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  ظهور حماس كأنها حررت غزة صعب علينا أمام العالم   : عريقات
صائب عريقات طالـب بإنهـاء   أن  :عمان - نادية سعد الدين سلتها عن مرا  11/8/2005ردنية  الغد األ  نشرت

وتحريم تعدد السلطات حتى ال يستباح الدم الفلسطيني، وقال إن إسرائيل تراهن على تحويل غزة إلى منطقـة                  
وقال إن معركتنا الداخلية كبيرة وإن كل من حاول اإلستفادة على حساب القضية والشعب سيدفع الثمن                 .طالبان
وأضاف إن اإلنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة ال يعنـي إنهـاء لإلحـتالل أو                . عظم شأنه أو منصبه    مهما

تفاوضاً على الحدود النهائية لغزة باعتبارها مع الضفة الغربية وحدة جغرافية واحدة، مشيراً إلى أن اإلنسحاب                
وأشار إلى اعتـزام إسـرائيل       .التزاماًالذي سينفذ من القطاع بدون مفاوضات مع الفلسطينيين لن يخلق حقاً أو             

لفـت إلـى أن الحكومـة        و .التوجه إلى مجلس األمن بقرار ينهي مسؤوليتها عن غزة وهذا ال يجوز قانونـاً             
 اإلسـرائيلية   –اإلسرائيلية تصر على إبقاء شمال الضفة الغربية تحت حمايتها وليس تحت الوالية الفلـسطينية               

 ويمر بمرحلة انتقالية    ,روف التي مرت بها الشعوب    ظطيني يجابه أصعب ال   وأضاف ان الشعب الفلس    .المشتركة
وقال إن أمام إسرائيل خيارات الـدولتين        .داخلية وتحديات صعبة ولكن ال قلق عليه فهو لن يخرج من أرضه           

  وعاصمتها القدس مع تعديل متبادل على الحدود ولكنها غير         1967على أن تقوم الدولة الفلسطينية على حدود        
ولفت في هذا الصدد إلى أن شارون قال ألبي مازن خالل اللقاء األخير إنه إذا لم يتعاط مع خطة                    .مستعدة لذلك 

 إن الوالية في غزة فلسطينية ولكـن ال سـيادة            عريقات وقال .فك اإلرتباط من غزة سيكون مصيره كعرفات      
ى انتقال منظم للسلطة عبـر صـناديق        ودعا إل . كاملة إذا لم تكن صاحبة القرار في دخول وخروج المواطنين         

  .االقتراع
 عريقـات   أن :عمان، غزة والوكـاالت   -جمال اشتيوي    عن مراسلها    11/8/2005 االتحاد االماراتية    وأضافت

وصف العالقة بين فتح وحماس بأنها معقدة جدا، وقال هنالك جهود جبارة تبذل على مدار الساعة لعدم السماح                  
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ية، محذرا من ان أي صدامات داخلية وانهيارا للحصن الداخلي وهو ما قد يعززه               فلسطين -بصدامات فلسطينية   
وحذر من أن ظهور حماس بمظهر الجيش وأنها هي التي حررت القطاع بالـسالح والقنابـل                . تعدد السلطات 

واكد انه في الوقت الذي ال نقـاش فيـه علـى شـرعية               .والصواريخ، سيكون منظرا صعبا علينا أمام العالم      
مقاومة، إال أن ذلك يجب أن يعني متى وكيف تكون المقاومة، وبقاء الشعب الفلسطيني على أرضـه أعلـى                   ال

   .درجات المقاومة
  

 تسارع وتيرة التنسيق بين الفلسطينين واإلسرائيليين
كثف الفلسطينيون واالسرائيليون من اجتماعاتهم خـالل األيـام القليلـة           : غزةمن   11/8/2005 الحياة   نشرت
وحسب المؤشرات، فإن اسرائيل أجابت أخيراً على عدد من االسئلة المتعلقة باالنـسحاب وسـلمت               . ضيةالما

وقالت وكالـة انبـاء رامتـان ان         .معلومات للفلسطينيين تسهم في تنسيق الخطة لضمان انسحاب آمن وهادئ         
  . نة غزةمصوراً تابعاً لها التقط صوراً أمس لمنطاد كبير اطلقته قوات االحتالل جنوب مدي

 وزارة الداخلية هعلنت أا م:ـ رام اهللا  وليد عوض عن مراسلها11/8/2005 القدس العربي واضافت
الفلسطينية امس عن عقد لقاء بين رئيسي جهازي الشرطة الفلسطيني واالسرائيلي لتنسيق مسألة االنسحاب من 

قائمة بأسماء المرافق العامة التي لن يتم  ذلك اعلنت اإلذاعة اإلسرائيلية أن موفاز سلم دحالن ىال .قطاع غزة
هدمها ليستفيد منها الفلسطينيون، وتم اإلتفاق حسب اإلذاعة االسرائيلية علي أن تقوم اسرائيل بتركيب اجهزة 

ومن ناحية ثانية أكدت مصادر رسمية فلسطينية ان  .الكترونية تراقب حركة البضائع علي المعابر الحدودية
  .صل بحث ومناقشة التفاصيل الفنية خالل االيام المقبلة لتطبيق هذه البنودالطواقم الفنية ستوا
.  عند معبر بيت حانون، مـع وليـام وورد         ىاللواء جمال أبو زيد التق     أن 11/8/2005 48وذكر موقع عرب    

مليـات  وقالت االذاعة االسرائيلية، صباح اليوم، ان الفلسطينيين واالسرائيليين سيبدأون اليوم، ادارة غرفـة ع             
 .وسيتولى ضباط من الجانبين تنسيق سلسلة من العمليات بينهمـا         . مشتركة في قطاع غزة تحضيرا لالنسحاب     

واعلن مصدر امنـي فلـسطيني ان        .وسيجتمع قائد قوات االحتالل في غزة، بسليمان حلس، لمناقشة هذا االمر          
فـي المنـاطق المحاذيـة للمـستوطنات        قوات االمن والشرطة الفلسطينية ستنتشر اعتبارا من االسبوع المقبل          

  . االسرائيلية
  

  سرائيلإعباس يطالب رايس بالضغط على 
إن الـرئيس   : وقال نبيل أبـو ردينـة      . أجرى محمود عباس مساء امس، اتصاالً هاتفياً مع رايس         : وفا –غزة  
نية الجاريـة    على آخر تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية، اضافة الى االسـتعدادات الفلـسطي             هاأطلع

 بالضغط على   ها وطالب , على نتائج االتصاالت الفلسطينية االسرائيلية     ها أطلع هوأضاف أن  .بخصوص االنسحاب 
الجانب االسرائيلي من أجل الخروج من معبر رفح جنوب قطاع غـزة، بـشكل يـسمح بتحـول االنـسحاب                    

  .االسرائيلي الى خطوة مشجعة للبناء عليها
  11/8/2005الحياة الجديدة 

  
  ردن بعد االنسحاب من غزةالسلطة تطلب مساعدة األ

ل صائب عريقات أمس ان السلطة طلبت وق: عمان ـ ا ف بمن  11/8/2005القدس العربي نشرت  
مساعدة االردن في قضايا تتعلق باليوم الذي يلي االنسحاب االسرائيلي من غزة لما لهم من عالقات مع 

ان هذه المشاورات تدخل في اطار التنسيق والتعاون بين الجانبين واضاف  .الطرفين االمريكي واالوروبي
االردني والفلسطيني، موضحا ان التنسيق الذي نقوم به مع العالم واسرائيل ينصب في اطار جعل فك االرتباط 

 .ىهذا سلسا وسلميا ومنظما من ناحية وجزءا من خارطة الطريق وليس بديال عنها من الناحية االخر
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اللجنة المشتركة االردنية  الفلسطينية بدأت       أن   :ب.ف. ا -عمان  من   11/8/2005خليج اإلماراتية   ال وأضافت
اعمالها امس في عمان، وعلى اجندتها بحث زيادة التبادل التجاري وتخفيف الصعوبات التي تواجـه تـصدير                 

ة اشكالية نظراً لخـصوصية     ويعتقد مسؤولون في الجانبين ان التجارة البينية ليست قضي        . البضائع الى السلطة  
العالقة المستندة الى االئتالف والنسيج االجتماعي والقيم المشتركة، لكنها بقيت ومنذ االحتالل اسـيرة، جـراء                

  .قبضة اسرائيل على االقتصاد الفلسطيني
إن ل عطااهللا خيري    وق:  عمان  من نادية سعد الدين ومؤيد أبو صبيح      11/8/2005 الغد االردنية    مراسليوذكر  

الجانب الفلسطيني طلب المساعدة في العديد من المجاالت االقتصادية والتـدريب العـسكري فـي أي مكـان                  
وأوضح أن هذه االجتماعات التي تعقد على مستوى الخبراء تمهد للقاء بين وزيري              .يستطيعه الجانب األردني  

  .عل التعاون في هذا الخصوصالجانبين خالل الشهر الحالي للتوقيع على اتفاقيات اقتصادية تؤطر وتف
  

  السلطة تستعد لتسلم مناطق في جنين
 اعلن متحدث باسم الداخلية الفلسطينية ان نصر يوسف وقادة االجهزة االمنية والشرطة اطلعوا              : ا ف ب   -غزة  

وقال ابو خوصة ان وورد اسـتمع خـالل          .امس وورد على استعداداتهم لالنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة        
الذي عقد بحضور رئيس طاقم التدريب االمني المصري قرب ايريز الى شرح حـول الخطـط االمنيـة     اللقاء  

من جهته قال قائد طاقم التدريب المصري نشعر بفخر بوجودنا في فلسطين لصناعة             . الفلسطينية واالستعدادات 
   .مستقبل افضل بان يكون االنسحاب خطوة على طريق تحقيق االمال بالحرية واالستقالل

  11/8/2005الدستور 
  

  لقاءات في الخارج لتفعيل أطر منظمة التحرير : الشكعة
كشف غسان الشكعة للقبس عن ان وفدا من اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر                : عبدالرازق ابو جزر   -غزة  

يفية تطوير  سيلتقي خالل االيام القادمة مع االمناء العامين للقوى والفصائل الموجودين في الخارج للبحث في ك              
وقال ان موعد    .المنظمة على الصعد كافة بما في ذلك اجراء االنتخابات الختيار اعضاء جدد للمجلس الوطني             

وتوقع ان تجـري انتخابـات       .ومكان اللقاء سيتم تحديده بعد اجتماع يعقده الوفد المكلف بهذا الملف في دمشق            
 فان حوارات ايجابية    لهووفقا   .بات التشريعية الالحقة  الختيار اعضاء جدد في المجلس الوطني بعد عقد االنتخا        

ال تزال تجري بين مختلف القوى والفصائل الستنهاض المنظمة وتفعيل مؤسساتها المختلفـة، والتأكيـد علـى                 
  .مرجعيتها السياسية والقيادية

  11/8/2005 الكويتية القبس
  

  التشريعي يناقش مشروع قانون انتخابات الهيئات المحلية
شرع المجلس التشريعي في جلسته التي عقدت أمس، في مناقشة المواد التي تأخذ صـفة                :فايز أبو عون  كتب  

ومن المتوقع   .االستعجال، في مشروع قانون معدل لقانون انتخاب الهيئات المحلية، حيث أقرت بالقراءة األولى            
ألساسي لمناقـشة المـواد التـي       أن يطرح المجلس في جلسته التي ستعقد اليوم مشروع قانون معدل للقانون ا            

  .للرئيس القرارها بالقراءة الثانيةنائب تتحدث عن استحداث منصب 
  11/8/2005األيام الفلسطينية 

  
  التشريعي يستمع الى ردود الوزراء المستجوبون

 كشف سالم فياض النقاب عن قرار باغالق مكاتـب          ,في جلسة للمجلس التشريعي أمس    :  نائل موسى  -رام اهللا   
وأكد فياض على وجوب اعـادة ترتيـب         .وق االستثمار الفلسطينية في الخارج تمهيدا العادته الى الوطن        صند
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ورأى في تطبيق قانون التقاعد فرصة النهـاء حالـة          . الوضع الوظيفي لوقف حالة النزف المتواصل للموارد      
واستمع المجلـس    .قاعدين محذرا من اللجوء لتوظيف موظفين جدد مكان سائر المت         ,الترهل والفائض الوظيفي  

 ووزير الصحة   ,الى ردود وزيرة شؤون المرأة حول العنف ضد المرأة وجرائم القتل على خلفية شرف العائلة              
  .حول جملة قضايا تتعلق بعمل وصالحيات وأداء وزارته وعالقتها مع المرضى

  11/8/2005الحياة الجديدة 
  

 يعيةبحث امكانية مشاركة األسرى في االنتخابات التشر
بحثت لجنة االنتخابات المركزية، مع سفيان أبو زايدة، إمكانية مـشاركة األسـرى فـي االنتخابـات                 : رام اهللا 

 ترشـيحاً   تهموتم في اللقاء، مناقشة الجوانب السياسية والفنية والقانونية المتعلقـة بمـشارك            .التشريعية المقبلة 
، ممن يحق لهم االقتراع، وضرورة حـث المجتمـع           في المشاركة كغيرهم   هموتم التشديد، على حق    .وتصويتاً

وأشار أبو زايدة، إلى أنه      .الدولي والجانب اإلسرائيلي على تقديم التسهيالت الالزمة، كي يتمكنوا من المشاركة          
سيقوم بتوجيه رسالة رسمية إلى الجانب اإلسرائيلي بهذا الخصوص، يطالب فيهـا بالـسماح لطـواقم لجنـة                  

  . بالعمل على تنظيم االنتخابات داخل المعتقالتاالنتخابات المركزية
  10/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تجتمع في غزة

 اعتبرت القيادة امس االنسحاب االسرائيلي امتحانا تاريخيا حقيقيا لقدرة شعبنا بجميـع قـواه وفعالياتـه                 :غزة
 وتفويت الفرصة على جميع األطراف التي تراهن على وقوع خلـل            ,المحررة لضمان أمن حقيقي في المناطق    

في الوضع الداخلي نتيجة هذا االنسحاب ما سيجعل االحتالل قادرا على التذرع لوقف استمرار العملية السياسية                
ممثلـو  جاء ذلك خالل اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ترأسه عباس وشارك فيه              .وفق خارطة الطريق  

وبحث االجتماع في الترتيبات الجارية، إعداداً لالنسحاب مع جميع األطراف المعنية وعلـى              .فصائل المنظمة 
وأكد على ضرورة تهيئة كل الظروف لنجاح االنسحاب بشكل كامل، وبمـا يـشمل الحـدود                 .الصعيد الداخلي 

 من أجل تأمين أفضل الـشروط، حتـى         وكذلك أهمية استمرار العمل مع الجهات الدولية والعربية،        .والمعابر
وأكدت على جميع    .يكون االنسحاب خطوة على طريق إنهاء االحتالل عن جميع األراضي الفلسطينية المحتلة           

المواقف التي أعلن عنها عباس في خطابه أمام التشريعي، من أجل تحقيق انـضباط وطنـي عـام وتجنـب                    
  .الفوضى

  11/8/2005الحياة الجديدة 
  

   من رجال األعمال ل وفداً يستقبعباس
 علـى   هموحـث  .استقبل محمود عباس، مساء امس، وفداً من رجال األعمال الفلسطينيين          :كتب حسن جبر، وفا   

االستثمار في وطنهم، وإعادة بناء ما دمره االحتالل على مدى العقود الماضية، مؤكداً أن السلطة ستوفر كافـة                  
  .جاح مهامهمالتسهيالت للمستثمرين ورجال األعمال إلن

  11/8/2005األيام الفلسطينية 
  

 نرفض الفتنة ومحاوالت إسقاط هويتنا : حمدان
 حمدان يحاول البعض أن  اسامةعبد األمير قبالن قالمع بعد اجتماع وفدا من الفصائل الفلسطينية في لبنان 

قوى المقاومة فيها، وعلى يزرع الفتنة داخل هذه األمة بعدما فشل العدوان الخارجي في القضاء عليها، وعلى 
وما جرى مؤخرا من محاولة لزرع الفتنة من . عناوين صمودها وقوتها الذاتية في مواجهة العدوان الخارجي
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خالل إصدار بيانات مشبوهة تتهم بعض رموز وشيوخ وعلماء هذه األمة، أو تحرض عليهم وتحاول اإلساءة 
ي ضم عشرة فصائل عن رفضه لهذا البيان وإدانته له واعتبار إليهم، كان أحد عناوين البحث، إذ عبر الوفد الذ

أن الجهة التي أصدرته هي جهة مشبوهة وال تمت لهذه األمة بصلة، وهي فئة خارجة عن هذه األمة يجب 
 . مواجهتها والرد والضغط عليها

 حماية الواقع وتابع أكد الوفد للشيخ قبالن الحرص لدى كل الفصائل على وحدة الموقف الفلسطيني، وعلى
ونحن أكدنا أننا نعتبر أن ما يجري في غزة هو بداية وليس نهاية . الفلسطيني من أي فتنة يراد زرعها فيه

اضاف والعنوان الثالث الوجود الفلسطيني في . المطاف للمشروع الوطني الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية
محاوالت إسقاط الهوية الفلسطينية، وإسقاط حق العودة لبنان، حيث أكدنا جملة من القضايا، أهمها رفضنا لكل 

. عبر شعارات يرفعها البعض تدعو إما إلى توطين فلسطينيين أو تجنيسهم، أو ربما عند البعض إعادة تهجيرهم
وقال أثرنا أيضا المعاناة الفلسطينية في لبنان وما يتخذ من إجراءات في محيط المخيمات، ومحاولة البعض 

وأكدنا رفضنا هذا التحريض وثقتنا بأن . نها في إيقاع فتنة فلسطينية لبنانية، أو تحريض هنا أو هناكاالستفادة م
 . هذه اإلجراءات يمكن أن يتحقق المقصود منها بطريقة أفضل وأسهل

11/8/2005السفير   
  

  غزة  المقاومة تواصل قصفها للمغتصبات الصهيونية في
 األربعاء مغتصبة ناحل عوز شرق قطاع غزة بقذيفة هاون، كما امسقصف رجال المقاومة الفلسطينية صباح 

تعرضت مغتصبة نتساريم وسط قطاع غزة وإحدى مغتصبات مجمع غوش قطيف الليلة الماضية لقصف بقذيفة 
  .هاون وصاروخ من طراز قسام

10/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

   عسكريلن تكون احتفاالتنا باالنسحاب ذات طابٍع: حماس
وقال في تصريٍح .شدد سامي أبو زهري، على أن احتفاالت الحركة بالنصر تحتاج إلى ما يليق بمستواها

إن حركة حماس ستشارك في االحتفاالت العامة بالتنسيق مع بقية الفصائل، وسيكون لها في الوقت : صحافي
تعلن في حينها، نافيا في الوقت نفسه ما تردد نفسه احتفاالتها الخاصة المتضمنة جملة من الفعاليات، والتي س

برنامج فعالياتنا شامل ومتكامل، وسنعلن : عن احتفاالت ضخمٍة ذات طابٍع عسكري ستقوم بها حماس، وقال
  .عنه في الوقت المناسب

11/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

  تكتل داخل فتح ضد القدومي
اقبون قرارات اإلحاالت علي التقاعد تصعيدا مباشرا من عباس في وجه إعتبر المر :عمان ـمن بسام بدارين

ولم تقف التصعيدات في  .قدومي الذي اعلن  بأن العمل الوطني ال يوجد فيه شيء إسمه اإلحالة علي التقاعدال
وية وجه القدومي عند حدود التغييرات الدبلوماسية بدون الرجوع إليه لكنها تعدتها بإتجاه تشكيل حالة نخب

 فمعلومات القدس العربي تؤكد بان .مناهضة للقدومي في محيط عباس وداخل معادالت السلطة وحركة فتح
عددا من أبرز قادة السلطة وحركة فتح يتشاورون في ما بينهم اآلن ويتجهون نحو الدعوة لتجميد منصب 

التمهيد لعقد المؤتمر الحركي القدومي كأمين لسر اللجنة المركزية لحركة فتح بذريعة إدارية لها عالقة ب
ونفس الفريق الفتحاوي المؤيد لعباس يعمل ايضا بإتجاه عقد المؤتمر الحركي العام  .السادس للحركة قريبا

  .المنتظر في وقت سريع خالفا لرغبة القدومي
11/8/2005القدس العربي   
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      انتخابات المجلس التشريعي  حماس تشارك في 
  اعلنه عباس   حماس على الموعد الذي   تحفظ   يوسف إلى انه بالرغم من   الشيخ حسنصرح    : غزة ــ د ب أ

تنفيذا لما    يتعين إجراء االنتخابات قبل نهاية العام الجاري   أنه كان   يوسف   وأكد . االنتخابات   إال اننا سنشارك في 
   . القاهرة    عليه بين الفصائل والسلطة الفلسطينية فيتم االتفاق

11/8/2005األيام البحرينية    
  

 سرائيل منية وسياسية إلأحماس تتهم السلطة بتقديم التزامات 
شدد اسماعيل هنية علي ان هناك حديثاً دقيقاً عن تقديم الجانب الفلسطيني اللتزامات أمنية وسياسية بوجود 

للقاءات الفلسطينية االسرائيلية هذا وتتواصل ا. امريكي وأوروبي مقابل االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة
بشأن ترتيب عملية االنسحاب االسرئيلي احادي الجانب من قطاع غزة بين الطرفين الفلسطيني 

وطالب هنية الجانب الفلسطيني المفاوض مع اسرائيل بعدم تقديم أي التزامات أمنية او سياسية .واالسرائيلي
  .تي تتحدث عن فشل اللقاءات االمنية بين الطرفينللجانب اإلسرائيلي، ومشككاً في صحة األنباء ال

11/8/2005القدس العربي   
  

  لى عواقب وخيمة إفشل عباس زكي في مهمته ستؤدي : المقدح
حذر منير المقدح من فشل عباس زكي في معالجة االزمات العالقة داخل األطر الفلسطينية واالزمات العالقة 

واشار المقدح الى ان القيادات  .عتبراً أن ذلك سيؤدي الى عواقب وخيمةبين الجانبين اللبناني والفلسطيني، م
الحالية للمخيمات الفلسطينية ربما ايضا ال تساعد على تسهيل مهمة زكي، معتبرا ان هذه القيادات جزء من 

 وطالب المقدح عباس زكي بأن يكون اكثر حسما في اتخاذ القرارات .المشكلة وال يمكن لها ان تكون الحل
وحذر  .التنظيمية واالدارية واالطالع بشكل دقيق على كافة الملفات بعيدا عن تأثير القيادة المحلية لحركة فتح

المقدح من فشل زكي في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في لبنان، مشيرا الى أن لهذا الفشل نتائج خطرة، 
واكد ان هذا الفشل ال يتمناه  .لجيش اللبنانيفإما ان تدخل المخيمات في حرب داخلية أو في حرب فتنة مع ا

احد وال يرغب فيه احد اال ان الفشل في ترتيب االوضاع الفلسطينية واستمرار حالة الفوضى سيؤديان الى 
  . نتائج ال تحمد عقباها

11/8/2005الخليج اإلماراتية   
  

  لى غزةإ قياديين من فتح نقلزكي يبحث : بيروت
كة فتح لـ البيان ان عباس زكي طلب من قيادة حركة فتح في بيروت تشكيل كشفت مصادر قيادية في حر

لوائح باألعضاء الذين هم من مواليد قطاع غزة والضفة الغربية وال يملكون وثائق سفر رسمية للقيام بمعامالت 
 الئحة بـ وأشارت المصادر الى ان هناك .قانونية لهم وترحيلهم الى األراضي الفلسطينية وفق مبدأ لم الشمل

وقد طرح هذا الموضوع .  قيادياً من فتح من مواليد لبنان سينقلون الى قطاع غزة بعد االنسحاب االسرائيلي75
  .خالل محادثات زكي مع السلطة اللبنانية لتقديم المساعدة

11/8/2005البيان   
  

 فاروق القدومي يعلن خروج األمن الوقائي في غزة عن فتح 
مذكرة عاجلة عن أمانة سر حركة فتح عن خروج جهاز األمن الوقائي في غزة في ومي أعلن السيد فاروق القد

بكل مالكه عن تنظيم حركة فتح واعتباره باإلضافة لذلك خارجا عن الشرعية الثورية، وجاء ذلك على خلفية 
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راء هذه عمليات االختطاف وتصاعد وتيرة الفلتان األمني مما يشير بداللة اتهام هذا الجهاز بالوقوف و
 .العمليات

11/8/2005الحقائق   
 

  عند حاجز استشهاد عجوزو قتحم عدداً من قرى الضفةياالحتالل 
 اقتحمت قوات االحتالل قرى األغوار الشمالية بردلة وكردلة وعين البيضا شرق طوباس فـي  :نابلس ـ غزة 

ظاهرين أصيب خاللهـا تـسعة      الضفة ، وشنت حملة اعتقاالت، فيما اندلعت مواجهات بين جنود االحتالل ومت           
 عاماً من قرية الفندق     73واستشهد في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية العجوز أمين محمد تيم             . متظاهرين

شرق مدينة قلقيلية، بعد أن أعاقت قوات االحتالل مرور سيارة اإلسعاف التي كانت تقله عبر البوابة الـشرقية                  
وقالت مصادر أمنية إن قوات كبيـرة اجتاحـت القـرى           .رئ في قلقيلية  لقرية كفر قدوم، صوب مستشفى الطوا     

الثالث وضربت عليها حصارا مشددا ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الدخول أو الخـروج منهـا وإليهـا                 
وانتشرت في محيط قراهم وبين الحقول والمزارع لتطويق المنطقة، واعتقلت عددا من المزارعين أثناء عملهم               

وشنت قوات خاصة من الجيش حملة اعتقاالت موسعة في الـضفة           . بالقرب من قرية عين البيضاء    في أرضهم   
الغربية ضد نشطاء المقاومة حيث اعتقلت أربعة شبان في مخيم نور شمس شرق طولكرم بعد مداهمة منازلهم                 

ماً وبدر أحمـد     عا 28وأوضحت مصادر فلسطينية أن المعتقلين هم نزيه أبو حرب          .واقتادتهم إلى جهة مجهولة   
 وذكـر  . عاماً بحجة انتمائهم إلى حركة الجهـاد 27 عاماً وسائد الشيخ يونس   24 عاما وعلى خودة     22بلوانى  

 سيارات جيب وعناصر من المخابرات وداهمت المخيم وسـط إطـالق            10األهالي أن القوة العسكرية ضمت      
وانـدلعت  .عة في منازل المواطنين الفلسطينيين    القنابل الصوتية والضوئية بكثافة قبل أن تشن عملية تفتيش واس         

مواجهات بين قوات االحتالل وبين العشرات من المتظاهرين الفلسطينيين بالقرب من قرية اللبن الواقعة شمال               
وذكرت مصادر في جيش االحتالل أن المتظاهرين الفلسطينيين هاجموا جنودا يعملون في            . غرب مدينة رام اهللا   
ب عن اآلثار في المنطقة وأن الجيش اإلسرائيلي لجأ إلى وسائل تفريق المظاهرات ولم يبلغ               حراسة أعمال التنقي  

  . بعد عن وقوع إصابات
  11/8/20البيان   

  
   اإلغماء يتعرض للضرب حتى جامعيبطال

 عامـاً  18 ، بالضرب المبرح على الشاب الجامعي محمد عبد الحفيظ    أمس اعتدى جنود االحتالل عصر   : نابلس
وقـال   .ة باقة الحطب المجاورة لمدينة قلقيلية، مما استدعى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنـابلس              من قري 

شهود عيان إن قوات االحتالل أقامت حاجزاً طياراً مفاجئاً على طريق قرية صرة، وأوقفت عشرات السيارات                
اف الشهود أن الجنـود أوقفـوا       وأض .والحافالت الفلسطينية ونكلت بركابها واعتدت بالضرب على عدٍد منهم        

حافلةً كانت تقل طالباً من جامعة النجاح الوطنية بنابلس وأنزلوا الركاب منها، وتعاملوا بخشونٍة معهم، وعندما                
وصلوا إلى الشاب عبد الحفيظ الحظوا أنه يضع على عنقه الكوفية الفلسطينية فانهالوا بالضرب عليـه بـشكٍل                  

اموا بجره إلى غرفة مجاورة وأوسعوه ضرباً حتى سِمع صـوت صـياحه مـن               جنوني، ولم يكتفوا بذلك بل ق     
وعندما تركه الجنود اكتشف المواطنون أنه فقد الوعي فقاموا بنقله بسيارة خاصة لمستشفى رفيديا              . مسافة بعيدة 

  .بنابلس
  11/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  رىتواصل اعتداءاتها ضد المدن والققوات االحتالل 
أمس، اعتداءاتهم ضد المواطنين العزل في حـي وادي    جدد مستوطنو كريات أربع:رام اهللا ـ احمد رمضان 

وذكرت مـصادر   . النصارى القريب وفي حي تل الرميدة ، حيث تقع البؤرة االستعمارية المسماة رمات يشاي             
وبعمليـات مالحقـة للمـواطنين      مطلعة أن المستوطنين المتطرفين قاموا برشق المنازل بالحجارة والزجاجات          

ومنعهم من الوصول إلى منازلهم، واالعتداء عليهم على مرأى من جنود االحتالل، الذين لم يتـدخلوا لوقـف                  
االعتداء فحسب، بل منعوا أفراداً من قوات التواجد الدولي حـضروا إلـى المنطقـة، مـن التـدخل لحمايـة              

ون وقوات االحتالل منع سكان المنطقة من التنقل عبـر          وفي حي وادي النصارى، واصل المستوطن     .المواطنين
الشارع الوحيد المار في المنطقة الذي يربط كريات أربع بالحرم اإلبراهيمي، وذلـك بـزعم أنـه مخـصص                   
الستخدامات المستعمرين فقط، وقال مواطنون من المنطقة، إن جنود االحتالل احتجزوا عدداً غير محدد مـن                

واقتحمت قوات االحتالل فجر أمس، قرية فحمة       . تة بحجة تواجدهم في الشارع المذكور     المواطنين لفترات متفاو  
كما اقتحمت ثالث جيبات    . جنوب جنين، واستولت على أحد منازل بلدة سيلة الظهر، وحولته إلى ثكنة عسكرية            

 عـزون   وفي محافظة قلقيلية، دهمت قوات االحـتالل بلـدة        . عسكرية مساء أمس، قرية أم التوت شرق جنين       
وشنت فيها حملة دهم اعتقلت خاللها شخصاً، فيما اعتقلت شخصين آخرين خالل عملية توغل في مدينة بيـت                  

وشددت قوات االحتالل، أمس، حصارها لبلدة دير إستيا، وأغلقت مداخلها وشنت حملة تفتـيش           . لحم فجر أمس  
كثيف للنيران بشكل عشوائي وقنابـل      كما داهمت، بلدة كفر الديك وسط إطالق        . وتدقيق في هويات المواطنين   

  . الغاز تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي
  11/8/2005المستقبل اللبنانية 

  
 حد  األىقصيهود متطرفون يهددون باقتحام األ

دعت الحركة االسالمية في الداخل الفلسطيني ومؤسسة األقصي العمار المقدسات االسالمية في بيان  :الناصرة
ربعاء الجماهير الفلسطينية في الداخل الي شد الرحال الي المسجد األقصي بكثافة يوم األحد عمم امس األ

وجاءت هذه الدعوة بناء علي قرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في . وجعله يوما مميزاً من أيام اهللا
آلالف للتجمهر في ساحة البراق الداخل في ظل اعالن اليمين االسرائيلي عن يوم صالة حاشد ودعوة عشرات ا

وقد عرضت .كمحاولة أخيرة منهم منع االنسحاب من قطاع غزةى يوم األحد وتهديدات باقتحام المسجد األقص
الحركة االسالمية في بيانها السياسة التي تنتهجها المؤسسة االسرائيلية تجاه المسجد األقصي والقدس الشريف 

وحذرت في بيانها من مغبة حدوث انفالت . األقصي وبناء الهيكل المزعوموالمخططات الهادفة الي هدم المسجد
 . أمني وشغب متعمد من قبل اليمين وافتعال احداث لخلق واقع جديد في المسجد األقصي

  11/8/2005القدس العربي  
  

  عتقل عدة مواطنينيشن حملة دهم في المواصي وياالحتالل 
 اإلسرائيلي حملة دهم وتفتيش في منطقة المواصي واعتقلت عدداً من           شنت قوات االحتالل   :كتب أيمن أبو ليلة   

وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية راجلة ومحمولة اقتحمت عدداً من منازل المواطنين جنـوب               .المواطنين
المواصي، وشنت حملة تفتيش واسعة داخل المنازل، مشيرة الى أن جنود االحتالل اعتلـوا أسـطح وجـدران         

ناء عملية االقتحام، ما دب الرعب والخوف في صفوف السكان، خاصة األطفـال والنـساء، الـذين                 المنازل أث 
وذكرت المصادر ذاتها أن جنود االحتالل عبثوا في        .استيقظوا على أصوات وصراخ الجنود وهم داخل منازلهم       

اية الحملة اعتقـال    محتويات المنازل، واحتجزوا عدداً من أصحابها داخل غرفهم، مشيرة الى أنه جرى في نه             
وما زالت قوات االحتالل ترفض السماح بإدخال المواد         .عدد من المواطنين، عرف منهم سمير، وتوفيق اللحام       
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الغذائية والتموينية الى المواصي، كما تمنع الحاالت المرضية من اجتياز الحاجز لتلقي العالج فـي مستـشفى                 
  .ناصر بالمخيم

  11/8/2005األيام الفلسطينية 
 

   رحيلهم عيد لنا،سنغني فرحاً: سكان المواصي
 ينتظر سكان بلدة المواصي المعزولون في جيب يشبهونه بسجن داخل تجمع مـستوطنات              : ب‚ف‚أ ،المواصي

تحريرهم مع رحيل المستوطنين والجيش االسرائيلي الذي يبـدأ فـي منتـصف             ‚ غوش قطيف في قطاع غزة    
لكن هذا الرجل الذي يعيش في المواصـي        ‚ عاطال عن العمل  سيصبح اسماعيل شلوف    ‚ وخالل ايام ‚ اغسطس

 عاما في مستوطنة رفح يام المجاورة يقول ان الحرية اهم من المال ويقوم شلوف وهو                15ويعمل منذ اكثر من     
 300 عاما بزراعة الطماطم والخيار في البيوت الزجاجية في المستوطنة لقـاء             42اب لستة اطفال يبلغ عمره      

 ويؤكد ان الحرية اهم من اي شيء لكنه يعترف بأنه سيأسف لرحيل ربة العمل االسرائيلية اورنا                 ‚دوالر شهريا 
ويحيط بالمواصي التي تبلغ مساحتها حوالي عشرين كيلومترا مربعـا ويقـيم            ‚ التي كان على عالقة جيدة معها     

خـروج مـن المواصـي      ولل‚ البحر المتوسط غربا ومستوطنات غوش قطيف شرقا      ‚ فيها ثمانية آالف فلسطيني   
على السكان عبـور حـاجز التفـاح        ‚ والوصول الى اقرب مدينة فلسطينية وهي خان يونس جنوب قطاع غزة          

وقد تم تعزيز االجراءات االمنية بشدة علـى        ‚ العسكري المعروف بأنه االشد صرامة في االراضي الفلسطينية       
لتنقالت وخصوصا باتجاه المواصي رحلة عذاب       لتصبح ا  2000الحاجز منذ اندالع االنتفاضة في نهاية سبتمبر        

وتحت شمس حارقة يجلس بضعة اشخاص على االرض امام متجر ال يعرض الكثير من السلع               ‚ حقيقية للسكان 
رحـيلهم  ‚ ويؤكد رياض اللحام نحن مسجونون منذ خمسة اعوام       ‚ وهم يتحدثون عن رحيل جارهم المربك قريبا      

عد الدقائق وحتى الثواني المتبقية     ون.هود سينتهي سجننا وسنستعيد حريتنا    سيكون يوم عيد لنا ويضيف برحيل الي      
  .لرحيل اليهود الن االذالل الذي يلحقونه بنا هو االسوأ في العالم

 11/8/2005الوطن القطرية 
  

  الصيادون الفلسطينيون يستعدون للعودة إلى البحر   
مال غزة وتحديدا من بلدتي بيت الهيا وجباليـا،         يستعد عشرات الصيادين من منطقة ش      : محمد ابو عبده   -غزة

للعودة الى مزاولة مهنة الصيد في الشاطىء الشمالى للقطاع بعد إنسحاب الجـيش اإلسـرائيلي منـه، خـالل                   
وتعتبر هذه المنطقة بشهادة الصيادين، من إغنى المناطق البحريـة فـي قطـاع غـزة                ·االسابيع القليلة المقبلة  

 عاما،انـه ينتظـر   55ويقول الصياد بهجت المـصرى  ·خور ومراع كثيفة لألسماك  باألسماك، نظرا لوجود ص   
لحظة إنسحاب قوات االحتالل اإلسرائيلي عن الشريط البحري الذى تسيطر عليه إسـرائيل بفـارغ الـصبر،                 
موضحا انه قام باعداد وتجهيز شباكه للصيد وصيانة قاربه استعدادا للعـودة للـصيد فيـه، عنـدما ينـسحب                    

واضاف المصرى انه وعشرات الصيادين عانوا من ضيق المساحة المسموح لهم بالصيد فيهـا              · ئيليوناالسرا
وضح أو 2000·. مشيراً الى عدم تجاوزها اكثر من كليومترين فقط، بينما منعوا بتاتا منذ العام        1994منذ العام ،  

ياد، والمنطقة المتـاح لـه      ان ضيق المساحة تسببت بمشاكل كثيرة بين الصيادين حول صالحية وحدود كل ص            
الصيد فيها، مشيرا إلى انه يصطاد في هذه المنطقة منذ ثالثين عاما، وينتظر بشوق العودة الى الـصيد فيهـا،                    

ضاف المصرى انه متفائل من المرحلة المقبلة، موضحا انه يمكن ان           أ و ،عندما ينسحب منها الجيش االسرائيلي    
ودته الى مزاولة مهنة الصيد في منطقة الشريط، خصوصا فـي           يطرأ تحسن على وضعه االقتصادي نتيجة ع      

  .دظل عدم الصيد فيها منذ خمسة اعوام، وهذا يعنى تكاثر االسماك وبالتالى تزايد كمية الصي
  11/8/2005االتحاد االماراتية 
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  سرائيلي لم يقدم إجابات واضحة الجانب اإل: محافظ جنين
محافظ جنين، امس، عدداً من الدبلوماسيين والمسؤولين األجانب،        أطلع قدورة موسى،    : جنين ــ محمد بالص   

وحذر موسى  .على االستعدادات الجارية لمواكبة االنسحاب اإلسرائيلي المرتقب من أربع مستوطنات بالمحافظة          
من احتمال تعرض المواطنين في بعض التجمعات السكانية العتداءات من قبل المـستوطنين خـالل عمليـة                 

رتقبة في محاولة منهم لعرقلة وافشال هذه العملية، مشيراً في الوقت ذاته الى ان الجانب اإلسرائيلي                اإلخالء الم 
يتعمد وضع العراقيل امام عملية اإلخالء المرتقبة، وذلك من خالل رفضه تقديم إجابات محددة حـول مـصير                  

  .أراضي المستوطنات المقرر إخالؤها، وغير ذلك من القضايا ذات العالقة
  11/8/2005يام الفلسطينية األ

  
  لإصابة سبعة مواطنين جراء اعتداءات االحتالوالجدار يشدد الخناق 

اصيب سبعة مواطنين إثر اعتداءات منفصلة لقوات االحتالل جنوب الخليل وفي بلدة بيت عـوا               :  االيام -خليل  
 الرميـدة وسـط المدينـة ان        بالمحافظة، الليلة قبل الماضية وأول من امس، فيما ذكرت عائالت تقيم في تـل             

المستوطنين جددوا رشق المنازل بالحجارة دون تدخل يذكر لمنعهم من قبل جنود االحتالل المتمركـزين فـي                 
 مـواطنين   5 مـن بـين      4وقالت مصادر من المستشفى الحكومي لـ االيام، امس، ان          .المنطقة بصورة دائمة  

كيل بهم من قبل جنود اسرائيليين خالل الليلة قبل الماضـية،           ادخلوا الى المستشفى لتلقي العالج اصيبوا اثر التن       
 سنوات، اثر استخدام قوة عسكرية اسرائيلية االعيرة المعدنية بحجـة           4فيما اصيب الخامس، وهو طفل بعمر       

على صعيد آخر، تواصل قوات االحتالل المرافقة لعمليات اقامـة          .تعرضها للرشق بالحجارة في بلدة بيت عوا      
 العنصري شمال غربي المحافظة، ممارساتها ضد مواطني قرية الدير المحاذية للخط االخـضر،              جدار الفصل 

  .غرب بلدة صوريف، بما في ذلك احتجاز المواطنين ومنعهم من الوصول الى اراضيهم المحاذية للجدار
  11/8/2005األيام الفلسطينية 

 
 فتح مدخل عين الحلوة الحسبة باالتجاهين 

 فلسطينية مسؤولة للسفير ان مدخل مخيم عين الحلوة الحسبة المدخل الغربي للمخيم فتح  اكدت مصادر:صيدا
بعد ان كان المرور عليه . مساء امس باالتجاهين، للدخول والخروح من والى المخيم، من قبل الجيش اللبناني

ونوه . ح عام في المخيموادت هذه الخطوة الى ارتيا. محصورا للدخول الى المخيم خالل االيام العشرة الماضية
مسؤول فتح في عين الحلوة، المقدم ماهر شبايطة بهذه البادرة، شاكرا الجيش اللبناني وقيادته على تنفيذ ما كان 

  . قد وعد به، لجهة التخفيف من حدة االجراءات وهذا ما اصبحنا نلمسه تباعا
  11/8/2005السفير 

  
  وةفي عين الحل التحقيق مع ديبلوماسيين تشيكيين

أفادت وكالة يونايتد برس انترناشونال ان الكفاح المسلح الفلسطيني احتجز أمس ديبلوماسيين تشيكيين في مخيم               
وقالت مصادر فلسطينية للوكالة ان الكفاح       .عين الحلوة لمدة ساعتين ألنهما كانا يلتقطان صوراً في أزقة المخيم          

ونقلت الوكالة عن أحد     .ا في أسباب وجودهما داخل المخيم     المسلح أطلق المواطنين التشيكيين بعد التحقيق معهم      
المصادر ان الشخصين هما الملحق العسكري في السفارة التشيكية وزميل له، ولم تتوفر معلومات إضافية عن                

وأشارت الوكالة إلى ان السلطات اللبنانية أصدرت        .اسمي الشخصين وصفتهما من السفارة التشيكية في بيروت       
ق من هذا العام تعميماً حظرت فيه دخول األجانب المخيم خشية اختطافهم مـن قبـل تنظيمـات                  في وقت ساب  

  .إسالمية متطرفة
  11/8/2005المستقبل اللبنانية 
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  إعمار مخيمات صور لقاء في البص يبحث

 عقد لقاء امس في قاعة مدرسة الشجرة في مخيم البص، بعد االنتهاء من اعادة اعمار عدد من المنـازل فـي                    
الرشيدية، البص والبرج الشمالي، حضره المدير العام لوكالـة االونـروا فـي لبنـان               : مخيمات منطقة صور  

ريتشارد كوك ومدير الخدمات االنمائية سليمان شمالي ومدير منطقة صور محمد عبـدالعال وممثلـو اللجـان         
والخطوات المـستقبلية،   الشعبية في مخيمات صور وحشد من الفاعليات، خصص لالطالع على ما تم انجازه              

وأكد كوك ان االونروا تـسعى      .وجرى التأكيد على ضرورة ابقاء التعاون والتنسيق ما بين االونروا والالجئين          
بعـد ذلـك جـال كـوك        .دائما مع الدول المانحة الى تحسين وتدعيم الخدمات الى كل الالجئين في كل لبنان             

  .زل التي اعيد بناؤها الى اصحابها على نفقة االونرواوالحضور في مخيمات المنطقة، حيث تم تسليم المنا
  11/8/2005المستقبل اللبنانية 

  
  األقصىبرابطة علماء فلسطين تحذر االحتالل من مغبة المساس 

 حذرت رابطة علماء فلسطين حكومة االحتالل من خطورة التغاضي عن محاوالت الجماعات اليهوديـة               :غزة
ى ، مؤكدةً أن استعدادات شعبنا الفلسطيني الستقبال االنسحاب القسري عـن            المتطرفة المساس بالمسجد األقص   

أرض قطاع غزة وبعض مستوطنات الضفة ، لن تشغلنا عن الذود عن القبلة األولى ومسرى المصطفى، داعيةً                 
: وقالت الرابطة في تصريٍح صحافي    . للزحف نحو األقصى   48في ذات الوقت فلسطينيي األراضي المحتلة عام        

ذر رابطة علماء فلسطين جماعات التطرف الصهيوني، من خطورة المساس بالمقدسات اإلسالمية، وعلـى              تح
رأسها المسجد األقصى المبارك، وتؤكد أن استعدادات شعبنا الفلسطيني الستقبال االنسحاب القسري عن أرض              

ى ومسرى المصطفى، فـإن     قطاع غزة وبعض مستوطنات الضفة الغربية، لن تشغلنا عن الذود عن القبلة األول            
كذلك، فقد طالبت الرابطة األمة     .كانت العيون ترنو إلى االندحار المرتقب فإن القلوب تهفو إلى المسجد األقصى           

اإلسالمية بالقيام بواجبها من أجل الذود عن حياض األقصى، مشددةً على أن المساس باألقصى يعنـي فقـدان                  
ندعو الحكومات العربية واإلسالمية إلى القيـام بواجباتهـا         : ت تقول األمن واالستقرار في العالم بأسره، ومض     

  . الملقاة على عاتقها، فالتاريخ يسجل من ينصر األقصى ومن يخذله
  11/8/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  خريج فلسطيني 500فتح صور تكرم 

 الشهيد فيصل الحسيني في مخيم خالل احتفال حاشد أقامه المكتب الطالبي لحركة فتح منطقة صور في قاعة
الهم ، طالب ومتفوق اجتازوا االمتحانات الرسمية، أو تخرجوا من المعاهد والكليات500الرشيدية، تكريما ل

السياسي والهاجس االجتماعي، لم يبرحا مخيلة الخريجين وذويهم، حيث عبر عدد منهم اللسفير عن قلقه مما 
 ومع ذلك، ظللت الورود والزغاريد أرجاء القاعة التي غصت .هو آت، وتذمره من المصير المجهول

بالحضور الطالب وذووهم ومعلموهم، راعي االحتفال سلطان أبو العينين، وحشد من ممثلي فصائل وقوى 
وقبل أن توزع الجوائز الرمزية، ألقى أبو . لبنانية وفلسطينية وشخصيات تربوية واجتماعية ونقابية ومهتمين

، والوحدة الوطنية، والتمسك بحق 1559 جدد فيها مواقفه السابقة من سالح المخيمات، والقرار العينين كلمة،
.. يسرنا االنسحاب: ، متوقفا عند االنسحاب اإلسرائيلي المنتظر من قطاع غزة..،194العودة تطبيقا للقرار 

أو نتيجة استجداء على .. دقةخالل أيام معدودات، إال أنه لم يكن منة أو ص.. واندحار االحتالل عن أول شبر
إنه بفضل تضحيات كل أبناء شعبنا، داعيا الى الحيطة والحذر وبالتالي الوحدة .. عتبات المجتمع الدولي

  .وضرورة تطبيق القانون على الجميع
  11/8/2005السفير 
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  نابلس تطالب بضم المدينة إلى المرحلة الثالثة من االنتخابات البلدية
 والفعاليات الوطنية واإلسالمية ولجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس مساء أمـس             عقدت لجنة المؤسسات  

وقررت اللجنتان رفع مذكرة إلى مجلـس      .اجتماعاً طارئاً لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بانتخابات بلدية نابلس        
ة المزمع إجراؤها فـي التاسـع   الوزراء تطالب فيها بضم بلدية نابلس إلى المرحلة الثالثة من االنتخابات المحلي         

وثمـن  .القادم وذلك بسبب الحاجة الملحة لوجود مجلس بلدي منتخب فـي المدينـة             والعشرين من شهر أيلول   
المجتمعون موقف األهالي والمؤسسات والهيئات التي شاركت في االعتصام والمسيرة التي جرت أمام مبنـى               

  .ات للبلديةبلدية نابلس أمس األول للمطالبة بإجراء انتخاب
  11/8/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مسيرة السالم الكورية تصل بيت لحم قادمة من القدس 

وصلت إلى مدينة بيت لحم، ظهر امس، مسيرة السالم الكورية، والتي يشارك فيها أكثر مـن                :  وفا –بيت لحم   
استقبلت جماهير بيت لحم بحفاوة     و. كوري متضامن، في إطار اختتام فعاليات مهرجان الصداقة الكوري         2600

بالغة، المشاركين في المسيرة، التي قدمت من مدينة القدس المحتلة، لدى وصولهم إلى بالط ساحة المهد، حيث                 
كان على رأس مستقبليهم المهندس زياد البندك والدكتور فيكتور بطارسة والـسفير الكـوري الجنـوبي لـدى                  

ونظم مهرجان خطابي بالمناسبة، ألقت فيه      .لشخصيات اإلعتبارية التلحمية  إسرائيل ونائب المحافظ، والعديد من ا     
عدة كلمات أشادت بهذا العمل التضامني، والذي من شأنه لفت أنظار العالم لما يجري مـن انتهـاك لحقـوق                    

  .اإلنسان الفلسطيني والمساهمة في عملية السالم
  11/8/2005الحياة الجديدة 

  
  بان اعتصام تضامني مع السجين شع

 تضامناً مع قضية الفلسطيني يوسف شعبان المحكوم باغتيال الديبلوماسي االردني نائب عمران المعايطة، نفّذ 
عدد من أهالي المخيمات الفلسطينية في بيروت وعائلته اعتصاماً امام المجلس النيابي اللبناني بدعوة من 

 ومناشدين النواب والمسؤولين، خصوصا لجنة مطالبين بإطالق سراحه>> المركز الحمائي لحقوق االنسان<<
والتقى . االدارة والعدل ولجنة حقوق االنسان النيابية، المبادرة إليجاد الصيغة القانونية لرفع الظلم الالحق به

وفد من المعتصمين ضم والدة السجين وشقيقه وممثل المركز الحمائي روبير غانم والنائب نعمة اهللا أبي نصر، 
 من اجل إعادة محاكمة شعبان، 36ن العام لمجلس النواب عدنان ضاهر مذكرة تطالب بتعديل المادة وسلم االمي

خاصة بعد ان سبق ودانت محكمة أمن الدولة االردنية الفاعلين اللذين  تمهيدا الصدار حكم البراءة من التهمة
 . تهما بشعباناعترفا بارتكاب الجريمة وأعدما في عمان، وأقرا اثناء التحقيق بعدم معرف

  11/8/2005السفير 
  

  اهللا حنا من زيارة القنطار والبرغوثي منع عطا
منعت سطات االحتالل امس، عطااهللا حنا من زيارة األسيرين النائب مروان البرغوثي  واألسير سـمير                : وفا

ة، مؤكـداً   ورفض األب حنا في تصريحات صحافية، المبررات اإلسرائيلي       .القنطار، بحجة أنهما ليسا مسيحيين    
أننا أبناء شعب واحد، مسلمين ومسيحيين، وننتمي ألمة واحدة، ولنا بمختلف أطيافنا السياسية قـضية وطنيـة                 

  .واحدة هي زوال االحتالل عن أرضنا ومقدساتنا
واعتبر األب حنا المبرر اإلسرائيلي لمنعه من الزيارة، بأنه أقبح من ذنب، واستفزازي وغير إنساني، معتبـراً                 

  .سير هو أسير شعبنا وقضيته عادلة أياً كان انتماؤه الطائفي والحزبيأن األ
  11/8/2005المستقبل اللبنانية 
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  سرى عتصيون وقدوميمأاعتداءات على 

 أسيراً في سجن بنيامين يعانون من انتشار البق في السجن الذي            31أفاد محامي نادي األسير كريم حمودة أن         
هور بثور على أجسام المعتقلين وقال المحامي المذكور الـذي زار الـسجن أن              يسبب لهم الحكة وقلة النوم وظ     

مواد التنظيف معدومة في هذا السجن مما يؤدي إلى انتشار الحشرات واألمراض في صفوف األسرى، وقـال                 
وحتى الصابون والشامبو غير متوفر في السجن وناشد أسرى بنيامين الصليب األحمر الدولي التدخل لتـوفير                

ومن جهة أخرى أفاد    .  أسرى قاصرين في سجن بنيامين     7وجدير بالذكر أنه يوجد     ... حتياجات األساسية لهم  اال
محاميا نادي االسير حسين الشيخ وجمال ابتلي أن اعتداءات وحشية بالضرب وقعت على عدد من األسرى في                 

  .نسجن عتصيون وقدوميم أدت إلى إصابة األسرى بجروح وتكسير ومن بينهم قاصري
  10/8/2005مفتاح 

  
  أسير يفقد بصره نتيجة ضربِه وحياة آخر مهددة بالخطر

قالت سناء حرباوي، محامية جمعية أنصار السجين، والتي تمكنت بصعوبة بالغة مـن القيـام بزيـارة                 : نابلس
ى على  تفقدية لسجن عسقالن يوم أمس، إن أوضاع األسرى هناك صعبة للغاية وتزداد سوءاً وانتقاماً من األسر               

وقالت حرباوي إن أوضاع السجن المعيشية والصحية سيئة للغاية وتفتقد لمقومات الحياة البشرية،             .يد السجانين 
وبحاجة للرعاية الصحية العاجلة     وذكرت وجود حاالت مرضية صعبة تزداد سوءاً نتيجة لهذا الوضع المتردي          

يجة ضربِه على رأسه من ِقبل المحققـين فـي           عاماً والذي أصيب بالعمى نت     30كحالة األسير سالمة رواشدة     
عسقالن، ويعاني اآلن حالة نفسية صعبة وهو متوتر جداً لفقدان بصره، واإلدارة برغم كل المطالبات بعالجـه                 

واشتكى األسرى من أن إدارة السجن وطبيب العيادة يماطلون بتقـديم العـالج لألسـرى               .ما زالت ال تكترث   
آالمهم الشديدة وأوجاعهم ال قيمة ومعنى لها، هذا باإلضافة إلى أن الغذاء المقدم لهـم               إلذاللهم واالنتقام منهم، ف   

قليل وغير صحي مما يضعف أجسادهم ويجعلها ضعيفة وعرضةً لألمراض، خاصة في ظل االزدحـام بـين                 
  .األسرى والنوم على األرض داخل الغرف التي وصفوها بالصغيرة جداً وال تصلح للعيش اآلدمي

  11/8/2005  الفلسطيني لإلعالم المركز
  

  سيئة للغاية  آالف أسير يعيشون أوضاعا9ً: منظمة حقوقية
كشف عيسى قراقع في بيان صادر عنه أن عدد األسرى الفلسطينيين فـي سـجون االحـتالل بلـغ                   : رام اهللا 
اليـة هـي    سجناً ومعسكراً ومركز توقيف، ويعيشون أوضـاعاً اعتق 25 أسير معتقلون في أكثر من      9000الـ

وقال قراقع إن سياسة االعتقال والمداهمات متواصلة يرافقهـا التنكيـل واالعتـداءات             .1967األسوأ منذ العام    
ومئات الحاالت تعرضـت للتحـرش      ...وأساليب تعذيب تجاوزت الخطوط الحمراء في بشاعتها وال أخالقيتها        

أن هناك منهج إسـرائيلي لفـصل ملـف    وكأن األسرى في عالم آخر، مضيفا ب  ...الجنسي والتهديد باالغتصاب  
األسرى عن الملف السياسي، فلماذا ال يرتبط االنسحاب من قطاع غزة باإلفراج عن أسرى القطاع، ولمـاذا ال                  

وضرب قراقع أمثلة على    .تنعكس اللقاءات والتفاهمات الفلسطينية على ظروف األسرى وتحسين شروط حياتهم         
 داخل السجون بمئات اآلالف من الشواقل، ومنع مئات العـائالت           ذلك مثل فرض غرامات مالية على األسرى      

األسرى يتعرضون للموت البطيء خاصـة المرضـى   : وقال.من زيارة  أبنائها منذ سنوات دون أسباب حقيقية   
 حالة مصابة بالسرطان وأمراض خطيرة تتعـرض        25 حالة مرضية صعبة وهناك      950حيث يوجد أكثر من     

  . مئات الشكاوي والنداءات من المرضى والمعاقينووصلتنا...لإلهمال الصحي
  11/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  مكانية مشاركة األسرى في االنتخابات التشريعية القادمة إبحث 
مع الدكتور سفيان أبو زايدة، وزير إمكانية مشاركة األسـرى           بحثت لجنة االنتخابات المركزية   :  وفـا ،رام اهللا 

مناقشة الجوانب السياسية والفنية والقانونية المتعلقـة بمـشاركة          وتم في اللقاء  .التشريعية المقبلة في االنتخابات   
وتم التشديد في اللقاء، على حق األسرى فـي المـشاركة فـي    .األسرى في العملية االنتخابية ترشيحاً وتصويتاً    

المجتمـع الـدولي والجانـب      االنتخابات كغيرهم من أبناء شعبنا، ممن يحق لهم االقتراع، وضـرورة حـث              
وأشـار  .اإلسرائيلي على تقديم التسهيالت الالزمة لألسرى، كي يتمكنوا من المشاركة في العمليـة االنتخابيـة              

 .الوزير أبو زايدة، إلى أنه سيقوم بتوجيه رسالة رسمية إلى الجانب اإلسرائيلي بهذا الخصوص
  10/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
 ؤبد على أسير من بلدة مادما في نابلسالسجن الم

أفادت مصادر حقوقية أن المحكمة العسكرية في سجن سالم أصدرت حكماً بالسجن المؤبد على األسير حـسين                 
وأضافت تلك المصادر أن المحكمة وجهت لألسير نصار عـدد          .فيصل نصار من أبناء بلدة مادما قضاء نابلس       

علي مصطفى مشيرة إلى أن األسير نصار كان اعتقل قبل نحو عامين وأنـه            من التهم منها االنتماء لكتائب أبو       
  .متزوج وأب لطفلين

  11/8/2005المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

  إلجباره على االعتراف  زوجة أسيرقوات االحتالل تعتقل
، من 25 هاطنة هيا محمد خضر حوشيكشف نادي األسير، اليوم، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت المو

محافظة بيت لحم في الضفة الغربية، بهدف الضغط على زوجها المعتقل، وإجباره على االعتراف بأعمال لم 
وأشار النادي إلى أن قوات االحتالل أفرجت عن األسيرة، بعد أن تم إدخالها إلى غرفة التحقيق  .يقم بها

أن قام المحققون بتصويرها وهي مشبوحة  ساعات، بعد 8لمواجهة زوجها، وقد مكثت في زنازين المسكوبية 
ولفت نادي األسير إلى أن .ومقيدة اليدين، وذلك الستخدام ذلك أداة ضغط على زوجها إلجباره على االعتراف
 .األسير عايد حوشيه يخضع لما يسمى التحقيق العسكري، ويمنع المحامون من زيارته

11/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   
  

  االعتزال أو تقسيم ليكود : نياهو يضع شارون أمام خيارينتفوق نتا
فجرت نتائج استطالعين جديدين للرأي في أوساط ليكود أشارت الى أن نتانياهو سيهزم             :  أسعد تلحمي  ،الناصرة

شارون في االنتخابات على زعامة الحزب، قنبلة من العيار الثقيل في الساحة الحزبية فيما اعتبرتهـا وسـائل                  
وأعادت النتائج الى السطح ما يعرف بخطة الطوفان الكبير التي قيل أكثر مـن              . م العبرية زلزاالً سياسياً   االعال

مرة انها قد ترى النور في حال اطاح حزب ليكود زعيمه شارون، ما سيدفع األخير الى تشكيل حزب وسـط                    
طالعات، تأييداً جارفـاً فـي      يتزعمه ويشارك فيه ساسة كبار من حزبي العمل وشينوي سيستقطب، وفقاً الست           

وكتبت هآرتس ان مرد االنقالب الدراماتيكي داخل ليكود خطة شارون لفك االرتباط عـن               .الشارع االسرائيلي 
. األرقام تقول بكل وضوح ان خطة االنفصال االحادية الجانب جبت من شارون ثمناً سياسياً باهظاً              : قطاع غزة 

وتابعت ان شـارون اآلن أمـام       . لياً ليس له ما يبحث عنه في ليكود       الى اآلن خسر حزبه وبيته السياسي وعم      
هل يجازف ويخوض المعركة أمام نتانياهو داخل ليكود أم ينفصل عـن الحـزب،              : اتخاذ قرار حاسم وصعب   
وكتب المعلق في الشؤون الحزبية في الصحيفة يوسي فرطر انه اعجوبة سياسـية             . بحسب نصيحة مستشاريه  

انفصال ناجح أو عملية عسكرية واسعة يبادر اليها شـارون علـى الفـصائل              : قلب األمور فقط من شأنها أن ت    
وختم . الفلسطينية قد تعيد اليه منتسبين الى الحزب يصوتون اآلن ضده غضباً واحتجاجاً على خطته لالنسحاب              
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ولخـص بـن     .جديدان أمام رئيس الحكومة أحد خيارين اعتزال الحياة السياسية أو تقسيم ليكود واقامة اطار               
 نتائج االستطالعين بالقول انه فيما يبدأ انفصال اسرائيل عن غزة فإن انفصال شارون عـن                )معاريف (كسبيت

وأضاف ان نتانياهو حطم شارون في االستطالعين مستهزئاً من زمالئه المعلقـين            . ليكود انطلق هذا االسبوع   
ويتفق المعلقون على أن نتانياهو ما كـان         . وعمالً أحمق  الذين اعتبروا استقالة وزير المال اطالق نار في ساقه        

ليقدم على خطوة مصيرية كهذه لو لم تكن لديه نتائج استطالعات تؤكد ان الطريق ممهدة أمامه النتزاع زعامة                  
والخالصة، فإن نتائج االستطالعين تقطع الشك باليقين ان االنتخابات البرلمانيـة المقـررة             . ليكود من شارون  

العام المقبل سيتم تقديمها ربما حتى أواخر هذا العام وسط أنباء عن تحركـات ليـست علنيـة لـرئيس              أواخر  
أما ليكـود   . الكنيست لعقد جلسة طارئة خالل عطلة الصيف إلقرار حل الكنيست والذهاب الى انتخابات جديدة             

ر اليمين والمتدينين، وطرف    فسيشهد، انقساماً بين طرف يميني متشدد قد يستقطب اليه أحزاباً أخرى من معسك            
  .يقوده شارون سيكنى بحزب الوسط قد يضم في اطار حزب شينوي بأكمله

  11/8/2005الحياة 
  

  شارون يصف استقالة نتنياهو هروبا 
ونقلت االذاعة االسرائيلية عـن شـارون        .اعتبر شارون ان نتنياهو استقال من الحكومة بسبب دوافع شخصية         

واضاف شارون ال    . عشية تنفيذ فك االرتباط والمصادقة على موازنة الدولة هو هروب          قوله ان استقالة نتنياهو   
اذ انه أيد في الماضي خطة فك االرتباط عدة مرات واالمر الوحيد الذي يمكن ان اقوله هو                  .اعلم لماذا استقال  

اسرائيل هي هـروب ولـم   انني اعتقد بان االستقال قبل اسبوع من العملية االكثر تعقيدا واالكثر صعوبة لدولة           
  .اكن المنحه اوسمة شرف خاصة

  10/8/2005 48عرب 
  
   يطلب الصفح من المستعمرين فتسااك

طلب كاتساف في خطاب له مساء      :  من رشيد هالل   ، غزة ،رام اهللا المحتلة   11/8/2005الوطن العمانية   نشرت  
باسـم دولـة اسـرائيل      :  خطابه وقال في . أمس الصفح من مستعمري غزة وشمال الضفة الذين سيتم اجالؤهم         

  . اطلب منكم الصفحألننا نطالبكم بمغادرة منازلكم بعد ان اقمتم فيها عشرات السنين
 طالب المستوطنين ومعارضي فك االرتباط بعـدم مقاومـة          فتسااكأن   10/8/2005 48عرب  وأضاف موقع   

واعتبـر ان    .ت والمحكمة العليـا   اخالء المستوطنات واالنسحاب وان عليهم احترام قرارات الحكومة والكنيس        
 انه يتماثل مـع الـم المـستوطنين         فتسااوقال ك  .اسرائيل امام حسم مصيري هو االهم منذ اعالن االستقالل        

وطالب كتساب المستوطنين بعدم القيام بنشطات احتجاجية غير        . وادعى ان المستوطنين حققوا انجازات تاريخية     
 الحق في االحتجاج والرغبة في تغيير الحكم ال يبرران استخدام وسائل            واضاف ان  .قانونية بهدف الغاء القرار   

وخلص الرئيس االسرائيلي الى القول انه حتى مؤيدي فك االرتباط يدركون ان الصراع الحقيقي هو                .مرفوضة
  .على الحدود الشرقية وهذا يمس كل بيت في اسرائيل

  
 طائرات من غزة ستضرب أبراج إسرائيل : نتنياهو

أمس أن نتنياهو فتح معركة زعامة ليكود ورئاسة الحكومة في مواجهة شارون، بعدما شن حملة شعواء بدا 
ضد خطة الفصل معتبرا انها ستؤدي الى  قاعدة ارهابية ضخمة في غزة، وتوقع سيناريوهات على غرار 

و أال يوجد من وتساءل نتنياه.  ايلول حيث تضرب طائرات تعبر اجواء غزة ابراجا في اسرائيل11هجمات 
وهم يهللون ألننا ندعهم ينشئون قاعدة ارهابية مستقلة في . الذين يفهمون حقا ما أقول هم االرهابيون. يفهمني
وقال انني مستعد لالنسحاب من غزة لكني لست مستعدا للهروب منها وابقاء قاعدة ارهابية ضخمة . غزة
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وقد بدأوا بالفعل يصلون من سوريا وافغانستان . اوسوف يتدفقون علينا هن. خلفي، مضيفا هناك عدو عالمي
وتابع اننا نواجه . والعراق من دون ان يفسر كيفية وصولهم في ظل سيطرة اسرائيل حتى اآلن على حدود غزة

وقال اعتقد ان مبارك يريد وقف االرهاب لكنه . عدوا دوليا ال يهدد اسرائيل فحسب بل ايضا مصر واألردن
اضاف ان . تبرا ان الصواريخ لن تصل فحسب الى عسقالن بل إلى اسدود ايضاببساطة غير قادر، مع

الحكومة في هذه القضية تظهر افتقارا مأساويا الى الجدية، واالتفاق الذي سيحال على الكنيست ليوافق عليه 
يمه فمصر تلتزم الحؤول دون تهريب السالح من سيناء الى غزة وليس عدم السماح بتسل. يشكل ثغرة حقيقية

وتابع لقد أعلنت منظمات االرهاب العالمية ومن بينها القاعدة عن رغبتها في فتح فروع لها في . للفلسطينيين
وبرغم أنني اعتقد أنها قد تستغرق بعض الوقت فإنها أيضا . منطقتنا، واآلن تسمح حكومة اسرائيل لها بذلك

 الحكومة التي تتقدم في شكل اعمى خطوة وتساءل من سيوقف هذا الخطر الرهيب؟ ظاهريا ليست. سوف تأتي
وقال . تلو اخرى نحو تطبيق خطة الفصل بعدما صادقت على انشاء الميناء في غزة واالنسحاب من فيالدلفي

وتطرق نتنياهو الى تظاهرات معارضي خطة الفصل . لديهم أعين ال يرون بها ولديهم آذان لكنهم ال يسمعون
ودعا النواب . د على شيء، مضيفا فقط اعضاء الكنيست يمكنهم وقف هذا الشرمعتبرا انها مهمة لكنها لن تساع

الى التسلح بالشجاعة لوقف الخطر، مؤكدا ان الكنيست يستطيع التراجع عن قراراته، في اشارة الى موافقة 
فة وندد نتنياهو بموافقة الحكومة على إقامة مرفأ بأرص. 2004البرلمان على خطة الفصل في تشرين االول 

عميقة في غزة، معتبرا ان مرفأ مماثال يمكن ان يشكل خطرا مميتا، وتابع وعندنا ال يوجد بحر حتى بين 
وأشار الى المجال الجوي لغزة بوصفه ثغرة أمنية خطيرة . الميناء الذي سيتم انشاؤه في غزة ودولة اسرائيل

 يكون االحتالل قد انتهى، مضيفا في وقال الفلسطينيون يقولون إذا سيطرتم على المجال الجوي فلن. اخرى
وتابع إن . المجال الجوي يمكنهم ادخال طائرة بإمكانها العبور في أجواء كل دولة اسرائيل خالل دقيقتين

ونحن ايضا لدينا بعض . طائرات مثل تلك التي اصطدمت ببرجي مركز التجارة يمكن ان تدخل هذا المجال
 . االبراج

  11/8/2005السفير 
  

    مقعدا12ًحزاب العربية سترفع تمثيلها الى األ: استطالع
يفيد استطالع للرأي اجري لصالح االذاعة االسرائيلية ان االحزاب العربية ستعزز من قوتها فـي االنتخابـات                 

ويـستدل مـن معطيـات       . مقعدا لو جرت االنتخابات اليوم     12القادمة وكانت سترفع تمثيلها في الكنيست الى        
يد من االحزاب الممثلة في الكنيست الحالية ستشهد تراجعاً ملحوظاً، فيما سـتحافظ الكتـل               االستطالع ان العد  
لكن المثير في االستطالع هو ان شارون سيتغلب على نتنياهو اذا ما شق حزب الليكـود                . األخرى على قوتها  

نه لو قـاد نتنيـاهو      وتبين المعيطات ا   .وخاض االنتخابات على رأس قائمة مستقلة ستعيده الى رئاسة الحكومة         
 مقعدا، فيما سيحصل شارون، على رأس كتلة مستقلة،         17حزب الليكود في االنتخابات القادمة فسيحصل على        

اما كتلة شينوي، فيتوقع االستطالع خسارتها لنصف       . وسيحافظ حزب العمل على قوته الحالية      . مقعدا 24على  
 شاس، على عشرة مقاعد، واالتحاد القـومي علـى          وتحصل. قوتها لصالح شارون وتراجعها الى سبعة مقاعد      

 ديغل هتوراة،   -ليبرمان على اربعة مقاعد، فيما يتوقع ان ترفع يهدوت هتوراة         -خمسة مقاعد، ويسرائيل بيتينو   
وستنخفض قوة المفدال الى مقعدين فيما يمنح االستطالع        . من تمثيلها الى ستة مقاعد، وميرتس الى سبعة مقاعد        

وحسب االسـتطالع سـيمنى شـارون       . أقل لعوزي ديان الذي اعلن عن تشكيل قائمة مستقلة        مقعدا واحدا او    
لكن استطالع االذاعة يعتبر ان شارون سيهزم نتنياهو اذا          .بهزيمة امام نتنياهو اذا ما نافسه على رئاسة الليكود        

وحسب االستطالع يمنح    .على شق الليكود وتشكيل قائمة مستقلة تنافس على رئاسة الحكومة         ) شارون(ما اقدم   
اما داخل الليكود فيؤكد االسـتطالع، تغلـب        . لنتنياهو% 16- 14من أصواته مقابل    % 45الجمهور لشارون   
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من اصوات الليكـود، وشـارون      % 41وحسب استطالع االذاعة سيحصل نتنياهو على       . نتنياهو على شارون  
 %.  12ولنداو على % 38على 

  11/8/2005 48عرب 
  

  جع بشأن المستوطنات في الضفة والقدس وعودة الالجئينال ترا: شارون
قال شارون إن مجمعات االستيطان ستبقى قائمة وسيتم وصلها جغرافيا بدولة اسرائيل، ولن             : ب.ف. أ -القدس  

 الفلـسطينيين الـى     1948افاوض بأي شكل من االشكال حول القدس، كما لن تكون هناك عودة لالجئي العام               
ون قلت ذلك كله لالميركيين وبالشكل االكثر وضوحا، وهذا االمر وارد في اتفـاق تـم                واضاف شار  .اسرائيل

  .بيني وبين بوش، كما قلت ذلك للقادة االوروبيين مثل شيراك
  11/8/2005القدس الفلسطينية 

  
  على العسكريين    الحرم   ن بإلقاءيهددو   الحاخامات المتطرفون

 متطرفون بالقاء الحرم على العسكريين االسرائيليين الذين سيـشاركون          هدد حاخامات   : ف ب   ا ،القدس المحتله 
يـديعوت   رسالة مفتوحة نـشرتها        وقال كبير حاخامات اسرائيل السابق ابراهام شابيرا في       .عملية االنسحاب    في

يحرم تحريمـا     ارسالة شابير   وجاء في.    االنسحاب   يشاركون في   لعنة الدنيا واالخرة ستحل على من      احرونوت
من جهته حذر مجلـس  . هذه االرض    قدسية   مشددا على    شبر من ارض اسرائيل لالجنبي       مطلقا التنازل عن اي   

  يعادل التواطؤ فـي      مستوى بالنسبة للضباط والجنود      المشاركة على اي     بيان من ان     غزة في  حاخامات الضفة و  
  اذا ما كان عليهم المـشاركة فـي          تجاهل اوامر التعبئة     االحتياط الى    يودعا المجلس عسكري   .  ارتكاب الجريمة  
 بالقاء الحرم على رجال الجيش       كما هدد الحاخام خدوري   . يقوم بذلك    االجالء مباشرة او بالحلول محل عسكري      

  .يديعوت احرونوت عنف مع المستوطنين وفق ما نقلت عنه يستخدمون ال   والشرطة الذين
  11/8/2005 البحرينية األيام

  
  عرب عن رغبته باغتيال شارون أاعتقال جندي 

افادت وسائل اعالم اسرائيلية اليكترونية ومسموعة، اليوم الخميس انه تم اعتقال جنديا في الجيش االسـرائيلي                
ـ                    ة بعد اعرابه عن رغبته باغتيال شارون، اال ان متحدثة عسكرية اسرائيلية نفت في حديث ادلـت بـه لالذاع

  .االسرائيلية الرسمية، قبل ظهر اليوم، معرفتها بالحادث
  11/8/2005 48عرب 

  
  غالبية اإلسرائيليين يعتبرون االنسحاب من غزة بداية  

من االسرائيليين يعتقدون ان االنسحاب من غزة ومن اربـع          % 70أظهر استطالع نشرته هآرتس ان اكثر من        
عن اعتقادهم ان هذه الخطـة      % 73وأعرب  . لمستعمرات اخرى مستعمرات في الضفة ستتبعها عمليات اخالء       

ان االنسحاب  % 20ومقابل ذلك، يعتقد     .ليست سوى مرحلة اولى من خطة واسعة النطاق إلخالء المستعمرات         
من مؤيدي خطـة االنـسحاب ان عمليـات اخـالء اخـرى ستحـصل،               % 64وفيما يعتقد    .سيكون االخير 

  )ب.ف.ا( .ليست سوى مرحلة اولىمن معارضي الخطة انها % 85.5يعتبر
  11/8/2005الخليج اإلماراتية 
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  االنسحاب سيكون كامالً وشامالً : أولمرت

كد اولمرت ان االنسحاب سيكون كامالً وشامالً وقال ان إسرائيل ال تنوي االحتفـاظ بالـضفة مقابـل هـذا                    أ
  بأ ف . سوف نغادر جميع األماكن بما في ذلك ممر فيالدلفيا. االنسحاب

  11/8/2005البيان  
  

  فكّك عدداً من المرافق الصناعية في نفيه دكاليمياالحتالل 
 أفاد شهود عيان أن قوات االحتالل الصهيوني تواصل تفكيك عدداً مـن المرافـق الـصناعية فـي                   :خانيونس

ة، وآخـر  وأضافت المصادر أن قوات االحتالل شرعت بتفكيك مصنٍع لتعليـب البنـدور            .مستوطنة نافيه كاليم  
  .للحديد الصلب

  11/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   للمراقبة في سماء غزة طلق منطاداًياالحتالل 
قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان ان جيش االحتالل اإلسرائيلي اطلق في سماء غـزة منطـادا                : الفت حداد 

 انهم رؤوا منطادا فوق حي الزيتون علـى         واوضح شهود العيان   .يعتقد بأنه سيستخدم لمراقبة عملية االنسحاب     
واضافت مصادر امنية فلسطينية ان المنطاد يحتـوي عـادة           .شكل بالون كبير منتفخ يأخذ شكل الطائرة تقريبا       

على معدات وأجهزة اتصاالت استخباراتية تسهل عملية نقل الصور والمعلومات من األمـاكن التـي يتواجـد                 
  . ال سلكيا وتبعد عنه آالف األمتارفوقها، إلى قاعدة مركزية تربط به

  10/8/2005 48عرب 
  

 اتفاقات مع المستوطنين 
، إن هناك تفاهمات آخذة في التبلور بين 10/8/2005قالت صحيفة معاريف، في عددها الصادر يوم األربعاء 

طبيق خطة الجيش اإلسرائيلي وبين المستوطنين من شأنها أن تحول دون وقوع مواجهات عنيفة، عند البدء بت
 آب وفي صباح 16وبحسب هذه التفاهمات  فان  المستوطنين سيخلون مستوطناتهم بأنفسهم في . فك االرتباط

وتضيف معاريف أنه حتى من غير هذه التفاهمات فان المناخ  . آب، عبر التعبير عن معارضة رمزية فقط17
. إلى تسليم غالبية المستوطنين بمسألة اإلخالءالسائد في غزة وفي شمال الضفة في األيام القليلة الماضية يشير 

مع ذلك فإن التوقعات في الجيش هي أن تحصل مقاومة صعبة وربما عنيفة في األماكن التي يتمترس فيها  
نشطاء يمينيون غير سكان المستوطنات، مثل كفار داروم وشيرات هيام في القطاع ومستوطنة سانور في شمال 

 .الضفة الغربية
  11/8/2005سرائيلي المشهد اال

  
  المستوطنون يتظاهرون اليوم ضد االنفصال 
 الف مستوطن وناشط يميني سيشاركون، مساء اليوم الخميس،         50قدرت الشرطة االسرائيلية ان ما ال يقل عن         

في التظاهرة التي سينظمها مجلس المستوطنات االسرائيلي ضد خطة فك االرتباط، في مدينة تل ابيـب، فيمـا                  
وقالـت مـصادر اسـرائيلية ان مجلـس      . الف100لس المستوطنات ان عدد المشاركين سيصل الى      يقدر مج 

وقالت الشرطة انها بدأت، منذ الليلة      ! المستوطنات سيعرض خالل تظاهرة تل ابيب، خطته لمنع تنفيذ االنفصال         
يرة بشكل خـاص    وتم تركيز قوات كب   . الماضية بتركيز قوات كبيرة في ساحة رابنين حيث ستجري التظاهرة         
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وتخشى الشرطة قيام المتطرفين بتلطيخ النصب باألصباغ والشعارات كما حدث          . حول النصب التذكاري لرابين   
  . مرارا في السابق

  11/8/2005 48عرب 
  

  نشطاء اليمين يواصلون التسلل الى غوش قطيف 
طاء اليمين الى مـستوطنات     لفتت هآرتس الى فشل الشرطة والجيش االسرائيلي في منع تسلل المستوطنين ونش           

وحسب الصحيفة يقوم المئات من هؤالء النشاطء بالتسلل بشكل مبرمج، خالل األيام االخيـرة،              . غوش قطيف 
وقالت الصحيفة ان ضباطا كبار في الجيش والـشرطة         . الى غزة، خاصة الى مستوطنتي موراغ ونفيه دكاليم       

 2700وحسب تقديرات اسرائيلية فقد تمكن ما ال يقل عن          . اعأقروا بازدياد عدد النشطاء الذين تسللوا الى القط       
ناشط يميني من الوصول الى القطاع ، بينما قدر صحفيون اسرائيليون ومستوطنون من القطاع ان العدد يفوق                 

واعترفت الشرطة االسرائيلية بدورها في السماح للمتسللين بالدخول الى القطاع من خالل تأشيرات             . ذلك بكثير 
  . ة التي تمنحها لالسرائيليينالزيار

  11/8/2005 48عرب 
  

   للمستوطنين وحان وقت مغادرتهم كنا درعاً حياً: هرئيل
. قال هرئيل، اليوم الخميس، ان الجيش جمع غالبية األسلحة التي سلمها للمستوطنين في المناطق المعدة لالخالء               

نية كيرم شالوم تمهيدا لفك االرتباط، توجه هرئيل        وفي ختام التدريب الذي اجرته كتيبة غاعش في القرية التعاو         
 آب، الموعد الذي سيبدأ فيه تنفيذ خطـة فـك           17الى المستوطنين داعيا اياهم الى حزم امتعتهم والرحيل قبل          

وقال انه يحترم احتجاج المستوطنين لكنه يطلب منهم         .االرتباط بالقوة ضد المستوطنين الذين يرفضون الجالء      
لقد أصبح يوم االخالء خلفنـا      : ت ونصف شكل خاللها الجيش درعا حيا لهم ان يغادروا، مضيفا          بعد اربع سنوا  
نعرف انهـم ال    . عمله في السابع عشر من آب هو الدخول في مواجهات مع الجيش           ) للمستوطنين(وما سيتبقى   

ائالت التي  وقال مصدر عسكري ان الجيش سيوفر كل الخدمات للع        . يرغبون بمواجهة قوات الجيش والشرطة    
ستغادر قبل الموعد المحدد، بل ستقوم طواقمه بمساعدتهم على حزم متاعهم ورعاية اوالههم اثنـاء انـشغالهم                 

ـ           .بحزم متاعهم   سـاعة التـي     48وحسب تقديرات وزير االمن، فان غالبية المستوطنين سيغادرون خالل الـ
  . ستسبق بدء تنفيذ الخطة

  11/8/2005 48عرب 
  
 نسحاب لتسرع وتيرة بناء الجدار وتكثيف االستيطان سرائيل تستغل االإ

تواصل سلطات االحتالل االسرائيلي العمل بشكل متواصل وبوتيرة سريعة في بناء  :رام اهللا من وليد عوض
 .الجدار الفاصل وتكثيف االستيطان فيها مستغلة االنشغال الفلسطيني ومن خلفه العالمي باالنسحاب

 علي ان المشكلة في الجدار هي توغله في عمق االراضي الفلسطينية وفصله اهالي وشدد المحامي اسامة حلبي
ولفت الي ان قرار الحكومة االسرائيلية بشأن مصادرة االراضي وبناءالجدار  .القري عن اراضيهم الزراعية

يجب اال يكون لالنسحاب غطاء الستمرار : وقال القدوة. منطقة جنوب الضفة علي ارض الواقعبدأ يطبق في 
 هذه النشاطات االستيطانية في الضفة والقدس المحتلة وحولها، ودعا إلي تفعيل دور الرباعية والمجتمع الدولي

 .باتجاه تنفيذ الفتوي القانونية لمحكمة العدل الدولية
  11/8/2005القدس العربي  

  
  تل الجندي في شفاعمرو  حول من قسنجري تحقيقاً: عيزرا
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عقدت الهيئة العامة للكنيست االربعاء جلسة خاصة بمبادرة ريفلين لبحث موضـوع العمليـة االرهابيـة فـي                  
وافتتح ريفلين الجلسة مقدماً تعازيه الهالي الضحايا الذين حضروا خصيصاً للكنيـست مـن اجـل                . شفاعمرو

النائب بركة مـن  .  قام بها جندي ارهابي بدوافع عنصريةوشدد ريفلين على ان العملية    . الخاصة متابعة الجلسة 
جهته قال ان هذه الجلسة هي جلسة خاصة من اجل اعالن التماثل مع اهالي الضحايا ضد العنـصرية وضـد                    

وقال النائب لبيد ان السبب الرئيسي في وقوع         .التطرف، ودعا الى عدم االكتفاء باالقوال واالنتقال الى االفعال        
واكد النائب سريد ان التحريض القومجي العنصري المستمر ضـد الجمـاهير             .التحريض المستمر العملية هو   

، هؤالء القتلى هم ضحايا غض الطرف من قبل السلطات االسرائيلية عـن             العربية قد ادى الى وقوع المجزرة     
ـ        .التحريض المستمر من قبل عصابات كهانا وغيرهم من المتطرفين         ذي اطلـق   وقال النائـب دهامـشة ان ال

من جانبه سرد عيزرا، وقائع وتفاصـيل       . الرصاص شخص واحد لكن خلفه اعداد كثيرة من المتطرفين اليهود         
  . العملية االرهابية وشدد على ان وزارته قد شكلت طاقم للتحقيق في العملية

  10/8/2005 48عرب 
  

  رهابي اعتقل في السابق بتهمة قتل فلسطيني إمدرب السفاح زادة 
ريف اليوم الخميس، تصريحات نسبتها الى من يسمي نفسه المدرب الروحي للسفاح زادة، والعديـد               نشرت معا 

وقالت الصحيفة نقالً عن هذا االرهابي الذي تقول انه يختبئ في القدس ان عيدن              . من فتية حركة كهانا الفاشية    
لم اصدق انه يمكنه هو بالذات ان       لكنني  . كرمني واعتبرني مثاال يحتذى به تماما مثل غيره من الفتية في تفوح           

وادعى انه سيسلم نفسه للشرطة صباح اليوم، زاعما انه لم يخطـط للمجـزرة              ! ينفذ اطالق النار في شفاعمرو    
وزعم ان هناك حربا    . لكنه رفض التحفظ من جريمة االرهابي زادة وقال انه لن يذرف دمعة على مقتل العرب              

وقال انه كان سيسهل عليه فهم عمل زادة بشكل اكبر لو نفذ            .  اليهود ايضا  يقتل العرب فيها اليهود ولذلك يقتلهم     
وكشفت الصحيفة ان االرهـابي     .عمليته في قرية فلسطينية وليس في قرية في الشمال ضد مواطنين اسرائيليين           

. حتلة سنة وانه اعتقل في السابق بتهمة قتل فلسطيني من المناطق الم           15المقصود كان هاجر الى اسرائيل قبل       
وحسب رأيه اعتبره اوالد تفوح عما لهم وكان يتحدث معهم حول كل االمور بما في ذلك خطة االنفصال التي                   

وقال ان هؤالء الفتية، بما فيهم      . ازعجتهم، لكنهم، حسب زعمه، لم يكونوا بحاجة اليه لتكوين افكارهم المتطرفة          
  . هة تحقيقات الشاباكعيدن، كانوا يجلسون لديه في الصالون ويتدربون على مواج

  11/8/2005 48عرب 
  

  لجنة عسكرية تناقش تخفيض رتبة مردخاي 
تناقش لجنة عسكرية اسرائيلية، برئاسة القاضي المتقاعد فينوغارد، اليوم الخميس، نزع الرتب العسكرية التـي               

ـ          ن تحـت امرتـه   يحملها مردخاي، وذلك بعد ادانته بارتكاب اعمال مشينة ومخلة باألخالق بحق مجندات عمل
وقدرت اوساط امنية انه قد يتم سحب كافة الرتب العـسكرية التـي             . خالل توليه لمناصبه العسكرية والرسمية    

لكن هذه االوساط لم تستبعد، ايـضا،       . حصل عليها وتخفيض رتبته الى درجة جندي او درجة منخفضة اخرى          
  . ظه برتبة لواءان تقرر اللجنة رغم ادانة مرخاي بالتهم الموجهة اليه، احتفا

  11/8/2005 48عرب 
  

  قصاء ضابط رفيع يتهم بالتحرش الجنسي إ
افادت مصادر في الشرطة االسرائيلية، اليوم الخميس، ان المفتش العام للشرطة اقصى ضـابطا رفيعـا فـي                  

وحسب المصدر فـإن     .الشرطة عن منصبه اثر االشتباه بارتكابه اعماال مشينة بحق موظفة تعمل تحت امرته            
قائد الوحدة المركزية للشرطة في لواء المنطقة الوسطى، العقيد وكير يشتبه بارتكـاب اعمـال مـشينة بحـق                   
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 بالتحقيق مع بوكير في مكتبه ومن ثم تم نقله الـى            وقام محققون . الموظفة اثناء تواجدها في مكتبه قبل عدة أيام       
ومـن ثـم اطلـق سـراحه     .  من الليل مكتب التحقيق في القدس حيث تواصل التحقيق معه حتى ساعة متأخرة          

  . وفرضت عليه جملة من القيود منها منعه من العودة الى مكان عمله لمدة اسبوعين
  11/8/2005 48عرب 

  
  أود المغادرة إلى أميركا: متطرف يهودي
ة بدال   قال مسؤولون امس االربعاء ان متشددا يهوديا اختار العودة الى الواليات المتحد            : رويترز ،القدس المحتلة 

 يوما في سجن اسرائيلي بعد اعتقاله لالشتباه في انه تآمر للقيام بأعمال عنـف لتعطيـل خطـة                   38من قضاء   
وحكمت إرهابي  االنسحاب، واعتقلت اسرائيل سعاديا هيرشكوب واثنين آخرين من المتطرفين اليهود اثناء دفن             

 سبتمبر،  20واليات المتحدة االن وبقي حتى      القاضية سيروتا بأن هيرشكوب يمكنه تجنب السجن اذا عاد الى ال          
وكتبت سيروتا في حكمها تم االتفاق بين االطراف على ان يغادر المتهم البالد الى الواليات المتحدة، وستتولى                 

  .والدة هيرشكوب شراء تذكرة الطيران
 11/8/2005الوطن القطرية 

  
  نسبة اليهود بين األردن والمتوسط انخفضت 

فحصا أجرته لعدد اليهود الذين يقيمون في المناطق الخاضعة للسيطرة االسرائيلية، بين نهـر           افادت هآرتس ان    
وحـسب تقـديرات    %. 50االردن والبحر المتوسط انخفض عشية بدء تنفيذ خطة فك االرتباط الى أقل مـن               

 الرسمية  وقالت الصحيفة ان فحصها يعتمد على معطيات أجهزة االحصاء         %. 49.3الصحيفة تصل النسبة الى     
وحسب الصحيفة سيرتفع عدد اليهود في المنـاطق التـي سـتبقى خاضـعة              . في اسرائيل والسلطة الفلسطينية   

، ما يضمن حسب ادعاء الـديموغراف البروفيـسور   %56.8للسيطرة االسرائيلية، بعد تنفيذ فك االرتباط، الى     
  .  سنة قادمة20فرجوال، غالبية يهودية مطلقة على مدار 

ت دائرة االحصاء المركزية االسرائيلية، بلغ عدد اليهود في اسـرائيل والمنـاطق الفلـسطينية               وحسب معطيا 
 1.350.000 يهودي، فيما وصل عدد المواطنين الفلسطينيين داخل اسرائيل الى     5.260.000والسورية المحتلة   

في المناطق التـي احتلتهـا     اما معطيات دائرة االحصاء المركزية الفلسطينية فتقول ان عدد الفلسطينيين            .نسمة
وتشمل هذه المعطيات   .  مليون نسمة في غزة    1.4 مليون نسمة، منهم     3.8 يصل الى قرابة     1967اسرائيل عام   

وافـادت  . الف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية وتعتبرهم اسرائيل مواطنين فيها بموجب قرار الضم             230
زية االسرائيلية، اعربوا عن ثقـتهم بمعطيـات دائـرة          هآرتس ان بعض المسؤولين في دائرة االحصاء المرك       

وقال االحصائي االسرائيلي البروفيسور يتسحاقي انه ليس هنـاك مـا يبـرر التـشكيك               . االحصاء الفلسطينية 
بالمعطيات الفلسطينية، مؤكداً ان االحصاء الذي اجرته السلطة الفلسطينية تـم بموجـب شـروط االحـصاء                 

وبموجب المقارنة بين معطيات الدائرتين، تقول هآرتس انهـا اسـتنتجت ان             .ليالمتعارف عليها وباشراف دو   
، وهي معطيات مشابهة لما توصـل       %49.3عدد اليهود في المناطق الخاضعة للسيطرة االسرائيلية يصل الى          

مـن  % 50.3، حيث قال ان نسبة اليهود في هذه المناطق وصلت الى            2004اليه البروفيسور فرجوال في العام      
  . جموع السكان المقيمين بين نهر األردن والبحر المتوسطم

، ولذلك يقدر ان نسبة اليهود في هذه المناطق         %0.5وحسب رأيه فان نسبة تقلص اليهود سنويا تزيد قليالً عن           
ويعتبر فرجوال معطيات واتينغر غير واقعيـة، لكنـه ال ينفـي            . واقل من ذلك بقليل   % 50تصل، اليوم، الى    

وحسب رأيه ال يمكن احصاء عدد الفلسطينيين في الضفة والقطاع بنسبة           . ر والجيش االسرائيلي  معطيات سوفي 
  . ولذلك يعتقد ان الفارق بي المعطيات يصل الى بضع مئات اآلالف فقط% 100
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اال ان موجات الهجرة اليهودية من      . 1967وحسب هآرتس بدأ التراجع في ازدياد عدد اليهود في أعقاب حرب            
  .السوفييتي احدثت تحوالً لفترة ما لكنها لم توقف تقلص نسبة اليهود بشكل مطلقاالتحاد 

وفي الوقت الذي باتت فيه نسبة الهجرة تساوي الصفر تقريبا في الوقت الحالي، حسب الـصحيفة ال تتجـاوز                   
ـ     اخل اسـرئيل،   بينما تصل نسبة الزيادة لدى الفلسطينيين، بما فيهم العرب د         % 1.5نسبة الزيادة لدى اليهود ال

  .  الى ضعف ذلك
  11/8/2005 48عرب 

  
  سرائيلإهكذا سنحارب : تركي جديدكتاب سرائيلي من إقلق 

اعربت مصادر في الخارجية االسرائيلية عن قلقها العميق من كتاب جديد سيصدر  : القدس العربي،الناصرة
وقالت معاريف ان مسؤولين  .لهكذا سنحارب اسرائي: في شهر ايلول القادم في تركيا والذي يحمل عنوان

كبارا في الخارجية االسرائيلية اعربوا عن خشيتهم العميقة من ان يؤدي هذا الكتاب الي تنامي كره االتراك 
، الفتين الي ان 67للدولة العبرية وسياساتها بكل ما يتعلق بالفلسطينيين في المناطق التي احتلت في عدوان 

كبيرا في تأجيج مشاعر الشعب التركي، الذي ال يحب اسرائيل ويكره كون تركيا دولة اسالمية ستساهم 
واضافت الصحيفة ان وزارة الخارجية عن طريق سفارتها في اسطنبول تتابع عن كثب . سياساتها الخارجية

تطورات اصدار الكتاب، الذي باشر ناشروه بنشر اعالنات تجارية عنه في وسائل االعالم التركية المرئية 
كما قامت وسائل االعالم باجراء مقابالت مسهبة مع مؤلف الكتاب عن حيثياته، . ة والمكتوبةوالمسموع

 . والالفت بحسب الصحيفة االسرائيلية ان وسائل االعالم التركية ال تخفي تعاطفها مع الكتاب ومؤلفه
رين قاموا بتعليق واكدت الصحيفة ان الناش. وحسب الكتاب فان الحرب بين اسرائيل وتركيا قادمة ال محالة

حرب تركيا ضد اسرائيل، كما نقلت : يافطات كبيرة باللغة التركية في جميع انحاء البالد حملت عنوان
الصحيفة عن مؤلف الكتاب، الذي لم تورد اسمه، قوله ان الكتاب مهم للغاية وانه كتاب صعب بالنسبة 

اية المطاف بان يكتشف الشعب التركي خيانات السرائيل، واضاف المؤلف انه يأمل في ان يساهم الكتاب في نه
   .اسرائيل واليهودية علي مر السنين ضد تركيا، قيادة وشعبا

  11/8/2005القدس العربي 
  
  وروبا لفتح جسور مع الجاليات المسلمةأسرائيل تستغل الخوف في إ

لمين في اوروبا بهدف كشفت هآرتس عن خطة جديدة اعدتها وزارة الخارجية االسرائيلية الستغالل وضع المس
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين رفيعي المستوي في الخارجية قولهم انه بعد العمليات . اقامة عالقات معهم

االرهابية التي نفذت في لندن اصاب المسلمون في اوروبا حالة من الخوف والهلع مما قد يحدث لهم، وبالتالي 
وضع وتبدأ باجراء االتصاالت المكثفة مع قيادات الجاليات فان الوقت مناسب جدا لكي تستغل اسرائيل هذا ال

 بهدف التوصل الي تفاهمات معها، االمر الذي سيساهم كثيرا في مساعدة الدولة العبرية ااالسالمية في اوروب
واوضحت الصحيفة نقال عن مسؤولين في . وتحسين صورتها المشوهة جدا لدي الجاليات المسلمة في اوروبا

 ستلعب دورا فعاال في انجاح الخطة االسرائيلية، التي ستبدأ اوال ا الجاليات اليهودية في اوروبالخارجية ان
 .باجراء االتصاالت مع من اسمتهم المسلمين المعتدلين

  11/8/2005القدس العربي  
 

  بن الدن إلى العراق قريباً : تسريبات إسرائيلية
هزة االستخبارات اإلسرائيلية، زعمت أجهزة أمنية غربية       في تقرير مطول نشر في موقع دبكا قريب الصلة بأج         

أنها رصدت رسائل الكترونية متبادلة بالشفرة ونصوصاً مشفرة على شبكة االنترنت بين أعضاء فـي تنظـيم                 
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القاعدة يقيمون في منطقة الشرق األوسط تفيد جميعها بأن بن الدن يعتزم الخروج من مخبئه في افغانـستان أو                   
وحسب تأكيد مصادر أمنية اسرائيلية فإن بـن الدن سيـصل الـى              .عل، وأنه في طريقه للعراق    أنه خرج بالف  

العراق في النصف الثاني من شهر سبتمبر وبشكل متواكب لقدومه ستشن قوات القاعدة ما تصفه بأنه هجـوم                  
 .أميركيـة رمضان على القوات األميركية والعراقية، وهو الهجوم الذي سيكون األكبر من نوعه ضد قـوات                

وأوضح الخبراء اإلسرائيليون أنه لو تم تنفيذ محتوى هذه الرسائل ولم تكن مجرد تمويه لتشتيت عمليات البحث                 
عن مخبأ بن الدن، فإن هذه الخطوة ستكون بمثابة تحول دراماتيكي في الحرب ضد اإلرهـاب بـشكل عـام                    

رسائل متبادلة خالل األسابيع الماضـية      وأشارت المصادر اإلسرائيلية الى     . والحرب في العراق بشكل خاص    
بين أبو مصعب الزرقاوي وبن الدن، شدد فيها الزرقاوي على ان أمن بن الدن سيكون أفضل حاالً في العراق                   

ان المحصلة لقدوم بن الدن ستكون ارتفاع معنويات المقـاتلين          : وأضافت المصادر نفسها   عنه في افغانستان،    
 بن الدن سيتخذ غالباً طريقاً طويالً من باكستان إلى إيران ثم الى العراق، واال               في العراق، وحسب الخبراء فإن    

فإن البديل هو االنتقال بحراً إلى العراق ، وأشار الموقع اإلسرائيلي إلى ان تنظيم القاعدة يهرب بانتظام مقاتلين                  
نطقة البصرة جنوب العراق، كمـا انـه        وعتاداً عسكرياً انطالقا من المياه اإلقليمية الباكستانية اإليرانية حتى م         

  القاهرة ـ أحمد فؤاد أنور .يخرج مصابين لتتم معالجتهم في باكستان
  11/8/2005البيان   

  
  فلسطين تتصدر سبع بورصات مرتفعة 

للقـدس  % 77,2 بورصات امس ارتفاعا بنـسب تراوحـت مـابين           7سجلت مؤشرات   : كتب حسين حمادنه  
فيمـا هبطـت    % 39,0ومن ثم الكويـت     % 14,1 المرتبة الثانية بنسبة     لتونس وجاءت االردن في   % 05,0و

وارتفعت قيمة تعامالت األسـهم     % 66,0، مسقط   %81,0، مصر   %56,0 بورصات هي الدوحة     3مؤشرات  
 قطاعـات فـي     3 شركة توزعـت علـى       22 ماليين دينار كويتي فيما انخفضت       7,3االماراتية في الكويت    

ليصل في تمام الساعة الثانية من       % 77,2 القدس الفلسطيني امس بما نسبته       وفي فلسطين ارتفع مؤشر   .الدوحة
 مليون سهم نفذت من     10,1 نقطة وبلغ عدد األسهم المتداولة       08,817بعد الظهر بتوقيت االمارات إلى مستوى       

 24,1121ليصل إلى مـستوى     % 05,0وفي تونس ارتفع المؤشر في ذات التوقيت بنسبة         . صفقة   746خالل  
  . نقطة33,4983ليصل إلى % 34,0كما ارتفع مؤشر المغرب بما نسبته ..ةنقط

  11/8/2005البيان   
  

  رزمة برامج لتطوير السياحة في القطاع بعد االنسحاب
تبنت وزارة السياحة واآلثار، في خطتها للتعامل مع مرحلة ما بعـد االنـسحاب جملـة مـن                   :كتب حامد جاد  

ر المناطق السياحية القائمة في مواقع المستوطنات، واتخاذ آليات العمل الكفيلة           البرامج والسياسات الهادفة لتطوي   
ويرى وزير السياحة واآلثار، ان مستقبل السياحة في قطاع غزة يبدأ لحظة تحسن             .بجذب االستثمارات السياحية  

ثرية جـواً وبـراً     واستقرار الوضع األمني والسياسي وتوفير امكانات الوصول للمناطق والمعالم السياحية واأل          
واستعرض فرص االستفادة من شواطئ هذه المنطقة في تسيير سفن سياحية واستثمار لمناطق الكثبـان                وبحراً

الرملية، وامكان االستفادة من مدرج الطائرات الصغيرة القائم في هذه المنطقـة بمـا يخـدم أنـشطة النقـل                    
ا في المرحلة المقبلة تنفيذ عدة مهام في مجـال          وبين أن وزارة السياحة وضعت ضمن أولويات عمله       .السياحي

توثيق وتقويم المناطق السياحية، التي استثمرها المستوطنون، تمهيداً لتحديد فرص االستفادة من هذه المرافـق،               
ولفت الى أن الوزارة شرعت فعلياً باعداد دراسة أولية حول مقومات السياحة في هذه المنطقة استناداً الى مـا                   

ا من معلومات، كما عملت الوزارة على تصنيف أراض واسعة في مناطق المستوطنات المطلة على               توفر لديه 
  .شاطئ البحر كمناطق سياحية



 

 27

  11/8/2005األيام الفلسطينية 
  
  

  إطالق أول دليل لخدمات الجودة
ب أعلن مازن سنقرط، أمس، إطالق أول دليل لخدمات الجودة، من أجل تطوير وتـسهيل أسـالي               :  وفا -غزة  

تقديم الخدمة لجمهور الـمراجعين من القطاع الخاص والـمحامين ومدققي الحسابات وأصـحاب الـشركات              
إن الهدف من الدليل هو التعريـف بـاإلجراءات الــمختلفة والنـشاطات              وقال سنقرط .وجميع الـمستفيدين 

اء أكانت ذات أبعاد اقتصادية أم      الخدماتية التي تقدمها لكافة الـمعنيين في النشاطات االستثمارية الـمختلفة، سو         
  .صناعية أم تجارية أم خدماتية

  11/8/2005األيام الفلسطينية 
  

   سنغافورة أم الصومال.. غزة بعد االنسحاب
هذا هو السؤال األهم المطروح في أوساط الفلسطينيين        ..  هل نصبح سنغافورة أم الصومال؟     : ياسر البنا  -غزة  

 البعض سقف توقعات المواطنين بحدوث انتعاش اقتصادي كبير داخل هذا           وهم ينتظرون االنسحاب حيث يرفع    
القطاع الفقير، في حين يحذر آخرون من اإلفراط في التفاؤل، ويخشون من تحـول االنـسحاب إلـى كارثـة                    

أما الحكومة ممثلة في وزير االقتصاد مازن سنقرط فتقول إنهـا أعـدت             . اقتصادية تزيد من معاناة المواطنين    
تنمية االقتصادية لقطاع غزة، في مرحلة ما بعد االنسحاب اإلسرائيلي، وتهدف إلى إعادة تأهيل البنيـة                خطة لل 

أهميـة هـذا    . التحتية في القطاع، وتحسين آليات التمويل الخارجي، وتوجيهها بما يلبي متطلبات عملية التنمية            
ة بعد االنسحاب؛ فاستنادا إلى أرقـام       الجدل االقتصادي هي أن القطاع يعاني من مشكالت كبيرة تتطلب مواجه          

 ألف نسمة يعيشون تحـت      300من فلسطينيي غزة، البالغ عددهم مليون و      % 70 فإن   2004البنك الدولي لعام    
من القادرين على العمل في هذا القطاع؛ حيث يمثل الشبان دون الثامنة            % 44مستوى الفقر، فيما تطال البطالة      

  . انمن إجمالي السك% 60عشرة نسبة 
إنه حال حدوث االنسحاب ستكون هناك نقلة نوعية        : يقول سمير حمتو الصحفي والمحلل االقتصادي الفلسطيني      

القتصاد غزة المدمر تماما، لكن بشرط أن يوجد ما يشجع رجال األعمال العرب واألجانب والفلسطينيين علـى        
 الطبيعية والحدود، والمنافذ التي تربط القطـاع        و أن تكون للفلسطينيين السيطرة الكاملة على الموارد       .االستثمار

أيضا فإن أراضي المستوطنات بحد ذاتها قادرة على إحداث تحسن فـي األوضـاع              . والخارج والضفة وغزة  
ونبه حمتو إلى أن هذا التحسن في األوضاع االقتصادية يحتاج إلى عام أو عامين على األقل                .االقتصادية للقطاع 

  .حتى تستقر األوضاع
 أي مدعاة للتفاؤل؛ نظرا لكون القـضية        -المحلل االقتصادي من غزة   - المقابل ال يرى صالح عبد الشافي        في

. األساسية في تحقق هذا االنتعاش االقتصادي لم تتحقق، وهي حرية تنقل األفراد والبـضائع بعـد االنـسحاب                 
الحركة دون عوائـق، ويمكـن      هل سيكون هناك ربط بين القطاع والضفة يمكن المواطنين من           : وتساءل قائال 

البضائع من التحرك بحريةويطالب الخبير االقتصادي السلطة بخفض سقف توقعات المواطنين، محـذرا مـن               
، حيث تم رفع سقف توقعـات المـواطنين، وكـان           1993تكرار تجربة ما حدث أيام توقيع اتفاقية أوسلو عام          

  . دما لم يحدث ذلك أصيب المواطنون بخيبة أملالحديث عن تحويل القطاع لسنغافورة الشرق األوسط، وعن
سالم حلس عميد كلية التجارية بالجامعة اإلسالمية بغزة مع رأي المتخوفين من تـداعيات االنـسحاب                .ويتفق د 

على غزة، لكنه يضيف تخوفًا آخر وهو إغراق األسواق الفلسطينية بمنتجات دول عربية؛ األمر الذي سـيهدد                 
صحيح أن هناك أراضي ستعود للسلطة نأمل في استغاللها بما يخـدم            : ويقول حلس . نيةالسلع المحلية الفلسطي  

مصلحة شعبنا، لكن هناك تخوفا من نتائج اتفاقيات يجري عقدها اآلن مع شركات عربيـة، خاصـة باأللبـان                   
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ـ . ومشتقاتها وأدوية وسلع أخرى، لو دخلت القطاع بحرية فـستهدد الـصناعات الوطنيـة الفلـسطينية              ى وحت
مساعدات الدول المانحة التي يتم التعويل عليها لدعم غزة؛ فإن الدكتور حلس يرى أن التجربة الفلسطينية مـع                  
المساعدات الخارجية ليست مشجعة، فعادة ما نسمع عن أرقام خيالية، لكن ما يصل إلى الشعب الفلسطيني هـو           

 األرفف، وأموال تـدفع لمستـشارين       الفتات؛ ألن جزءا من هذه المساعدات هو دراسات وبحوث توضع على          
  .  ألف دوالر شهريا70-50أجانب يتقاضون 

  10/8/2005اسالم اون الين 
  

   خانيونسستراتيجية كبرى بانتظار مدينة امشاريع 
تتجه أنظار ربع مليون فلسطيني يسكنوا مدينة خان يونس نحو ساحل بحر مدينتهم المحرومين منه               : علي البطة 

ويعقـد  .د إغالق جيش االحتالل المنطقة بالكامل لتوفير األمن لمستوطني المـستوطنات          منذ خمس سنوات ، بع    
سكان المدينة آمال كبيرة على عملية االنسحاب، آملين بأن يشكل بداية حقيقية النطالق ورشة تعميـر المدينـة                  

صبر انـسحاب   التي عانت الويالت خالل سنوات انتفاضة األقصى ، وينتظر رئيس بلدية خان يونس بفارغ ال              
قوات االحتالل من مدينته التي أعد لها خبراء البلدية مخططات من شأن تنفيذها تغيير شكل المدينـة بعـد أن                    

ويضع الفرا خطة طموحـة     .  ثلث مساحة المدينة     2كم15700قضمت أحد عشر مستوطنة قائمة على مساحة        
تسع سنوات ، يتمثل بالمشروع الدائري الـذي        لتنفيذ مشروع لطالما داعب مخيلته منذ توليه رئاسة البلدية قبل           

سيحول حدود المدينة إلى دائرة تستقطب إلى المدينة مشاريع عمالقة ، ينتظر أن تنفذها عدة دول مانحة طلبت                  
تحديد احتياجات سكان المدينة ، وتحديد استخدام أراضي المستوطنات المنوي إخالءها قريبا، متوقعاً أن تضخ               

الها التي وعدت بها في مدينته التي تشغل مساحة مـستوطناتها ثلـث مـساحة أراضـي                 تلك الدول معظم أمو   
طموح الفرا ال يقف عند حدود الدعم الذي تلقتـه بلديتـه لتنفيـذ              . 2كم46000مستوطنات قطاع غزة البالغة     

سطها تأهيال  المشاريع الحيوية المذكورة  فينطلق في مشروع لم يسبقه به احد من قبل ، لتأهيل مخيم المدينة وو                 
 مليون دوالر أمريكي ، تسعى وكالة غوث وتشغيل الالجئين الشريك فـي المـشروع               160كامالً ، يحتاج إلى     

 إال أن الفرا تساوره مخاوف من تأثيرات الوضـع الـسياسي واألمنـي بعـد                .لتوفيره بعد الترويج الدولي له    
 درسوا احتياجات الـسوق الفلـسطينية مـن         االنسحاب على المستثمرين العرب واألجانب والفلسطينيين الذين      

و , ال يمكن الحديث عن الواقع السياسي دون معابر سيادية فلـسطينية        : "المشاريع لتنفيذها بعيد االنسحاب فيقول    
  .إذا ، لم تقدم الضمانات الدولية الالزمة لبث الطمأنينة لدى المستثمر الباحث عن األمن في المنطقة
  11/8/2005مفتاح 

  
  ديكو تقترح إنشاء شركة لإلستثمارشركة با

عرض مهدي الصيفي على السلطة ورجال االعمال انشاء شركة اسـتثمارية برأسـمال              :كتب حسن جبر، وفا   
وقال الصيفي في اجتماع حضره دحالن وعدد مـن رجـال االعمـال، ان               . مليون دوالر تعمل في غزة     100

الت االستثمار المختلفة خاصة في مجـال المقـاوالت         شركة االستثمار المنوي اقامتها يمكن ان تعمل في مجا        
من جانبه، قال دحالن، ان كل المشاريع        .وبناء الميناء واعادة تأهيل المطار، او اية مشاريع زراعية وصناعية         

واكد، على ضرورة ان يقوم رجـال االعمـال          .التي سيتم تنفيذها في غزة ستطرح من خالل عطاءات معلنة         
وقال، انه اتصل بعدد من رجال االعمـال         .اقشته، مقترحاً عقد ورشة عمل لذلك الغرض      بدراسة االقتراح ومن  

واكد على ضرورة ان ال تدخل الشركات المحلية        . الفلسطينيين في الخارج ودعاهم للعمل واالستثمار في الداخل       
م الـدعم والمـساندة     وتعهد بتقدي  .كملحق للشركات الكبيرة، مؤكداً اهمية ان تتحمل الشركات الكبرى المخاطرة         

من جهة ثانية ، قررت باديكو، أمس، تأسيس شركة جديـدة            .لكل المستثمرين الفلسطينيين من الداخل والخارج     
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 .متخصصة لتطوير وتوفير بيئة استثمارية مالئمة في منطقة شمال الضفة، في المجاالت الصناعية والزراعية             
  .عبد المالك جابر، القرار إلى أحمد قريع ونقل

  11/8/2005يام الفلسطينية األ
  

  الفلتان األمني ينذر بعرقلة اإلصالحات االقتصادية في غزة   
لعل أكثر ما يشغل بال البلدان المانحة للمـساعدات للفلـسطينيين بعـد االنـسحاب                : عدنان عضيمة  -إعداد  

 تـايمز أمـس األول أن        وجاء في تقرير نشرته الفاينانـشيال      .اإلسرائيلي هو الحالة األمنية التي ستسود هناك      
االستثمارات األجنبية التي تعد حيوية إلعادة الحياة االقتصادية إلى نصابها في قطاع غزة قد تُحجب تمامـاً إذا                  

وتأمل البلدان المانحة للمعونات للـسلطة أن       . ما استمرت حالة الفلتان األمني بعد اكتمال االنسحاب اإلسرائيلي        
وأمام هذه األحوال المضطربة التي     . طاع الخاص الذي يقود اقتصاد قطاع غزة      تتمكن من اإلسهام في إنعاش الق     

يشهدها القطاع، تبدو التوقعات المتعلقة بمستقبل هذه اإلصالحات ضبابية ويشوبها الكثير من الغموض، لـيس               
 على الحيـاة   بل أيضاً بسبب غياب القوانين والفلتان األمني الذي يؤثر       ,بسبب شعور أهالي غزة باالفتقار لألمن     

ال : وقال المستشار االقتصادي صالح عبد الشافي تعليقاً على واقع الحياة اليوميـة           . اليومية للمواطنين العاديين  
يكاد يخلو أي يوم من حوادث القتل أو إطالق النار، فيما ال تملك السلطة الفلسطينية القدرة الكافيـة للـسيطرة                    

يذكر أن السلع التي تنتجها الـشركات       . نوان الرئيسي لحياة الناس    ولقد أصبحت هذه الحوادث الع     ,على الموقف 
 ال تصل إلى األسواق العالمية إال عن طريق الوسطاء اإلسرائيليين الذين            ,المتواضعة التي تنشط في قطاع غزة     

 وأول ما تأمله هذه الشركات وتتمناه عقب االنسحاب هـو           .يعمدون إلى إلصاق عبارة صنع في إسرائيل عليها       
  .يادة رأسمالها حتى تتمكن من اقتحام األسواق العالمية تحت اسمها الوطنيز

  11/8/2005االتحاد االماراتية 
  

  فلسطينية تتسلق أعلى قمم أوروبا
حلمها بتسلق قمة جبل البروس أعلـى       , المقيمة في اإلمارات  , حققت الفلسطينية سوزان الهبي   : ان.ان.دبي سي 

 مترا في األول    5642سوزان بلغت قمة الجبل بارتفاع      .ية تحرز هذا اإلنجاز   لتكون أول سيدة عرب   , قمم أوروبا 
برفقة أربعة متسلقين اميركيين وثالثـة      , منذ انطالقها في مغامرتها الرائدة قبل سبعة أيام       , من أغسطس الحالي  

الملفت للنظر أيضا أن سوزان هي مديرة مركز دبـي للعظـام والمفاصـل الطبـي                .سيدتان ورجل , مرشدين
حيث أنها سافرت إلـى     , ويعرف عن هذه الرياضية الشابة تحملها للصعاب في سبيل قضية مشرفة          .المتخصص

كما حاولت تسلق   , وبلغت قاعدة قمة جبل افرست في النيبال      , وتسلقت قمة جبل كليمنجارو في إفريقيا     , بالد عدة 
  .بية وسلطنة عمانفضال عن تسلقها قمم جبال في دولة اإلمارات العر, الجبل األبيض بفرنسا

  11/8/2005السياسة الكويتية 
  

  !بصخب.. الراب الفلسطيني يتحدى االحتالل
يحيي نجم الراب الفلسطيني، إبراهيم بطشون، المقيم في الواليات المتحـدة األميركيـة،              :كتب يوسف الشايب  

فالً في قصر رام اهللا الثقافي،      آر الغزاوية، ح  .والشهير باسم البطريرك، إضافة إلى فرقة دام اللداوية، وفرقة بي         
الليلة، في أول أمسية غنائية، تجمع فرقا فلسطينية مختصة في تقديم موسيقى الراب أو الهيـب هـوب، التـي                    
ابتدعها األفارقة األميركان، تعبيراً عن معاناتهم بسبب االضهاد والعنصرية الممارسة ضدهم، وعن الظـروف              

آر، أغنيـات   .ويقدم كل من البطريرك، ودام، وبي     . وغيتوهاتهم المعزولة  المأساوية التي يعيشونها في شوارعهم    
بالعربية واالنكليزية، على موسيقى الراب، تتحدث عن معاناة الفلسطينيين بسبب سياسات االحتالل العنصرية،             
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وإجراءاته التعسفية بحقهم، في حين تتحدث أخرى عن بعض القضايا االجتماعيـة، وعـن قـضايا ذات بعـد                   
  .نيإنسا

  11/8/2005األيام الفلسطينية 
  
  
  

   تربية العنصرية في المناهج اإلسرائيلية  كتاب،
صفا محمود عبدالعال، حيث لديها رحلة جادة في تشريح المجتمـع           . مؤلفة هذا الكتاب هي الباحثة المصرية د      

اجـستير عـن    اإلسرائيلي، وهي متخصصة في الشأن العبري وعلوم التربية، وحصلت من قبل على درجة الم             
أطروحة بعنوان التعليم غير النظامي في إسرائيل ثم دكتوراه الفلسفة عن التعليم العلمـي والتكنولـوجي فـي                  
إسرائيل ويكشف كتابها الجديد تربية العنصرية في المناهج اإلسرائيلية ما تعانيـه الـصهيونية مـن اإلسـقاط                 

تقول المؤلفة فـي    .  في المناهج اإلسرائيلية   والهالوس البصرية، ويحتوي الكتاب على نصوص عبرية، تدرس       
كتابها المتابع للفكر الصهيوني سوف يكتشف أن كلمة الوطن تتناول جوهر القـضية، وأن كلمتـي الـوطن و                   

ولكن في الوقـت    . األرض من أكثر الكلمات ترديدا في الكتابات الصهيونية على مدى مراحل التاريخ المختلفة            
إن اصطالح الوطن ليس    : شدها غموضا مشيرة في ذلك إلى جابوتنسكي الذي قال        نفسه من أقل الكلمات دقة وأ     

وترى المؤلفة أن أخطر كتب التربية في       ... له معنى ثابت ويمكن تفسيره من جانب األشخاص المهتمين باألمر         
  . إسرائيل هو كتاب أرض الوطن بجزأيه األول والثاني حيث يتم تدريسه على مدار عدة سنوات دراسية

  10/8/2005 48رب ع
  

   نساء  3الحكومة الجديدة في موريتانيا تضم وزير التطبيع و
أعلنت رئاسة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية في موريتانيا تشكيل أول :  نواكشوط  المختار السالم

وتخلو من وتشارك في الحكومة ثالث نساء، . حكومة في عهده، من المقرر أن تشرف على المرحلة االنتقالية
وجاء الفتا أن وزير الخارجية األسبق أحمد ولد سيد احمد، والذي كان قد وقع اتفاقية . منصب وزير الدفاع

  . إقامة عالقات دبلوماسية مع إسرائيل، عاد وزيرا للخارجية أيضا في الحكومة الجديدة
11/8/2005الخليج اإلماراتية    

 
  ات على سفن إسرائيليةأشخاص يشتبه في تخطيطهم لهجماعتقال تركيا 

 اعلنت أمس ان الشرطة  تركيةمصادر امنيةأن : ب.ف.اسطنبول ا 11/8/2005الوطن العمانية نشرت 
التركية اعتقلت عشرة اشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة القاعدة وقيامهم بالتخطيط لهجمات على سفن سياحية 

  .شخاص يحمل الجنسية السوريةواوضح المصدر نفسه ان احد اال. اسرائيلية في جنوب تركيا
قالت في بيان التقارير اإلخبارية بشأن اعتقال التركية  قيادة الشرطة  أن10/8/2005 48 عرب وذكر موقع

  .أعضاء في القاعدة أثناء إعدادهم لهجمات على عدد من السفن األجنبية خاطئة تماما وتنطوي على نوايا سيئة
  

   تنمي االرهابإسرائيلالسياسات الظالمة ألميركا و: األسد
اتهم الرئيس السوري بشار األسد الواليات المتحدة وإسرائيل بممارسة ضغوط غير مبررة على سوريا، مشيرا 
. إلى أن تنامي اإلرهاب في العالم يعود سببه إلى السياسات الظالمة والغاشمة التي اتبعتها واشنطن وتل أبيب

الماضية، أمعنت إسرائيل الصهيونية في إلحاق أشد األذى بالشعب وأوضح األسد أنه خالل األعوام األربعة 
العربي الفلسطيني فلم تترك وسيلة إال اتبعتها الرتكاب أفظع المجازر بحق هذا الشعب المناضل الذي أصابه 
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وأضاف فاألرض الفلسطينية تقضمها إسرائيل أوال بأول وأبناء . من الغدر والظلم ما لم يصب شعبا آخر
لفلسطيني يتعرضون للقتل والتجويع والمحاصرة وإسرائيل ماضية في غيها بدعم من اإلدارة األميركية الشعب ا

 . مستهترة بالشرعية الدولية وقراراتها وبكل المبادئ التئ تضمنها ميثاق األمم المتحدة
11/8/2005السفير   

  
  
  

   يؤكد الحرص على توفير الرعاية للفلسطينيين  لحود
ناني إميل لحود تمسك لبنان بحق الفلسطينيين في العودة الى أرضهم وقيام دولتهم المستقلة وعدم أكد الرئيس اللب

توطينهم، معتبرا ان ال حل عادال وشامال للنزاع العربي  االسرائيلي، ما لم يضمن الحقوق المشروعة للشعب 
جودين على أرضه وعلى وأبلغ لحود عباس زكي ان لبنان حريص على أمن الفلسطينيين المو .الفلسطيني

وأشار لحود الى ان  .نتوفير الرعاية السياسية واالجتماعية لهم، ليساهموا في ترسيخ االستقرار في لبنا
الحكومة الجديدة عازمة على تعزيز التنسيق بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية وفق آلية يتم التشاور في 

اطلعه كما قل الى  لحود في مستهل اللقاء رسالة من محمود عباس وكان زكي ن.شأنها لما فيه خير الشعبين
على آخر التطورات المتصلة باالنسحاب االسرائيلي المرتقب من قطاع غزة، والخطوات التي ستعتمد الحقا 

وكان زكي طالب عقب اجتماعه مع وزير العمل اللبناني  . لتطبيق خريطة الطريق ومبادرة السالم العربية
راد حمادة بإيجاد آلية لتنفيذ القرار المتعلق باستثناء الفلسطينيين من بعض المهن، وبأن يكون الدكتور ط

  .للفلسطينيين األولوية على العمالة األجنبية التي يسمح لها بالعمل في لبنان
11/8/2005الخليج اإلماراتية   

  
  محادثات سرية تركية إسرائيلية لنقل الغاز الطبيعي الروسي 

ر تركية مطلعة أمس عن قيام وزير الطاقة التركي حلمي غوالر يوم السبت الماضي، يرافقه وفد كشفت مصاد
ضم مسؤولين من وزارتي الخارجية والطاقة بزيارة سرية إلسرائيل استمرت يومين، بحث خاللها نقل الغاز 

ر ومع نائب رئيس وأجرى غوالر مباحثات مع نظيره اإلسرائيلي بنيامين بن اليعاز .الروسي إلى إسرائيل
ونقلت صحيفة راديكال التركية أمس عن المصادر قولها إن مباحثات غوالر تركزت . الوزراء شمعون بيريس

حول مشروعات إقليمية كبيرة في مجال الطاقة والتعاون الثنائي في هذا القطاع االستراتيجي وزيادة حجم 
سيتم إقامة مشروعات عمالقة في مجال الطاقة قد وأضافت المصادر أنه .االستثمارات اإلسرائيلية في تركيا

  .تغير التوازنات في مجال الطاقة بمنطقة الشرق األوسط
11/8/2005البيان    

 
 أسامة سعد يحذر من مشروع أمني لفرض التوطين  

ي شدد رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد، على ضرورة انعقاد اللقاء الوطني اللبناني الفلسطين
في اقرب فرصة ممكنة من اجل وضع آلية للتحرك وجدول اعمال ينطلق من ضرورة المعالجة السياسية وليس 

وال يخفي سعد، استشعاره بالمخاطر التي تحوم حول هذا الملف . االمنية لمسألة الوجود الفلسطيني في لبنان
م اجهزة مرتبطة بالمشروع االميركي لجعله ملتهبا وقابال لالشتعال، من دون ان يخفي انه يستريب من إقدا

الصهيوني على خلق ذرائع ومبررات امنية لمعالجة هذا الملف بفرض واقع معين يؤدي الى فرض التوطين، 
 . خاصة ان هذا األمر بدأ يترافق مع طروحات تعلن من وقت آلخر وتتحدث عن الفيدرالية كحل في لبنان

11/8/2005السفير   
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  ريع في أداء األمن الفلسطينيوورد يشيد بالتطور الس

اشاد الجنرال وورد بالتطور السريع في اداء المؤسسة االمنية الفلسطينية، واعداً ببذل كافة الجهود الالزمة 
واكد وورد ان المجتمع الدولي يتطلع الى نجاح الفلسطينيين، قائالً  .لتوفير االحتياجات الالزمة لالجهزة االمنية

ا تفعلونه في غزة يبعث باشارة عالية وقوية للعالم اجمع، داعياً في الوقت نفسه الى للضباط المجتمعين ان م
ان : وقال.االهتمام بالشرطي والجندي على حد سواء وذلك على اعتبار انهم االساس لنجاح اية مهمة وعمل

بين الفلسطيني العمل الجماعي هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق االهداف الفلسطينية، مرحباً بالحضور من الجان
  .والمصري

11/8/2005األيام الفلسطينية   
 

  بريطانيا وحركة حماس
  يند سيريل تاونسرالسي

  فـي  وسطاأل وذلك خالل زيارته إلى الشرق       ،نيا مع حماس  يطا بر بتعامل لقع يت اً حرج اًموقف ور ست ك جا واجه
  حماس عل الصحيح م  م التعا لوبأس  أن عملية الوصول إلى    اًعروفم وبات .مرنصميونيو ال  /انر حزي ربداية شه 

ـ وكـان   . يدج طيلة سـنوات   ركمبون خريجي أكسفورد    ميين  يطانالبر هقت أذهان كبار الدبلوماسيين   رقد أ   نم
 قبل  سترو ل اً وافي اً ويقدم ملخص  ،سباتلمناا  مثل هذه  فيتل أبيب بواجبه    في  ي  يطان البر ر أن يقوم السفي   فترضلما

 ؛يا وحماس ريطان ب بين قاتالعال رأي اإلسرائيليين تجاه     على لوم، لالطالع اشائيلي  رع نظيره اإلس  م حددلملقائه ا 
ات بأنه يـساعد    م كانت االتها  ى وصل إلى تل أبيب، حت     إن ما،  ورفما حدث هو أن ست    . غير أن ذلك لم يحدث    

  .ارتهيئة لزي سبدايةفكانت تلك ؛ ه إليه لتوج، انتظارهجاهزة في الفلسطينيين رفينطتلما
  اإلسرائيليهذا هو الخط 

 راضـي أل ا  فـي   بزيارة سياسيين مـن حمـاس      ،ن قبل ذلك  منيين قاموا    بريطا  المعروف أن ديبلوماسيين   ومن
إن :  لندن عندما قـال    في اإلسرائيلية ق باسم السفارة  ط عنه النا  رعبي،  ائيلرإسبسخط  فقوبلت زيارتهم   ،  حتلةمال

اً  علم ،ينيةطة الفلس ط السل في وليس المعتدلين    رفينتط إلى تقوية الم   يؤدي سوف يا وحماس ريطانبين ب  أي حوار 
ـ عها على أنهـا من    م لمنتعاطيع أن    لن نست  إننافرهاب،  ق اإل ي طر علىسيرها   ا واصلت حماس  لماط بأنه  ةظم

مة التي  ظ أن اللقاءات المنت   رائيليين اإلس ؤولينسم عدد من ال   أوضح، فقد   ائيلرإسفي  ا  مأ،   لندن في اهذ .سياسية
ية إلى إضفاء   النهافي  سوف يؤدي   تطوراً خطيراً   تعتبر  ،   حماس مسؤوليمع   يطانيون البر نالدبلوماسيوريها  يج
 اهذ. انتحاريةهجمات  خالل   ائيليينراإلسمن المدنيين   ئات  م قامت بقتل    لمنظمةجناح العسكري   الشرعية على   ال
ؤول فـي  أن أديفان المـس  غير. مراً غير جيد أها كنت أعتبر موهذا  . الدوامكان على   الخط اإلسرائيلي كما     هو
 أن نمتنـع    ،دنيةم دارة، بوصفنا إ  نتناكليس بم  : بقوله وضوع آخر لهذا الم   م تفسيراً دائيلية ق ردنية اإلس الم ةرإلداا

 فيضيو .فتحن  مأم   أم من الجهاد     حماس نم أكان   سواءالسياسية،   شخص بسبب انتماءاته     يلحديث مع أ  عن ا 
بالبنية  لمشكالت المتعلقة احلية وحل   لمجالس ا تثيرها الم دنية التي   لمبالمسائل ا  العنايةهمتنا هي   ن م إ: فان قائالً يأد

 .شنقاط التفتي و كالصحة والتعليم،األساسية
 ةياسملويبهمة دم

  الـسياسة اإلسـرائيلية تجـاه   فيالموجودة  حماس هي انعكاس لتلك التناقضات  أن روابط بريطانيا مع ،والحق
، خارجية وأنه قام لل  وزيراً حلداخلية قبل أن يصب   اً ل و كان وزير  رأن ست  عروفملومن ا . امل مع هذه المنظمة   عالت

 قال سـترو  ،ففي تصريح اتسم بلهجة عنيفة. ماسح من بينها ،الفلسطينية التعامل مع عدد من المنظمات بحظر
: يينذ عملين ضرورفإلى أن تن ي ذلكفوسوف نستمر  قيادة حماس نحن لن نتعامل مع.: سي. بي .لمحطة بي

وأكـد   .وسيلة لتحقيق هـدفها  اني عدم اعتماد العنفثإسرائيل، والر التخلي عن برنامجها القاضي بتدمي أولهما
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لك، لم ذجاءت بعد  التي ورلكن تصريحات ست .عة منظمة حماسقاطإجراءات م أنه دعا بحزم إلى تعزيز ورست
 مثـل  اًوم بها تمامقن لوماسية يجب أندبهمة لدينا م: قال ام عند،نفسه من الحزم والصرامة تكن على المستوى

 مـن واجـبهم   اًمهماً  يرون أن جزء، العالمفيي أي مكان ا ف كم،ي األراضي المحتلةفلوماسيونا بود .اآلخرين
ي األراضي المحتلة   فوالثابتة   روفةعملا رون األم مو. المنتخبينالمحليين  لين  ثاتصاألت مع المم   ي إجراء فيتمثل  

والبلـدات الفلـسطينية     أن يزور أية مدينة أو بلدة من المدن       ،  نكابلوماسي أجنبي من أي مستوى      د أنه إذا أراد  
ـ فيا حدث  ملكن... إلى رئيس بلديتها أن يذهب ويتحدث    فإنه يجب  ،زيارتهافي  التي يرغب    ـ ..تينب مناس ي  ف

 ثكـان يجـري حـدي      ين المناسـبتين،  تي كل من ها   فو. أجريت أن محادثات من هذا النوع قد     ،  فقط مناسبتين
 .تجاه الموضوع بوضوح تام هذا هو موقفنا. المنتخب موظفينا مع المسؤول

 ضةرة معنوية مفتطسل
. حصلوا  البريطانييننلكن الدبلوماسيي. عهام لماعحماس منظمة محظور الت : الموضوع هو كما يلي،باختصار

أي  و . لشروط معينـة   اً معينة، ووفق  اتباس من يفعلى تفويض بمقابلة مسؤوليها      ي المستقبل فوسوف يحصلون   
ـ  .ذه التفاصيل الدبلوماسية الدقيقة    ه لموضوع، يسهل عليه أن يسخر من مثل       ا ذاهشخص على غير معرفة ب     ع  م

العتراف بـأن  ا انة دفعته إلىمدرجة كافية من األ  فالرجل كان على؛وقفهم  فيرو ست معاً أجد نفسي متفق،ذلك
هو أن بريطانيـا    ،  والسبب الذي دعاه إلى قول ذلك      .مأزق له ن بمثابة    كا اًخر مؤ حماس انتخاب بعض أعضاء  

ـ  سهم وسطفأن يقوم بها البعض بتفجير ة ضد الهجمات التيصللعنف، وبخااً  معادياًالتزمت موقف  فـي نيين دالم
 .تالالنتخابداً  مؤيفاًقو التزمت مه،نفس ي الوقتفلكنها . إسرائيل

  تلك الحجج
  باالنقباض تجـاه صـعود  سالدوام أح تد كنت علىقية، فطليبرالية وديمقر ليد علمانيةوبما أنني أنتمي إلى تقا

 ،ي بريطانيـا فألنني أقيم ( الظروف التي لم ترغمني وأنا أشكر .األخيرة  طيلة السنوات العشر،حماس المستمر
ـ وبإمكـاني، بطبي . اسحم األذكياء بعدم دعم الفلسطينيين على القيام بإقناع الشبان) المحتلة األراضيفي ال  ة ع

ـ  لك الحجج لنت غير أن ؛الء الشبانهؤ ها لمثلدم الحجج التي أقضي بع فأفكر الحال، أن  عـانى  صاًتقنع شخ
فكرة يجـب الـدفاع     اإلسرائيلية هو-الهيمنة األميركية  اإلسرائيلي، وال يرى أن استمرار عمين من القراألم
  ينبع،انتخابات المجلس التشريعي يف والذي أتوقع أنها ستحرزه حماس إن النجاح االنتخابي الذي حققته .عنها
.  أجهزة الـسلطة  فيالمستشري  عن محاربة الفسادمإدارته وعجزه التا اقاتف من أخطاء عرفات ومن إخاًجزئي
كبير إلـى بـرامج المـساعدات    د لى حإ و،حماس اآلن ربما كان يعود ظني أن الدعم الذي تحظى به وأغلب
  .سلطة معنوية مفترضة ا تتمتع به منملى إها، ومالتي تقد يةعاالجتما

  8/2005 شهر 9مجلة حوار العرب العدد 
  

  صراع على السلطة أم على الشعبية أم كليهما؟.. فتح وحماس
 ياسر الزعاترة

طرحت الصدامات المتفرقة التي وقعت خالل شهر تموز الماضي بين قوات أمن السلطة الفلسطينية في قطاع 
عناصر من كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أسئلة بشأن العالقة بين الفريقين خالل غزة، و

المرحلة التي ستعقب االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، في ذات الوقت الذي طرحت فيه أسئلة مشابهة 
  .بشأن المرحلة التي ستسبق االنسحاب، وإن لم تعد هذه مهمة في الوقت الراهن

مفيد ابتداء القول إن ما جرى لم يكن صداماً أو اقتتاالً بالمعنى الحرفي للكلمة، بقدر ما كان استعراضاً من ال
 أكان في الوقت الراهن، للقوة من طرف السلطة تجاه حركة منافسة، وبالطبع في محاولة لدفعها نحو التراجع،

ة التالية بعد أن تغدو غزة شبه دولة، وإن حيث ترتيبات االنسحاب من قطاع غزة ومتعلقاته، أم خالل المرحل
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من مساحة األراضي المحتلة عام % 6 كيلومترا مربعا ال تساوي أكثر من 362تكن على مساحة ال تتعدى 
  . من مجموع مساحة فلسطين التاريخية% 1.5، أو 1948

وحركة فتح، بل هو هذا التحليل لواقع الصدامات التي جرت ليس من عندنا، وال يشكل تجنياً على السلطة 
) ألوف بن(وفي هذا السياق يشير المحلل اإلسرائيلي المعروف . تحليل تؤكده الوقائع الموضوعية على األرض

المواجهات بين قوات أمن السلطة وبين رجال "إلى أن األميركيين يعتقدون أن ) 24/7(في صحيفة هآرتس 
  ".هاحماس في غزة كانت انعطافة مهمة عززت ثقة السلطة بنفس

والحال أن القول بأن ما جرى كان صداماً لم يكن واقعياً ألن قوات السلطة هي التي اعترضت عدداً من مقاتلي 
حماس الذين كانوا بصدد إطالق الصواريخ على المستوطنات اإلسرائيلية، وهي التي أطلقت عليهم النار فيما لم 

أما إذا قيل إن السلطة كانت تريد منع إطالق .  بأذىيردوا هم عليها، بدليل أن أحداً من أمن السلطة لم يصب
لماذا لم يحدث ذلك مع الجهاد أو مع كتائب األقصى وكتائب أبو الريش التابعة لحركة : الصواريخ فإن الرد هو

فتح، مع أن هؤالء جميعاً كانوا أكثر خرقاً للهدنة وإطالقاً للصواريخ، وبخاصة حركة الجهاد التي نفذت عملية 
  .ادية في ناتانيا، فيما جاءت ردود حماس نوعاً من النصرة لها في مواجهة االستهداف اإلسرائيلياستشه

حماس إذن هي التي كانت مقصودة وليس الحيلولة دون خرق الهدنة، على أهمية هذا الموضوع بالنسبة للسلطة 
ن هذا البعد األخير هو في ظل القناعة بضرورة عدم خرقها كي ال يتعطل االنسحاب من قطاع غزة، ولو كا

المقصود بصرف النظر عن الجهة المعنية لكان الصدام مع الجهاد أكبر، فضالً عن أجنحة فتح التي لم تتوقف 
عن خرق الهدنة هي األخرى، على رغم أن بعض عناصرها قد شارك في الصدام مع حماس تحت ذات 

  !! الذريعة
ن أكثر من سواهم بملف مطاردة حماس وتحجيمها منذ مطلع من متابعة تصريحات القادة الفلسطينيين المعنيي

أوسلو، يتبين لنا أن المقصود هو بالفعل تحجيم الحركة قبل وبعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، تمهيداً 
الستحقاقات القادم على صعيد القطاع، وعلى صعيد تمرير اللعبة السياسية التالية بصرف النظر عن مخرجاتها 

ية، تماما كما كان عليه الحال أيام أوسلو يوم أطلق جنود السلطة النار على المصلين أمام جامع فلسطين السياس
في قطاع غزة، فيما جرى اعتقال العديد من قادة وكوادر الحركة، بل وإهانتهم في كثير من األحيان، فضالً 

  .عن التعاون مع المحتلين في سياق تصفيتهم
ن الوقائي السابق في الضفة الغربية كان عنوان التحريض األول على حماس في جبريل الرجوب، قائد األم

، وفي التسعينيات كانت للرجل صوالته في مطاردة الحركة ورجاالتها، حيث المرة السابقة والمرة الحالية أيضاً
ى رأسهم محيي تتهمه بالتعاون مع اإلسرائيليين في اغتيال عدد من قادة جناحها العسكري في ذلك الوقت، وعل

  .الدين الشريف واألخوان عادل وعماد عوض اهللا
مقابل الرجوب في الضفة هناك محمد دحالن في غزة، وفيما تراجع نفوذ الرجوب خالل المرحلة الماضية فقد 
صعد دحالن بدعم أميركي دفعه إلى محاولة االنقالب على رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات، األمر الذي لم 

هو معروف، فيما بدا أن وقفة حماس إلى جانب عرفات قد ساهمت في ذلك على نحو كبير، األمر ينجح كما 
  .الذي ربما أضاف سبباً آخر لكراهية الحركة في عقل الرجل

دحالن والرجوب لم يتورعا خالل األسابيع الماضية عن اتهام حماس بمحاولة االنقالب على السلطة، وإن 
ن الذي ساوى بينها وبين شارون في نوايا تدمير السلطة، وقد وردت أقواله بشكل عسكري بحسب تعبير دحال

  .تلك في سياق مقابلة له مع صحيفة هآرتس اإلسرائيلية
وال يعرف بالطبع لماذا يريد شارون تدمير السلطة مع أن ذلك لم يكن صعباً بالنسبة إليه، فيما يعرف الجميع 

ئيليين كي ال يعودوا إلى زمن االحتالل المباشر بكل تبعاته الثقيلة أن وجودها كان حاجة ماسة بالنسبة لإلسرا
  .سياسياً وأمنياً واقتصادياً
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اآلن يطرح السؤال الكبير حول العالقة بين الطرفين، فيما يبدو من الضروري التذكير من جديد بسيرة العالقة 
يبة عليها، فيما قد يكون من المفيد بينهما أيام أوسلو يوم أصرت حماس على ضبط النفس رغم التجاوزات الره

التذكير بالعالقة بينهما قبل ذلك، أعني أيام صعود الحركة اإلسالمية في غزة والضفة إبان الثمانينيات قبل 
إعالن تأسيس حماس، إذ شهدت تلك الفترة جملة من الصدامات المحدودة باألسلحة اليدوية بين عناصر من فتح 

  . نت تعرف باإلخوان أو المجمع اإلسالمي في غزةوالحركة اإلسالمية التي كا
حدث ذلك عندما تأكد لحركة فتح أن أمامها حركة تنافسها على الجماهير على نحو يختلف عن منافسة حركات 
اليسار التي ظلت هامشية التأثير بالنسبة للحركة التي مثلت مجموع الفلسطينيين، وقد جاءت نتائج االنتخابات 

امعات الفلسطينية وبعض القطاعات األخرى لتؤكد هذا البعد، مما دفع فتح إلى فعل المستحيل الطالبية في الج
للحيلولة دون تقدم حماس، لكن الصدام ما لبث أن هدأ قليالً مع االنتفاضة األولى، ليتجدد مرة أخرى بعد اتفاق 

لخيار العسكري في قطاع غزة أوسلو الذي رأى فيه الكثيرون محاولة من فتح لوقف تقدم حماس بعد تبنيها ا
  .مطلع نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات

في ضوء ذلك كله يمكن القول إن التنافس بين حركة فتح وحركة حماس طوال الثمانينيات ومن ثم التسعينيات، 
لعمل بل وحتى ما بعد انتفاضة األقصى، قد تركز في بعدين؛ يتعلق األول بالتنافس على الجماهير من خالل ا

النضالي، وفي سياق االنتخابات في القطاعات المختلفة، فيما يتعلق الثاني بالتنافس على السيطرة على مواقع 
  .القرار الفلسطيني المرتبط بالسلطة والخدمات

طوال الوقت يمكن القول إن فتح قد استأثرت بالجزء الثاني، من دون غياب حماس التي وجدت لها صلة مع 
لخدمات االجتماعية والسلطة الموازية، وصوالً إلى البلديات كما هو الحال في االنتخابات الناس من خالل ا

  .67األخيرة التي تجري للمرة األولى في األراضي المحتلة عام 
أما في الشق الثاني فقد كانت الحركتان هما فرسا الرهان في كل االنتخابات التي تجري في الضفة والقطاع، 

مسيرة تلك االنتخابات خالل الثمانينيات والتسعينيات وصوالً إلى الوقت الراهن، سيؤكد أن بل إن استعراضاً ل
ما حصلت عليه الحركتان يكاد يتساوى، فيما يبدو الفتاً أن الفترة التي استلمت فيها حركة فتح السلطة خالل 

الشعبية، على رغم أنها التسعينيات وصوالً إلى انتفاضة األقصى قد شهدت أفضل مراحل حماس من الناحية 
  . كانت األسوأ من الناحية العسكرية واالجتماعية بعد استهدافها على هذين الصعيدين

اآلن يعود التنافس من جديد على السلطة وعلى الجماهير في آن معاً، وفيما لم تكن ثمة مخاوف حقيقية من 
بالمنافسة على السلطة، وبالطبع تبعاً ، أعني مخاوف تتعلق 1994حماس أيام أوسلو وتأسيس السلطة في عام 

لموقف الحركة الرافض لمشروع أوسلو، فإن قبولها هذه المرة الدخول في االنتخابات البلدية ومن ثم التشريعية 
قد صعد مخاوف فتح على هذا الصعيد، وهو وضع طبيعي كما هو معروف، ليس فقط ألن القيادات واألحزاب 

شكل من أشكال المنافسة، بل أيضاً ألن المطلوب هو تراجع واضح من حماس الحاكمة العربية ال تحتمل أي 
أي ما يشبه اإلقرار من طرف الحركة بحق فتح وحدها في , في مواجهة السلطة كي ترتب أوراق غزة منفردة

ترتيب أوراق ما بعد االنسحاب، السيما ما يتعلق باألراضي التي سينسحب منها اإلسرائيليون، والتي تشكل 
  .من أراضي القطاع وهي أفضلها على اإلطالق% 40

وال تسأل بعد ذلك عن مساعي السلطة أو حركة فتح لترميم شعبيتها تمهيداً لالنتخابات التشريعية، وحيث يراد 
لحماس أال تحصل على أكثر من ربع مقاعد المجلس المذكور، أكان بشكل طبيعي أم من خالل بعض التزوير 

 الذي ال يثير اإلشكاالت، السيما أن الخارج سيتسامح معه، بدليل أنه لم يجد مشكلة في أو الفهلوة أو التالعب
قبول مقوالت أن حماس قد زورت االنتخابات البلدية خالفاً لما يجري في العالم أجمع، حيث السلطات هي 

  !!المتخصصة في التزوير وليس المعارضة
نتخابات ومتعلقات االنسحاب من غزة قد شكل نوعاً من الضروري االعتراف هنا بأن خطاب حماس حيال اال
، وما شابهها من "شركاء في الدم شركاء في القرار"من اإلثارة لمخاوف فتح على سلطتها، ومن ذلك مقولة 



 

 36

عبارات، فضالً عن معطى آخر يتعلق بقدرات الحركة العسكرية، وحيث يتوفر لها ما يقرب من ألف 
  .سالحوخمسمائة شخص جاهزون لحمل ال

ال يعرف في هذا السياق ما إن كانت المقوالت المشار إليها هي لون من ألوان اللغة الدبلوماسية لحركة تدرك 
أن عناصرها يريدون قطافاً لجهادهم، فيما ال يدرك بعضهم تعقيدات المعادلة السياسية المحلية العربية والدولية 

ا الذي قدم أبناءه ودفع من المعاناة الكثير الكثير، أم أنها التي ال تسمح بذلك، األمر الذي ينسحب على جمهوره
لغة تعبر عن قناعة في بعض األوساط القيادية بإمكانية المواءمة بين رفض االحتالل واستمرار المقاومة وبين 

  المشاركة في السلطة الجديدة في قطاع غزة أو حتى السيطرة عليها؟
التي ال بد أن قيادة حماس تدركها، أكان في الداخل، أم في الخارج، والحال أن القراءة الموضوعية للمشهد، و

ما زالت تقول إن من المستحيل لحركة فتح أن تتسامح في موضوع الهيمنة على السلطة حتى لو ذهبت نحو 
االقتتال الداخلي، السيما وهي تدرك قدرتها على التفوق بوجود اإلسرائيليين والمصريين الذين ال يمكن أن 

لوا بحماس، فضالً عن الوضع الدولي الذي قدم للسلطة ثالثة مليارات دوالر لم تتوقعها في قمة الثماني يقب
األخيرة، وبالطبع من أجل ترتيب أوراقها استعداداً لالنتخابات، فضالً عن أن تقبل بمشروع شارون للحل 

  . االنتقالي بعيد المدى
سمح لحماس بأن تمارس ازدواجية التسوية والمقاومة في آن، وال تسأل بعد ذلك عن معطيات اللعبة التي لن ت

فيما سيكون الميل نحو األولى مقتالً لسمعتها وجهادها، األمر الذي سيسهل ضربها شعبياً، تمهيداً لتصفيتها في 
الواقع لكون شعاراتها اإلسالمية تظل مرفوضة، أقله عربياً حتى لو وافقت على ما ستوافق عليه فتح، األمر 

  . لذي يبدو مستحيالً بالنسبة لكوادرها وقياداتها في آن معاًا
خالصة القول هي أن المعطيات الراهنة محلياً وعربياً ودولياً لن تسمح لحماس بالمنافسة على السلطة وكسب 
السمعة والجماهير في آن معاً، وجل ما هو ممكن هو استمرار التعبير عن هموم الفلسطينيين وقناعات الشارع 

، وهو موقف لن يكون سهالً هو اآلخر، إذ إن المعضلة هنا عربي واإلسالمي حيال القضية المركزية لألمةال
هي أن فتح ستواصل البحث عن الشعبية وعن السلطة في آن معاً، مما سيدفعها إلى استمرار تشويه وتحجيم 

يس أمام حماس سوى التأكيد في مواجهة ذلك ل. حماس بكل الوسائل مستفيدة من الدعم الخارجي الالمحدود
على خطها التقليدي في رفض االقتتال الداخلي، مع محاولة المراقبة على أداء السلطة، السيما في كل ما يتعلق 
بهموم الناس، إلى جانب المراقبة على األداء التفاوضي واإلصرار على حق الفلسطينيين في المقاومة من أجل 

ماس المزيد من الشعبية والمصداقية في انتظار عودة جديدة لخيار وهي مواقف ستمنح ح. استعادة أرضهم
المقاومة ال بد أن تأتي بعد تغير المعطيات العربية واإلقليمية، وبعد أن يتأكد الجميع أن ما يعرضه شارون ال 

  . يمكن أن يقبله أحد بحال من األحوال
11/8/2005الجزيرة نت   

 
  اع الحقيقي أو النزاع المصلحيالقضية الفلسطينية بين المضي في الصر

  أيمن نزال
تتسارع األحداث في فلسطين على مستويين سياسيين يؤثر كل منهما على اآلخر و يسير كل  في اتجاه معاكس 

ويعرف هذان . فكالهما له من األهمية في صياغة مستقبل القضية الفلسطينية و األجيال القادمة شأن كبير. له
 . صراع الحقيقي و النزاع المصلحيالمستويين سياسياً بال

أما النزاع . فالصراع الحقيقي يهد الوجود و الهوية الفلسطينية و الحقوق الطبيعية و التاريخية للشعب الفلسطيني
 . المصلحي فهو يهدد النسيج الوطني و االجتماعي للفلسطينيين ويعمل على تفسيخه ليترك المجتمع متناحراً

ي صراعنا مع العدو اإلسرائيلي وتحرير األرض و اإلنسان حتى الوصول إلى الصراع الحقيقي يتمثل ف
المطلب األسمى و الغاية القصوى للمشروع الوطني الفلسطيني بتحرير التراب الفلسطيني و إقامة الدولة 
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 و كما هو معروف فإن لهذا الصراع أدواته التي يجب أن تتوفر في أية أمة أرادت التحرر. وعاصمتها القدس
و التي من بينها تماسك النسيج الوطني و االجتماعي و لحمته ليشكل مرجعية تستند إليها المقاومة في تصويب 

 أهدافها
فحتى وقت قريب كان العقد الوطني بين الفصائل الفلسطينية هو المرجعية األولى لعملهم وهو المحج الذي 

 من أن الفصائل كانت تتعارض مع بعضها البعض وبالرغم. يضبط إليه كل تنظيم بوصلته السياسية و الوطنية
بين الفينة واألخرى بسبب أجندتها الداخلية إال إن هذا التعارض لم يصل إلى حد التناقض المخل بالمشروع 

أما المستوى االجتماعي فقد أصيب بجمود مؤقت نتيجة للسياسيات اإلسرائيلية، إال أن هذا الجمود و . . الوطني
 على المجتمع الفلسطيني  ساعد لحد ما مشروع المقاومة عن طريق وقف التكاثر البكتيري الذي له أثر خطير

وكنتيجة منطقية لهذه الوحدة الوطنية كان الهروب . للفساد و المفسدين في السلطة الفلسطينية ولو لحين
ئل و التي اإلسرائيلي هو ثمرة هذا النضال وهذا التناغم السياسي والوطني الذي طغى على عمل الفصا

 . استطاعت تَبصر أهميته في أفق لوثته اتفاقات أمنية و سياسية
أما النزاع المصلحي فقد قادته السلطة الفلسطينية ممثلة بأجهزتها األمنية وبعض األجنحة الفتحاوية التي تعمل 

 . بأجندة فئوية تعكس حالة التشرذم و التردي الذي وصلت إليه الحركة
جهزة األمنية هو التنازع على مصالحهم التي اكتسبوها خالل سني سيادة السلطة الفلسطينية فقد كان هم قادة األ

و مصالح أخرى يحاولون اكتسابها كلما سنحت لهم فرصة الحراك الناتجة عن تخفيف إسرائيل من سياستها 
فيما بينهم و االحتكام لذلك كان قادة األجهزة األمنية يلجأون للتناحر . المفروضة على تحرك األجهزة األمنية

لذلك فإن النزاع . للغة السالح لحسم خالفات أو قرارات سياسية يرفضونها أو لتحديد مناطق السيطرة
فصائلي كنزاع السلطة مع - سلطوي كنزاع األجهزة األمنية أو سلطوي-المصلحي إما أن يكون سلطوي

السلطة وفتح من جهة مع حركة حماس من  فصائلي كالنزاع بين –الفصائل المعارضة  أو سلطوي وفصائلي 
وعليه، فإن هذه النزاعات هي . جهة أخرى أو فصائلي بحت بين الفصائل الفلسطينية أو بين أجنحة حركة فتح

التي تعمل على هدم المشروع الوطني الذي نسج من أحالم الشهداء وتعمل على تفسيخ المجتمع لتتركه متناحراً 
 . بال يسود فيه إال قانون الغا

وما نراه اآلن من تصارع تيارات حركة فتح وخصوصاً االشتباكات األخيرة بين أنصار السيد فاروق القدومي 
والسلطة الفلسطينية إنما يندرج ضمن النزاع الفصائلي البحت وإن كانت للسلطة طرفاً فيه إال انه في األساس 

س والقدومي الذي أنشأ جيشاً شعبياً للدفاع نزاع على مواقع سيطرة في داخل الحركة وبين أزالم محمود عبا
إنه لمن المؤسف !. وهي كمن ينشأ جيشاً للدفاع عن الجيش الذي بدوره يدافع عن جيش آخر. عن حركة فتح

جداً أن ينقل الرجالن نزاعهما إلى الداخل الفلسطيني الذي يعاني أصال من هذه النزاعات وأن يرفعا حدة التوتر 
 .   لى مصادمات مسلحة في قطاع غزةمن تصريحات كالمية إ

في النهاية إن من سيضيع بهجة نصر هروب إسرائيل من قطاع غزة وبعض مستوطنات الضفة الغربية 
وعملية البناء على هذا النصر وإيجاد إستراتيجية عمل وطني خالق للمضي قدماً كأي أمة أخرى تخلصت 

 تقف على رأسه السلطة الفلسطينية ممثلة بأجهزتها بعض أجزائها  من االحتالل هو النزاع المصلحي الذي
وإن من سيحول طاقات المقاومة التي يجب تسخيرها في الصراع الحقيقي . األمنية و حزبها الحاكم المتشرذم

عن مشروعها الوطني وإيقاعها في فخ النزاع المصلحي هو أيضاً السلطة الوطنية و أجهزتها األمنية و بعض 
  .  أجنحة حركة فتح

إن تصاعد الصدامات بين أجنحة حركة فتح و النزاعات بين أجهزة السلطة و الترويج لالنفالت االمني 
خصوصاً في هذه الفترة ال يخدم المشروع الوطني الفلسطيني بل يعمل على تفسيخه و النسيج االجتماعي 

   الصراع الحقيقي التاريخي وإثارة البلبلة والغوغاء و الذعر بين المواطنين  وتعطيل بوصلة المقاومة عن
  



 

 38

 . المرتبط باإلنسان الفلسطيني  إلى نزاع مصالحي آني مرتبط بأشخاص ومناصب
11/8/2005الحقائق   

 
  خطة الفصل واليوم التالي

 حلمي موسى 
أثناء الصراع بين غالة اليمينيين من مؤيدي االستيطان ورجال األمن اإلسرائيليين، وخصوصاً في تظاهرة 

وبنى كثير من . ، كان هناك من أشار إلى أن الصراع يدور بين شبان السيادة وشبان الشريعةكفار ميمون
غير أن بين المعلقين من أشار إلى الترابط بينهما في كل . المعلقين اإلسرائيليين آراءهم على هذه الفكرة بالذات

: الل يرتكز إلى ثالثة مقوماتوفي هذا السياق، كتب ليف غرينبرغ في هآرتس أن االحت. ما يتعلق بإسرائيل
وعدد الكاتب مقدار العنصرية في السجال اإلسرائيلي . العنصرية، والتطرف المسيحاني المسلح ووالء الجنود

العام الذي برر استمرار االحتالل، وأشار إلى التظاهرات ضد الفصل والتي أوضحت أن التطرف المسيحاني، 
فهؤالء كانوا ينظمون الدوريات بسالح وفّره لهم .  سلطة االحتاللفي أوساط المستوطنين، هو أحد مقومات

ولكن وجودهم كان لترويع . الجيش اإلسرائيلي، وهم يلحقون األذى بالفلسطينيين ويغتصبون أرضهم وأرزاقهم
فقد خدم الدين المشروع الصهيوني طوال . الفلسطينيين حيث إن الترويع مقوم حيوي من مقومات االحتالل

وبعد ذلك صار الفاعل يطاِلب بالقيادة .  ولكنه انتقل مع مرور الوقت من عنصر تبرير إلى عنصر تفعيلالوقت
ومشكلة الدين في خطة الفصل أن رجاله ال يتعاملون مع هذه الخطة من . ويحدد احتياجات الدين بوصفه قائداً
وى بتحريم تسهيل الفصل واعتبار وهذا ما دفع بعضهم إلى إصدار الفتا. موقع سياسي وإنما من موقع ديني

وخلقت هذه الفتاوى لدى المؤمنين تناقضاً حاداً بين مستلزمات . التعاطي مع الخطة انتهاكا لحرمة الدين
وبرغم أن عدداً من قادة الدين في إسرائيل حاولوا التمييز . االنصياع للقانون ودواعي االنصياع لتعليمات الدين

عنى به الشريعة والقانون العام ذي الطابع السياسي العام، فإن الميل العام اآلن لدى بين القانون الفردي الذي تُ
ويرى رجال القانون الوضعي أن اندفاع رجال الدين نحو إصدار . الزعماء الروحيين هو القفز عن هذا التمييز

در الفتوى الدينية ليس ويعمد هؤالء أيضاً إلى القول بأن مص. الفتاوى قد يقود إسرائيل إلى الفوضى والخراب
ويوضح خبراء في قواعد . في الغالب مؤهالً وال مخوالً بإصدارها، ويكفيه لتحقيقها أن يكون له أتباع ومريدون

الشريعة اليهودية أن الفتاوى الدينية بخصوص األرض مثال تتجاوز واقع الحال وال تأخذ بالحسبان التطورات 
الفتاوى يركّزون على البعد اإليماني من دون األخذ بالحسبان الموضوعية على األرض، وأن مصدري هذه 
بل إن رجال اإلفتاء الجدد غالباً ما يستندون إلى رجال دين . التطورات العسكرية والسياسية واالقتصادية
ومع ذلك فإن قلة من رجال الدين تحاول اإلشارة إلى أن السياسة . أموات، ومنذ عشرات السنين، لدعم فتاويهم

 .  مستقل يجب على رجال الدين االبتعاد عن اإلفتاء الملموس والتفصيلي بهعلم
ويرى كلمان نويمان . ومن البديهي أن الحديث برمته يدور في هذا الموضوع حول فكرة أرض إسرائيل الكاملة

دينية في هآرتس أن ثيولوجيا األرض الكاملة تتماثل مع مدرسة مركاز هراف الدينية في القدس والمدارس ال
غير أن . 1935وقد أسس هذه المدرسة الحاخام أبراهام اسحق كوك الذي توفي عالم . التي تسير على طريقها

وكان . 1982من جعل لهذه المدرسة مكانتها السياسية المميزة هو ابن كوك الحاخام تسفي الذي توفي في العام 
غير أن كوك . ألب الروحي للصهيونية الدينيةكوك األب قد وفّر أسس الترابط بين الصهيونية والدين وغدا ا

االبن وضع األسس الفكرية ألرض إسرائيل الكاملة وغدا األب الروحي لحركة غوش إيمونيم وأعلن معارضته 
 . 67ألي تسليم ألراضي احتلها الجيش اإلسرائيلي في العام 

وبين هؤالء . وللتطرف المسيحانيوبرز لكوك االبن تالميذ صاروا اليوم المرجع األول للصهيونية الدينية 
وتميز كوك االبن في . الحاخامون شلومو أفينار، حاييم دروكمان، تسفي طاو، دوف ليئور وزلمان ميالميد

وبحسب . تفسيره للتوراة بمنح أرض إسرائيل سمات مسيحانية تتناسب مع السمات الرسالية لشعب إسرائيل
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ود شعب إسرائيل وإنما هي قيمة مستقلة بذاتها، وأن فكرة رأيه فإن أرض إسرائيل ليست مجرد مكان لوج
الخالص وإنقاذ األرض التي نادى بها كوك األب ترى في حركة التاريخ الصهيوني تعبيراً عن خطة إلهية 

وفي نظر كوك االبن فإن . كبرى تجلّت بأحداث مثل الحرب العالمية األولى واالستيطان الصهيوني في فلسطين
 لم يكن أكثر من 67هي التجسيد لفكرة الخالص، مثلما أن التوسع االقليمي في حرب العام دولة إسرائيل 

واألهم أن استمرار سيطرة إسرائيل على أراضي الضفة والقطاع يرسخ . مرحلة أخرى في هذه الخطة الكبرى
من الخطيئة وبحسب كوك االبن فإن . إرادة اهللا وكل تنازل عن أي جزء منها هو اعتراض على حكمة إلهية

فهذا ليس سوى ضعف وانعدام وعي وإيمان ال أكثر، وهذا ليس في مصلحة . واإلثم تسليم أرضنا للغرباء
وأضاف كوك االبن إلى ذلك أن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ال تنطبق . إسرائيل وإنما يسهم في إفشالها

حال تعرض المرء إلى خطر قد يودي بحياته، فالشريعة اليهودية كانت ترى أنه في . أيضاً على أرض إسرائيل
وقالت التوراة إنه في . فإن بوسعه انتهاك المحظورات التوراتية عدا عبادة األوثان وسفاح القربى وسفك الدماء

ولكن الحاخام كوك االبن أضاف إلى ذلك حظر إعادة أراٍض وقال إنها تقع في . هذه المواضع تموت وال تنتهك
بل إن كوك االبن . تهك، ألن ذلك يفرض انتهاك الحرمات النابع من محاربة دين إسرائيلدائرة تموت وال تن

 أنه من أجل يهودا والسامرة ستنشب أيضا حرب 1975أوضح في رسالة بعث بها الى شمعون بيريز في العام 
 . داخلية

اجب التهديد بالحرب األهلية أم والواقع إن هناك خالفاً بين تالميذ كوك حول النقطة األخيرة وما إذا كان من الو
وقاد هذا . اعتبار فتوى الحاخام مجرد تعبير بالغي عن شدة االعتراض الواجب ضد التخلي عن األرض

وتؤدي . الخالف إلى بروز تيار، ولو صغير، يطالب باالعتدال ومنح القداسة أكثر لألرواح وليس لألرض
واعترض الحاخام يهوداً عميطال . مهما على هذا الصعيدحركة ميماد الدينية المقربة من حزب العمل دورا 

على التفسير الكوكي لقداسة األرض وشدد على أن مصلحة شعب إسرائيل ال تستوي أحياناً مع فكرة سالمة 
ويقف أحياناً إلى جانب هذه . وقال إنه في حاالت كهذه ينبغي تفضيل مصلحة الشعب وليس األرض. األرض

وبرغم أنه يعارض خطة الفصل، إال أنه لم يقف .  لحركة شاس الحاخام عوفاديا يوسفالرؤية الزعيم الروحي
وكتب الحاخام ميخائيل ملكيئور، وهو من المدرسة األخيرة، . إلى جانب التبريرات الدينية لالعتراض عليها

ين عن ويعمل نائب وزير لشؤون الرفاه والشتات في هآرتس أن الكثير من تصرفات االعتراض تخرج الد
والحظ أن حملة معارضي الفصل ضد جنراالت الجيش وضد الحاخام العسكري األكبر ومجزرة . أصوله

وأشار إلى أن قسماً من الذنب في . شفاعمرو يجب أن تمأل بالقلق قلب كل من تعز عليه توراة إسرائيل وقيمها
. نعدام إحساس تجاه اآلخر الفلسطينيذلك يقع على عاتق زعماء اليهودية الدينية الذين تعاملوا طوال سنين با

وقال إن هؤالء لم يكونوا يشعرون بإحساس المطرودين من بيوتهم ألنهم في ظل حماسهم المسيحاني نسوا أن 
من يتجاوز األخالق ال أخالق له، وأن من يقتلع كروم الزيتون لن يرتدع في اليوم التالي عن ثقب دواليب 

فعال حولت دين إسرائيل وتوراتها في نظر الكثيرين ومن دون وجه حق وخلص إلى أن هذه األ. سيارة ضابط
إلى اسم لالمباالة األخالقية، وإلى غض طرف عن بؤس ومظالم اآلخرين وإلى مشجع على أعمال التخريب 

فقط خطة الفصل . والحظ أن ذلك كان يتم برضى وتشجيع الجمهور العلماني في إسرائيل. ضد الفلسطينيين
  . ت إظهار صورة وجود عالمين وشعبين مختلفين في إسرائيلهي من أعاد

10/8/2005السفير   
 

  بعد االنسحاب المرابطون لحماس والجيش الشعبي لفتح
  هدى الحسيني

كان من المؤكد أن االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، ستكون له تداعياته وسيدفع بكثيرين الى استغالله في 
 كما كشف عن انقسام حاد لدى الرأي العام اإلسرائيلي بين مؤيد لقرار الحكومة محاولة لملء الفراغ، تماماً
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ومعارض له، فُأصيب بعض المتشددين اليهود بأزمة دينية عميقة، ألن قراراً بشرياً انتصر حسب ما يظنون 
مين نتنياهو، الذي لكن ظهر أن أسوأ المستغلين لهذا القرار كان وزير المالية اإلسرائيلي بنيا! على مشيئة إلهية

  . أعلن يوم األحد الماضي استقالته من الحكومة ، بسبب خطة الفصل التي ستعرض إسرائيل للخطر
لقد ظل نتنياهو أليام طويلة ينفي عزمه على االستقالة، لذلك أسرع اليسار اإلسرائيلي الى اتهامه باالبتزاز 

 الحكومة، كما أن وزراء حزب العمل ذكّروا والتطلع الى منصب رئاسة الوزراء على حساب استقرار هذه
 أعاد تقريباً كل مدينة الخليل الى السلطة الفلسطينية، 1997كيف أن نتنياهو، عندما كان رئيساً للوزراء عام 

ال بد أن نتنياهو حسب ان إخالء . بعدما كان يحارب مبدأ األرض مقابل السالم قبل توليه رئاسة الحكومة
 تجمعاً إسرائيليا من غزة، سيوفر له وراثة منصب رئيس الوزراء من دون أعباء غزة،  مستوطنة او25حوالي 

  . في وقت ال يكون فيه مساهماً في عملية إخالء المستوطنين منها
إن ما يكشف عن نفسية نتنياهو االنتهازية، هو أنه قبل أسبوع من استقالته، اقترح تخفيض ميزانية وزارة 

وقد رفض رئيس الوزراء .  مليون دوالر، وهذه كلفة االنسحاب من غزة500  بحوالي2006الدفاع لعام 
اإلسرائيلي آرييل شارون خطة نتنياهو كما رفضها وزير الدفاع شاوول موفاز، ال بل قال نتنياهو، إن 
االنسحاب من غزة يسمح بتسريح ما ال يقّل عن فرقة مقاتلة من الجيش اإلسرائيلي، وألن إسرائيل لم تعد 

واقترح تحويل هذا . ضة ألي خطر من العراق، كما أن القدرة العسكرية السورية ستستمر في االنهيارمعر
لكن القيادة . المبلغ لمواصلة بناء الجدار على طول الضفة الغربية، كون العمل فيه متأخراً سنتين عن موعده

ية ال سيما تلك المتعلقة بمواجهة الخطر العسكرية اإلسرائيلية رفضت اقتراحاته ألنها تؤذي البرامج اإلستراتيج
  . النووي اإليراني

وبينما كان نتنياهو يقترح تخفيض الميزانية العسكرية على أساس أن االنسحاب من غزة واقع ال محالة، كانت 
قيادة األركان العسكرية اإلسرائيلية تحض الحكومة على شن عملية عسكرية جوية وبرية ضد معاقل المقاتلين 

طينيين وتدمير البنية التحتية لحماس والجهاد اإلسالمي في غزة، قبل إجالء المستوطنين، غير ان وزير الفلس
الدفاع موفاز، وتحت ضغط من واشنطن رفض هذه االقتراحات، إنما قال لمساعديه، إنه يفضل االنتظار حتى 

إنه في : ية، وقال نائبه ذيف بويمتبدأ عملية االنسحاب قبل أن يقرر ما إذا كان سيأمر بتدمير أهداف فلسطين
حال تعرضنا للنار، فإننا سنوقف االنسحاب ونقوم بعملية على مستوى عملية الدرع الواقي، وعنى بذلك عملية 
إعادة احتالل الضفة الغربية، غير أن مصادر عسكرية تشكك في احتمال أن يوافق موفاز على مثل هذه العملية 

ألنه رفض أيضاً خطة قدمها قائدا القطاع الجنوبي وقطاع غزة، تقترح نشر بسبب ردود الفعل األميركية، و
ثالث فرق عسكرية واقتطاع مناطق في شمال ووسط غزة بعرض سبعة كيلومترات لمنع سقوط قذائف 

حتى اآلن رفض شارون وموفاز الخيار العسكري، مفضلَين االعتماد . المورتور الفلسطينية أثناء االنسحاب
لكن المشكلة هي . األميركية مع السلطة الفلسطينية لمنع الهجمات والتي وصلت المائة كل أسبوععلى الجهود 

أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبلغ الواليات المتحدة أن قوى األمن الفلسطينية غير جاهزة لفرض 
الهجمات ضد اإلسرائيليين، وأن القانون والنظام في غزة، وهو حذّر من أن قواته غير المسلحة ال تستطيع منع 

وضعها عكس وضع حماس والجهاد اللتين تملكان المال والسالح، وقال مصدر فلسطيني، إن حماس ضاعفت 
من انتاج اسلحة مضادة للدبابات وقذائف، ونحن ال نملك التسهيالت لإلنتاج العسكري، وأشار الى أن كل أربعة 

اً واحداً، في حين أن حماس دربت اآلالف على استعمال األسلحة عسكريين من التابعين للسلطة يملكون سالح
وقال المصدر إن حماس هيأت فرقة المرابطون . الخفيفة، والقذائف المضادة للدبابات وعلى تكتيكات المقاومة

ـ اإلميركية 16للسيطرة على أجزاء كبيرة من غزة بعد االنسحاب، وهي مجهزة ببنادق رشاشة من نوع إم
وكانت الواليات المتحدة اتفقت مع األردن ومصر على تدريب وتسليح قوات األمن . بي، جي. ـ آروقذائف ال

وإستهدف ذلك القتال مسؤولين . الفلسطينية، غير ان القتال الفلسطيني الداخلي عرقل التدريبات المصرية بالذات
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ضع الفلسطيني بالمريض، وضباطاً في غزة، مما حمل القاضي الفلسطيني هشام عبد الرزاق على وصف الو
  . بعدما اصيب أطفاله األربعة بصاروخ أطلق على منزله

وبالطبع كان ال بد لتنظيم القاعدة من الدخول على الخط، مدعياً وجوداً عسكرياً في غزة عبر كتائب الجهاد في 
الميليشيات وقال المصدر الفلسطيني، إن هناك احتماال أن تكون القاعدة تبنت إحدى . األرض الموعودة

، وهي مؤلفة من متمردين من 2002الفلسطينية، وأشار تحديداً الى لجان المقاومة الشعبية التي تأسست عام 
تنظيم فتح، وتصدر بيانات شبيهة ببيانات الزرقاوي في العراق، وأضاف ان قائد هذه اللجان هو جمال ابو 

تها عن الكمين الذي نُصب لقافلة سيارات تابعة سمحادانه المقيم في رفح، وكانت اللجان هذه أعلنت مسؤولي
  .  في غزة، وقتل فيه ثالثة من رجال الحرس األميركيين2003للسفارة األميركية عام 

مع اقتراب االنسحاب اإلسرائيلي، ولمواجهة ميليشيا المرابطون التابعة لحماس، أعلنت فتح عن إنشائها الجيش 
 صاحب الفكرة .تكون مهمته فرض القانون في غزة بعد االنسحاب متطوع و1500الشعبي، الذي سيتكون من 

منذ انتخابه رئيساً . هو فاروق القدومي الذي أراد ان تتعاون فتح مع السلطة لمنع سيطرة حماس على غزة
وكان للسلطة الفلسطينية ومحمود عباس يدرك أن االنسحاب اإلسرائيلي من غزة سيشكِّل التحدي األكبر لقيادته، 

، إال أن  في األساس ان يقنع المجموعة الدولية بجعل فك االرتباط هذا جزءاً أساسياً من خريطة الطريقيأمل
شارون، وبموافقة الواليات المتحدة، أصر على أن يبقى فك االرتباط خطوة إسرائيلية أحادية، حتى تقوم السلطة 

رة السلطة على توفير إنسحاب هادئ، بإجراءات ضد مختلف الفصائل الفلسطينية المسلحة، واآلن ستحدد قد
من دون العودة الى خريطة . مدى الدعم األميركي الذي سيلقاه عباس بالنسبة الى العودة الى خريطة الطريق

الطريق والتي من بين وعودها تجميد النشاط االستيطاني في الضفة الغربية والعودة الى طاولة المفاوضات، 
 لالتهام بان إستراتيجية األطراف اإلسالمية القائمة على المقاومة المسلحة، فإن عباس وقيادته سيبقيان عرضة

  . هي التي أجبرت إسرائيل على االنسحاب وليس دعوة ابو مازن الى المفاوضات
من المستبعد آن تُقدم حماس على عرقلة االنسحاب اإلسرائيلي، إذا أخذنا بعين االعتبار التمحيص المصري 

إن الخطر األكبر . اتها، وأيضا رغبتها في طرح نفسها على أنها حركة قادرة ان تحكمالذي يراقب كل تحرك
يكمن في المرحلة التي ستلي االنسحاب، مع ما سيوفره من غنائم، إذ يمكن ان تنهار غزة وتصبح تحت حكم 

ثأمنة عشرة من السكان هم دون ال% 60، وأن %44ميليشيات متقاتلة، ويتناسى هؤالء أنه مع بطالة تصل الى 
وضع اقتصادي متعاٍف، مع العلم أن إسرائيل لم تسمح  من العمر، فإن أول ما يتطلع اليه فلسطينيو غزة هو

للفلسطينيين بإعادة فتح مطار غزة، كما أن هدفها األساسي من فك االرتباط هو التوصل الى ترتيب إسرائيلي 
 . 2006عام يكون قادراً على االستغناء عن العمال الفلسطينيين مع 

11/8/2005شرق األوسط ال  
  

  كاريكاتير
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