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  27  :كاريكاتير
***  

  شارون يهدد بعرقلة االنتخابات الفلسطينية إذا شاركت حماس  
هدد شارون أمس بعدم الـسماح بـإجراء         :القدس المحتلة آمال شحادة    18/9/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  

سرائيل يمكن ان تعرقل التصويت     انتخابات فلسطينية بمشاركة حماس،  وقال لصحيفة نيويورك تايمز أمس إن إ           
ونقلت الصحيفة عن شارون    . في الضفة الغربية أثناء االنتخابات التشريعية إذا شارك فيها مرشحون من حماس           

ال أعتقـد انـه     .  سنبذل كل جهد ممكن لعدم مساعدة الفلسطينيين       :قوله لصحافيين في اجتماع عقد في نيويورك      
إن إسرائيل قد ال تزيل حـواجز       : ونقلت الصحيفة عن شارون قوله     .تنايمكنهم اجراء انتخابات من دون مساعد     

الطرق في الضفة لتجعل من الصعب على الفلسطينيين هنـاك اإلدالء بأصـواتهم إذا شـاركت حمـاس فـي                    
  .االنتخابات
 إن االحتالل سيتحمل العواقب والمسؤولية عن أي تدخل علـى االرض             من  أبو زهري  هقالما  الخليج  وأضافت  

وأضاف ان تقويض االنتخابات لن يضعف حماس بل على العكس سيؤدي إلـى تـصعيد                ويض االنتخابات، لتق
وقال إن تصريحات شارون هذه مرفوضة ليس فقط من قبل حماس بل من جميع أبناء                .المقاومة ضد االحتالل  

  .له التدخل فيهاوأضاف إنها تدخل سافر في الشؤون الداخلية الفلسطينية وانه ال يحق . الشعب الفلسطيني
 .جدد رفضه مشاركة حماس في االنتخابـات التـشريعية         شالومأن   18/9/2005 الجزيرة نت    وجاء في موقع  

 ال يمكن تصور أن حركة مثل حماس يمكنها المشاركة في االنتخابات بينما تـدعو إلـى تـدمير دولـة                     :وقال
 منظمة تدعو لزوال إسـرائيل ال يمكنهـا         وأكد أن اتفاقية أوسلو أشارت بالنص الصريح إلى أن أي          .إسرائيل

  .المشاركة في االنتخابات التي تنظمها السلطة الفلسطينية
وأبدت الحكومة األميركية ترددا في التدخل بشأن تهديدات إسرائيل حيث اعتبـر المتحـدث باسـم الخارجيـة        

ال إن خارطة الطريق تطالب     وق .األميركية شون ماكورماك أن هذه المسألة يجب أن يحلها الفلسطينيون أنفسهم          
 مشيرا إلى أن البيت األبيض سيعمل مع السلطة وحمـاس لحـل             ،السلطة الفلسطينية بتفكيك الشبكات اإلرهابية    

  . الخالفات المتعلقة باالنتخابات البرلمانية الفلسطينية القادمة
لفلسطينية لن تتلقَّ الـدعم     بيريس هدد بأن السلطة ا    أن   :غزة 18/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  وأضاف  

إن الفلسطينيين  : وقال في حديٍث إذاعي صباح اليوم األحد       .المادي إذا شاركت حماس في االنتخابات التشريعية      
سيخسرون أموال المساعدات التي عِرضت عليهم إذا شاركت حماس في االنتخابات التشريعية، مما سـيعرقل               

  .فاً أن دول العالم لن تدعم أي جهٍة فلسطينية تمارس ما أسماه اإلرهابعملية إقامة دولتهم المستقلة، مضي
 الزهار، أن أي انتخاباٍت تشريعية فلسطينية قادمة ستجري بدون مشاركة قـوى رئيـسية ال سـيما          .أكّد د فيما  

ركة حماس  وعقّب على تصريحات شارون التي يقول فيها إنّه لن يسمح بمشا           .حماس، لن تكون انتخاباٍت فاعلة    
إنّه من الواضح أن شارون يريد أن يدخل في معركٍة ضد حمـاس             : في االنتخابات التشريعية في الضفة، قائالً     

في موضوع االنتخابات بعد فشله في موضوع غزة واختار أن يتحدث في هذا الموضوع فـي وقـت انعقـاد                    
ر يلقى قبول وإجماع الدول المشاركة، ونحن نؤكّـد         الجمعية العمومية لألمم المتحدة ليعطي انطباعاً أن هذا األم        
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وأشار الزهار إلى أن حماس ستستخدم كّل الوسائل إلبطال مخطّطـات العـدو              .أن هذا األمر غير مقبول بتاتاً     
  .وسيختار الشعب الفلسطيني من يستطيع إدارة أموره في المرحلة القادمة

واعتبر حديث شارون بمثابة تدخٍّل سافر فـي      .ارونمن جهٍة أخرى استنكر الشيخ حسن يوسف، تصريحات ش        
الشأن الداخلي الفلسطيني، مضيفاً أن االنتخابات هي مصلحة داخلية، ال تهم شارون وال مـصلحة لـه فيهـا،                   

وشـدد   .ومشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني ال يحتاج وصايةً أو تدخّالً من أحد، ألنّه باستطاعته أن يدير شؤونه                
سف على أنّه عندما قررت حماس دخول االنتخابات، لم تأخذ إذناً ال من اإلدارة األمريكية، وال مـن                  الشيخ يو 

وأوضح أن حماس تسعى من خالل مشاركتها في االنتخابات القضاء على حالة التفرد، التي               .سلطات االحتالل 
         بت بـالكثير مـن المـشكالت       أساءت للشعب الفلسطيني، وأساءت للمشروع الوطني الفلسطيني برمته، وتـسب

  .والسلبيات، وأصابت الحياة الفلسطينية بكثيٍر من الخروقات والخلل
نبيل شعث، رفض   . د هاكد ما   :عبد الرؤوف ارناؤوط   نقالً عن مراسلها     18/9/2005األيام الفلسطينية   وذكرت  

لى ان اعتراض شارون علـى      السلطة الفلسطينية ألي تدخل اسرائيلي في الشؤون الداخلية الفلسطينية، مشدداً ع          
مشاركة حماس في هذه االنتخابات انما يمثل تدخالً فظاً ومرفوضاً في الشأن الداخلي الفلسطيني من شـأنه ان                  

 ليس من حق شارون ان يتدخل بمن يشارك ومن ال يشارك في االنتخابات              :وقال. يدمر اي محاولة ديمقراطية   
شدد على ان القانون الفلسطيني هو المرجع الوحيد فيما يخـص           و .الفلسطينية، فاالمر هو شأن فلسطيني بحت     

المشاركة في االنتخابات التشريعية وليس شارون، مشدداً على ان هذا القانون اتاح لكل فلسطيني بلـغ الـسن                  
وحث عريقات شارون    .المنصوص عليه في القانون الترشح لهذا االنتخابات بغض النظر عن انتمائه السياسي           

وقال انه يأمل في ان تجري هذه االنتخابات في مناخ يتـسم             . بعيداً عن الشؤون الداخلية الفلسطينية     على البقاء 
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية طالبت من المجتمع الدولي نشر فرق رقابـة              .بأكبر قدر من النزاهة واالمانة    

  .على االرض لالشراف ومراقبة االنتخابات
السلطة الوطنية اتهمت شارون بمحاولة تعزيـز مكانـة حمـاس            الى أن    18/9/2005 48عرب  وأشار موقع   

وتقويتها في الشارع الفلسطيني عشية االنتخابات التشريعية، كي يواصل االدعاء بعدم وجود شركاء للحوار في               
  . وقال مسؤولون فلسطينيون ان هذا هو ما يستنتجونه من تصريحات شارون .الشارع الفلسطيني

  
   بالحجارة على الحدود مع مصرلشرطة مع امواجهات
 1500  نـشرت   الشرطة الفلسطينية   أن :ماهر إبراهيم والوكاالت   نقالً عن مراسلها   18/9/2005البيان   ذكرت

من عناصرها على الحدود مع مصر لمنع حركة العبور غير الشرعية من وإلى مصر، وسط أجـواء انفـالت                   
في المنطقة منذ الصباح الباكر والذين رشق العـشرات مـنهم           ومواجهات مع مئات المواطنين الذين احتشدوا       

قوات األمن بالحجارة ما أدى إلى إصابة ستة من رجال الشرطة التي اضطرت إلى إطالق األعيرة النارية في                  
وبدأت المواجهات اثر قرار اتخذته السلطة بالتنسيق مع القـوى والفـصائل الوطنيـة               . الهواء لضبط األمور  

إغالق الحدود الجنوبية باستثناء نقطتين يتم من خاللهما إعادة المتسللين مـن الجـانبين مـن دون                 واإلسالمية ب 
في غضون ذلك، قال مصدر أمني فلسطيني أن القوات الفلـسطينية لـن تـسمح               . السماح بعبور مواطنين جدد   

وياتهم وتفتيشهم بحثـا    للمصريين وسكان غزة العائدين إلى ديارهم بدخول القطاع إال بعد التحقق من بطاقات ه             
  . عن مخدرات وأسلحة ومواد ممنوعة أخرى

 الناطق باسم الداخلية توفيق ابو خوصـة         قول حامد جاد نقالً عن مراسلها     18/9/2005 الغد األردنية    وأضافت
ان رجال االمن لديهم تعليمات بمنع المواطنين من العبور، وانهم اطلقوا النار في الهـواء لتفريـق مـواطنين                   

وعلمت الغد أن هذه القوات المشتركة الفلسطينية المصرية عملت على إغالق           . عوا عند الثغرات الموجودة   تجم
 ثغرة فتحها المواطنون وبعضها تركها االحتالل مفتوحة وأبقت فقط على ثغرتين لعودة             13 ثغرة من أصل     11

مصرية أجريت مؤخراً بهـدف     وكشفت مصادر فلسطينية ان اتصاالت فلسطينية        .الفلسطينيين إلى قطاع غزة   
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اتخاذ الترتيبات الالزمة إلعادة ترسيم الحدود بين قطاع غزة ومصر وإلغاء اآلثار المدمرة التي خلفها االنتداب                
  .البريطاني بشأن المناطق الجغرافية الواقعة بين الجانبين المصري والفلسطيني

 الرائد ماهر زيـارة قائـد    هقال الى ما    مد الجمل مح نقالً عن مراسلها      18/9/2005 األيام الفلسطينية    وأشارت
أنه تم خالل الساعات القليلة الماضية إغالق معظم الثغـرات التـي أحـدثت فـي                : قوات األمن الوطني برفح   

الحدود، وسيتم خالل الساعات القادمة إغالق ما تبقى منها، موضحا أن الجنود والضباط يمنعون عمليات تنقـل   
ر الحدود، باستثناء الفلسطينيين العائدين إلى القطاع، والمصريين العائدين إلـى مدينـة             المواطنين والبضائع عب  

  .رفح المصرية، الفتا إلى أن ثمة تعاوناً كبيراً بين القوات المصرية والفلسطينية بهذا الخصوص
ر رفـح    عن أن معب    كشفت  مصادر أمنية فلسطينية   ذكر أن  18/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   من جهته 

البري سيعاد فتحه أمام حركة المسافرين والقادمين إلى قطاع غزة خالل ثمانية وأربعين سـاعة، وذلـك دون                  
وأضافت المصادر األمنية الفلسطينية أن معبر رفح العودة سـيتم           .تدخّل الجانب الصهيوني في هذا الموضوع     

دخّل جهٍة أوروبية رقابية الحقاً كما يطالب الجانب        فتحه باتفاق الجانبين الفلسطيني والمصري فقط مع احتمال ت        
قد يسمح خالل أيام للفلسطينيين بالعبور عبر معبر رفح الحدودي مـن الجانـب              : وقالت المصادر  .الفلسطيني

المصري إلنهاء إجراءاتهم الجمركية واإلدارية من المعبر ثم ينقَلون بحافالت إلى منطقـة حدوديـة مـصرية                 
  .الجديد في كرليم شالوم للدخول لألراضي الفلسطينيةمواجهة للمعبر 

  
  االنسحاب من غزة منقوص:عباس 

 اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تعميم وزع على السفارات الفلسطينية الموقف الرسمي              :كمال زكارنة 
من قطاع غـزة    للسلطة من بعض المسائل الرئيسية التي وصفها باالكثر بروزا واثارة للجدل عقب االنسحاب              

لن نقبل اال بمعبر بري يـوفر حريـة   : وبهذا الخصوص قال أبو مازن   . وهي معبر رفح البري مع مصر     ... 
ومسألة الركام الناشيء عـن      حركة كاملة لالفراد في االتجاهين وعلى االقل للبضائع المصدرة من قطاع غزة           

علـى نفقـة      هذا الركام الى خارج القطـاع      ازالة المستوطنات حيث يتمثل الموقف الفلسطيني هنا بوجوب نقل        
وقال انه رغـم ان خطـة       . اسرائيل التي وافقت على ذلك سابقا وتشغيل المطار وانشاء وتشغيل الميناء أيضا           

االنسحاب كانت اسرائيلية المنشأ اال ان المفهوم العام بخصوص االنسحاب من شمال الضفة الغربية كان اخالء                
وفي مسألة الكنس اليهودية يرى عباس باالبقاء علـى هـذه           .ثال مساحة قطاع غزة   مساحة كانت تماثل تالثة ام    

االول الظهور امام اليمين االسرائيلي والخصوم الداخليين في        ... الكنس ابتزازا قصدت به اسرائيل احد امرين        
يون ويظهـروا امـام     الليكود بمظهر من ال يقدم على هدم الكنس اليهودية بايد يهودية وبالتالي ليهدمها الفلسطين             

 على العـالم واسـرائيل وساسـتها ان         -وهنا ليس من باب التبرير      -واالمر الثاني   ..العالم بمعاداتهم لليهودية    
يتذكروا مئات المساجد التي تم تدميرها اثناء وبعد النكبة رغم انها لم تكن استيطانية في ارض غريبة بل كانت                   

 ي ينتاب الجانب الفلسطيني الن هذا الجالء يبقـى منقوصـا طالمـا             وأشار الى القلق الذ   . في موطنها االصلي  
اسرائيل ال تزال تسيطر على االجواء والمياه االقليمية والمعابر الدولية وتنكر الحق في ممر امن يربط الضفة                 

 راجـت   ولذلك سوف نجعل حركتنا الدولية مواكبة لهذا التقييم والتصدي بقوة الى المقولة التي            .الغربية بالقطاع 
 في بعض االحيان والتي تؤيد عدم ممارسة الضغوط على شارون اثناء فترة تنفيذ االنسحاب وذلك مساعدة لـه                  

وفـي المـدى    .لتخليصه من الضغوط الداخلية التي تمارس ضده وامامنا ادوات دولية عديدةاليضاح مواقفنـا              
ل مع المجتمع الدولي علـى الـزام        المنظور سوف نعمل على انهاء كل ذيول االنسحاب من قطاع غزة وسنعم           

اسرائيل بتنفيذ كافة التزاماتها في قمة شرم الشيخ ووقف كافة االنشطة االستيطانية واالفـراج عـن االسـرى                  
 كل هذا كفيل بعقد المؤتمر الدولي بمشاركة الجميع واحداث انطالقـة            2000 ايلول   28واالنسحاب الى خطوط    

  .جديدة لمفاوضات الحل النهائي 
  18/9/2005 تورالدس
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   الف الجئ100اتصاالت بين األردن والسلطة العادة 

ادعت صحيفة يديعوت احرونوت في عددها الصادر اليوم االحد، ان السلطة الفلسطينية ومسؤولين كبـار فـي           
 الف من الالجئين الفلسطينيين في األردن، الـى قطـاع           100الحكومة األردنية يجرون اتصاالت مكثفة العادة       

وادعت الصحيفة ان مقربين من اريئيل شارون، تـسلموا فـي            .توطينهم حيث كانت تقوم المستوطنات    غزة و 
وحسب رأي هؤالء يعني ذلك انه لم يعد السرائيل اي موقف مما يحدث في              . نهاية األسبوع، تقارير بهذا الشأن    

حـو تـوطين الالجئـين     األردنية، فهذا يشكل خطـوة اولـى ن        -غزة، وانه اذا نجحت االتصاالت الفلسطينية       
   !الفلسطينيين في المناطق التي ستشكل في المستقبل الدولة الفلسطينية

  18/9/2005 48عرب 
  

   مصري لحل أزمة رفح-اقتراح فلسطيني 
 مصريا حتى   -أعلن نبيل ابو ردينة أمس أن هناك اقتراحا عمليا لحل مشكلة معبر رفح على ان يكون فلسطينيا                

. ، فيما تعهد الرئيس عباس بإنهاء الفوضى على المعبر وتشغيله فلـسطينياً ومـصريا             التوصل إلى اتفاق بشأنه   
وتوقع الوصول الى اتفاق بشأن المعبر في االيام القريبة المقبلة، وأوضح ان االقتراح يقضي بأن يستأنف العمل                 

ة المعبـر السـتقبال     وأكد ابو ردينة جاهزي   .  مصريا من دون مزيد من التفاصيل      -في المعبر الحالي فلسطينيا     
وقـال مـسؤول    .المسافرين من قطاع غزة والقادمين من الخارج بعد انتهاء اعمال تهيئة اقسام المعبر تقريبـا          

فلسطيني، رفض ذكر اسمه لوكالة فرانس برس، إن االقتراح يقضي بسفر االفراد الفلسطينيين الذين يحملـون                
مثـل الالجئـين    (عبر لكن غير الحاصلين على بطاقات هوية        ذهابا وايابا عبر الم   ) ارقام وطنية (بطاقات هوية   

يمكن دخولهم بعد التوصل إلى اتفاق، واشار الى ان خالفات مع إسرائيل ال تزال حول فئة غيـر                  ) والنازحين
الحاصلين على بطاقات هوية وامكانية دخولهم قطاع غزة بتصريح زيارة فلسطيني او إسرائيلي، مشددا علـى                

  . مصرية فقط-ان تكون كافة المعامالت فلسطينيةطيني يصر على ان الجانب الفلس
  18/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
  السلطة تنفي تهريب قتلة اللواء عرفات

نفت وزارة الداخلية الفلسطينية امس تهريب أشخاص  يشتبه بمشاركتهم في اغتيـال موسـى               :  يوسف الشايب 
ارية عن الصحة تماماً، وهي جزء من حملة مسعورة تتعرض لها          وأكد بيان للوزارة  أن هذه األنباء ع        .عرفات

وكان وزير الداخلية نـصر يوسـف قـد          .المؤسسة األمنية بهدف المس بها، والتشكيك فيها، بصورة مبرمجة        
  .أصدر قراراً بإحالة ملف اغتيال اللواء عرفات إلى القضاء العسكري الستكمال التحقيق في مالبسات القضية 

 18/9/2005ية الغد األردن
  

   يقيل النائب العام في المحكمة العليا التهامه بالفسادعباس
أقال رئيس السلطة محمود عباس المستشار حسين أبو عاصي من مهام منصبه كنائب عام في المحكمة العليـا                  

 عاصـي   وقالت مصادر في السلطة أنه تقرر إنهاء مهام أبو         .الفلسطينية، وعين بدالً منه القاضي أحمد المغني      
كنائب عام بناء على تنسيب من مجلس القضاء األعلى الفلسطيني، وعودته كعضو في المجلس، وقـاض فـي                  

ومن الجدير بالذكر أنه وجهت انتقادات عديدة للمستشار أبو عاصي خالل فترة عمله الـسابقة                .المحكمة العليا 
لس التشريعي ، ومن بين هذه القضايا قضية        تتعلق بتغاضيه عن قضايا فساد كبيرة تم تحويلها إليه من قبل المج           

  .األسمنت المستورد من مصرالذي وجهت لمستورديه اتهامات بتحويله إلى بناء جدار الفصل العنصري
  18/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  تعيين رياض منصور ممثالً للسلطة في األمم المتحدة
صور ممثالً لها في األمم المتحدة، خلفاً لوزير الخارجيـة          عينت السلطة الفلسطينية أمس الدبلوماسي رياض من      

وقد أبلغ الرئيس محمود عباس األمين      .الحالي ناصر القدوة، الذي شغل هذا المنصب، بينما كان منصور نائباً له           
  )ب.ا.(العام لألمم المتحدة كوفي أنان بهذا التعيين، بحسب وكالة األنباء الفلسطينية

  18/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

  باحثون وسياسيون يدعون إلى إجراء االنتخابات التشريعية في موعدها
دعا باحثون وسياسيون، أمس، إلى إجراء االنتخابات التشريعية الـمقبلة فـي موعـدها               :كتب سائد أبو فرحة   

واعتبر  .يالـمحدد، ألهمية ذلك في تعزيز الـمشاركة السياسية وترسيخ الديمقراطية داخل الـمجتمع الفلسطين           
هؤالء، أن االنتخابات التشريعية ستسهم في تكريس التعددية داخل الـمجلس التشريعي، وإن لـم يخف بعضهم               

وتخلل الـمؤتمر، توجيه انتقـادات      .أن ذلك ال يعني بالضرورة حل كافة إشكاليات النظام السياسي الفلسطيني          
خليل الـشقاقي، لتطـال أداء وواقـع الفـصائل          . تجاوزت مضمون الورقة الرئيسة الـمقدمة فيه، وأعدها د       

وفي هذا السياق، ذكـر الـشقاقي، خـالل الجلـسة األولـى              .الفلسطينية ومواقفها، سيما حركتي فتح وحماس     
للـمؤتمر، أن نتيجة االنتخابات الـمقبلة، مفتوحة على ثالثة احتماالت، يكمن أولها في حصد فتح غالبية مقاعد                

ساب حماس، أو ما يعرف بـ التيار الثالث، أو كليهما معا، مضيفاً لكن االحتمال              التشريعي، ما سيكون على ح    
الـمرجح هو أن تفوز فتح بأكثر من مقاعد حماس، ولكن دون الحصول على الغالبية، وفـي الحـالتين، مـن                    

في تمكـن   وحدد االحتمال الثاني،     .الـمرجح أن تقوم فتح بتشكيل ائتالف مع القوة الثالثة أو مع أطراف منها            
حماس من تحقيق التعادل مع فتح، لكن على األرجح دون الفوز بمقاعد أكثر من األخيرة،، بينما أشار إلـى أن                    

في أحسن األحوال، مع إمكانية أن      % 20االحتمال االخير، يتلخص في حصول التيار الثالث على مقاعد بنسبة           
  .هيفقد نصف هذه الـمقاعد في حال حصول تفتت داخلي بين أقطاب

 الجرباوي، أن لديه العديد من الـمحاذير والـمخاوف حول االنتخابـات وإجرائهـا،             علي. د من جانبه، أوضح  
الفتاً إلى أن اسئلة عديدة تطرح نفسها فيما يتعلق بطبيعة مشاركة الـمقدسيين في االنتخابات، وكيفيـة تنظـيم                  

وتطرق في   كما تحدث الشيخ حسن يوسف     .االنتخابات في ظل وجود االحتالل االسرائيلي وتواصل ممارساته       
وأشـار   .مداخلته إلى أن حماس، ستشارك في االنتخابات التشريعية، ألن الـمصلحة الفلسطينية تستدعي ذلك            
  .إلى أن حماس، ال تحتاج إلى موافقة أية جهة للـمشاركة في االنتخابات، التي أكد أهميتها وضرورتها

  18/9/2005األيام الفلسطينية 
 

  غاضبة تتوعد بالتصدي لقرار إسرائيل إقامة منطقة عازلة ردود 
أثار قرار حكومة االحتالل إقامة منطقة عازلة إلى الشمال من غزة، ردود فعل غاضبة لدى                :كتب خليل الشيخ  

وأكد عدد مـن الــمواطنين، فـي         .الـمواطنين من أصحاب األراضي وبعض التنظيمات الفلسطينية، أمس       
 .يام، استعدادهم للتضحية من أجل عدم السيطرة اإلسرائيلية علـى أراضـيهم مجـدداً             أحاديث منفصلة لـ األ   

وسارع البعض منهم إلى الشروع بإقامة األسيجة حول قسائم األرض الخاصة بهم، ال سيما تلك الواقعة بجوار                 
  .خط الهدنة

ي الــمنطقة، فـي حـال       وهددت كتائب القسام، في بيان عسكري أصدرته، أمس، بقتل الجنود اإلسرائيليين ف           
وقالت أنها تنظر بخطورة بالغة إلى إعالن حكومة االحـتالل نيتهـا             .أقدمت إسرائيل على إقامة منطقة عازلة     

 لن ندع االحتالل بأمن في هذه الـمنطقة الـمزعومة، وسنحيلها إلى بؤرة            :وأضاف البيان  .إقامة منطقة عازلة  
  .رعب ودمار لجنوده وآلياته
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 الجهاد اإلسالمي حكومة إسرائيل من إقامة ما تدعيه من منطقة أمنية عازلة علـى أراض                من جانبها، حذرت  
إقامة الــمنطقة   ": األيام"وقال خالد البطش لـ      .فلسطينية، مؤكدة أنها ستقوم بمقاومة أي تواجد إسرائيلي فيها        

جاهزية الجناح العـسكري    وأكد   .التي تتحدث عنها إسرائيل، هو اعتداء جديد على األراضي التي تم تحريرها           
  . الجهاد، كما باقي األذرع الفلسطينية الـمسلحة، للرد على أي اعتداءات إسرائيليةـل

  .بدوره، استنكر االتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا قرار إسرائيل بهذا الخصوص
  18/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  حماس تدين لقاءات الزعماء والمسؤولين العرب 

وصرح  س، اللقاءات والمصافحات التي تمت بين مسؤولين عرب ومسلمين وبين اإلرهابي شارون،           أدانت حما 
 حماس تدين هذه اللقاءات والمصافحات التطبيعية، باعتبارها خطوة مجانية          :مصدر مسؤوٌل في الحركة بما يلي     

روباً من المقاومة، ال    وأضاف المصدر أن االنسحاب من غزة ه       .مرفوضة، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني     
يستحقّ ثمناً وال مكافأة على ذلك، كما أنّه يواصل احتالل أرضنا ويدنّس مقدساتنا ويعتقـل اآلالف مـن أبنـاء          

ودعت حماس الشعوب العربية واإلسالمية إلى التعبير        .شعبنا، ويواصل اعتداءاته وعدوانه على اآلمنين العزل      
  .لة مع العدو الصهيونيعن رفضها لكّل خطوات التطبيع والهرو

  18/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  حماس تؤكّد على ضرورة حماية المقاومة : في ذكرى صبرا وشاتيال
أكّدت حماس، أن المجازر التي ارتكبها االحتالل بحقّ الشعب الفلسطيني لن تمنعه من مواصلة المقاومة حتّـى                 

وقالت حماس، في بياٍن أصدرته في ذكرى مجزرة صـبرا          . منها تحرير أرضه وعودته إلى األرض التي شُرد      
هـا هـو    : وأضاف البيان أنّـه    . إن هذه المجزرة ستبقى وصمة عار على جبين هذا الكيان البغيض           :وشاتيال

مؤكّداً البيان أنّه ال شارون وال غيـره يملـي          . المجرم شارون يقف أمام منصة األمم المتحدة كي ينشر أكاذيبه         
وأكّدت حماس أن سالح المقاومة سيبقى سالحاً يعمل لصالح هذا الشعب وأداة             .ا أولوياته وسبل عمله   على شعبن 
كما أكّدت أن المقاومة هي السبيل األمثل في إخراج االحتالل من باقي األراضي الفلـسطينية، داعيـةً                 . تحرير

 فرصة خروج االحتالل من غـزة       وشددت على ضرورة اغتنام    .الجميع إلى ضرورة دعم المقاومة ومساندتها     
كي نمنح شعبنا الفلسطيني أمالً كبيراً باإلصالح من خالل إقامة الحق والعدل ومحاربة الفساد والضرب علـى                 

وحذّرت من مخططات االحتالل مـن       .أيدي الفاسدين والمحتكرين، مؤكّدةً على ضرورة إصالح البيت الداخلي        
تن واختالق الخالفات والنزاع، داعيةً إلى تجنيب الساحة الفلسطينية أية          خالل عمالئه للعمل على بثّ الفرقة والف      

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى مزيٍد من االنضباط والنظام واالبتعاد عن كّل             .خالفات أو صراعات داخلية   
  .مظاهر الفوضى، وإعطاء الصورة الحقيقة لشعبنا و التي هي صورة حضارية أخالقية
  18/9/2005 ني لإلعالمالمركز الفلسطي

  
  االحتالل يقتحم مخيماً ويخطف اثنين من سكانه

 قالت مصادر فلسطينية إن قوات االحتالل المعززة بالدوريات العسكرية اقتحمت مخيم العزة شمال بيـت                : قنا
فـت  لحم في الضفة الغربية أمس، وأغلقت مداخله الرئيسية ودهمت منزلين فيه وفتـشتهما تفتيـشاً دقيقـاً وأتل                 

وقام مستوطنون بإعطاب آليـات مـن       . محتوياتهما قبل أن تعتقل شابين من سكانه وتقتادهما إلى جهة مجهولة          
بينها جرافة تعود لمواطنين فلسطينيين خالل وجودها في أراض زراعية يجري استصالحها قرب قرية حوسان               

  .غرب محافظة بيت لحم
 18/9/2005البيان  
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  أخالها االحتالل في الضفةفلسطينيون يقتحمون مستعمرة 

شارك مئات الفلسطينيين أمس في اقتحام ما تبقى من مستعمرة حومش التي أخلتهـا اسـرائيل فـي الـضفة                    
ودخل مئات الفلسطينيين سيراً أو في جرافات أو شاحنات الى المستعمرة مـن دون ان يـصادفوا أي                  .الغربية

ن أحرقـوا أشـجاراً كانـت مزروعـة داخـل           وذكر مراسل فرانس برس ان بعض الفلسطينيي      .عنصر أمني 
المستعمرة، وقال مسؤول في بلدية جنين المجاورة ان أجهزته ال تستطيع بسط سيطرتها علـى المكـان رغـم       

  )ب.ف.ا.(جهود التنسيق المستمرة مع االسرائيليين
  18/9/2005الخليج اإلماراتية 

  
  منطقة عازلة أخرى شرق دير البلح

الحتالل على اقامة منطقة عازلة أخرى في أراضي محافظات غزة، تقـع فـي              تعكف قوات ا   :كتب حسن جبر  
وقال مواطنون ان الجرافات     .منطقة الحواكير القريبة من خط التحديد، شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة            

اصل  متراً من خط التحديد الف     60االسرائيلية، التي مهدت الـمكان في السابق، وضعت أسالكاً شائكة على بعد            
وأكد الـمواطنون ان الـمنطقة العازلة تلتهم شريطاً من األراضي تعود ملكيتها الى            . بين قطاع غزة واسرائيل   

  .عائالت بني سعيد وأبو منديل وأبو عطوي والتلباني
  18/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  تحضيرات إلقامة مسابقة األقصى الدولية الثانية في حفظ القرآن

ف والشؤون الدينية، عن بدء التحضيرات لـمسابقة األقصى الدولية الثانية في حفظ القـرآن              أعلن وزير األوقا  
وأشار إلى أن الـوزارة حـصلت        . رمضان القادم في مدينة غزة     26 إلى   20الكريم وترتيله، والتي ستعقد من      

دولية التي تهدف   على مباركة الرئيس محمود عباس، ومصادقة مجلس الوزراء على البدء في هذه الـمسابقة ال             
الفتاً إلى أن عدد الدول التي ستشارك فـي          .إلى االهتمام بكتاب اهللا عز وجل والعناية بحفظه وتجويده وترتيله         

 دولة عربية وإسالمية، حيث قامت وزارة األوقاف باالتصال بعدد كبير مـن الـدول               40الـمسابقة يزيد على    
روبا لترشيح الـمتسابقين، وحصلت على تأكيدات بالـمـشاركة        العربية واإلسالمية والجاليات اإلسالمية في أو     

وأشار إلى أن وزارة األوقاف والشؤون الدينية سـتتحمل         .في الـمسابقة من عدد من الدول العربية واإلسالمية       
كافة تكاليف الـمسابقة من تذاكر السفر واإلقامة في الفنادق للـمشاركين طيلة فترة الـمـسابقة، موضـحاً أن          

  . دوالر72900رة خصصت جوائز مالية للفائزين في الـمسابقة يبلغ مجموعها الوزا
  18/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  حمى االنتخابات تضخ الدماء في شرايين الحياة ببلدة الخضر

انطلقت الدعاية االنتخابية، لالنتخابات المحلية، يوم الخميس الماضي، ومعها أخـذت           :   اسامة العيسة  ،الخضر
وتـشهد هـذه     . والبلدات التي ستجري فيها االنتخابات تعيش أجواء جديدة ألول مرة منذ سنوات طويلة             المدن

التجمعات السكنية نشاطا ملحوظا، وتستمر الحركة في شوارعها حتى ساعات الفجر األولى، بينما كانت هـذه                
، نموذجا لهذه الحيوية التي     وتعتبر بلدة الخضر، غرب بيت لحم      .الشوارع تكاد تكون مقفرة مع ساعات المساء      

.  مدينة وبلـدة   104 أيلول الجاري في     29تشهدها األراضي الفلسطينية، في أجواء االنتخابات التي ستجري في          
ورغم أن الخضر محاطة بالمستوطنات، ومعسكرات جيش االحتالل تطل على المدينة، وطريق اسـتيطاني إال               

دعائية، بينما تغص مكاتب خمس قوائم تقدمت للتنافس في االنتخابات          أن الحركة ال تهدأ فيها منذ بدأت الحملة ال        
ومن بين المرشحين رئيس بلدية المدينة الحالي، الذي يخوض االنتخابات على رأس قائمـة مـن                 .بالمواطنين
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 االنتخابات أظهرت حيوية المواطنين بشكل كبير، الحركة ال تتوقف حتـى سـاعات الفجـر                :وقال .المستقلين
وأضاف وهو يجلس في مقره االنتخابي بين مؤيديه في األيام العاديـة، كـان               . والنشاط في كل مكان    األولى،

  .المواطنون يعودون إلى منازلهم مبكرا، لكن األمر اآلن اختلف
  18/9/2005الحياة الجديدة 

  
  حفل زفاف فلسطيني بمحاذاة الجدار الفاصل

ية شمال الضفة الغربية أن يجروا مراسـم زفـافهم بمحـاذاة           عريسا في مدينة قلقيل    31اختار   : أمين أبو وردة  
 .الجدار الفاصل القريب من منازل المدينة قبيل توجههم إلى ميدان الشهداء حيث المهرجان االحتفالي الجماعي              

وشهدت المدينة  أول عرس جماعي برعاية بلدية قلقيلية وتمويل الندوة اإلسالمية في جدة وتنفيذ جمعية التأهيل                 
 عريسا مراسم الزفاف بزيـارة الجـدار     31بدأ العرسان البالغ عددهم     . رك فيه أكثر من سبعة آالف مواطن      شا

العنصري الذي يحيط بالمدينة والتقاط الصور التذكارية، ثم القيام بمسيرة مشاعل  انطلقت من مسجد الـسوق                 
  .عقب صالة المغرب متجهة نحو مقر االحتفال وسط المدينة في ساحة الشهداء

  18/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

  العريش شهدت طفرة اقتصادية لثالثة أيام
أسـماء وتعليقـات كثيـرة أطلقهـا        . يوم انتشار الجراد  ... يوم الحشر ...   يوم الطوفان البشري    :فتحي صباح 

ك مـن  الفلسطينيون والمصريون على األيام الثالثة األولى من فتح الحدود بين قطاع غزة ومصر، وما تخلل ذل    
: قال مصطفى لــ الحيـاة   .عبور آالف المواطنين من الجانبين بهدف لم الشمل او التجارة او حب االستطالع       

لم أر في حياتي قط هذا العدد الهائـل مـن           : مشهد لم أر مثيله طوال سنوات عمري الثالثة واالربعين، مضيفاً         
 في مدينة غزة وينتهي فـي مدينـة رفـح           المركبات الخصوصية والعامة تشكل صفين متراصين، أحدهما يبدأ       

اجتاح الفلسطينيون مدينة العـريش فـأتوا علـى االطعمـة            .الحدودية، واآلخر يبدأ في رفح وينتهي في غزة       
والمشروبات فيها لدرجة أن سكانها لم يجدوا ما يأكلونه في االيام الثالثة االولى، فالمدينـة الكبيـرة مـساحة                   

 ألف فلسطيني لم تستطع تلبية طلباتهم من        100جئت في اليوم األول بأكثر من       والصغيرة لجهة عدد السكان، فو    
ووصف العرايشية الفلسطينيين الزائرين بـأنهم كـالجراد         .الطعام والشراب وأماكن النوم او حتى المواصالت      

دية لـم   الذي أتى على األخضر واليابس، لكنهم رحبوا بهذا الجراد ايما ترحيب، فمدينتهم شهدت طفرة اقتـصا               
 45ونقل مصدر فلسطيني عن تاجر مبيعات بالجملة في المدينة أن مبيعاته بلغـت نحـو                . تشهدها في تاريخها  

وعلق سائق تاكسي عرايشي     .مليون جنيه مصري خالل االيام الثالثة االولى، أي ما يعادل سبعة ماليين دوالر            
 .لعريش شهراً واحداً ألصبح الفقيـر غنيـاً فيهـا         على هذه الحالة بالقول انه لو استمر دخول الفلسطينيين الى ا          

المشهد نفسه تقريباً تكرر في قطاع غزة مع المصريين، وشوهد آالف العرايشية والرفحيين المصريين يشترون               
آالف البطانيات وأدوات زراعية، وتناولوا ساندويشات الحمص والفالفل التي يشتهر بها القطاع، الـى جانـب                

  ... لكنافة النابلسية الشهيرةالحلويات الشامية وا
  18/9/2005الحياة 

  
  اعتقال عشرات الـمهربين الـمصريين والفلسطينيين: رفح
انتشرت فـي     واصلت شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة رفح حملتها المكثفة ضد آفة المخدرات، التي            : رفح

وأكد النقيب  . الفلسطينية حدود الـمصرية المدينة بشكل كبير خالل األيام القليلة الـماضية، بعد تهريبها عبر ال          
مهدي زنون مدير فرع الـمكافحة بالـمحافظة، أن مجموع ما تم ضبطه خالل األيام القليلة الـماضية تجاوز                
نصف طن من مخدر البانجو الجاهز للتعاطي، وكذلك كيلو غرام واحد من مخدر األفيون، إضافة إلى مئـات                  
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وأوضح زنون أن الحملة الـمتواصلة أسفرت حتى اللحظة عن اعتقـال           .الزجاجات من الـمشروبات الروحية   
  . تاجراً ومروجاً، بعضهم يحملون الجنسية الـمصرية، وآخرون فلسطينيون70أكثر من 

  18/9/2005األيام الفلسطينية 
  

  باحث يحصل على جائزة أفضل بحث في التكنولوجيا الدقيقة
دسة الكيماوية في جامعة النجاح الوطنية على جـائزة افـضل           حصل الباحث نشأت نصار من قسم الهن      : نابلس

 وذلك خالل المؤتمر العلمي المتخصص الذي عقد في اسبانيا في نهاية            Nanotechnologyبحث في موضوع    
 باحث من طلبة الدكتوراة من مختلف أتحاء العالم، وقد سلم الجائزة للسيد             300 وشارك فيه أكثر من      2005آب  

  .1986 هينريك روهر الحاصل على جائزة نوبل في العلوم للعام نصار البروفيسور
  18/9/2005الحياة الجديدة 

  
  االعالن غدا عن والدة التجمع الشعبي الديمقراطي

 من المقرر ان يعلن غدا في رام اهللا عن والدة التجمع الشعبي الديمقراطي من خالل                : منتصر حمدان , رام اهللا 
مشاركة أنصار ومؤيدي هذا التجمع الذي يتشكل من مؤسسات أهلية وشعبية ومن            مؤتمر يعقد في قصر الثقافة ب     

وحسب مصادر رسمية مشاركة في بلورة انشاء هذا التجمع، فان فكرة تأسيسه تأتي بهدف اخذ                .القطاع الخاص 
عنـا  زمام المبادرة وإعالن صوت اغلبية المجتمع بشأن مجموعة من القضايا االساسية التي يعاني منهـا مجتم               

   .خاصة فيما يخص وقف الفلتان االمني والمطالبة باالصالح المالي واإلداري والسياسي
  18/9/2005الحياة الجديدة 

  
  ألف تعّرض لالعتقال في سجون االحتالل  650أكثر من 

 ألف فلسطيني، وبالتالي،    650، وحتى اآلن اعتقلت قوات االحتالل أكثر من         1967منذ العدوان الصهيوني عام     
 من الفلسطينيين الذين يعيشون في فلسطين قد تعرضوا لالعتقال ومورس بحقهـم شـتى               % 20إن ما يقارب    ف

ويوضح التقرير الشهري الصادر عن دائرة اإلحـصاء بـوزارة           .أصناف التعذيب والتنكيل والقمع واإلرهاب    
ا معتقلين فـي سـجون       أسير مازالو  8600شؤون األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية أن ما يقرب من           

  . سجناً ومعتقالً ومركز توقيف صهيوني28االحتالل، ويشير التقرير إلى أن هؤالء األسرى موزعون على 
  17/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  أحكام بالسجن والغرامة على عدد من األسرى

من األسرى من أبناء جنـين،      أصدرت المحكمة العسكرية في سجن عوفر أحكاماً بالسجن والغرامة بحقّ عدٍد            
  .كما مددت الحكمة العسكرية في سجني الجلمة وسالم توقيف عدٍد من الشبان

  18/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  مطالبة بتدويل ملف االسرى المرضي: نادي االسير
 األسرى المرضى   أفاد محامو نادي األسير، بعد زيارتهم لعدد من السجون ومستشفى سجن الرملة، بأن أوضاع             

وقال المحامون إن معاملـة األسـرى        .تزداد تدهوراً في ظل سياسة اإلهمال الطبي واإلجراءات القمعية بحقهم         
المرضى سيئة للغاية والوضع أصبح مقلقاً لعشرات من األسرى المصابين بأمراض صعبة، وحمل المحـامون               

وضع ملف األسرى المرضى أمـام هيئـة األمـم          رسالة إلى الرأي العام من األسرى المرضى يطالبون فيها ب         
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 . المتحدة والمجتمع الدولي وضرورة التحرك على كل المستويات لوضع حد لسياسة الموت البطيء في السجون              
 حالة مرضية خطيرة تقبع في سجون االحتالل منها حـاالت مـصابة بالـسرطان    950وجدير بالذكر أن نحو   

 .قة، وال تعتمد المبادئ والشرائع الدولية في معاملة األسرى المرضى         والشلل وأمراض القلب والسكري واإلعا    
وكذلك طالب األسرى المرضى في مستشفى الرملة، بزيارتهم من قبل المسؤولين ونواب المجلـس التـشريعي            

  .لالطالع على أوضاعهم خاصة أنه سمح لعدد كبير منهم بزيارة السجون في األشهر األخيرة
  18/9/2005الحياة الجديدة 

  
  بسجن الدامون يناشدون النقاذهم من الجحيم) 1(األسرى في قسم 

 يعاني األسرى في سجن الدامون االحتاللي أسوأ ظروف االعتقال والمعاناة التي تفرضها             :  مهند جدوع  ،جنين
تـي  إدارة السجون االحتاللية، والمتمثلة في حرمانهم من ابسط حقوقهم، وممارسة سياسة العقاب الجماعي، وال             

وقال أسرى الدامون في رسالة إنهم يعيـشون         .يهدف االحتالل وإدارة السجن من ورائها الى تحطيم معنوياتهم        
) 1(في ظروف اعتقالية ونفسية صعبة للغاية وخاصة االسرى الذين نقلتهم إدارة السجن االحتاللية الى القـسم                 

حيث المأساة والجريمة البشعة والتي تمـارس       في سجن الدامون، الذي قامت سلطات االحتالل بافتتاحه حديثا،          
  .بحقهم في كل يوم من قبل إدارة مصلحة السجون االحتاللية، والذي تنعدم فيه ابسط مقومات الحياة اإلنسانية

في معتقل الدامون االحتاللي، بأنه عبارة عن مكرهة صحية كبيـرة،           ) 1(ووصف االسرى في رسالتهم القسم      
ان من أكثر المشاكل التي تقلقنا هـي        : وأضاف االسرى . دنى مستوى لمقومات الحياة   وال يوجد في هذا القسم أ     

وبسبب الظروف الصحية الصعبة، وعدم توفر التهوية الالزمة لغرف المعتقل،          . االكتظاظ داخل غرف المعتقل   
سرى في قـسم   وارتفاع نسبة الرطوبة، في ظل اإلهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون االحتاللية فان اال              

وأوضح االسـرى فـي رسـالتهم أنهـم      . يعانون من أمراض مختلفة وتفشي العديد من األمراض الجلدية        ) 1(
واكد األسرى على أنهم يتعرضون للعديد من المضايقات واالستفزازات من قبل           . محرومون من ابسط الحقوق   

ات الحقوقية، والمنظمات الدولية واإلنسانية     وقد ناشد االسرى كافة المؤسس    . جنود االحتالل أثناء فترات التفتيش    
  .التدخل الفوري والسريع والضغط على إدارة مصلحة السجون االحتاللية إلنهاء هذا الوضع الالإنساني

  18/9/2005الحياة الجديدة 
  

  جنود االحتالل ينسحبون من مستوطنات شمال الضفة 
حـومش وكـاديم    : طنات شمال الضفة األربـع    انسحب جنود االحتالل من مستو    : 18/9/2005البيان  نشرت  

وقالـت  . وغانيم وصانور القريبة من جنين من دون سابق إنذار أو تنسيق، ما أحدث بعض الفوضى داخلهـا                
المصادر األمنية الفلسطينية في بيان لوزارة الداخلية ان الجيش اإلسرائيلي أنهى إخالء حومش ظهـرا، فيمـا                 

وطنات الثالث األخرى مساء، حين كان عناصر قوات األمـن الفلـسطيني            استكملت عمليات اإلخالء في المست    
 . جاهزين بسالحهم وسياراتهم لالنتشار داخل وحول المستوطنات لحماية ما بداخلها باعتباره أمالكا عامة

أعادت قوات االحتالل تواجدها العسكري داخل حـومش        :  وفا ،جنين 18/9/2005األيام الفلسطينية   وأضافت  
وأفاد شـهود عيـان، أن قـوة     . قصير من إعالن انسحابها منها بشكل كامل في وقت سابق من امس  بعد وقت 

عسكرية إسرائيلية مؤلفة من عدة جيبات دخلت المستوطنة، وسط إطالق نار كثيف باتجاه المـواطنين الـذين                 
تلك القوات أضـرمت    وأضاف الشهود إن     .كانوا يحتفلون بانسحاب القوات االسرائيلية المفاجئ من المستوطنة       

  .النار في األشجار الحرجية وأشجار الزينة داخل المستوطنة قبل أن تغادر وسط صراخ وتكبير المواطنين
  

   شارون يستعد لخسارة الليكود وتشكيل حركة جديدة  
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 افادت مصادر اعالمية اسرائيلية ان شارون، يستغل زيارته الحالية الى نيويورك لتجنيد انصاره اليهـود فـي                
وحسب هذه المصادر فقد بدأ شارون يستوعب       . الواليات المتحدة لدعمه في االنتخابات الداخلية لرئاسة الليكود       

امكانية خسارته امام نتنياهو وبالتالي استقالته من الحزب وتشكيل حركة سياسية جديدة لخـوض االنتخابـات                
المتحدة لقاءات مع المتبرعين الذين دعموه في       وافادت هآرتس ان شارون يعقد في الواليات        . البرلمانية المقبلة 
  . ويعمل على ترتيب هذه اللقاءات القنصل االسرائيلي السابق في لوس انجليس، يورام اورن. االنتخابات السابقة

الى ذلك نقلت يديعوت احرونوت اليوم، عن جهات مقربة من شارون، قولها انها تقدر بأن شارون اتخذ القرار                  
وقال هؤالء انهم يالحظون لدى شارون، تصعيدا فـي         . نسحابه من الليكود وتشكيل حزب آخر     وسيعلن قريبا ا  

ونقلت الصحيفة عن اولمرت قوله لصحيفة دير شبيغل االلمانية          .تصريحاته ضد نتنياهو وغيره من الشخصيات     
  .انه يخلص تماما لشارون وسينضم اليه اذا ما قرر ترك الليكود

  18/9/2005 48عرب  
  

  يهودية في الكونغرس إلقرار قانون دعم حرية إيران ضغوط 
نشطت الدوائر ومنظمات الضغط اليهودية في الواليات المتحدة، إلقرار مشروع قانون            : محمد صادق  ،واشنطن

، يدعو إلى دعم الديمقراطية فـي إيـران وقطـع أي تمويـل           دعم حرية إيران  مطروح في الكونغرس بعنوان     
فت الدوائر المؤيدة إلسرائيل نشاطها لحث المزيد من أعضاء الكونغرس على تبنـي             كث فقد   .لبرنامجها النووي 

 في نيويورك ان بالده مستعدة لنقـل خبراتهـا ومعارفهـا      نجادواتخذت هذه الدوائر من قول       .مشروع القانون 
ي، على أمن   التكنولوجية النووية للدول اإلسالمية، حجة جديدة لقرع جرس الخطر من البرنامج النووي اإليران            

وقالت ايباك ان على الواليات المتحدة والعالم ان يكثف الجهود للتوصل إلـى              .الواليات المتحدة وعلى إسرائيل   
 .إجماع على نقل الملف إلى مجلس األمن لفرض عقوبات دولية على إيران لمنعها من تنفيذ برنامجها النـووي                 

فق على المشروع المطروح عليه ويقره ليصبح قانوناً        وقالت ان الجهود ستتكثف داخل الكونغرس وخارجه ليوا       
  .دعم حرية إيرانملزماً باسم 

 18/9/2005البيان 
  

  األردن اتخذ قراراً بتعزيز العالقة مع اسرائيل  : شالوم
وصرح لالذاعـة االسـرائيلية ان      . أعلن شالوم ان االردن اتخذ قرارا استراتيجيا بتعزيز عالقاته مع اسرائيل          

وادلى شـالوم    .ع االردن في تحسن مستمر وقد اتخذ ملك االردن قرارا استراتيجيا للمزيد من تمتينها             عالقاتنا م 
بهذا التصريح في مكالمة هاتفية في نيويورك بعد اللقاء الذي حضره وجرى بين العاهل االردني وشارون على                 

كبيرة ال سيما بناء مطار مـشترك       يتم انجاز مشاريع اقتصادية     : وأوضح .هامش الجمعية العامة لالمم المتحدة    
وردا على سؤال حـول الجـدول        .في مدينتي ايالت االسرائيلية والعقبة االردنية المطلتين على البحر االحمر         

 أعتقد ان بامكاننا تحريك خارطة      :الزمني السياسي في اسرائيل بعد انسحاب آخر جندي اسرائيلي من غزة قال           
  )ب.ف.ا.(لص من االرهابالطريق اذا بدأ الفلسطينيون بالتخ

  18/9/2005الخليج اإلماراتية 
  

   يكشف عن لقاءات سرية مع عدد من نظرائه العرب شالوم
 قال شالوم إن عددا من نظرائه العرب الذين التقى بهم سرا في نيويورك أعربوا عن اسـتعداد                  :القدس المحتلة 

أبدوا استعداد بالدهم إلقامة عالقات ديبلوماسـية       بالدهم إلقامة عالقات مع إسرائيل، زاعماً أن هؤالء الوزراء          
   .كاملة مع تل أبيب

  17/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  !غزٌل بين الكيان وباكستان تمهيداً للتطبيع الكامل
بر أن   في سياق حالٍة من الغزل السياسي بين الحكومة الباكستانية والكيان أكّد شالوم، أن بالده ال تعت                :إسالم أباد 

ـ        وزعم أن إسـرائيل     .تل أبيب على أي صعيٍد من الصعد       البرنامج النووي الباكستاني يمكن أن يكون تهديدا ل
 .ليس لديها أي شك بشأن القدرات النووية الباكستانية، أو أن تمثّل هذه القدرات خطرا على أمنها في المـستقبل                  

نا نعتبر باكستان دولة هامة للغاية على مستوى العالم، ونرى أن بدايـة             إنّ: وفي حديٍث لقناة جيو الباكستانية قال     
: وأضـاف  .العالقات الدبلوماسية بين إسرائيل وباكستان ستترك أثرا شديد األهمية على العالم اإلسالمي بأكمله            

اكـستان ال يمكـن أن      أنّنا بالطبع نحتفظ بعالقات خاصة وشديدة األهمية مع الهند، لكنّنا نعتقد أن عالقاتنا مع ب              
  .تسبب أي قلٍق لنيودلهي

  17/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  تغييراتٌ في الموساد على طريق تنفيذ عمليات إرهابّية في الخارج
 أجمعت تقارير صهيونية على أن التغييرات والتنقّالت الجديدة التي أجراهـا دغـان، رئـيس                :القدس المحتلة 

ـ   الموساد، على جهازه   ويبدو أن   .شارون الذي يتّجه لتنشيط الجهاز والقيام بعمليات في الخارج          جاءت دعماً ل
دغان قرر القيام بهذه الخطوة من أجل رفع مستوى الجهاز وأدائه وإعادته إلى أيامه المشرقة كما تقول التقارير                  

ساد على تركيبته داخل الكيـان،       لتطوير جهاز المو   تهوال تقتصر خطّ   .من االغتياالت والعمليات خارج الكيان    
وكشفت مصادر عن أنـه منـذ أجـرى دغـان           . وإنما عناصره في الخارج وتعزيز عالقاٍت مع دوٍل صديقة        

 .التغييرات في الجهاز قام بزيارتين إلى دولتين الستغالل بعض الفرص وتحقيق مكاسب للجهاز الذي يرأسـه               
في العديد من الدول، وجزء من ذلك فـي إطـار تعـاوٍن              يخطّط لزيادة عناصر الموساد      هوتقول المصادر إنّ  

رسمي، وتوقّعت المصادر أن ينشط الجهاز في المرحلة القادمة لمواجهة األخطار والتحديات الخارجيـة التـي                
  .تهدد الكيان وأن تكون هذه المواجهة داخل ساحات الدول المعنية

  18/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  قدستراجع مؤشر ال
ليقفل عند مستوى    % 0ر21شهد سوق فلسطين لألوراق المالية تداوال نشطا وبالكاد تراجع مؤشر القدس بنسبة             

  .  مليون دينار23ر91 مليون سهم بقيمة 6ر51وتم تداول ما يقارب . نقطة  879ر45
  18/9/2005 الدستور

  
  البنك اإلسالمي العربي الفلسطيني يحقق نتائج قياسية

ت صافي ارباح البنك اإلسالمي العربي الفلسطيني في النصف األول من العام الحالي، األربـاح           تجاوز : عمان
 بأكمله، كما نجح البنك خالل هذه الفترة في استكمال رأسماله المدفوع وتعزيـز حقـوق                2004المجمعة لعام   

 وقال رئيس مجلس إدارة البنك وليد فاخوري، نمت الموجـودات      .المساهمين بشكل ملحوظ، بحسب بيان للبنك     
وفـي  . 31/12/2004 مليون بتاريخ 144 مقابل 30/6/2005 مليون دوالر كما بتاريخ 159إلى % 10بنسبة  

 ماليين دوالر، بعد إضافة البنود خارج الميزانية، مقارنة مـع     206هذه األثناء، ارتفع المركز المالي للبنك إلى        
  . ون دوالر لنفس الفترة ملي187

 18/9/2005الغد األردنية 
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  مستثمرون فلسطينيون وعرب يشترون مليوني سهم
اعلنت شركة المؤسسة العربية للفنادق ان مجموعة من المستثمرين الفـسطينيين والعـرب              :كتب جعفر صدقة  

 االسـتثمارية الكويتيـة،     ، وهو من انشط الـصناديق     )جلوبل انفستمنت هاوس  (يقودهم بيت االستثمار العالمي     
 ماليين دوالر، فيما تستعد الشركة الـى رفـع رأس           3اشترت مليوني سهم من اسهمها، في صفقة تبلغ حوالي          

وقال وليد االحمد رئيس مجلس ادارة الشركة ان مجموعة المستثمرين تـضم   .مالها خالل الفترة القريبة القادمة  
لالستثمارات المالية، وهـي محفظـة      ) اللوتس(الردنية، وشركة   ، شركة تطوير العقارات ا    )جلوبل(اضافة الى   

استثمارية تضم مستثمرين فلسطينيين وخليجيين وعربا، يقودهم رجل االعمـال الفلـسطيني طـالل ناصـر                
وهذا ثاني استثمار للمؤسسة الكويتية في شركات فلسطينية في غضون شهر، اذ اشترت الشهر الماضـي                .الدين

  . ن اسهم بنك القدس للتنمية واالستثماراكثر من مليون سهم م
  18/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  اتفاقية تعاون بين اتحاد غرف التجارة الفلسطينية واالوزبكية

وقعت امس، اتفاقية التعاون التجاري بين اتحاد غرف التجارة والـصناعة والزراعـة الفلـسطينية ونظيـره                 
وتضمنت االتفاقية بنود التعاون المشترك فـي المجـاالت          .اهللاالوزبكي وذلك في غرفة تجارة وصناعة رام        

االقتصادية والفنية وتبادل الخبرات والمعلومات والقوانين والتحكيم التجاري وأنظمة الجودة لما فيـه مـصلحة               
كما تضمنت االتفاقية التركيز على تنمية وتطوير المؤسـسات الـصغيرة وتنميـة             .القطاع الخاص في البلدين   

  . ت بين الطرفين من خالل تبادل الزيارات والوفود التجارية وإقامة المعارض التجاريةالعالقا
  18/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  اشهار كتاب بشومان الثالثاء

 تنظم مؤسسة عبد الحميد شومان الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثالثاء المقبل ندوة الشـهار                 : عمان
ويـراس   . للمؤلفة الدكتورة عايدة النجار      1948ـ1900ة الوطنية في نصف قرن      كتابصحافة فلسطين والحرك  

الندوة االستاذ محمود الكايد ويشارك فيها الدكتور حازم نسيبة ومسلم بسيسو بشهادة على الكتاب فيمـا تقـوم                  
  .الدكتورة النجار بعرض وتقديم كتابها 

  18/9/2005 الدستور
  

  ها الموساد خبراء مصريون يحذرون من فتنة يزرع
استطلعت البيان رأي عدد من الخبراء المصريين في الشأن الفلسطيني بشأن رؤيـتهم              : ناصر حجازي  ،القاهرة

عماد جاد الخبير االستراتيجي في مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية         . يقول د  .المستقبلية حيال هذا األمر   
د هو الوضع الطبيعي بينما يمثل غيابه استثناء فرضـته          في األهرام ان التواجد المصري العسكري على الحدو       

مشيراً إلى أن هذا يقطع الطريق أمام اتهامات إسرائيلية بتهريب الـسالح             .معاهدة السالم بين مصر وإسرائيل    
وتوقع عدم حدوث اي اعتداء على فلسطيني برصاص مصري أو العكس لوجود السلطة             . عبر الحدود إلى غزة   

 ان وقوع حوادث فردية ضد فلسطينيين أو جنود مصريين هو أمر وارد في منطقة ملتهبة                ويضيف. الفلسطينية
  .ولكن سيتم التعامل مع الحوادث الفردية

 محمد األزعر فيرى ان وقوع حوادث على الحدود بين حـرس الحـدود المـصري                .أما الباحث الفلسطيني د   
ويؤكد ان   . تتحول حادثة بطريق الخطأ إلى فتنة      وفلسطينيين أمر وارد وشديد الحساسية للطرفين وحذر من أن        
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الفصائل الفلسطينية لن تحاول احراج مصر وتستخدم الحدود معها لتهريب السالح ولن تعدم الفـصائل حيلـة                 
لتوفير منافذ أخرى للسالح وإذا حدث تسلل أو اختراق للحدود فسيكون اختراقاً فردياً ال يعبـر عـن تحـول                     

  . ائلاستراتيجي في تفكير الفص
الخبير االستراتيجي اللواء صالح الدين سليم يؤكد ان المصريين لن يطلقوا رصاصـة واحـدة للقتـل تجـاه                   
الفلسطينيين ولديهم وسائل أخرى لضبط الحدود والقبض على المتسللين وهناك عالقات وثيقـة بـين الجانـب                 

 العالقة ستحول دون وقوع حوادث      وبقية الفصائل من جهة أخرى هذه      .المصري من ناحية والسلطة الفلسطينية    
اطالق نار على جانبي الحدود، لكنه دعا إلى الحذر مما قد يدبره الموساد عن طريق بعض العناصر المخترقة                  

أو شركاء تجاريين اسرائيليين عن طريق       .في بعض التنظيمات الفلسطينية أو بين بعض البدو من أهالي سيناء          
د، ولكن قوات حرس الحدود لديها من االمكانيات ما يسمح لها بالـسيطرة             تهريب البضائع واألفراد عبر الحدو    

واالتصال مع قياداتها والسلطة بالشكل الذي يضمن سيطرة حقيقية تمنع اي تصعيد قد يحـدث نتيجـة لتـآمر                   
  .البعض أو الخطأ الفردي غير المقصود

اكات على الحدود تتحدد حسب رؤيـة        محمد حمزة الخبير في الشأن الفلسطيني ان المخاوف من احتك          .ويؤكد د 
إما ان نتجه إلى بناء القطاع اقتصادياً واجتماعياً        : الجانب الفلسطيني لمستقبل القطاع، وهناك سيناريوهات عدة      

وسياسياً وال يتم الرد من غزة على اي اعتداء اسرائيلي يحدث في الضفة، وبذلك تقل حـدة المواجهـات فـي                     
أما لو حدث العكس وهو سيناريو ثان وفيه رأت بعض الفـصائل ان              . مع مصر  القطاع وبالتبعية على الحدود   

 بؤرة ثورية لتحرير باقي األرض المحتلة خاصة مع إعالن بعض التنظيمات ان لديها صـواريخ            ةغزة المحرر 
محلية الصنع تستطيع الوصول إلى أهداف في عسقالن وهو ما يجعل من القطاع منطقة ملتهبة ويدفع الفصائل                 

مما يشعل الموقف وربما نفاجأ بـ بزرقاوي آخر في القطاع وتكون مـصر              .ى تهريب السالح عبر الحدود    إل
أمام المجتمع الدولي في موقف يشابه الموقف السوري حالياً في ظل اتهامات إسرائيلية متوقعة بتواطؤ مصري                

  .وقف عن العدوان على القطاعوهو سيناريو محتمل اذا وضعنا في االعتبار ان الحكومة اإلسرائيلية لن تت
 18/9/2005البيان 

  
  االنسحاب من غزة يجب أن تتلوه انسحابات أخرى : األمير سلطان

 اعتبر األمير سلطان بن عبد العزيز أن االنسحاب من غزة خطـوة يجـب أن تتلوهـا                  : واس ،ب.نيويورك أ 
 ليتمكن الشعب الفلسطيني مـن      1967خطوات لالنسحاب من جميع األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام          

ولمح في حديث لوكالة اسوشييتدبرس الى احتمال عدم حدوث         . إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف     
وفي حديثه قـال ان     . تغيير في الموقف العربي الجماعي ازاء اسرائيل ما لم تنه احتاللها لألراضي الفلسطينية            

توصل الى حل عادل ودائم لهذا النزاع من خالل خطة السالم العربيـة التـي               العرب أكدوا مجددا التزامهم بال    
  . 2002تقدمت بها السعودية وتبناها قادة الدول العربية عام 

  18/9/2005شرق األوسط ال
 

  األسرى األردنيون يناشدون الملك عدم زيارة الكيان  
ان األسرى األردنيين في السجون االسرائيلية      أعلنت لجنة للدفاع عن األسير األردني سلطان العجلوني          :نابلس

ينتظرون رد الديوان الملكي على المناشدة التي توجهوا بها للملك عبداهللا الثاني، لسحب ملـف األسـرى مـن                   
واعتبرت اللجنة ان الحكومات المتعاقبة اثبتت فشلها بل تخاذلها في          . الحكومة، وتكليف الديوان الملكي بمتابعته    

شد األسرى األردنيون الملك تولي متابعة هذا الملف الحساس بنفسه وناشدوه عدم زيارة اسرائيل              هذا الملف، ونا  
  .قبل انهاء معاناتهم واعادتهم الى أوطانهم

  18/9/2005الخليج اإلماراتية 
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  رايس تزور المنطقة الشهر المقبل 

فت مصادر اسرائيلية ان بـوش      كش: عمان،  ابو غربية   عبدالجبار ، القدس ، فرح سمير  ،غزة،  عبدالقادر فارس 
واضافت ان رايس ستصل     .اتفق مع شارون خالل لقائهما في نيويورك على ان تقوم رايس بزيارة الى المنطقة             

  . الى رام اهللا وتل ابيب خالل االسابيع القليلة المقبلة للقاء عباس وشارون
  18/9/2005عكاظ 

 
  ي الفلسطينيموسكو ترفض أي أعمال أحادية تؤثر في الوضع النهائ

 جددت موسكو رفضها أي أعمال احادية الجانب تؤثر على الوضـع النهـائي لألراضـي                : رائد جبر  ،موسكو
وقال النـاطق باسـم     . وأكدت وقوفها ضد النشاط االستيطاني اإلسرائيلي وضد بناء الجدار الفاصل         . الفلسطينية

  .لجنة الرباعية الدوليةوزارة الخارجية إن بالده ستؤكد موقفها مجدداً خالل اجتماع ال
وقال كامينين إن روسيا تنوي تأكيد رفضها كل األعمال االحادية الجانب، مشيراً الى عدم قبول أي تـصرفات                  

وأوضح ان ذلـك ينـسحب علـى النـشاط          . يمكن أن تؤثر على مسائل الوضع النهائي لألراضي الفلسطينية        
  .ذي تواصل إسرائيل بناءهاالستيطاني في الضفة الغربية وعلى الجدار الفاصل ال

  18/9/2005الحياة 
 

  منظمة العفو تستنكر تهاون بريطانية في عدم قبضها على جنراٍل صهيونّي 
أعربت منظمة العفو الدولية عن استهجانها لعدم قيام سلطات المملكة المتحدة بـالقبض  :  خدمة قدس برس ،لندن

 لواجبات لندن بمقتضى القانون الوطني والدولي، على حد         جنراٍل ألموغ، واصفةً ذلك بأنّه انتهاك واضح      العلى  
وقالت المنظمة إن رفض إلقاء القبض على شخٍص مشتبه في أنّه قد ارتكب جرائم حرب، إنمـا يـشكّل            .سواء

انتهاكاً واضحاً اللتزامات بريطانيا غير المشروطة بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الوطني، ودعـت              
من الصعب تصديق أن الـشرطة      : وأضاف البيان أن   .تحقيٍق في مسألة رفض تنفيذها مذكرة التوقيف      إلى فتح   

كانت سترفض اعتقال شخٍص وصل إلى المملكة المتحدة على متن إحدى الطائرات لو كـان ذلـك الـشخص                   
ود المملكة، حتى لـو     مطلوباً بتهريب المخدرات أو بارتكاب جرائم أمنية، ال لسبٍب إال ألنّه لم يجتز حاجز حد              

   .كان معنى ذلك إفالته من قبضة العدالة
  18/9/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ...اسرائيل الدولة الرابعة في العالم في تصدير السالح: تحقيق

 تربعت اسرائيل على موقع متقدم في قائمة دول العالم المصدرة لألسلحة وجاءت هذه السنة فـي                 :امال شحادة 
 بليون دوالر، وذلك    1.2الرابعة بعد الواليات المتحدة وروسيا وبريطانيا لتبلغ قيمة صادراتها العسكرية           المرتبة  

وفق تقرير رسمي قدم الى اعضاء الكونغرس ويعكس االرتفاع الكبير لمبيعات االسلحة في العـالم والمنافـسة                 
فقد شـهدت اسـرائيل      .على هذه التجارة  واسرائيل واحدة من ابرز هذه الدول التي تنافس         . الشديدة بين الدول  

ومنذ تعيين الجنرال بـن حنـان،       . خالل السنوات الست االخيرة قفزة كبيرة في تصنيعها لالسلحة وتصديرها         
فعند دخوله الى الوظيفة كـان      . رئيساً لدائرة المساعدات في وزارة الدفاع، لوحظ التركيز على هذا الموضوع          

وبعد ست سنوات من تسلمه منصبه ارتفع دخل        .  بليون دوالر  1.7العالمية  مدخول اسرائيل من تجارة السالح      
  . بليون دوالر14اسرائيل الى
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 350وتتضح في هذه االيام مالمح واحدة من اكبر صفقات االسلحة بين اسرائيل والواليـات المتحـدة بقيمـة                   
.  االميركـي بالـذخيرة    مليون دوالر، اذ ستزود شركة تاعس للصناعة العسكرية في نتسيرت عيليت الجـيش            
  . ووصفت هذه الصفقة باألكبر بين الصناعات العسكرية االسرائيلية والواليات المتحدة

وال تقتصر تجارة االسلحة االسرائيلية على وزارات الدفاع او جيوش الدول االخرى انما تصل تلك االسـلحة                 
 مـع التنظـيم االرهـابي فـي كولومبيـا      ايضاً الى تنظيمات قتالية وحتى المافيا، وأخطر هذه الصفقات كانت    

وقد حصل هذا التنظيم علـى اسـلحة        ). AUC( المعروف بـ القوات الموحدة للدفاع عن النفس في كولومبيا          
  . ماليين دوالر5وذخيرة اسرائيلية بقيمة 

ـ                  مية، وال بد من االشارة اوالً الى ان المسؤولين الذين يوقعون على الصفقات يعملون وفق سياسة حكومية رس
وتعمل الحكومات على توسيعها وتبني المزيد من المصانع،        . يقودها الجيش ووزراء الدفاع ورؤساء الحكومات     
وثانياً، المزيد من المؤسسات والممثليـات االسـرائيلية فـي          . مما يؤدي الى انخراط المزيد من مواطنيها فيها       

صة للدائرة المذكورة التي يترأسها الجنرال بـن  فهناك مكاتب خا. الخارج، تشغل بتسويق االسلحة واإلتجار بها  
حنان، في نحو عشر دول في العالم، منها واشنطن ومدريد وبروكسيل وأنقرة وبـرلين وبوغوتـا ونيـودلهي                  

  .علماً ان الملحق العسكري في كل سفارة اسرائيلية في الخارج ليس بعيداً من مهمة تسويق االسلحة. وسيول
سرائيلية باألساس مع دول وشركات رسمية وجيوش، ولكن هناك مجموعة من تجار            وتتركز تجارة االسلحة اال   

االسلحة االفراد وهم في األساس جنراالت وضباط سابقون في الجيش االسرائيلي، اكتسبوا خبرة في االسـلحة                
  .ثوفي النشاط القتالي، فانطلقوا الى دول العالم المختلفة لبيعها، واختاروا دوالً من العالم الثال

في وزارة الدفاع هناك كميات هائلة من االسلحة القديمة، وهذا ما جعل عروض البيع اسهل بغض النظر عـن                   
  .اهداف استخدامها والجهة التي ستحصل عليها

وخالل السنوات االخيرة كشف عن قضايا عدة تعكس هذه السياسة ومدى االهتمام االسرائيلي بمواصلة دعمها               
  :بل وازدهارها ومنها

 30 مليون دوالر بين مصنع كيبوتس بيت الفا ورئيس زيمبابوي روبرت موغابي شـملت               14فقة بقيمة    ص -
في البداية وافقت المؤسسات االسرائيلية على تنفيذ هذه الصفقة اال ان االنتقـادات الـشديدة لـسياسة                 . مجنزرة

م الـصفقة علـى انهـا موقـف         موغابي دفعت بوزارة الخارجية االسرائيلية الى السعي لتجميدها خوفاً من فه          
ونجحت المحاوالت في تجميد الصفقة بعد موافقة وزارة الدفاع علـى موقـف   . اسرائيلي داعم لسياسة موغابي  

الخارجية لكن االمر لم يدم طويالً، اذا اثيرت ضجة داخل المصنع المصدر للصفقة فقدم التماساً الى المحكمـة                  
نع واصل محاوالته القضائية الى ان تقدم بالتماس آخر وضع خالله           العليا فرفضته االخيرة اال ان محامي المص      

عندها وافقت  . انعكاسات الغاء الصفقة على اقتصاد المصنع والعمال وعائالتهم وخطر فصل المئات من العمال            
  . المحكمة العليا على تنفيذ الصفقة

شاركة احد ضـباط الوحـدة القتاليـة         مليون دوالر بم   20 أثير كالم عن صفقات اسلحة لتنظيم القاعدة بقيمة          -
وجرى التحقيق في هذه الصفقة مـن طـاقم         . المختارة التابعة لسالح البحرية االسرائيلية ويدعى شمعون يلنيك       

مشترك من الواليات المتحدة وكولومبيا وتركز حول عالقات بين وسيط ما مع تنظيم القاعدة وبـين تـاجري                  
لالشتباه انه  . ن. وقد توصل المحققون من خالل اعتقال ع      . ن.  وع .ع. سالح ومجوهرات لبنانيين يدعيان س    

واعترف خالل التحقيق بالعالقـة مـع الـضابط         . 1998كان على عالقة بعمليات التفجير في سيراليون سنة         
في بلجيكا بتهمـة    . ع.وكانت هذه العالقة معه من اسباب اعتقال ن       . االسرائيلي يلنيك بهدف شراء االسلحة منه     

وبحسب التحقيقات في القضية فان يلنيك تلقى قائمة طلبـات مـن             .لمجوهرات واالسلحة لتنظيم القاعدة   شراء ا 
  .21-ام. صاروخ بي200 و8- صاروخ اس20ن تتضمن شراء .ع و ع.س
 شـبيرا   – وفي قضية اخرى شارك فيها يلنيك وضابطان اسرائيليان يدعيان ادري سولر وعوزي كوسليفتش             -

يستدل من التحقيق فـي      . ماليين دوالر  5ولومبيا بكميات ضخمة من االسلحة بقيمة       في ك ) AUC(زود تنظيم   
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القضية ان االسرائيليين الثالثة عقدوا صفقة مع شرطة نيكاراغوا لشراء اسلحة منها، ادعوا انها سـتباع الـى                  
قـدمت لهـذا    لكن هذه االسلحة لم تصل الى بنما، والوثائق التي          . شرطة بنما وأحضروا وثائق تدل على ذلك      

ووصلت االسلحة بدالً من بنما الى كولومبيا وتلقاها التنظيم المذكور وتبين           . الغرض اكتشفت على انها مزورة    
  .ان قسماً كبيراً منها اسلحة اسرائيلية

 خمس طائرات حربية اسرائيلية لتنظيمات فـي        GLOBAL-AVIATION التحقيق في صفقة بيع شركة       -
وتمت عملية البيع خالفاً لالتفاق الموقع بين الطـرفين         . ن وزارة الدفاع االسرائيلية   كولومبيا كانت قد اشترتها م    

التحقيق في القضية جرى من خالل لجنة مشتركة مـن محققـين مـن              . بعدم بيع هذه االسلحة لجهات اجرامية     
وصـاحبها  وتبـين ان الـشركة      . وزارتي الدفاع في اسرائيل وكولومبيا ووحدة التحقيق في الواليات المتحدة         

تكلفة كل طـائرة    . DM-500االسرائيلي، غابي ميدار اشترت خمس طائرات من فائض سالح الجو، من نوع             
  .هذه الطائرات من صنع الواليات المتحدة. تصل الى مئة ألف دوالر

وبحسب ما تدعي وزارة االمن االسرائيلية فان االتفاق مع الشركة التي اشترت الطـائرات كـان علـى بيـع                    
ات بواسطة شركة كندية الى اسبانيا الستخدامها في عمليات اطفاء حرائـق او بيعهـا الـى الـشرطة                   الطائر

وتقول ان الطائرات وصلت الى ميامي في الواليات المتحـدة علـى ان تحـول الـى                 . الفيديرالية في مكسيكو  
ب الـشركة التـي   وبحسب صـاح . المكسيك بعد ان فشلت صفقة بيعها الى اسبانيا، لكنها وصلت الى كولومبيا      

اشترت الطائرات فإنه في اللحظة التي خرجت فيها الطائرات من صالحيات وزارة االمـن االسـرائيلية وتـم          
  .تغيير هدف استعمالها من أمني الى استعمال مدني فإن من حق الشركة التصرف بها كما تشاء

ى بالتقرير الذي وضعها في المرتبـة       في اسرائيل تدافع وزارة الدفاع عن سياستها في تجارة االسلحة بل تتباه           
الرابعة وتبرر وجود مثل هذه القضايا بوصفها بـ نقطة في البحر باعتبار ان في كل عمـل كبيـر وضـخم                     

  .ومزدهر تكون سقطات قد تؤدي الى صفقات كتلك التي جرى التحقيق فيها
  18/9/2005الحياة 

  
  اإلصالح السياسي بعيداً عن التوطين وتهديد الهوية 

  سر الزعاترة يا
حين يتم النظر إلى الجوهر الحقيقي لمشروع شارون بشأن االنسحاب من غزة، ومن ثم تكريس االستيطان في                 
الضفة والقدس، فإن من العبث تجاهل ما يمكن أن يجري تبعاً لذلك ممثالً في دفع الكتلـة الفلـسطينية، التـي                     

ى األردن، وهو ما مسار يبدو أنه يراود عقل شـارون           سيحول الجدار األمني حياتها إلى جحيم، نحو الهجرة إل        
  .هذه األيام، بحسب ما أكدت دراسة تسربت قبل شهور للباحث اإلسرائيلي في جامعة تل أبيب جيري سوسمان

لسنا خائفين من نجاح المخطط المذكور، لسبب بسيط هو أن المراهنة على مشروع احتالل العـراق لفـرض                  
ئيلية على المنطقة ستفشل، وبالطبع بفضل المقاومة العراقية، لكن ذلك ال ينبغـي أن              الخيارات األمريكية اإلسرا  

يشتت اإلجماع القائم في األوساط الشعبية األردنية بكافة أصولها ومنابتها على ضرورة العمل علـى مواجهـة                 
ر فـي ظـل     المخطط، وهو ما لن يحدث ذلك من دون توافق وطني حقيقي، في حين لن يتحقق التوافق المذكو                

تصعيد المطالبة بتغيير معادلة التوزيعة السياسية وحتى األمنية والعسكرية التي تم التعارف عليها خالل العقود               
  .األخيرة

غير أن بقاء المعادلة على حالها القائم ال بد له من متطلبات أخرى تصب في مصلحة التوافق الوطني ومن ثم                    
ة سياسات التوطين والحل السياسي على حـساب األردن يـستدعي           المواجهة مع المخططات المعادية، فمواجه    

قدراً من التعبير عن الهوية الفلسطينية في مواجهة إرادة اإللغاء للقضية ولحـق العـودة، وبـالطبع مـن دون          
اإلخالل باألمن الداخلي، بل في سياق دعم استمرار حركة المقاومة والرفض ألية مشاريع سياسية تتجاهل حق                

و تقبل الدولة المشوهة أو الدولة المؤقتة بحسب الطرح الشاروني الجديد، في ذات الوقت الذي يتطلـب                 العودة أ 
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العدالة والمساواة أمام القانون، إضافة إلى اهتمام بالقضايا التي تخص الطبقـات المحـدودة الـدخل، أكانـت                  
مشاعر الظلم والتمييز في وقت قـد       مساعدات للفقراء، أم تعيينات أم قبوالت جامعية، وكل ذلك من أجل تجنب             

  . ال يكون الحسم في ملف القضية الفلسطينية قريباً
ضمن هذا اإلطار المشار إليه ال يبدو من العسير الحديث عن استمرار التوزيعة السياسية والعسكرية واألمنيـة                 

له السياسي فـي المؤسـسة      القائمة، السيما بالنسبة للطرف األردني من أصل فلسطيني الذي لم ير يوماً أن تمثي             
التنفيذية قد انعكس عليه إيجاباً في الواقع العملي، ولم ينشغل كثيراً خارج دوائر النخب بسؤال عدد الوزراء في                  

  .الفئة التي ينتمي إليها
لنتذكر أننا نتحدث عن تعامل واقعي مع المعطيات المحيطة، وال نتحدث عن العدل، فالعدل يقتضي ابتـداء أن                  

الحتالل ويعود الالجئون إلى ديارهم، وليس صحيحاً أن سكان حيفا ويافا وعكا والخليل لن يعودوا إلـى               ينتهي ا 
  !! ديارهم، لكأنها صحراء قاحلة ال تنبت عشباً وال تخرج ماء

أما العدل بالمنطق اآلخر، أي التعامل مع البعد الديمغرافي في توزيع الحصص السياسية واألمنية والعـسكرية،               
كن أن يمر من دون تدخل أمريكي تحركه أجندة االحتالل، وكل ما سيفعله فـي الوضـع الـراهن هـو                  فال يم 

استمرار التأزيم الداخلي، بل ربما تصعيده على نحو يعني مزيداً من الحشد النفسي الذي سيجد صداه في كـل                   
  .المعامالت الداخلية، خالفاً للوضع عندما يطمئن الطرفان إلى نوايا بعضهما البعض

على أن ذلك كله شيء ومسألة اإلصالح السياسي شيء آخر، ذلك أن اإلصالح ال يستدعي بالضرورة تغييـر                  
معادلة التوزيع القائمة في البرلمان، إذ من الممكن إبقاءها على ما هي عليه، أو إعادتها إلى ما كانت عليه فـي       

قع، لكن ذلك ال يعني اإلبقاء علـى قـانون ال           القانون السابق مع قليل من التحسينات التي تمليها تطورات الوا         
  .يمكنه إفراز برلمان سياسي بأي حال من األحوال

إن استمرار تطبيق قانون صوت واحد لرجل واحد في دائرة متعددة المقاعد لن يخرج في يوم من األيام برلماناً                   
ي ينطبـق بالـضرورة علـى قـانون         سياسياً قادراً على القيام بدور يرفع من سوية الحالة السياسية، األمر الذ           

  .األحزاب ومعه الممارسة الرسمية في التعامل معها
إن امتحان نوايا اإلصالح بالنسبة للطرف الخائف من اإلصالح الذي يهدد الهوية ويكرس التوطين ال يكون إال                 

 فيـه قـانون     بدعم التوافق على صيغة قانون انتخاب يمكنه إفراز برلمان مسيس، في ذات الوقت الذي يـدعم               
  .أحزاب عصري يحد من وصاية الحكومة على األحزاب

لسنا في وارد التفصيل في طبيعة القانونين المشار إليهما، إذ أننا واثقون من أن المسألة ليست صـعبة إذا مـا                     
ن قبل  توفرت النوايا الحقيقية لإلصالح، وما سمعناه خالل األيام األخيرة بشأن قانون االنتخاب الجديد المقترح م              

لجنة األجندة الوطنية ال يدعو إلى االرتياح، اللهم إال إذ جرى التوافق على صيغة الصوتين للناخب؛ أحـدهما                  
  .للقائمة الحزبية واآلخر لمرشح الدائرة وفق تقسيم آخر

خالصة القول هي أننا نتفهم مخاوف البعض التي طرحت في اآلونة األخيرة، لكن ذلك ال ينسحب على مواقف                  
ز إلى قوانين ال صلة لها بعالم اإلصالح السياسي، والسبب هو أن الترابط بـين المـسألتين لـيس قائمـاً                     تنحا

بل إن حياة سياسية فاعلة تستند إلى توافق وطني هي وحدها القادرة علـى مواجهـة مخططـات                  . بالضرورة
ا الفقراء من جميع األصـول      شارون أياً تكن حيثياتها، فضالً عن مواجهة استحقاقات المطاردة التي يتعرض له           

  !! والمنابت
  18/9/2005 الدستور

  
  ما هي أهداف المنطقة العازلة؟

  عمر حلمي الغول 
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لم تمض سوى أيام قليلة على إعادة االنتشار اإلسرائيلية وخروج آخر جنـدي من أراضي غزة، حتى أعلـن                  
واألسئلـة التي   .1948ل أراضي الـ    موفاز، عزمه على إقامة منطقة عازلة بحجة منع التسلل الفلسطيني داخ          

هل فعالً قامت الحكومة اإلسرائيلية بالعودة إلى خطوط الهدنـة لعـام            : تطـرح نفسها على القيادة اإلسرائيلية    
؟ ولماذا تريد أن تقيم المنطقة العازلة داخل األراضي الفلسطينية؟ ولماذا           1948 الفاصلة غزة عن مناطق      1949

ل األراضي الموجودة تحت سيطرتهـا؟؟ ولماذا ال تكون األهداف والغايات الحقيقيـة            ال تكون هذه المنطقة داخ    
  إلخ من األسئلة.. لهذه الخطوة؟

، ان حكومات إسرائيل المتعاقبة حتى اللحظة لم تعد لهذا الخط،           1949المعروف لدى المتابعين لخط الهدنة لعام       
وكـان   .تصل لمحاذاة مستوطنة اسـحق مردخـاي      وما زالت تحتفظ بمساحة طولية ال تقل عن كيلومترين، و         

ولكن أن تقرر إقامة    . بإمكان القيـادة اإلسرائيلية أن تقيم المنطقة العازلة في إطار هذه المنطقة على أقل تقدير             
المنطقة العازلة داخل المناطق التي أعادت فيها االنتشار باألمس، فهذا مخالف للمنطق والقانون ولعملية السالم               

ألن غزة بحاجة ماسة إلى أراض جديدة إضافية ليتمكن من اتساع السكان المقيمين فيـه، خاصـة وأن                  بذاتها،  
  .أعلى كثافة سكانية في العالم كله، هي في محافظات غزة

إضافة إلى ذلك أن إسرائيل بموقفها الجديد، وكأنها تريد أن تقول للفلسطينيين، ان ما حصلتم عليه مـن أراض                   
ـ       يفوق حاجة السكان ا    من أراضي القطاع، فما الذي يمنع      % 40لفلسطينيين، بدليل أننا كنا نسيطر على قرابة ال

من إعادة مساحة صغيرة ال تشكل شيئاً بالنسبة لما كان بين أيدينا، هذا من جهة، وأن المنطقة العازلة يجب أن                    
  . ثانيـةتكون في أراضيكم وعلى حسابكم إلبعاد األعمال الفدائية عن المستوطنات من جهـة

غير أن أهدافهـا أبعد وأعمق من المسألتين المشار لهما آنفاً، فهي تريد أن تقيم منطقـة عازلـة، أشـبه مـا                    
تكون بمنطقة شبعا اللبنانية، لتكون بمثابة الفتيل الذي يشعل مجدداً الحريق على الحدود الشمالية لمحافظات غزة                

  :في التاليلتحقيق أكثر من هدف وغاية، لعل أبرزها يتمثل 
  .إبقاء دائرة العنف قائمة ومستمرة في المنطقة: أوالً
تحميل السلطة المسؤولية عما ستؤول إليه األمور من تفجر على الحـدود الـشمالية لمحافظـات غـزة،                 : ثانياً

  .وبالضرورة إلقاء الكرة في مرمى السلطة أمام دول العالم قاطبة واللجنة الرباعية
 في حملة العالقات العامة التي تقوم بها إسرائيل منذ فترة وما زالت، على غيـاب الـشريك                  التأكيد للعالم : ثالثاً

  .الفلسطيني
المماطلة والتسويف في الجلوس على طاولة المفاوضات بحجة عدم وجود شريك فلـسطيني، وبحجـة               : رابعاً

  .استمرار أعمال العنف الفلسطينية
 حيثما ووقتما تشاء في محافظات غزة، ولتعطل أي عملية إعمـار            لتبقى يد إسرائيل الطولى في التدخل     : خامساً

  .حقيقية فيها
وكل ذلك يصب في هدف إدارة الظهر للعملية السياسية المعطلة بفعل السياسات اإلسرائيلية والتهـرب               : سادساً

  .من استحقاقات خارطة الطريق
الفلسطينية لجهة االستمرار في بناء جدار      كسب الوقت لتحقيق جملة من الحقائق الجديدة على األراضي          : سابعاً

العزل والنهب والمصادرة، وتوسيع المستوطنات في الضفة وتغيير المعالم الهيكلية لكل من الـضفة والقـدس                
الشرقية، لقطع الطريق على أي تقدم مهما كان نسبياً في عملية التسوية، وإغالق أي أفق أمـام إقامـة الدولـة        

  صمتها القدس الشرقية؟الفلسطينية المستقلة وعا
أمام ما تقدم، فإن السلطة مطالبة بأن ترفض الخطوة اإلسرائيلية، ومطالبتها بالكف عن اللعب بالنار، وتحميلها                
المسؤولية أمام الرأي العام اإلسرائيلي والعالمي عن النتائج التي ستنجم عن هذه الخطوة، والقيام بحملة عالقات                

سرائيلية التدميرية برمتها، وتحميل اللجنة الرباعية أية نتائج تنجم عن الخطوة           عامة مضادة لفضح السياسات اإل    
اإلسرائيلية، ومطالبتها أيضاً بالضغط الفعلي على حكومة إسرائيل للسير قدماً في العملية الـسياسية والجلـوس                
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والقابلة للحياة والتي   مباشرة مع الشريك الفلسطيني لمتابعة الخطوات الضرورية للوصول إلى التسوية الممكنة            
تؤمن الحقوق الوطنية الفلسطينية المحددة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتـأمين              

  .194عودة الالجئين على أساس قرار 
  18/9/2005الحياة الجديدة 

  
  !!دولة فلسطينية في غزة: خطاب شارون

  هاني حبيب 
م بما حظي به النجم شارون، من امتيازات وترحيب وحسن ضيافة، بما فـي              لم يحظ أي ضيف على قمة األم      

 ثالثة رؤساء دول فقط حصلوا على غرفة للقاءات خاصة في مقر األمـم المتحـدة، بـوش،                  .ذلك بوش، ذاته  
وبوتين، وشارون، اآلخرون اضطروا الى عقد اجتماعاتهم في الغرف أو األروقة، لكن شارون، كان األوفـر                

ن الرئيسين اآلخرين، لسبب بسيط، إذ إنه رئيس الدولة األكثر حقداً على األمم المتحدة، والدولة األكثر                ترحيباً م 
تجاهالً لقرارات المنظمة الدولية، لكن رئيسها يحظى بشرف وامتيازات، تفوق تلك التي حظي بهـا الـرئيس                 

  .األميركي نفسه
يه تسابقوا على االصرار في أن يأخـذوا صـوراً برفقتـه،     رؤساء الدول تقدموا إليه واحداً تلو اآلخر للثناء عل        

مشرف، رئيس السنغال، رئيس هاييتي، رئيس جمهورية افريقيا الوسطى، رئيس الحكومة الفرنـسية، رئـيس               
حكومة استراليا، الى درجة أن شارون فقد القدرة على أن يحصي من التقى بهم، فخلط بين رئـيس صـربيا،                    

  .ورئيس البوسنة
في نيويورك، ظل نجماً في اسرائيل، رغم أنه يعد األيام قبل انعقاد مركز الليكود لتحديـد موعـد                  وحتى وهو   

..  رابـين خـائن    ه وقالوا الطالب من حركة حباد تظاهروا ضد     ووقع اتفاق أوسلو    رابين  االنتخابات الداخلية، ف  
 مستوطنة، لكنه لم يجـد      21يقول البعض، رابين لم يخل أية مستوطنة، مع ذلك تظاهروا ضده، شارون أخلى              

أحداً ليتظاهر ضده، مع أنه كان بحاجة الى ذلك، لكي يؤكد للمجتمعين في األمم المتحدة أنه أقدم علـى تنـازل    
  .خطير عندما أخلى قطاع غزة وأنهى بذلك الحكم العسكري عنه

 للمصالحة مـع    النجاح األكثر أهمية الذي حققه شارون، هو اطالق صفة التصالحي على خطابه دعوة صريحة             
الفلسطينيين، هو العنوان األساسي الذي اشتقت منه معظم وسائل اإلعالم، الغربية واالسرائيلية وكذلك العربية،              

  . تغطيتها للخطاب
كرر شارون على مستمعيه كلمة السالم في كل سطر تقريباً من خطابه، ولم تكن عبارة تنازالت مؤلمة بأقـل                   

أمد يدي إلى جيراننا الفلـسطينيين وأدعـوهم الـى          : ية تضمن عبارات غوغائية   منها، خطابه الذي ألقي بالعبر    
مـن  . المصالحة والتسوية ووضع حد للنزاع الدموي والمضي في الطريق المؤدية الى سالم وتفاهم بين شعبينا              

م الـسال . يسمع هذا الكالم ال بد من أن يراجع ذاكرته ومعلوماته حول عالقة شارون بمجازر صبرا وشـاتيال                
الذي يعرضه شارون، على الفلسطينيين، يستوجب تخلي هؤالء عن القدس وأكثر من نصف الضفة، هكذا قالها                

تعالوا أيها الفلسطينيون   : شارون بصراحة، مخفياً دالالت هذه الدعوة تحت ابط الشعارات التصالحية المخادعة          
الجدار الذي بنيته هو حق طبيعي كما هـو         نصنع سالماً، لقد تخليت لكم عن غزة، ماذا تريدون أكثر من ذلك،             

 الذي يشير الى انسحاب من أراض محتلة، وهـذا          242ألية دولة لصد االرهاب، وأنا أنفذ قرار األمم المتحدة          
يعني أنني المخول بتقدير هذه األراضي التي يتوجب أن انسحب منها، وسأفعل ذلك، بعد مفاوضات معكم، على                 

ن أراضي الضفة، أنتم تريدون وطنا، لكم الحق في ذلك، وهناك دول أصغر من               في المائة م   42االنسحاب من   
  .لقد جاء دوركم اآلن لتثبتوا رغبتكم في السالم... المساحة التي سأتركها لكم

لكن شارون لم يكن ليطلب ود الفلسطينيين والشهود من كل أنحاء العالم، بقدر ما كان يوجه رسالة اسـرائيلية                   
خاللها طالقه من ناخبيه في الليكود، ومغازلته لمصوتي أحـزاب اليـسار، إذ لـم يتـضمن                 داخلية، يعلن من    
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الخطاب أي شكل من أشكال التملق لناخبي الليكود، األمر الذي فسره البعض بابتعاد شـارون عـن المركـز                   
عن زعامتـه   األيديولوجي لليكود، واقترابه أكثر نحو اليسار، في تحول كبير وانزياح أوسع نحو تخلي شارون               

لليكود، بعد أن يؤسس لحزب جديد، أو على األقل، فإن هذا الخطاب، سيوجه الى المجتمعين في مركز الليكود                  
بعد أسابيع قليلة، لكن األيديولوجيا الجديدة التي تبناها شارون، ستجعل من المقرر األساسي، في ذلك االجتماع                

دغدغ، تحالفات جديدة محتملة، أوسع من حزب العمل،        الذي سيقرر مصير نتنياهو، كما يفترض شارون الذي         
وأكثر اقتراباً من شينوي، وحتى ميريتس، معسكرات جديدة، يحاول من خاللها شارون أن يقـف فـي وجـه                   

  !.معسكر نتنياهو
 .النجم شارون، سيعود مباشرة إلى اسرائيل، حسب وسائل اإلعالم، بعد أن رفض دعوة من بلير لزيارة لنـدن                 

 التي نفذت   101جم، هو المطلوب األول من قبل بريطانيا، ، والملف األمني له يتضمن قيادته للوحدة               شارون الن 
غزة ومجازر صبرا وشاتيال ، لكن شارون النجم ال يبـالي فـي              مجزرة العوجا وقبية ومسؤوليته عن مجازر     

منحه تأشـيرة الخـروج مـن       الواقع بكل ما تمتلئ به هذه الملفات من دماء، ألنه محصن بحصانة القوة التي ت              
المالحقة قبل أن تتم، وها هو بلير، يعتذر لشارون، عما حدث للجنرال الموغ، نافياً، ان يكون لديه علم باألمر،                   
وان الموضوع سيصبح قيد المتابعة، أي تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء البريطاني، وهـذا األخيـر،                 

ة، ألن التسريبات حول مذكرة التوقيف ضد الموغ، انطلقت من القضاء           ربما ليس بحاجة الى تدخل من الحكوم      
  .والشرطة

لكن شارون، المالحق والذي يتردد في زيارة بعض العواصم، هو نجم المرحلة العربية الراهنة، فالحديث فـي                 
للمصالحة إعادة بعض الدول للعالقات مع الدولة العبرية، وربما عقد قمم مع زعامات عربية، واألهم، دعوات                

على أساس أننا نحن الفلسطينيين الذين قمنا بالعدوان على اسرائيل التي أعادت الينا، غزة، وان هـذا التنـازل                   
 .المؤلم يجب أن يقابل بكرم عربي أصيل، حتى لو كان ثمن ذلك التخلي عن مقررات قمـة بيـروت العربيـة               

تحدة، ألنه منحهم فرصة لتمتين العالقـات مـع         هؤالء العرب معجبون بما قاله شارون في خطابه في األمم الم          
الدولة العبرية من دون حرج، خاصة انه بات أقل تواضعاً في طبيعة هذه العالقات التي يجب منـذ اليـوم أن                     

 هم أيـضاً ـ   :تكون علنية وواضحة، وعلى كافة المستويات، شارون النجم يقول في خطابه في األمم المتحدة
 هذه المقولة، ربطها البعض، بـشيء  .ون الحرية والسيادة القومية دولة خاصة بهميقصد الفلسطينيين ـ يستحق 

من اللؤم، بما جرى ويجري على الحدود الفلسطينيةـ المصرية، كإشارة الى رد فعل اسرائيلي محتمل، وربما                
ة، مخطط له، إلغالق المعابر التجارية األخرى، مثل كارني بشكل نهائي وفتح حـدود فلـسطينية ـ مـصري    

  !!.من يدري... باعتبار انه قد قامت اآلن دولة غزة، أي الدولة الفلسطينية وفقاً لخريطة شارون
  18/9/2005األيام الفلسطينية 

  
  حرب تصفية الحسابات بين السلطة وحماس

   عبد العاطي محمد.د
لهـواء مـن فـصل      بدا المشهد غريبا بعض الشيء ال تتالءم مقدماته مع نتائجه وكأنه مسرحية سياسية على ا              

قصير للغاية ال يمتع الجمهور وال يشفي غليل البسطاء لفهم ما جرى، ولكنه عند العالمين ببواطن األمور كان                  
نهاية مسرحية متعددة الفصول بدأت منذ زمن وجاء ختامها متوقعا ولكن حامال لنذر حـرب داخليـة ال أحـد                    

 بين السلطة الفلسطينية وبـين الفـصائل المـسلحة          يعرف إلى أين تنتهي، ساحتها غزة وأبطالها يتوزعون ما        
  وتحديدا حماس،

بداية المشهد كانت اغتيال أو تصفية موسى عرفات واختطاف ابنه منهل، وبعد تدخل من مصر تـم اإلفـراج                   
سريعا عن نجل عرفات واستقبله الرئيس عباس وبدا وكأن العملية برمتها أريد لها أن تبدأ وتنتهي سـريعا وال                   

وقف عندها كثيرا حتى ال تتعقد األوضاع أكثر مما هي معقدة في غزة، ولكن قبـل أن تجـف دمـاء                     يجب الت 
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موسى عرفات كانت الرسالة واضحة من وراء الحدث وهي فتح ملف تصفية الحسابات القديمة بين رموز في                 
ل السلطة ذاتهـا    السلطة والمقاومة ممثلة بشكل أكبر في جانب حماس وكذلك تصفية الحسابات بين قيادات داخ             

ومثل هذه األجواء تؤشر إلـى أن        على خلفية المناورات السياسية لهذه القيادات لكسب الشارع السياسي أيضا،         
غزة مقبلة على مرحلة عصيبة من الصراع الداخلي للسيطرة على الشارع الفلسطيني ومن ثم التحكم في القرار                 

  السياسي،
يعا جملة من التصريحات التي نددت بعملية االغتيال بهدف اإليحاء          استكماال لوقائع المشهد المريب صدرت سر     

بوحدة الصف الفلسطيني وسط حالة مقصودة من تمييع المسؤولية السياسية، ولكن االرتباك في المواقف كـان                
واضحا بما ال يستطيع أحد أن ينكر تداعياته المستقبلية أو أن الحادث ما هو إال صراع على الشرعية الجديـدة                    
في مرحلة ما بعد انسحاب إسرائيل من غزة، صراع يمتد على محورين أحدهما هو الثأر مـن كـل أخطـاء                     

  مرحلة عرفات واآلخر هو السيطرة على المؤسسات السياسية،
لقد أدان أبو مازن العملية وشدد على إنهاء التحقيق سريعا في مالبساتها، كما أدانتها فـتح والجبهـة الـشعبية                    

ها، ولكن كل هذه اإلدانات لم تكن مقبولة أمام الوجه الحقيقي لما يجـرى اآلن مـن صـراع                   وكذلك حماس ذات  
  داخلي في غزة، فالقصة بمالبساتها القديمة والمعاصرة تتحدث عن نفسها،

من قام بالعملية لم يخف هويته، بل جاهر بذلك على شاشة الفضائيات بما يعني أنها كانت مقـصودة وتحمـل                    
 الفلسطيني من جانب من قام بها وإلى السلطة ذاتها، فقد أعلنت ألوية الناصر صالح الـدين                 رسالة إلى الشارع  

مسؤوليتها عن العملية، وقامت هي نفسها بالتفاوض مع جهات في السلطة نتج عنه اإلفراج عن ابـن عرفـات                   
 ألويـة الناصـر     الخ، وكانـت  … بناء على شروط أهمها وقف المظالم والفساد وعدم التنكيل برموز المقاومة            

صالح الدين قد عزت اغتيال عرفات إلى سببين هما أنه كان متعاونا مع سلطات االحتالل، وألنه كان فاسـدا                   
وظالما للمواطنين حيث هتك أعراضهم واعتدى على أمالكهم وعذب الكثيرين من المناضلين وفقا لما جاء في                 

  بيان المجموعة،
 أبو مازن، ولكن بالقطع لم يكن الرئيس الفلسطيني يود أن تكـون             لم يكن موسى عرفات مقبوال اذن من جانب       

هذه نهايته ألن العملية ذاتها تعني إن السلطة أصبحت بالفعل ضعيفة في اإلشراف على شؤون القطاع، وربمـا                  
كان هذا هو ما يفسر حرص السلطة على أال تبدو متورطة في الحادث حيث سارعت شخصيات أمنية مسؤولة                  

ة التقصير إلى األجهزة األمنية في غزة وتحميلها مسؤولية عدم حماية عرفات وخاصة تقصيرها في               بتوجيه تهم 
تعقب من قاموا بالعملية، ولكن هذا الموقف االنتقادي للذات داخل السلطة كان مؤشرا على حالة من االرتبـاك                  

األمنية في القطاع، خاصة أن     الداخلي فيها أكثر مما هو تعبير عن موقف أخالقي أو قدرة على ضبط األوضاع               
العملية قام بها نحو مائة شخص مسلح وتمت بالقــــرب من مواقع األمن الوقائي، بما يعني أن موسى لـم                 
يكن في حماية حقيقية، وعدم توافر هذه الحمايـة يعنـي إمـا أن الـسلطة غـضت النظـر عـن العمليـة                        

ءت للشارع الفلسطيني، أو أنها عاجزة عن       لتبرأ ساحتها من شخصيات أسا    ) أعطـــــت الضوء األخضر  (
ضبط األوضاع األمـــنية في المنطقة واألخير هو التفسير األرجح خاصة أن الـسلطة تعرضـت خـالل                 
األسابيع القليلة الماضية الختبارات مماثلة عندما وقعت بعض االشتباكات بينها وبين عناصـر مـن الفـصائل                 

  المسلحة،
طي ملف اغتيال عرفات، إال أن الحادث له ما بعده ويؤشر لعدد من الحقـائق أو                وإذا كان من المتوقع أن يتم       

المستجدات على الساحة الفلسطينية كلها تصب في اتجاه تضخيم الصراع الداخلي بين الفلـسطينيين وعرقلـة                
ـ              ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل،     ين وفي نهاية المطاف استبعاد حدوث تقدم حقيقي في عمليـة الـسالم ب

  الفلسطينيين واإلسرائيليين،
فمن ناحية أولى من الواضح أن هناك لبسا في مفهوم الشرعية داخل الساحة الفلسطينية، فالسلطة لم تعد تمتلك                  
شرعية قوية تمكنها من االستمرار، فبعد أن بنت شرعيتها على اتفاق أوسلو، تالشت أحالم السالم العادل مـع                  
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االنسحاب اإلسرائيلي لم يعد هناك أساس يمكن البناء عليه في عمليـة الـسالم ال               إسرائيل تدريجيا، وبعد اتمام     
أوسلو أو غيره، وإن حدث استئناف للمفاوضات فسيكون على أرضية المطالب اإلسرائيلية وحدها، ويـضاف               

س الحركـة   إلى ذلك التشرذم القائم داخل فتح وهو ما ظهر في االنتخابات البلدية األخيرة، وبالمقابل هناك حما               
األكثر تحكما في الشارع الفلسطيني التي تبني شرعيتها على مفهوم انتقائي للمقاومة والعمل السلمي بأن تكـون      
داخل النظام وخارجه في آن واحد، أي تخوض االنتخابات البلدية ثم البرلمانية لتكون داخل النظام، وفي نفـس                  

ضا، بمعنى أنها تريد احتكار الـشرعية لنفـسها وحـدها          الوقت تجعل عملية المقاومة خارج األطر الشرعية أي       
وبطرقها الخاصة، وفي كال األحوال لم تتفق السلطة وال حماس على أساس جديد للشرعية في غزة ومن بعـد                   

  في القطاع والضفة معا،
 مبررا  ومن ناحية ثانية فإن االنسحاب فتح الملف األمني الداخلي على مصراعيه، فربما كان استمرار االحتالل              

السلطة وحماس لتأجيل تصفية الحسابات، وأما اآلن وقد انتهى هذا االحتالل، فقد أصبح لدى              : ألي من الطرفين  
حماس الدافع لفتح ملف انتهاكات السلطة في الماضي خاصة أنها تشعر بأنها هي صاحبة العمل الحقيقي داخـل       

 حرق بعض الشخصيات القيادية السابقة إرضـاء        القطاع، وإذا كانت السلطة تتصور أنها يمكن أن تلعب بورقة         
لحماس فإن هذه العلمية محفوفة بالمخاطر أيضا حيث أنها ستصب في نهاية المطاف في اتجاه تعميق االنفالت                 

  األمني الذي هو سيد الموقف اآلن في غزة،
ى زيادة قوة المتشددين    ومن ناحية ثالثة فإن سيطرة الجانب اإلسرائيلي على عملية السالم من شأنه أن يؤدي إل              

داخل الفصائل بما فيها األجنحة العسكرية المتشددة في حماس ذاتها، وهناك شعور متزايد لـدى هـذه القـوى                   
المتشددة بأنه إذا كان شارون يتشدد في حديثه عن الكتل االستيطانية للتصدي ألي محاولة من جانب متـشددين                  

للفلسطينيين أن يزدادوا تشددا في عملية السالم ومن ثم علـيهم أن       يمينيين في حزبه لإلطاحة به، فإنه باألحرى        
يتصدوا لتحركات أبو مازن االنفتاحية على شارون والواليات المتحدة، والمعروف أن شـارون يـدافع عـن                 
االستيطان في الضفة الذي هو أهم للدولة اإلسرائيلية من البقاء في غزة خاصـة أن المـستوطنات المحيطـة                   

أطبقت عليها بالفعل بما قد ال يجعل منها قضية حقيقية في مفاوضات الحل النهـائي عنـدما يحـين                   بالقدس قد   
  موعدها، أي أن التعثر في عملية السالم يعزز من ظهور القوى المتشددة داخل الفصائل، بما فيها حماس،

اللجان عن حادث اغتيـال     وقد لوحظ مثال أن الجناح السياسي في لجان المقاومة الشعبية كان قد نفى مسؤولية               
عرفات، ولكن سرعان ما أكد الجناح العسكري المسؤولية وتعمد الظهور بمظهر القوة في تحد صريح للسلطة،                
كما لوحظ أن بيان من قاموا بالعملية برر القيام بها بأنها كانت ردا على المتعاونين مع سلطة االحـتالل مـن                     

وادر العناصر المسلحة في الفصائل التي ترفض عملية السالم مع          ناحية وتحذيرا من أي مساس في المستقبل بك       
  إسرائيل،

الخالصة أن عملية اغتيال موسى عرفات لم تكن ثأرا فقط لما ارتكبه ضد عناصر حماس، وإنما عالمة مهمـة           
على وصول صراع القوى بين السلطة والحركة إلى نقطة خطيرة بما يصب في اتجاه سيطرة الحركـة علـى                   

وطرح نفسها بقوة كبديل للسلطة في ظل حالة انفالت أمني واسعة النطاق يجرى من خاللهـا حـرق                  الشارع  
العديد من الرموز األمنية والسياسية، فضال عما يؤشر به من تصعيد لتيار التطرف داخل الحركة الفلـسطينية                 

  فيما يتعلق بمستقبل السالم مع إسرائيل،
 18/9/2005الوطن القطرية 

 
  بين الديموقراطية والديموقراطوية: ليين أمام محاكم بريطانيامثول اسرائي

  صالح بشير
هل سيمثل ضباط إسرائيليون، سابقون وال زالوا عاملين، أمام المحاكم البريطانية بتهمة اقتراف جرائم حـرب                

نها أصيال  وقد يغلب التضامن بين الديموقراطيات، ما كان م       . في حق الفلسطينيين؟ قد ال يتحقق ذلك هذه المرة        
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وما كان مزعوما إلى هذه الدرجة أو تلك، وقد يستثار رأي عام بعينه، وقد تنشب حمالت إعالمية، وقد تفعـل                    
ال يقال ذلك من باب الطعن فـي اسـتقاللية القـضاء البريطـاني،              . الديبلوماسية فعلها فتهجض هذه المحاولة    

قة بسائر السلطات، ال سيما تلك التنفيذيـة، لكنهـا ال           فاالستقاللية تلك ناجزة ال غبار عليها في ما يخص العال         
تُمارس في أجواء معقّمة كأجواء المختبرات، بل يزاولها بشر يعيشون زمنهم وبين مواطنيهم، والمقاضاة كثيرا               

لكن الحادثة تلك خطوة أساسية وقد تكـون         .ما تكون فعل تأويل للقانون، والتأويل ذاك معرض لمؤثرات شتى         
صحيح أنه بذلت محاولة من ذلك القبيل قبل سنوات في بلجيكا، هدفت إلـى مالحقـة مرتكبـي                  . ةغير مسبوق 

مجزرة صبرا وشاتيال ومنهم شارون، ولم تفلح، ولكن بريطانيا غير بلجيكا، التي استُخفّ آنذاك بتنطعها إلـى                 
م، وُأدِرج فـي خانـة تلـك        تخويل محاكمها المحلّية النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية في العال           
  .الحقوقوية الساذجة التي استبدت بالنُّخب، خصوصا الغربية، بعد الحرب الباردة

لنقل إذاً أنها قد تكون المرة األولى التي يواجه فيها مسؤولون إسرائيليون احتمال محاكمتهم على ما ارتكبوه في                  
عن السفر إلى لندن، خوفا من تعرضه         أثنى يعالون  وقد بدا االحتمال ذلك بالغ الجدية، بحيث      . حق الفلسطينيين 

وذلك أمـر،   . لالعتقال، ودفع ألغور، إلى العودة أدراجه من مطار هيثرو دون مغادرة الطائرة التي جاءت به              
مهما كانت مآالته، بالغ األهمية في زمننا هذا، حيث بات من ينتدبون أنفسهم لمكافحة اإلرهاب يتمتعون بتبرئة                 

  .لهم اقتراف كل الخروق، بما فيها أقصاهامبدئية، تخو
كما أن األمر ذاك أعاد النشطاء الفلسطينيين إلى مخاطبة المجتمعات المدنية والرأي العام الخارجي، وتلك كفاءة                
افتقدوها خالل السنوات األخيرة بعد أن اقتصرت المقاومة على أعمال عنف تخللها إرهاب أرعـن، وسـهلت                 

 ضرب من توازن شكلي ومنافق بين طرفي النزاع، فإذا هذا األخير ال يعدو أن يكون،                على من يريد ذلك إقامة    
في أحسن الحاالت، عنفا يواجه عنفا وال أكثر من ذلك، والقلب، في مثل تلك المواقف، يميل طبعا إلى من يقف                    

  !في صف الديموقراطية ودولة القانون وإلى من يأخذ بالقيم الغربية
باط ومسؤولين في الدولة العبرية إلى المحاكمة، بتهمة اقتراف جرائم حرب وربما، الحقا،             لكن احتمال تقديم ض   

الفلسطيني في بعده الثنـائي الـصرف،        -اإلجرام في حق اإلنسانية، يكتسب أهمية قد تتعدى النزاع اإلسرائيلي         
منذ أن شنت حملتهـا  لتثير قضية أخرى، أشمل وأبعد شأوا، ازادادت استفحاال في عهد إدارة بوش ، خصوصا              

الكونية ضد اإلرهاب ومضت في نشر الديموقراطية عبر أرجـاء الـشرق األوسـط األكبـر، متبنيـة تلـك                    
اإليديولوجيا، التي ربما كان إلسرائيل فضل ال يستهان بـه فـي بلورتهـا، والتـي يمكننـا تـسميتها بــ                      

  .الديموقراطوية
الديموقراطية، كنظام حكم وكقيم، ال يكاد يوجد في زمننـا          واإليديولوجيا تلك ربما قامت على تعمد الخلط بين         

هذا، عدا دعاة التطرف والغلو، من يجادل فيها ومن يصدها، وبين تحويـل االتـصاف بهـا، لـدى الـدول                     
الديموقراطية، إلى عنصر تفوق مكتٍف بذاته، إلى ضرب من سمة جوهرية، تخول صاحبها امتيازا يضعه فوق                

 وتميز بين الخروق التي قد يرتكبها وتلـك التـي قـد يقترفهـا المـستبدون وأعـداء                   القانون وفوق المساءلة  
وحسب اإليديولوجيا هذه، ليست األفعال هي التي تُحدد المسؤوليات، بل الفاعل وشخصه وموقعه             . الديموقراطية

 إلى المساءلة   وموقعه ذاك، هو الحاسم في تعرضه     . في أحد معكسري الخير أو الشر، الطغيان أو الديموقراطية        
وهكذا، ال يسشعر بوش إخالال بالمبادئ الديموقراطية، عنـدما         . وال مرجعية في ذلك إال تلك الذاتية      . من عدمه 

يقيم معتقال، كذلك القائم في غوانتانامو، خارج كل إطار قانوني، كما لم يستشعر ذلك القس األميركي المقـرب                  
فما دام معتقلـو القاعـدة معـادين        .  جهارا إلى اغتيال شافيز    من بوش حرجا ديموقراطيا أو قيميا، وهو يدعو       

للغرب وقيمه عداء أصليا وما دام الرئيس الفنزويلي شعبويا ديماغوجيا مناهضا للواليات المتحدة، فإن متطلبات               
  .القانون ال تنطبق عليهم

ضباط اإلسرائيليين سوى   لم شالوم من وصف يطلقه على السعي إلى محاكمة ال         . إسرائيل لم تفعل شيئا غير ذلك     
وبادر غيره من اإلسرائيليين إلى استفظاع تلك الخطوة واستشناعها، علـى اعتبـار أن القـضاء                . أنه فضيحة 
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لم يدر بخلد أحد منهم أنه يمكن أن يكون للفلـسطينيين، علـى             . اإلسرائيلي مستقل ونزيه ويمكن االحتكام إليه     
كل . سباغ شرعية على سلطة االحتالل من خالل االحتكام إليها        ضوء تجربتهم، رأي آخر، أو أنهم ال يريدون إ        

ما يعنيهم أن الدولة العبرية دولة ديموقراطية، وأن صفتها تلك تنزهها عن كل نقد ومساءلة، ناهيك بالمالحقـة                  
كمـا لـو أن القـضية       . القضائية، وأنها، لطبيعتها تلك، تتمتع بتفوق أخالقي، يبقى بكرا ال يتلوث، مهما فعلت            

الفلسطينية قضية مفاضلة بين نظامي أو فلسفتي حكم، ال قضية احتالل، وكما لو أن الديموقراطية لم يسبق لها                  
أبدا أن تعايشت مع أفظع الخروق اإلنسانية، كما تدل تجربة إسرائيل ذاتها، وقبلها نظام التفرقة العنصرية فـي                  

  .ب استعمارية كثيرةجنوب إفريقيا وقبلهما الواليات المتحدة، ناهيك عن تجار
لذلك، فإن محاكمة الضباط اإلسرائيليين، أو حتى مجرد إثارة الموضوع، قد يكون مناسبة للخوض فـي شـأن                  
أدلجة الديومقراطية هذه وفضحها، وقد يمكننا من تمييز الديموقراطية عن الديموقراطوية، بحيث ندحض هـذه               

  .دون أن نرفض تلك
  18/9/2005الحياة 

  
  :كاريكاتير

  

  
  18/9/2005الحياة الجديدة  

 
  


