المبكى، حيث التقطت له بعض الصور، وكأن حائط المبكى مجرد                
  .مكان تذكاري أو حتى صالة ديسكو

إن سيادة النسبية األخالقية وغياب المعايير يجعل من الصعب على المرء أن يقرر ما هو الـصالح ومـا هـو                  
 هو اإلنساني وما هو الشاذ غير اإلنساني، وما هو الفعل العادل وما هو الفعل الظالم، هذا الوضـع                   الطالح، وما 

  .يصب تماما في ظاهرة الشذوذ الجنسي
البد أن نشير إلى أن قبول الشذوذ الجنسي بشكل متزايد وتطبيعه إحدى سمات المجتمعات العلمانية المتقدمـة،                 

وإذا كان هناك وجود ملحـوظ      .  المعرفي والمطلقية األخالقية وغياب المركز     كما أنه نتيجة حتمية لغياب اليقين     
لليهود في الحركات الداعية لتطبيع الشذوذ الجنسي، فهذا أمر نابع من أن أعضاء األقليات وخصوصاً أولئـك                 

ديدة سـواء   الذين يتحولون إلى جماعات وظيفية لديهم استعداد أكبر من استعداد أعضاء األغلبية الرتياد آفاق ج              
ومهما يكن األمر، فإن حركة الشذوذ الجنـسي فـي العـالم            . في عالم االستثمار أو في عالم األفكار والسلوك       
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الغربي حقَّقت تقـدماً ملحوظاً حتى أن قـوانين معـظم بالد أوروبا قد تغيرت، فهي تسمح بالعالقات الجنسية                
ونه، وبدأت تَصدر تشريعات تعترف بعالقة الشواذ جنـسياً         الشاذة الخاصة بين بالغين يدركون ما يفعلونه ويقبل       

كزواج شرعي يعطي لطرفيه حقوق المتزوجين كافة كما أن كثيراً من الكنائس أصبحت تقبل العالقـة الـشاذة                  
وقد بدأت المؤسسات الدينية اليهودية تلحق بالركب، فاليهودية اإلصالحية والمحافظة ال تُحرمـان اآلن              . جنسياً
وكما . وقد ُأسست أيضاً معابد يهودية للشواذ جنسياً، ورسم حاخامات شواذ جنسياً من الجنسين            . ذ الجنسي الشذو

جاء في إحدى الدراسات، فإن المعابد اليهودية الخاصة بالشواذ جنسياً تكافح من أجل الحـصول علـى الفهـم                   
وتقاليد اليهودية الحاخامية التي اسـتبعدتهم      والقبول من بيت إسرائيل رغم أنف التحريمات الواردة في التوراة           

وهذا دليل آخر على أن الجماعات اليهودية هي، في نهاية األمر، ثمـرة التغيـرات               . من الحياة الدينية للجماعة   
الحضارية واالجتماعية التي تقع للمجتمعات التي يعيشون في كنفها، ومن السخف بمكان التحدث هنا عن تاريخ                

  . ن مسؤولية اليهود عن الشريهودي مستقل أو ع
ومع هذا، كانـت الـسلطات التنفيذيـة الـصهيونية تنظـر            . والقانون العثماني يحرم العالقات الجنسية الشاذة     

وفي عـام  . للممارسات الشاذة بكثير من التسامح، ولذا لم يقدم أحد قط للمحاكمة بتهمة الممارسة الجنسية الشاذة    
وتوجد في إسرائيل جماعـة     .  بإلغاء القانون الذي يجرم العالقات الجنسية الشاذة       ، أصدر الكنيست قانوناً   1988

، ظهرت مجالت للشواذ جنسياً     1988وبعد عام   . 1975تُسمى جماعة الدفاع عن الحقوق الشخصية ُأسست عام         
الدولي الثالث للـشواذ    ، عقد في تل أبيب المؤتمر       1991وفي يونيو   . في إسرائيل باللغتين العبرية واإلنجليزية    

  واهللا أعلم. جنسياً من الذكور واإلناث والمخنثين
  17/9/2005االتحاد االماراتية 

 
  !! شارون يتبختر في نيويورك

  ياسر الزعاترة 
بحسب يديعوت أحرونوت، فقد عاش شارون يوم األربعاء الماضي أحد أسعد أيامه بعـد أن نـال االعتـراف                   

ويلة، ليس كرئيس حكومة وإنما كسياسي ذي رؤية دولية، مضيفة أن العشرات من             الدولي الذي تمناه لسنوات ط    
. زعماء الدول الذين حضروا إلى نيويورك قد انتظروا على الدور لمصافحته وتهنئته على االنفصال عن غـزة     

 أراد ، وإنما بسبب إدراك الجميع لحقيقـة أن مـن  ن ذلك لم يحدث فقط بسبب االنفصال   ما لم تقله يديعوت هو أ     
 شارون بحسب مـا     رجل السالم الدخول إلى قلب واشنطن فعليه المرور بالمحطة اإلسرائيلية ونيل الرضا من            

صـحيح أن   . وصفه بوش للمرة الثانية بعد أن كرمه بأن جعله أول زعيم دولة في العالم يقابله في نيويـورك                 
الثابت أيضاً أن خطاب الرجل لـم يحتـرم         الدبلوماسية اإلسرائيلية قد باعت على العالم ما جرى في غزة لكن            

الحد األدنى من مقررات الشرعية الدولية ومؤسساتها، ففي حين يعلم الجميع أن قراراً دولياً واضحاً وصـارماً                 
قدر صدر من محكومة الهاي بشأن الجدار إال أن شارون لم يتردد في االستخفاف بالحاضرين عبـر إعـالن                   

وال تسأل بعد ذلك عـن رفـض        . إلى جانب التأكيد على موقفه بشأن القدس      اإلصرار على المضي في بنائه،      
شارون إذن لم يكن يبيـع علـى العـالم          . االنسحاب من المعبر الحدودي لغزة ورفض تشغيل المطار والميناء        

تنازالت مؤلمة، بقدر ما كان يمعن في استغالل محطة حرجة في ميزان القوى الدولي، وحيث يميل الكثيـرون                
دم استفزاز واشنطن أو حشرها في الزاوية وهي تعاني نزيفاً صعباً في العراق وأفغانستان على يد قـوًى                 إلى ع 

رايكالية تصعب السيطرة عليها، إلى جانب نزيف آخر نتج عن إعصار كاترينا، ما يعني أن ما باعه البلدوزر                   
اعاً لن يلبث أن يفقـد بريقـه حالمـا          على العالم وقبض ثمنه ترحيباً واسعاً وموجة تطبيع وهرولة ستتصاعد تب          

أمـا  . يستعيد ميزان القوى شيئاً من توازنه خالل المرحلة المقبلة تبعاً لتجذر حالة الفشل في أفغانستان والعراق               
ما قاله شارون بشأن العالقة مع الفلسطينيين فلم يتجاوز ما ردده طوال الشهور الماضية، وهو أن شـيئاً لـن                    

ل وفاء السلطة بالتزاماتها المتعلقة بتفكيك البنية التحتية لإلرهاب، والمنصوص عليهـا            يحدث بعد االنسحاب قب   
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في خريطة الطريق، وهو خطاب أيده بوش ولم يعارضه األوروبيون، فيما هو بالغ الصعوبة بالنسبة للـسلطة                 
 تعلن ذلك، فيما ال تجد      التي أدركت خطأها في قبول مبدأ إبقاء المعبر الحدودي رهينة بيد اإلسرائيليين، وإن لم             

فيما يصرح به شارون وما يفعله أيضاً ما يمكن أن يساعدها على تنفيذ االستحقاق المتعلق بـسالح المقاومـة،                   
ما يمكن أن تفعله السلطة خالل المرحلة المقبلـة هـو ترتيـب أوراق              . فضالً عن تفكيك بناها التحتية األخرى     

 فتح، السيما الرموز الفاسدة في صفوفها، بالقرار الفلسطيني، ومن ثم        القطاع على نحو معقول بعيداً عن استئثار      
إدارة االنتخابات على نحو جيد تمهيداً لتوافق على شن حملة سياسية تفضح نوايا شارون، بل ممارساته علـى                  
األرض، مع انتفاضة سلمية في الضفة تترافق مع إصرار على رفض اعتبار غزة دولة مؤقتـة يتـسلى بهـا                    

طينيون ريثما يكون لدى شارون الوقت الكافي أو المزاج الضروري لمناقشة الخطوات التالية بـشأن مـا                 الفلس
  .سيضا إلى تلك الدولة من الضفة الغربية، أو مما سيتركه الجدار منها إذا شئنا الدقة

  17/9/2005 الدستور
  

  قراءة في خطاب شارون التوراتي
  برهوم جرايسي

لعامة لألمم المتحدة، قبل يوم واحد من الذكرى الثالثـة لمجـزرة صـبرا وشـاتيال          وقف شارون، امام الهيئة ا    
وألقى خطابا توراتيا مأله بالكثير من العبارات الدينية، ومزاعم ارتباط ابناء الديانة اليهودية بما يسمى                .الرهيبة

إنه جاء مـن    : كلمته بقوله ومع علمه ان العالم يراقبه وينتظر تصريحاته، فقد اختار ان يفتتح            . ارض اسرائيل 
يروشاليم عاصمة الشعب اليهودي منذ ثالثة آالف سنة، وعاصمة اسرائيل الى أبد اآلبدين، لتتبع ذلـك عـدة                  

  . فقرات يدعي فيها عالقة الشعب اليهودي بأرض اسرائيل، وانها ارض الميعاد لليهود
وال كان كذلك سوءا في حبكة الخطاب       ولم تكن مصادفة ان كرر شارون هذه العبارات عدة مرات في خطابه،             

  .من قبل معديه، إنما هو رسالة واضحة لما سيأتي
ال يعتبر شارون شخصا متدينا أو ملتزما بالشرائع اليهودية، لكنه يتشبث بهذه المعتقـدات الدينيـة، الهـداف                  

ستبني اسـرائيل   وهو يقول للعالم ان كل ارض اسرائيل هي حق للشعب اليهودي، وعلى هذا األساس،               . سياسة
كل ما سيأتي في اطار تقاسمها أرض اسرائيل مع الشعب اآلخر، وفق المصطلح الذي استخدمه شارون، بداية،                 

  .في ذلك الخطاب
إن : لقد اراد شارون، اوال، تثبيت هذه المقولة امام العالم، ليقول له وللشعب الفلسطيني، وكل من يقـف معـه                  

وهو يشدد على مصطلح التنازل وليس استحقاق االنسحاب،        . تنازل عنها اسرائيل ال تنسحب من األراضي، بل ت      
إن كل تنازل عن أي شبر أو جبل أو صخرة من أرض اسرائيل هو تنازل مـؤلم للـشعب                   : ويقول في خطابه  

بمعنى، انه إذا كان الخروج من غزة مؤلمـا جـدا،           . اليهودي، الذي ترتبط ذاكرته بكل قطعة من هذه األرض        
  !لوضع في حال الخروج من مملكة يهودا، وفق المعتقدات اليهودية، وهي الضفة الغربية؟فكيف سيكون ا

إن حق الشعب اليهودي بارض اسرائيل ال يعني تجاهل حق الشعب اآلخر على هذه األرض، بأن يقيم                 : ويقول
م عن كـل مـا      وهناك من تشبث بهذه المقولة بانقطاع تا      . دولته الحرة، فنحن ال نريد السيطرة على شعب آخر        

سبقها في نفس الخطاب، واعتبر هذه المقولة نقطة ضوء، ومؤشرا على موافقة شـارون علـى اقامـة دولـة                    
لكن ال يمكن التعامل مع هذه العبارة بانقطاع عما سبق في الخطاب، ومن دون النظر إلى مخططات                 . فلسطينية

  . جدار، وتوسيع لالستيطانالبناء حكومة االحتالل االسرائيلي التي تنفذها في الضفة الغربية، من 
لقد ربط شارون أي تقدم سياسي مزعوم من قبله بمحاربة ما يسمى بـاالرهاب، وهذا استمرار لنهج اسـرائيل             
منذ عشرات السنين، باختزالها القضية الفلسطينية بمجرد قضية ارهاب ال أكثر، وكل معالجة لهذه القضية على                

اب، وهو أمر خطير جدا؛ فنقطة البدء والنهاية في هذه القضية يجـب ان تكـون          الساحة الدولية تبدأ من هذا الب     
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االحتالل وانتهاءه، ألن كل ما يظهر على سطح األرض من مقاومة، مقبولة كانت أم مرفوضـة فـي بعـض                    
  .األحيان، سببها االحتالل، وبزوال االحتالل ستزول حتما، فهذه ارادة شعب ينشد الحرية

هذا المنبر العالمي وقد لوحظت عليه مالمح نشوة النصر، فمجرم الحرب الـذي كانـت               لقد وقف شارون على     
الغالبية الساحقة من دول العالم، وخاصة اوروبا، ترفض ان يتخطى حدودها، أصبح اليوم السلعة المطلوبة في                

  .اروقة حزبهوتمنى شارون ان يمضي اياما اكثر في هذه األروقة، وان ال يعود الى . اروقة االمم المتحدة
إن مطلب الساعة هو استثمار العالقات الدولية القائمة مع اسرائيل للضغط عليها لوقف اخطبوط االسـتيطان،                 

كما ان المطلوب من القيادة الفلسطينية هجوم اعالمي سياسي على الساحة         . وعدم مكافأتها بفتح ابواب جديدة لها     
 في الضفة الغربية، ووضع حد لحالة االنفراج التي يشعر بها           الدولية، للتركيز على ممارسات اسرائيل الحقيقية     

ولكن علينا ايضا النظر بموضوعية الى انه في الساحة الفلسطينية الداخلية هنـاك مـن يربـك                 . حكام اسرائيل 
ويحرج ويشغل القيادة الفلسطينية بفوضى داخلية، بقصد او من دون قصد، وهذا ملف فلسطيني داخلي ال يمكن                 

  .تجاهله
  17/9/2005 ةالغد األردني

  
 شلل الدبلوماسية الفلسطينية

  رأي القدس
 .عباس وفاروق القدوميمحمود تعيش الدبلوماسية الفلسطينية حالة من الشلل بسبب الخالفات المتفاقمة بين 

ومن المؤسف ان هذا الشلل يأتي في وقت حرج للغاية، فالقضية الفلسطينية تقف االن امام مفترق طرق 
فبعد  . الصعيدين العربي والعالميى دبلوماسية نشطة على تالحم جميع الصفوف، مثلما تحتاج الى الوتحتاج

 سفراء فلسطين يتصدون ىخالء كان من المفترض ان نرالاالنسحاب الملغوم، واالستغالل البشع لمسرحية ا
 .ة واتمام تهويد القدسلحمالت التضليل بشراسة ويفضحون اهداف شارون وابرزها تعزيز االستيطان في الضف
 انعقدت هذا العام في ,الجمعية العامة لالمم المتحدة التي تعتبر اهم منبر لطرح القضايا الدولية، وحشد االنصار

فقد غاب عنها عباس، مثلما غاب عنها القدومي، واالخطر . ظل تمثيل فلسطيني هو االضعف منذ خمسين عاما
عربية، وربما العالمية الوحيدة التي ال يوجد لها مندوب معتمد في من هذا وذاك ان فلسطين كانت الجهة ال

شارون استغل هذا الغياب ليسرح ويمرح دون حسيب او رقيب، واستطاع ان يحقق اختراقات  .المنظمة الدولية
سياسية ودبلوماسية عربية واجنبية، وان يوظف اعادة انتشار قواته في غزة من اجل تنظيف صورته، والتحول 

السلك الدبلوماسي  . رجل سالم مقبول وهو االرهابي المدان والمطارد من اكثر من محكمة في العالمىال
 توظيفهم السباب انسانية وتقديرا ىالفلسطيني كان سيئا في معظمه، يضم اناسا تجاوزوا سن المعاش، وجر

، ولذلك اصبحت عملية لدور بعضهم في الكفاح في صفوف الثورة الفلسطينية، الزمن تغير وادواته تغيرت
التغيير مطلبا اساسيا لضخ دماء جديدة شابة متعلمة تفهم لغة العصر وتتقن فنون الدبلوماسية، ولكن دون التخلي 

وهذا الوضع المتهالك كان من  . الكثيرون منهم دورهم في حدود المستطاعىعن الرواد االوائل الذين اد
 ارضية تغييره ووضع حد له، ولكن ما حدث هو ىت الفلسطينية علالمفترض ان يكون حافزا اللتقاء كل القيادا

. عباس والقدومي يسيء الي الشعب الفلسطيني وتاريخه ونضاالته وشهدائه واسراه الخالف بين .العكس تماما
القدومي هو أبو الدبلوماسية الفلسطينية دون منازع،  .ولذلك يجب ان يوضع له الحد فورا وباسرع وقت ممكن

دم قيادات حركة فتح واقدم اعضاء اللجنتين التنفيذية والمركزية، ولهذا يجب ان يكون له احترامه وهو اق
 التشاور معه في التعيينات الدبلوماسية فان هذا ى االتفاق في لقاء المصالحة علىواذا كان قد جر. وتقديره

 الكثير من المرونة ودون التنازل القدومي ايضا مطالب باستيعاب المتغيرات، وابداء .االتفاق يجب ان يحترم
منظمة التحرير تظل .عن الثوابت، فمصلحة فلسطين يجب ان تكون فوق كل االعتبارات الشخصية والنفسية

ولذلك فان محاوالت عباس وآخرين لتجاوز هذه المرجعية . هي المرجعية للسلطة وللفلسطينيين في الشتات
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 هذه المرجعية ىاشلة اضرت بالشعب الفلسطيني خروج عل اساس اتفاقات فىواستبدالها بسلطة قامت عل
  .وتفريط بالثوابت الفلسطينية

  17/9/2005القدس العربي 
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