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*** 
  حول االنسحابعباس يتشاور مع الفصائل 

توفيق ابو خوصة كـشف عـن        أن   : غزة - طاهر النونو عن مراسلها    12/8/2005الخليج اإلماراتية    نشرت
وجود لقاءات بين القيادة السياسية وبين الفصائل الفلسطينية لترتيب إخراج االنسحاب اإلسرائيلي فـي صـورة                

  . انتصار وطني
هاد استبقت لقاء عقده ممثلوها مع محمود عبـاس ليـل           حركة الج أن  : غزةمن   12/8/2005 الحياة   وأضافت
 الجمعة بتقديم اقتراح يقضي بتشكيل هيئة وطنية فلسطينية تكون مهمتها االشراف على االراضـي               -الخميس  

جاء هذا االقتراح على لسان محمد الهندي الذي قال ان الحركـة تتقـدم               .سحب منها االحتالل وادارتها   ينالتي  
تكون بمثابة ضمان الستغاللها في صالح ابناء شعبنا وفئاته المتضررة ومصالحه الحيوية            لهيئة  الباقتراح تشكيل   
وقال ان وفد الحركة سيبحث مع الرئيس في عدد من القضايا منها االنسحاب واعالن القاهرة                .وتعزيز صموده 

راع حيث يفكك المـشروع  واعتبر ان االنسحاب نقطة تحول حقيقية في هذا الص. والوضع الداخلي واالنتخابات  
وشدد على انه لو بقي جندي واحد في القطاع او على          . الصهيوني القائم على االستيطان تحت ضربات المقاومة      

وقال ان هـروب اسـرائيل دليـل علـى ان قـوانين الـصراع                .المعابر فان ذلك يعني ان االحتالل مستمر      
قليل من شأنها او محاولة تضخيم بعض االخطار الهامشية         والديموغرافية تفعل فعلها رغم المحاوالت العبثية للت      

  .لتشويه صورتها
الهندي دعا للتأكيد على معاني الصمود      أن  :  غزة منوائل بنات    12/8/2005 الوطن السعودية    وأورد مراسل 

خـدم  والمقاومة والتماسك والتكافل والوحدة الداخلية بدل االنشغال في تناقضات وهمية وفتح معارك عبثية ال ت              
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 إلقامة احتفال مركزي مشترك لكافة الفصائل يرفع فيه علم فلـسطين فقـط،              اودع .المصالح الوطنية بأي حال   
  .اإلسرائيلي عيدا وطنيا يحتفل به كل عام واعتبار يوم الهروب

الشيخ نافذ عزام أوضح، عقب اللقاء، أن أن : غزةمن  11/8/2005 وكالة االنباء الفلسطينية وفا وذكرت
لقد تم  كان ايجابياً وودياً كالعادة، مشيراً إلى أن شعبنا يحتاج في هذه المرحلة إلى تكثيف االجتماعات، واللقاء
وأكد أن موقف حركته  .ز على موضوع االنسحاب، والعالقات والوضع الداخلي أثناء وبعد االنسحابيركالت

 الوطنية تربنا كثيراً من تشكيل اللجنةاق :وقال .نحن معنيون بساحة داخلية فلسطينية قوية ومتماسكة, واضح
  .، التي بال شك ستكون عامالً مساعداً للحفاظ على ساحة فلسطينية قوية ومتمسكةلمراقب االنسحاب

بحث في اجتماع عقده مع عدد من قادة الجبهة         أن عباس   : حامد جاد  12/8/2005 الغد االردنية    وأشار مراسل 
 .ئيلي واستكماله بهدوء تام لما في ذلك من مصلحة للـشعب الفلـسطيني            الشعبية أهمية إنجاح االنسحاب اإلسرا    

وأشار كايد الغول للغد إلى أن وفد الجبهة طالب عباس بتشكيل لجنة وطنية لإلشراف على االنسحاب موضـحاً           
 وأكـد  .أن لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا بصدد إنهاء صيغة تحدد دور ومهام لجنة اإلشـراف                

وفد أن اللجنة المذكورة لن تكون بديالً عن السلطة وستعمل على تعزيز الشراكة بين الفصائل والسلطة وعدم                 ال
واتفق الجانبان على ضـرورة تـسريع دور اللجنـة           .التصرف الفردي بمستقبل األراضي التي سيتم إخالؤها      

مستوى الداخلي تمهيداً لعقد اجتماعاتها في      المكلفة بتفعيل منظمة التحرير واالستعداد إلطالق اجتماعاتها على ال        
 وكاالت .الخارج

  
  الءات شارون ل  فلسطينيرفض

 محمود عباس امس انه يرفض الءات  بهصرحما : غزة ـ اف ب من 12/8/2005نشرت القدس العربي
  مرفوضة، مؤكدا انه ال يحق اليأنهاوقال للصحافيين  .شارون حول االستيطان والقدس وعودة الالجئين
 واال فال حاجة للمفاوضات وال حاجة للبحث وال حاجة الي ,طرف ان يلغي اي قضية من قضايا التفاوض

هذه واكد ان  .واضاف عندما يحين الوقت ويحين بحث في المفاوضات النهائية سنقول كلمتنا .شيء اخر
  . اساس الشرعية الدوليةىع يجب ان تحل عليضاموال

 أحمد قريـع الواليـات المتحـدة واللجنـة          ةطالبم :قدس المحتلة والوكاالت  المن   12/8/2005البيان     ونقلت
الرباعية بأن تعلنا موقفاً دقيقاً وصريحاً وواضحاً من هذه القضية، وقال إنه اذا كان هناك موقف إسرائيلي فنحن                  

  .أيضا لدينا موقف
ردينة أن الءات شارون ال تلـزم  د نبيل أبو يأكإلى ت: ا ف بنقال عن  12/8/2005أشارت المستقبل اللبنانية   

وشدد على أنه ال يمكن القبول بأي حل خارج المفاوضـات، مطالبـا              .السلطة وأنها مناقضة لخارطة الطريق    
اإلدارة األميركية بالضغط على الحكومة اإلسرائيلية للتقيد بخارطة الطريق، والعودة إلى المفاوضات لحل كـل               

  .قضايا المرحلة النهائية
مركز حق العودة ندد بتـصريحات شـارون        أن  : نابلسمن   12/8/2005 مركز الفلسطيني لإلعالم    ال وأورد
وأكد في مواجهة هـذه      .إن العدو ال زال يكرر تحديه للمجتمع الدولي       : وقال المركز في بيان    . حق العودة  حول

الفلسطينية دونهـا،   التصريحات تمسك الشعب الفلسطيني بحق عودته كأحد الثوابت التي لن يكون حل للقضية              
والرفض المطلق لكل الدعوات التفريطية التي تمس حق الالجئ بالعودة، وكذلك رفض لكل الدعوات المشبوهة               

 .التي تنادي بها بعض الجهات إلذابة هذا الحق أو تضييعه أو إيجاد البديل عنه والتي تسوق رغبة العدو
  

  د موعد االنتخاباتيحدلت ترقب المرسوم الرئاسي
بات من المقرر أن يصدر محمود عباس مرسوماً رئاسياً غداً أو بعد غد يحـدد فيـه موعـداً الجـراء                     : غزة

وقالت مصادر عدة ان عباس في انتظار استشارة قانونية لمسألة نفاذ القانون المعدل من              . االنتخابات التشريعية 
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 الساعات المقبلة تخريجة قانونيـة      واضافت ان روحي فتوح سيقدم خالل      .القانون االساس الذي أقره التشريعي    
للفترة الزمنية الواجبة لنفاذ القانون المعدل بعد نشره في الجريدة الرسمية، حتى يتسنى له تحديد اليـوم الـذي                   

 أبدى رغبته باجرائها في الحادي والعشرين من كانون الثاني           عباس وعلمت الحياة ان   .ستًُجرى فيه االنتخابات  
ابو النجا امس انه بعد ان انقضت الفترة القانونية الممنوحة دستورياً القتراح تعـديالت او               وقال ابراهيم    .المقبل

االعتراض على بعض مواد القانون، من دون تقديم أي اعتراضات، فان القانون يصبح مقراً وبانتظـار قـرار    
مـشاورات مـع    واشار الى ان الـرئيس يجـري         .الرئيس نشره، ثم اصدار مرسوم بموعد اجراء االنتخابات       

 ان تجري االنتخابات في     لناوقال كايد الغول للحياة ان المهم كان بالنسبة          .الفصائل من أجل التوافق على موعد     
  .كانون الثاني المقبل

  12/8/2005الحياة 
  

  عباس يصدر تعليمات لحماية االجانب
لحماية لالجانب العاملين اصدر محمود عباس امس تعليمات مشددة الجهزة االمن لتوفير ا: غزة ـ اف بمن 

 ى ضيوفنا االجانب هو اعتداء على في بيان ان اي اعتداء علهوقال ناطق باسم .في االراضي الفلسطينية
واكد عباس ان عمليات الخطف التي جرت مؤخرا  .القانون ولن نسمح باي مساس بهم باي شكل من االشكال

حة العليا للشعب الفلسطيني ونجاحه في هذه المرحلة  الصليب االحمر عمليات ضد المصلى مبنىواالعتداء عل
 مرتكبي هذه ىواصدر تعليمات بالقاء القبض عل .الحساسة وتتنافي مع القيم واالخالق العربية االصيلة

وطلب من كافة المؤسسات الدولية واالنسانية العاملة في فلسطين تكثيف عملها  .االعتداءات وتقديمهم للعدالة
 . االيام العصيبةلمساعدة في هذهل

  12/8/2005الوطن القطرية 
  

  استمرار جهود تشكيل حكومة وحدة : حليلة
وقـال فـي حـديث       .أكد سمير حليلة على أن الجهود التي تبذلها السلطة لتشكيل حكومة وحدة وطنية لم تنته              

زال مقترحاً علـى    تشكيل رغم انه مشروع ما      اللإلذاعة الفلسطينية إنه حتى اللحظة لم يتم التوصل إلى صيغة           
 مؤكداً على أهمية مشاركة جميع الفـصائل        ,الطاولة أمام جميع التنظيمات، منوهاً إلى أن الوقت أصبح قصيراً         
  .في إنجاح االنسحاب من خالل المشاركة في حكومة فلسطينية جديدة

  12/8/2005البيان  
  

  غرفة عمليات مشتركة للتنسيق اليومي لالنسحاب 
بدأت اعتبارا من صباح امس غرفة عمليات مشتركة بين قوات االمن           : وكاالت األنباء  ة  القدس المحتل  غزة  

اعلنت ذلك مصادر امنية فلـسطينية       .الفلسطينية والجانب االسرائيلي اعمالها للتنسيق اليومي لعملية االنسحاب       
 ىجنوب القطاع واالخر  وقالت انه تم انشاء غرفتي عمليات واحدة ستكون عند معبر رفح لتنسيق العمليات في               

واوضحت ان غرفة العمليات تتكون من ضباط من االرتباط العسكري ومـوظفين مـن               .في معبر بيت حانون   
  .االرتباط المدني وضباط عمليات من الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي يتولون تنسيق جميع االمور اليومية

  12/8/2005أخبار اليوم 
  

  اب مجالس الهيئات المحليةالتشريعي يقر معدل قانون انتخ
 أقر المجلس التشريعي بالقراءة االولى امس مشروع قانون معدل لقانون انتخاب مجالس             : نائل موسى  ،رام اهللا 

وانهى المـشروع عمـل ووجـوب اللجنـة العليـا        .الهيئات المحلية على ان يجري قراءة ثانية مستعجلة غدا        
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واسـقطت   .وموظفيها الى لجنة االنتخابات المركزية لتباشر عملها      لالنتخابات المحلية ونقل مهامها وممتلكاتها      
ورأى فتوح في اقرار المشروع اسـتجابة للمطلـب          .التعديالت صيغة الكوتا النسائية المقرة في القانون الحالي       

 ورحبت قوى من حيث المبدأ باقرار      .والتوافق الوطني المعلن عنه في اتفاق القاهرة والحوار االخير في دمشق          
  .المشروع

  12/8/2005الحياة الجديدة 
  

  لفلسطينيينادعم خطة االنفصال لن يكون على حساب دعم 
 أكد عدد من المسؤولين في االتحاد األوروبي أن الدعم األوروبي المقدم لخطة االنـسحاب  :  نفوذ البكري  ،غزة

ار الدعم األوروبـي للـسلطة      اإلسرائيلي لن يكون على حساب الدعم المقدم لشعبنا، مشيرين الى أهمية استمر           
جاء ذلك خالل اللقاء الذي نظمـه المجلـس الفلـسطيني            .الوطنية وصوال الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة      

  .للعالقات الخارجية أمس بعنوان الفلسطينيون واالتحاد األوروبي
  12/8/2005الحياة الجديدة 

 
  يشعل المنطقة  سالمس بالمقدسات :حماس

ودعت  .ماس من المس بالمقدسات، معتبرة أنه سيكون سبباً كافياً إلشعال المنطقة من جديدحذرت حركة ح
حماس الفلسطينيين الى التوجه يومي األحد واالثنين المقبلين الى المسجد األقصى ل حمايته من الهجمة اليهودية 

وحذرت  من جدية هذه . طرفةالمتطرفة المتوقعة في هذين اليومين حسب تهديدات أطلقتها جماعات يهودية مت
  .التهديدات لألقصى والمقدسات في القدس في ظل االنشغال العام باالندحار الصهيوني من مدينة غزة
12/8/2005الخليج اإلماراتية   

 
  عدم تحرير أسرى غزة ليس تحريراً  :صيام

 االحتالل في المعبر وفي أسرى غزة تحديداً ليس تحريراً لغزة، وبقاء قال الشيخ سعيد صيام، إن عدم خروج
البحر وتقييد حريتنا أيضاً نعتبره شبعا موجودة في غزة مثل شبعا في الجنوب اللبناني، أما إذا كان القطاع 
 .نظيفاً فسنحترم ذلك، وسنعده تحريراً لجزٍء من األراضي الفلسطينية، ولكن ليس على حساب الكّل الفلسطيني

ا النصر يجب أن يحافَظ عليها، وليس للعدو عهد أو ضمانة بعدم الرجوع إن المقاومة التي أحرزت هذ: وقال
إلى غزة أو بعدم ارتكاب مجزرة أو اغتيال، أسلحتنا ليست لألعراس وال للمشاكل العائلية وإذا ما استعرض به 

  .في مهرجان أو عرس تحريري إنما ذلك لنؤكد على المقاومة ونغيظ أعداءنا
  12/8/2005م المركز الفلسطيني لإلعال

 
  ضراب المفتوح عن الطعاممعتقلو الجهاد لدي السلطة يلوحون باإل

لوح المعتقلون السياسيون من حركة الجهاد االسالمي لدي السلطة الفلسطينية امس باالضراب المفتوح عن 
وا فترة وذكرت مصادر فلسطينية ان هناك ثالثة معتقلين انه .الطعام اذا لم يتم العمل علي انهاء اعتقالهم

واشارت  .محكوميتهم و لم يتم االفراج عنهم كما ان هنالك خمسة اخرين يخشون من مالقاة نفس المصير
المصادر الي وجود معتقلين اخرين ال يزالون مجهولي المصير من ابناء الحركة ومن كتائب شهداء االقصي 

 . الذين يعتزمون ايضا خوض الشهادة المقيدة علي حد قول تلك المصادر
12/8/2005القدس العربي  
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  أبو العينين يؤكد أن سالح المخيمات مرتبط بمنظمة التحرير  
قال سلطان أبو العينين إن السالح الفلسطيني في المخيمات مرتبط حصرياً بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، 

ق القرارات الدولية وأولها وهي التي تقرر مصيره ومصير كل القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وفي تطبي
وكشفت أوساط حركة فتح اللبيان ان خالفاً حاداً وقع بين زكي وأبو العينين إثر محاولة األول . 194القرار 

ترتيب أوضاع عشرات الضباط ممن أصدروا بيانا قبل أيام يهاجمون فيه أبو العينين ويعتبرونه مسؤوالً عن 
ة ومن بين موقعي البيان المقدم كمال مدحت الذي فصله أبو العينين في  اللبناني-تدهور العالقات الفلسطينية

  . وكان زكي التقى بمدحت ووعده بتسوية وضعه، ما فجر الخالف بين زكي وأبو العينين. وقت سابق
12/8/2005 البيان  

 
  وفد الفصائل يزور الكتائب والقومي

دات السياسية والحزبية في لبنان، امس، بيت الكتائب زار وفد الفصائل الفلسطينية، في إطار جوالته على القيا
وبحث الوفد الذي يضم ممثلين عن تسعة .المركزي في الصيفي، ومقر الحزب السوري القومي االجتماعي

فصائل فلسطينية، مع رئيس الكتائب كريم بقرادوني وعدد من اعضاء المكتب السياسي، في االوضاع والقضايا 
كما أجرى الطرفان قراءة لما يجري على الساحتين . الجتماعية التي تهم لبنان وفلسطينالسياسية واالنسانية وا

اللبنانية والفلسطينية، وشدد الوفد الفلسطيني على قرار الفصائل تسليم اي مطلوب للعدالة اينما وجد داخل 
على االراضي المخيمات او خارجها تأكيداً منه ان االمن المحقق في لبنان هو لمصلحة كل المقيمين 

وفي مقر القومي حيث التقى الوفد رئيس الحزب علي قانصوه، شدد الجانبان على أهمية الوحدة .اللبنانية
الفلسطينية كما أكدا ضرورة سحب ورقة المخيمات من التداول االعالمي والسياسي على خلفية أنها بؤر أمنية، 

  .لفلسطينيين في لبنانمطالبين بتأمين الحقوق المدنية واالجتماعية لالجئين ا
12/8/2005 المستقبل اللبنانية  

  
  قرى  عدة اعتقاالت وحمالت دهم في 

 سيارة جيب عسكرية بعيد منتصف ليل األربعاء مدينة نابلس مـن ثالثـة   30اقتحمت قوة إسرائيلية مكونة من  
 إذ دارت اشـتباكات     محاور وحاصرت البلدة القديمة فيها، في أضخم اجتياح عسكري للمدينة منذ نحو شهرين،            

وصفت بالعنيفة بينها وبين مجموعات عسكرية تابعة لكتائب شهداء األقصى ما أدى إلى إصابة القيـادي فـي                  
وقال شهود إن آليات عسكرية عدة اقتحمت حـارتي الياسـمينة           . عاما بجروح متوسطة   28الكتائب فادي قفيشة    

ت بتفجيرات داخلها ما أدى إلى حدوث أضرار        والقصبة وأحياء النصر وحطين وحاصرت بعض المنازل، وقام       
وقبيل الفجر دارت اشتباكات مسلحة بعد أن حاصرت القوة اإلسرائيلية منطقة           .بالغة فيها وفي المنازل المجاورة    

وفور اقتحام القوة لحي الياسمينة والقصبة تعالـت        . تواجد فيها مطلوبون استمرت حتى ساعات الصباح األولى       
أمـا قـوات    . اجد نابلس لنجدة المحاصرين، الذين تمكنوا من االنسحاب الحقا بـسالم          مكبرات الصوت في مس   

وفي السياق ذاته، اقتحمت قـوات مـن جـيش          .االحتالل فانسحبت من المدينة من دون أن يبلغ عن اعتقاالت         
 عاما بعد حملـة دهـم       27االحتالل في ساعة مبكرة فجرا مخيم نور شمس واعتقلت الشاب علي خالد يوسف              

يذكر أن طولكرم ال تزال تعاني حصاراً منذ أيام، وحمـالت           .الت عددا كبيرا من المنازل وتحطيم محتوياتها      ط
كما اقتحم ما يقارب العشرين آلية لالحـتالل فـي          .في قرى المدينة ومخيماتها    دهم وتفتيش بحثاً عن مطلوبين    

دة أن عناصر القوة المتوغلـة كـانوا        وأوضح سكان البل  .ساعة مبكرة من فجر أمس منطقة أم الشرايط رام اهللا         
يصطحبون معهم عضو حركةحماس جمال بركات المعتقل في السجون اإلسرائيلية وقد جاء به الجيش إلي بيته                

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات االحتالل حاصـرت المنطقـة           .الذي تعرض للتخريب وتكسير محتوياته    
واقتحمت قوات االحتالل فـي سـاعة       .يق في بطاقات المواطنين   وباشرت أثناء توغلها بتفتيش المركبات والتدق     
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متأخرة من الليلة قبل الماضية بلدة الخضر، إذ أفاد شهود عيان أنها اقتحمت حي البالوع في البلدة، وانتـشرت                   
أما .فيه بشكل كثيف، قبل أن تقتحم منزل المواطن عيسى جميل الهريمي، وتفتشه تفتيشاً دقيقاً وتعبث بمحتوياته               

في الخليل فاقتحمت قوات االحتالل في ساعة مبكرة فجرا منطقة واد أبوكتيلة الواقعة في الجزء الشمالي مـن                  
المدينة، وأفاد شهود ان خمس دوريات وناقلة جنود كبيرة على األقل اقتحمت المنطقة وشـرع جنـود العـدو                   

  . بمداهمة منازل المواطنين وتفتيشها
  12/8/2005 البيان  

  
  رهاب الصهيوني خالل األسبوع الماضيحصيلةُ اإل

أسفرت العمليات اإلرهابية الصهيونية في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل األسـبوع الماضـي عـن                : غزة
 فلسطينياً، وذلك حسب ما ذكره تقرير       45 آخرين، واعتقال    9استشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل، وإصابة       

وأكد المركز في تقريره األسبوعي، على اسـتمرار قـوات          . يوم أمس  المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان صدر    
االحتالل اقتراف العديد من االنتهاكات الجسيمة، وانتهاك القانون الدولي واإلنساني، وتفاهمات قمة شرم الشيخ              

مزيد وفضالً عن أعمال القتل العمد وإطالق النار العشوائي، أوضح المركز أن قوات االحتالل نفذت ال              .األخيرة
من أعمال التوغل داخل مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة، قامت خاللهـا باقتحـام المنـازل                  

  .السكنية، وتحويلها لثكنات عسكرية، واعتقال العديد من سكانها، وتجريف المنازل السكنية
  12/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
    ان وقرى الخليل وجنيناالحتالل يقتحم بلد

 اقتحمت قوات االحتالل فجر اليوم  بلدة الشيوخ وقامت بأعمال عربدة وتفتيش في منازل أهالي البلدة،                 :الخليل
 سيارة عسكرية اقتحمت البلدة في الساعة الثانية من فجـر اليـوم، وقامـت               12وأفاد شهود عيان أن أكثر من       

ة عرابة وقرية الرامة جنوبي جنـين، وشـنّت         اقتحمت قوات االحتالل، فجر اليوم بلد     كما  .باعتقال خمسة شبان  
  .حملة مداهمات في منازل األهالي، واعتقلت عدداً من الشبان

  
  12/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  المعابر الحدودية ستبقى مفتوحة خالل االنسحاب

كة القادمين والمغادرين قال نظمي مهنا، مدير عام المعابر والحدود، إن معبر رفح سيبقى مفتوحاً أمام حر          : غزة
من المواطنين أثناء فترة اإلخالء من المستوطنات من قطاع غزة منتصف الشهر الجاري، مضيفاً أنه لن يكون                 
هناك أي إغالق للمعابر التجارية أمام حركة التجار والبضائع التي تدخل المناطق وكذلك بالنسبة للمعابر التـي                 

نا إلى أنه يتم التشاور مع الجانبين المصري واألردني من أجـل تـسهيل              وأشار مه .يتم منها السفر إلى الخارج    
  . الساعة24حركة األهالي المغادرين والقادمين إلى األراضي الفلسطينية و تسهيل إجراءات المرور على مدار 
  12/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  الشباب الفلسطيني يلتقي أبو فاعور 

 الديموقراطي الفلسطيني، برئاسة يوسف أحمد، النائب وائل أبو فاعور، وبحث معه زار وفد من اتحاد الشباب
. أوضاع الشباب والطلبة الفلسطينيين ومعاناتهم نتيجة االجراءات والتدابير اللبنانية بحق الفلسطينيين بشكل عام

لتراجع الملموس في واعتبر الوفد أن الشباب الفلسطيني يعاني من ظروف إنسانية واجتماعية صعبة في ظل ا
المستوى العلمي للطلبة الفلسطينيين نتيجة أسباب تتعلق بوكالة اإلغاثة وباإلجراءات اللبنانية وتشدد القوانين 
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ودعا الوفد الدولة اللبنانية الى حوار رسمي مع منظمة التحرير إلعادة تنظيم العالقات . اتجاه الفلسطينيين
من جهته، أكد أبو فاعور وقوفه الى جانب الشعب . لحق الالجئين في العودةالفلسطينية اللبنانية وتوفير الدعم 

الفلسطيني ونضاله من أجل انتزاع حقوقه الوطنية خاصة حقه بالعودة، ووقوفه أيضا الى جانب الفلسطيني في 
  .لبنان وسعيه الدائم من أجل منحه الحقوق اإلنسانية واإلجتماعية، خاصة قضايا الشباب الفلسطيني

  12/8/2005 لسفيرا
  

 إيرينيوس يرفع دعوى في عمان إللغاء قرارعزله
رفع ايرينيوس األول، دعوى الى محكمة العدل العليا في عمان ضـد مجلـس الـوزراء األردنـي                  : تل أبيب 

والمجمع المقدس للبطريركية، يطلب فيها إلغاء قرارات عزله وابطال قرارات سحب االعتـراف بـه واتخـاذ                 
وقـدمت هـذه    .مة ضد كل من تسبب في تشويه سمعته واتهامه ببيع عقـارات البطريركيـة             اإلجراءات الالز 

 واعتمد في الدعوى على سلسلة أسباب تدفعه لالعتقـاد بـأن            ،الدعوى، أمس، بواسطة المحامي فهد أبو العثم      
نـه لـم    وراء العزل أهدافا غير موضوعية وأهم هذه األسباب عدم توفر أي دليل أو بينة تدين المـستدعى وا                 

يشارك في أي مرحلة كانت وانه لم يتسلم أي مبلغ كان وانه لم يصادق على أي صفقة وان االجراءات التـي                     
 . قامت بها المجموعة المعارضة تعتبر باطلة من أساسها

  12/8/2005شرق األوسط ال
  

  أهم اكتشاف أثري في المناطق الفلسطينية: نفق بلعمة
 جولة ميدانية فـي المواقـع       وزارة السياحة واآلثار  ، بالتعاون مع    UNDPي  نظم برنامج األمم المتحدة اإلنمائ    

، في محـافظتي    USAIDاألثرية والسياحية الجاري إعادة تأهيلها بتمويل من الوكالة األميركية للتنمية الدولية            
ـ               .جنين ونابلس  ض وقال مدير عام دائرة اآلثار إن الجولة استهدفت تعريف مجموعة من المؤسسات، علـى بع

، رزمة من المـشاريع الهادفـة إلـى    UNDPالمواقع األثرية حيث تنفذ وزارة السياحة واآلثار، وبرنامج الـ   
وأوضـح، أن   .إعادة تأهيل هذه المواقع، لكونها تشكل أرضية خصبة إلعادة تأهيل القطاع السياحي في فلسطين             

تشاف في األراضي الفلسطينية، مشيرا إلى      نفق بلعمة الذي تم الكشف عنه حديثا، يعتبر ثاني أكبر نفق، وأهم اك            
أن النفق تم نحته في الصخر في العصر البرونزي المتأخر، واستمر استخدامه حتـى العـصرين الرومـاني                  

وأكد، أن موقع بلعمة، والمواقع األثرية األخرى التي شملتها الجولة، تمتلك ميزات كثيرة تؤهلهـا               . والبيزنطي
  .ات جذب سياحيألن تكون مواقع أثرية مهمة ذ

  10/8/2005 أمين -اإلنترنت لالعالم العربي
  

  لجنة العفو الخاص ترد طلب تبرئة يوسف شعبان
ردت لجنة العفو الخاص طلب يوسف شعبان المحكوم عليه باالشغال الشاقة المؤبدة من قبل المجلس العدلي في                 

 في قرار أصدرته ردها طلب العفو شـكالً         وعزت اللجنة .قضية اغتيال المستشار السفارة األردنية بمنحه العفو      
لعدم جواز تقديمه قبل انقضاء ثالث سنوات على طلبه السابق فضالً عن أن ما صدر عن القـضاء األردنـي،                    
وعلى فرض ارجحيته، ال يلزم القضاء اللبناني وان المجلس العدلي في لبنان أصدر كلمة بتاريخ سابق لصدور                 

وخلصت الى أن ما يدلي به المستدعي شعبان ال أساس له من الـصحة              .قطعيةالحكم األردني اكتسب الدرجة ال    
  .أو القانونية

  12/8/2005المستقبل اللبنانية 
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 رئيس بلدية قلقيلية لت حكم االعتقال اإلداري يتثب
وفـا أن جلسة المحكمة، أصدرت حكمها المتضمن تثبيت حكم االعتقال أفادت مصادر بلدية قلقيلية ل: قلقيلية

وجاء في الئحة االتهام أن اإلفراج عن  .إلداري بحق األسير قواس المعتقل إداريا منذ أكثر من ثالث سنواتا
وأضافت، أن األسير قواس  .األسير قواس سوف يخدم حركة حماس من خالل استخدام البلدية لهذا الغرض

ى أن اإلفراج عن األسير، كان يشار إل .حماس مما يشكل خطراً على أمن المنطقة خاض االنتخابات في قائمة
مقرراً في الرابع والعشرين من شهر حزيران الماضي، إال أنه تم تجديد االعتقال اإلداري بحقه مدة أربعة 

 .شهور إضافية، تنتهي في شهر تشرين األول القادم
 11/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
  االحتالل يزيد مدة حكمه على أسيٍر مريض 

أصدرت محكمة االستئناف العسكرية الصهيونية في معتقل عوفر، قراراً بزيادة حكم األسير راسـم              : مبيت لح 
ـ    20، بعشر سنوات تضاف إلى حكمه األول        حمامرة، من قرية حوسان    األسير  . سنة 30 سنة ليصبح محكوماً ب

هو بحاجٍة إلـى عمليـة      المذكور يعاني من مرٍض كلوي وتم إدخاله إلى المستشفيات الصهيونية عدة مرات و            
  .جراحية، ويقبع حالياً في سجن نفحة الصحراوي

  12/8/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  السجن المؤبد لناشط فلسطيني  
 أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية حكما بالسجن المؤبد على األسير حسين فيصل نصار ووجهت لـه                :أ.ن.ق

لجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والقيام بعمليات        تهمة العضوية في كتائب أبو علي مصطفى، ا       
  .وكان نصار اعتقل قبل نحو عامين وهو من بلدة مادما قضاء نابلس بالضفة الغربية المحتلة. ضد االحتالل

  12/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  سرى لألمقبرة التمديد.. أيلونعزل 
لعزل الكامل عن كل أشكال الحياة، حتى عن األسرى الجنائيين، مع           عزل أيلون الذي يعد مقبرة األحياء حيث ا       

وجود كاميرات مراقبة على مدار الساعة تراقب حركة األسرى داخل غرفهم، وممارسه كافة أسـاليب القمـع                 
واإلرهاب والتفتيش العاري المهين والمتكرر يرافقه التخريب المتعمد حتى وصل األمر إلى تراكم النفايات أمام               

يعيش في هذا العزل ثمانية أسرى إداريين في غرفة صـغيرة يقاسـون              .ب القسم مما يسبب مكرهة صحية     با
د المستمر العتقالهم اإلداري، ناهيك عن الضغط النفسي على األسير حيث يبلغ انه سوف يفـرج                مرارة التجدي 

معتقلـين ثـالث سـنوات      عنه ليفاجأ بعد ذلك بقرار التجديد اإلداري لستة شهور أخرى، حتى تخطى بعض ال             
واكد ابوسمهدانة، رياض عيـاد،  : واألسرى القابعون في هذا العزل المظلم هم   .ونصف تحت االعتقال اإلداري   

صالح صيام، وهم من قطاع غزة، وفايق دار ابوعادى، محمود شبانه، إبراهيم الجيوسى، شـوكت العمـايرة،                 
سرى في ظل ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة         ويعيش هؤالء األ   .ووسيم منصور وهم من الضفة الغربية     

اإلنسانية، مع عدم وجود تهوية في الغرف، ومنع إدخال المراوح، او حتى شرائها من الكنتين، ومنـع زيـارة                   
األهل، ومن يسمح له بالزيارة يعاني من ضيق غرفة الزيارة التي ال تتسع لزيارة المحامي، فكيف لها ان تتسع                   

ويعانى األسرى في عزل أيلون من انتشار الحشرات والفئران وخاصة البعوض           .  وقت واحد  لزيارة أسيرين في  
  .الذي ينشر األمراض بين األسرى

  10/8/2005 أمين -اإلنترنت لالعالم العربي
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  !!المنسيونداريون المعتقلون اإل
تمديد لالعتقـال اإلدارى    أكدت الدائرة اإلعالمية في وزارة األسرى والمحررين في تقرير لها أمس أن قضية ال             

أسير إداري، أي ما نـسبته       أصبحت اعتيادية بالنسبة لألسرى في سجن النقب والذين يبلغ عددهم حوالي ألف             
واألسير الذي يحول لالعتقال اإلداري ترتهن حريته        .أسيرا) 8500(من إجمالي عدد المعتقلين البالغ      % 11.7

محققون اإلسرائيليون ويقدمونه لقاضـي المحكمـة دون إطـالع        بكابوس خفي اسمه الملف السري يتذرع به ال       
األسير أو محاميه عليه وبموجبه يتم تجديد االعتقال اإلداري لألسير لستة شهور أو ثمانية أو حتى سنة وذلـك                   

وأوضحت الدائرة اإلعالميـة     .حسب مزاج القاضي ولعدة مرات وصلت إلى إحدى عشرة مرة لبعض األسرى           
ألسرى اإلداريين ، موزعين على عدد من السجون أهمها سجني النقب ومجدو، ويضم سـجن               فى تقريرها أن ا   

من األسرى اإلداريون، حيث يعتبر اكبر تجمع ألسرى االعتقال اإلداري ويـضم قرابـة               % 90النقب لوحده   
ـ              .  أسيرا  850 والي، لممثـل   أفاد التقرير أن المحاكم اإلدارية مددت االعتقال اإلداري للمرة السابعة علـى الت

األسرى اإلداريين في سجن النقب وأقدم معتقل إداري في السجن األسير عبد الكريم جعافرة حيث تم إبالغـه                  
 شهرا متواصلة بعـد اعتقالـه منـذ         45بقرار التمديد لمدة أربعة أشهر جديدة، بعد أن أمضى في سجن النقب             

  .وهو متزوج وله ثالثة من األبناء2002منتصف عام 
  10/8/2005 أمين - لالعالم العربياإلنترنت

  
  مريكيين على اتفاق مع العرب لى اتفاق مع األإافضل التوصل : شارون

واعتبر في مقابلة اجرتها معه      .قال شارون انه يفضل التوصل الى اتفاق مع االمريكيين على اتفاق مع العرب            
وقال انا غير نادم وحتى لو علمت        .نيديعوت احرونوت ان خطة فك االرتباط هي اتفاق مرحلي مع الفلسطينيي          

رفض التطرق الى امكانية انسحابه من الليكود وتشكيل حزب وسـط   و .مسبقا حجم المعارضة كنت سافعل ذلك     
وهاجم معارضيه فـي الليكـود       .وقال انه سيعمل من اجل استعادة شعبيته داخل الليكود         .جديد مع بيرس ولبيد   

لكن الهجوم االساسي وجهه شارون نحـو نتنيـاهو          .ارون سيقسم القدس   عندما قال ان ش    بالكذبواتهم ريفلين   
انني  .واضاف ال اريد االنشغال بنتنياهو طوال الوقت فهذا ليس امرا مهما          . وقال ان ال حدود لالفتراء والخداع     

قال فـي   و .انا لم اصافح عرفات ابدا     . مع عرفات عند حاجز ايرز والمصافحة الدافئة والودية بينهما         ئهاذكر لقا 
 قلت في اجتماع وزراء الليكود انـه  1988رده على سؤال حول الدوافع للمبادرة الى فك االرتباط انه في العام     

 .1967يتوجب اتخاذ قرار يحدد ما الذي يتوجب ان نتنازل عنه واال سيرغموننا على االنسحاب الـى حـدود                   
هناك من يمكن التفاوض معـه فـي الجانـب          وكرر شارون االدعاء بان خطة فك االرتباط ولدت النه لم يكن            

 .ومضى شارون قائال انه خالل لقائه مع عباس في شرم الشيخ اقترحت عليه تنسيق فك االرتبـاط                 .الفلسطيني
وقال كان   .واعترف ان االنسحاب جاء نتيجة عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الجيش االسرائيلي والمستوطنين           

ية لن تمر بسهولة لكن التواجد في غزة وكل ما يتعلق بذلك والثمن الذي ندفعـه                واضح لي منذ البداية ان العمل     
الحقيقة هي ان غزة ال يظهر في أي مخطط استيطاني او سياسي فـي دولـة    واضاف ان .كان يجب ان ينتهي 

 سنة خلت حدثت امور كثيرة وحقق المـستوطنون انجـازات           37وتابع كان لدينا حلم لكن على مدار         .اسرائيل
لوالهم لما كنا اليوم في الخليل وغوش عتـصيون ومعاليـه ادومـيم              .ثيرة وكانوا يقودون االستيطان واالمن    ك

قال اضيفوه الى    وفي رده على سؤال ماذا عن غور االردن؟          .وبناتها واريئيل وبناتها وعيلي وشيلو وبيت ايل      
الكتل االستيطانية ستبقى تحـت      .طار اللد القائمة واضيفوا ايضا سلسلة الجبال المشرفة على السهل الساحلي وم         

و خلص الى القول انـه       .واضاف لم اجب ابدا على سؤال حول حدود الكتل االستيطانية          .السيطرة االسرائيلية 
ليس كل المستوطنات ستبقى تحت السيطرة االسرائيلية مضيفا ان هذه مسألة سيتم طرحها في المرحلة االخيرة                

  . ينمن المفاوضات مع الفلسطيني
  12/8/2005 48عرب 
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  دفيئات للفلسطينيينالمريكية لتسليم أاتفاق بين مستوطنين ومنظمة 

وقع ممثلون عن المستوطنين في غزة وممثلون عن منظمة ايه سي اف االمريكية اليوم الجمعة علـى اتفـاق                   
اعة االسـرائيلية بـان     وافادت االذ  .من الدفيئات الزراعية في مستوطنات القطاع الى الفلسطينيين       % 90لتسليم  

 دوالر مقابل كل    3500 مزارعا من المستوطنين ويقضي بان يحصل المزارعون على مبلغ           230االتفاق شمل   
ووصـل   . دوالر مقابل كل دونم فيه دفيئات يمكن زراعتها وبـداخلها معـدات            4000دونم فيه دفيئات خالية و    

 نصف المبلغ للمستوطنين بعد اخالئهم للمـستوطنات         مليون دوالر وسيتم دفع    15المبلغ االجمالي لهذه الصفقة     
  .صفقةالوجمع صندوق ايه سي اف تبرعات من جهات خاصة لتمويل  .نسحاباالوالنصف االخر سيدفع بعد 

  . وقالت االذاعة االسرائيلية ان وولفنسون تبرع للصندوق من جيبه الخاص بمبلغ نصف مليون دوالر
  12/8/2005 48عرب 

  
  هو سيتغلب على شارون نتنيا:استطالع

نشرت يديعوت احرونوت اليوم استطالعا اظهر ان نتنياهو سيتغلب على شـارون داخـل الليكـود وسـيفوز                  
لكن االستطالع اظهر مـن الجهـة االخـرى ان           .لشارون% 38من اصوات اعضاء الليكود مقابل      % 53بـ

واعـرب غالبيـة     .ائيلي عامـة  شارون يحظى بشعبية اوسع بكثير من شعبية نتنياهو لدى الجمهـور االسـر            
من جهة اخرى قال مسؤول رفيع في مكتب شـارون ان            .عن تأييدهم لخطة فك االرتباط    %) 58(االسرائيليين  

   .هذه االستطالعات التي تظهر تغلب نتنياهو على شارون داخل الليكود ليست امرا ثابتا وانها قابلة للتغيير
  12/8/2005 48عرب 

  
  يكودن ينسحب من الللشارون 

وقـال ان    .استبعد مسؤول في مكتب شارون ان ينسحب شارون من الليكود ليشكل حزبا جديدا مع بيرس ولبيد               
التجربة السياسية في اسرائيل اظهرت خالل االعوام الماضية ان كل من ينسحب من حزبه يبقى خارج الحلبـة                

بية اعضاء الليكود سيعودون الى تأييـد       ورأى المسؤول ان اغل    .السياسية وال يتمكن من الفوز برئاسة الوزراء      
شارون لسبب واحد على االقل وهو ان شارون يستطيع جلب عدد كبير من المقاعـد فـي الكنيـست لليكـود                     

واوضح انه في نهاية المطاف االمر المهم بالنسبة العضاء الليكود هو عدد المقاعـد               .ونتنياهو ال يستطيع ذلك   
  .ائف ونتنياهو ال يستطيع ان يحقق ذلكفي الكنيست الن ذلك يعني نفوذ ووظ

  12/8/2005 48عرب 
  

  ألف إسرائيلي يتظاهرون ضد اإلنسحاب 100قرابة 
 ألف إسرائيلي، في مظاهرة 100 شارك قرابة :تل أبيب 11/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا نشرت 

ام المتظاهرين إلى إجراء انتخابات ودعا ليبرمان في خطاب ألقاه أم .بمدينة تل أبيب، ضد خطة فك االرتباط
عامة مبكرة، زاعماً أنه لو كان القرار بتنفيذ فك االرتباط قد اتخذ من خالل عملية ديمقراطية لكان معارضو 

وطالب المتظاهرين بالتوجه بعد المظاهرة إلى الطريق المؤدية إلى مفترق  .فك االرتباط سيقبلون بقرار كهذا
عارضي فك االرتباط، لن يستخدموا العنف، وقال إنهم لن يمسوا جنود الجيش ولن كيسوفيم، مشيراً إلى أن م

 .يقطعوا األسالك الشائكة، لكننا سنمكث في المكان حتى لو تعرضنا للضرب
وأحاط عشرات  .وحشدت الشرطة اإلسرائيلية ألفين من عناصرها لمراقبة المتظاهرين وتوجيه حركة السير

 .اري لرابين وذلك لمنع المس به من جانب نشطاء اليمين المتطرف اإلسرائيليأفراد الشرطة بالنصب التذك



 

 13

ونصبت حواجز لتفتيش القادمين تحسباً من تسلل مسلحين بين المتظاهرين لتنفيذ عملية انتقامية بحسب مصادر 
  .في الشرطة رداً على عملية شفا عمرو

 امام المتظـاهرين    /)11/8(ض خالل المساء  سيعركان   الى ان تسفيكا بار حاي       11/8/2005 48عرب   شاروأ
وقال موقع هآرتس ان احد االعمال       .اساليب عمل ضد عمليات الشرطة والجيش اثناء تنفيذ اخالء المستوطنات         

 اقتحام الحواجز العسكرية التي اقيمت في الطرق المؤدية الى مفترق كيسوفيم ومن             نمعارضوالالتي سيقوم بها    
  .ف منع تنفيذ عمليات اخالء المستوطنينثم اغالق هذا المفترق بهد

  
  سلط الضوء على اإلخالء الطوعي ياإلعالم 
 افادت تقارير صحافية إسرائيلية بالقلم والصورة، أن عدداً كبيراً من منازل المستوطنين             : أسعد تلحمي  ،الناصرة

وتنـاول   .ى غير رجعة  في القطاع يخلو من ناسه بعد أن حزموا أمتعتهم في وضح النهار وغادروا منازلهم ال              
الموقع االخباري لصحيفة يديعوت أحرونوت مغادرة أعداد كبيرة من المستوطنين مواقعهم، فيمـا المؤسـسات               

وبث الموقع صوراً لعائالت شحنت محتويات منازلها والتقطت صوراً تذكاريـة،            .العامة والحدائق خالية تماماً   
  .مضيفاً أن عدد المغادرين في ازدياد

  12/8/2005الحياة 
  

   ساعة للمغادرة 48موفاز يمهل المستوطنين المتسللين 
 سـاعة   48أمهل موفاز معارضي االنسحاب الذين تسللوا إلى مستوطنات غزة مهلـة             : البيان والوكاالت  ،غزة

وجاءت تصريحات موفاز خالل زيارة     . لمغادرة غزة قبل ان تقوم القوات الصهيونية باستخدام القوة إلخراجهم         
ورأى موفـاز ان    .  صباح أمس إلى معسكر التدريب الذي أقيم للقوات التي ستشارك في تنفيذ االنسحاب             قام بها 

  .أغلبية مستوطني غزة سيغادرون القطاع بشكل سلمي خالل يومين من تنفيذ خطة االنسحاب
  12/8/2005البيان 

  
  سرائيليين مام اإلأسرائيلي يغلق غزة الجيش اإل

رائيلي الخميس عن اغالق غزة امام االسرائيليين من غير المستوطنين فيه ابتـداء             أعلن الناطق العسكري االس   
ونقلت وسائل االعالم االسرائيلية عن الناطق العسكري قوله انه لـن يـسمح بـدخول                .الخميسمن بعد ظهر    

ن التـي  االسرائيليين الى القطاع باستثناء المستوطنين فيه ومزودي الخدمات الضرورية ومندوبي شركات الشح       
وستمنع سلطات االمن دخـول حتـى        .تنقل متاع المستوطنين في القطاع الذين يقومون باخالء انفسهم طواعية         

  . اقرباء المستوطنين من الدرجة االولى الى غوش قطيف
  11/8/2005 48عرب 

  
  غالبية اإلسرائيليين ال يعتبرون االنسحاب كارثة

اية االنسحاب، يقتصر الشعور بالحدث على انه كارثة وطنيـة،           قبل بضعة ايام من بد     : أ،ف،ب ،القدس المحتلة 
على عدد قليل من االسرائيليين، وذلك رغم الحملة الواسعة التي يقوم بها المتشددون والتركيز االعالمي الكبير                
على الموضوع، وال يعني ذلك ان االسرائيليين غير معنيين بمصير نحو ثمانية آالف مستوطن، وهـم اليـوم                  

ن على الرحيل، اال ان غالبيتهم مستمرون في دعم خطة االنسحاب، بحسب ما تشير استطالعات الرأي،                مجبرو
 لـيس   :وعدد قليل معارض بينهم مستعد للنزول الى الشارع لالحتجاج، ويقول الصحفي والمؤرخ توم سيغيف             

ه السلطات عن طريـق  هناك اي مؤشر الى وجود صدمة بين الشعب االسرائيلي، خالفا لالنطباع الذي توحي ب    
  .التشديد على الجانب المأسوي لكي ال يشكل االنسحاب من غزة سابقة في الضفة
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 12/8/2005الوطن القطرية 
 
 سرائيليون يسعون لتفاهم لتجاوز االنقسام حول االنسحاب إ

ثناء سعي اسرائيليون من اليسار ومستوطنون يهود للتوصل الي تفاهم ما مشترك ا : الين فيشر،غوش قطيف
وقال هاجيت بارـ توف شاكيا اننا حتي ال نستوعب  .نسحاباالنقاش محتدم علي تلة رملية في غزة قبيل 

وقال درور . وحاول المشاركون تجنب رفع أصواتهم اثناء نقاش نظمته منظمة تساف بيوس .نكات بعضنا
 الجانبين مما سيحدث عندما ويخشي المعتدلون علي .ارييه الكل ينظر للمشهد نفسه لكنه يري اشياء مختلفة

 .يتصادم جنود اسرائيليون مع مستوطنين ويخشون أن يؤدي العنف الي تعميق االنقسامات في الدولة اليهودية
قالت ليورا ايلون من تساف بيوس اذا لم نبدأ الحوار االن فان الصدع االجتماعي قد يتسع الي درجة أن ننقسم 

. البية اليهود أكثر اتساعا االن علي ما يبدو النه نادرا ما يوجد حوار بينهماوقالت ان الفجوة بين غ .الي دولتين
ويقول اعضاء تساف بيوس ان الجدل يهدد أيضا باشعال صراع كامن بين االغلبية اليهودية العلمانية في 

 نظم واثناء اجتماع غوش قطيف. اسرائيل واليهود المتدينين وكثيرون منهم اما مستوطنون أو من مؤيديهم
وكانت الجولة مشحونة . مستوطنون جولة للزائرين في حافلة مضادة للرصاص استمرت ثالث ساعات

ولم يشعر المستوطنون بارتياح السئلة ضيوفهم المتكررة حول كيفية تعاملهم مع جيرانهم . بالتوترات
 . الفلسطينيين الذين يشاهدونهم مباشرة

تساءل اوفير بارام ال . ه دفاليم عندما تبادل الطرفان االتهاماتوسرعان ما توترت المحادثات خارج معبد نفي
ويرد شلومو اسراف من كفار داروم قائال يزعجني أنك ال  .أفهم لماذا لم تبن كل هذا في الجليل أو النقب

وقال يهودا  .أشعر باهانة... تكترث النك تستطيع ان تري ما بنيناه هنا وال يزعجك أن هذا كله سيمضي
وبدون اسرائيل ما كانت غوش قطيف . وهو مزارع للمستوطنين تريدون منا أن نؤيدكم لكني ال أؤيدكمشاشور 

  أنوقال المشاركون انهم يأملون في .وجدت واالن يتعين علي اسرائيل أن تتخلي عن غوش قطيف كي تبقي
 )رويترز( .يلتقوا معا مرة أخري بمجرد انتهاء االنسحاب

  12/8/2005القدس العربي 
  

  خالؤها إلمحة عن المستوطنات المنوي 
وتـضم  .  مستوطنة في غزة ومن اربع مستوطنات في الـضفة         21تعتزم اسرائيل اجالء كل المستوطنين من       

 آخرين وفقاً لمواقـع االسـتيطان علـى شـبكة           175 مستوطناً وفقاً الحصاء رسمي و     8518مستوطنات غزة   
  . ستوطناً وفقاً لالحصاءات الرسمية م674والجيوب االربعة في الضفة تضم . االنترنت

 مستوطنة دينية بصفة اساسية تشبه االحياء ويحيط بكل منها سور وهي متصلة في              17 يشمل   غوش قطيف  * 
  . ما بينها بطرق

 وفيها المقر االداري لمـستوطنات      1983 مستوطناً، تأسست عام     2671، هي أكبر جيب وفيها      نيفيه ديكاليم  * 
  .  ديني يهودي يضم نصباً تذكارياً لجالء اسرائيل عن سيناءيقوم فيها معهد. غزة

هي جيب ناء للمتطرفين اليمينيين، وكانت عرضـة         . 1970 مستوطناً، تأسست عام     491، تضم   كفار داروم  * 
افتتحت معبدا يهوديـا كبيـرا      . ومن المرجح ان تشهد أعنف مقاومة لالنسحاب      . لهجمات الناشطين الفلسطينيين  

  . هذه السنة
وتضم اكاديمة لتدريب   .  قوميون دينيون  1978، أسسها عام    646، يبلغ عدد المستوطنين فيها      بني عتصمونا  * 

  . الجيش
  . فيها  الكثير من المهاجرين الفرنسيين. 1982 مستوطنا، تأسست عام 351، تضم جديد * 
  . 1979 مستوطن، تأسست عام 400، تضم غاني تال * 
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  . 1985، اقيمت عام قطيف * 
تشتهر مع مستوطنات قطيف وغاني تال وجديد       .  1973 مستوطنا، تأسست عام     461، تضم   نيتسر حزاني  * 

  . بمحاصيلها العضوية التي تصدر الى اسرائيل والخارج
، هي مستوطنة  دينية ويمينية، تضم مزرعة جماعيـة،          1972 عام    مستوطنا، اقيمت  221، يقيم فيها    موراغ * 

  . منفصلة الى حد كبير عن غوش قطيف
 مستوطنا معظمهم من خريجي المعاهد الدينيـة اليهوديـة الـذين    351، فيها 1983، تأسست عام   خان أور  * 

  . مزجوا الدراسة بالخدمة العسكرية
طلى سكانها المنازل باللون البرتقالي وهو لون حركة        . 1986 مستوطناً، تأسست عام     219، يقطنها      بدولح * 

  . مقاومة المستوطنين
  . ، سكانها علمانيون متميزون1984 مستوطنا، تأسست عام 143، فيها  رافيح يام * 
بدأ السكان تفكيك المستوطنة طوعا لالنتقال الى       . 1989 مستوطنين، تأسست عام     110، يقيم فيها    بات سدى  * 

  . اسرائيل
تضم يهودا متطرفين من الضفة الغربية      . 2000 مستوطنا، تأسست عام     40، تجمع ساحلي من     شيرات هايام  * 

  . جاؤوا في االسابيع االخيرة ومن المرجح ان يقاوموا االنسحاب
  . 2001، وحولت مستوطنة عام 1980 مستوطنا، تأسست قاعدة عسكرية عام 50، يقيم فيها سالف * 
  . 2001 مستوطنا، تأسست عام 24تضم ، كيريم عتصمونا * 
  . 1983، يقطنها عشرة مستوطنين، تأسست عام كفار يام * 

  وسط غزة 
يمكن الوصول اليها فقط    . 1972 مستوطنا، تأسست عام     496، جيب معزول للمتطرفين اليهود فيه       نتساريم * 

  . لفلسطينيون هذا الممروكثيرا ما يضرب الناشطون ا. في أوتويبسات مدرعة في طريق خاص من اسرائيل
  شمال غزة 

بـدأ سـكانها االنتقـال    .  مستوطنون انتقلوا من سيناء1982 مستوطنا، أسسها عام     1064، يقطنها   نيسانيت * 
  . تلقائيا الى اسرائيل

قـرر معظـم سـكانها    . 1983 مستوطنين، تقع في جوار نيسانيت، اقيمت عـام     407، يقطنها   ايلي سيناي  * 
ستوطن آفي فرحان وهو أحد مؤسسيها انه وبعض االسر االخرى يريدون البقاء تحت الحكـم               قال الم . االنتقال

  . الفلسطيني
  .  من حركة استيطان غوش ايمونيم1990 مستوطنا، أسستها ثالث أسر عام 79، تضم دوغيت * 
  

  الضفة الغربية 
س المولد، يزمـع معظمهـم       مستوطنين معظمهم من العلمانيين، وكثير منهم فنانون رو        105، تضم   سانور * 

تدفق عليها أخيرا مئات من اليهود المتطرفين الـذين يعتزمـون مقاومـة             . 1977تأسست عام   . االنتقال طوعا 
  . االنسحاب

تضم مزيجا من الدينيين والعلمانيين الذين يتوقـع ان         . 1980 مستوطنا، تأسست عام     228، يقطنها    حومش * 
  . يرحلوا طوعا

 مستوطنا معظمهم علمانيون انتقل معظمهم فعـال الـى       340طنتان معزولتان فيهما معا     ، مستو غانيم وكاديم  * 
 )رويترز.  (اسرائيل ويتوقع ان يغادرها اآلخرون طوعا

   12/8/2005النهار اللبنانية 
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  ضرب رقماً قياسياً تمستوى حراسة شارون 

منية لحماية شارون رقماً قياسياً ال سـابق         بلغ حجم اإلجراءات األمنية التي تتخذها األجهزة األ        :القدس المحتلة 
إن مستوى الحراسة الخاصة بشارون ضربت رقماً قياسياً ال سابق له، مـشيرة إلـى أن                : وقالت معاريف  .له

المخابرات الصهيونية أوصت شارون باإلقالل من الخروج في جوالت ومناسبات علنية فـي الفتـرة القريبـة                 
وأشارت إلى أن كل خروج لـشارون        . في استخدام كل وسائل الحراسة حوله      القادمة، بسبب التعقيدات الشديدة   

 .من مكتبه قد تحول إلى حملة لوجستيكية معقدة وباهظة الثمن يشارك فيها عشرات رجال المخابرات والشرطة               
 وكشفت الصحيفة أنه في مرات قليلة في الفترة األخيرة التي خرج فيها شارون إلى الميـدان، لتدشـين مينـاء                   

اليوبيل في ميناء أسدود، أغلق الميناء أمام حركة السفن على مدى أسبوع بسبب حملة الحراسة، ووجهت السفن                 
  .نحو الميناء القديم

  12/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  عبوة وهمية في مكتب شارون 
ونقلت إذاعة إسـرائيل    . أعلنت مصادر امنية انه تم إخالء مكتب شارون أمس بعد اكتشاف عبوة ناسفة وهمية             

عن هذه المصادر القول إنه تبين بعدما هرع خبراء متفجرات من الشرطة إلى المكان وتعـاملوا مـع العبـوة                    
 بالعودة إليه لمزاولة أعمـالهم كالمعتـاد،        شارونالمشبوهة انها لم تكن عبوة ناسفة، وسمح لمستخدمي مكتب          

  )أ.ن.ق( .اكتشاف العبوة الوهميةوأضافت أن شارون لم يكن موجوداً في مكتبه خالل 
  12/8/2005الخليج اإلماراتية 

 
  اعتقال جندي صهيوني يحمل قنبلتين يدويتين 

 اعتقلت الشرطة الصهيونية الخميس جندياً في جيش االحتالل كان داخـل محطـة الباصـات                :القدس المحتلة 
ونية فيما إذا كان الجندي أحد الفارين من        المركزية في القدس وبحوزته قنبلتين يدويتين، ولم تشر اإلذاعة الصهي         

  .الخدمة العسكرية
  12/8/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  بريطانياً    ل ناشطاًقت   إسرائيلي   السجن لجندي

امـس     اسـرائيلي     افادت مصادر عسكرية اسرائيلية ان محكمة عسكرية حكمت على جندي         :  ا ف ب   ،  القدس
  وقال متحدث عـسكري    .  ٣٠٠٢ غزة عام      قطاع   في   قضية قتل ناشط سالم بريطاني       فيسنوات     بالسجن ثماني 

وحـدة االسـتطالع       ان محكمة كاستينا العسكرية بالقرب من عسقالن حكمت على تيسير وحيد وهو عضو في              
     .  بالسجن ثمانية اعوام   البدوي

  12/8/2005األيام البحرينية 
  

  لوا العراق بجوازات سفرهم رجال أعمال صهاينة دخ
كشفت إذاعة العدو الخميس النقاب عن أن اثنين من رجال األعمال الصهاينة تمكنا من دخـول                : القدس المحتلة 

إن رجلي أعمال قاما مؤخرا بزيارة إلى شمال العراق، مـشيرة           : وقالت .العراق بجوازي سفرهما اإلسرائيلي   
ونقلت اإلذاعة عـن    . من الحدود التركية، مستخدمين جوازي سفرهما     إلى أن الرجلين دخال األراضي العراقية       

إنهما زارا مدينة الموصل حيث اجتمعا مع عدد من الفنـانين األكـراد،    : أحدهما ويدعى اهارون عفروني قوله    
  .بهدف جلبهم إلى الكيان الصهيوني ليحيوا عروضا فنية
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  12/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
 

   من فرنسا ههاجرين اليهود من روسيا وإرتفاعإنخفاض عدد الم
 8120 وصل إلى إسرائيل  2005تشير معطيات الدائرة المركزية لإلحصاء إلى أنه في النصف األول من العام             

كما تـشير المعطيـات     . بالمقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي      % 5مهاجر، مما يشكل إنخفاضاً بنسبة      
  .ن القادمين من روسيا مقابل إرتفاع عدد المهاجرين من فرنساإلى تدني عدد المهاجري

بالمقارنة مع النـصف    % 18وجاء أن عدد المهاجرين الذين هاجروا من اإلتحاد السوفييتي، قد أنخفض بنسبة             
وانخفض عدد المهاجرين من الجمهوريات اآلسيوية التي كانت ضمن اإلتحاد السوفييتي        .2004األول من العام    

كما جاء أن نسبة المهاجرين إلى إسرائيل مـن اإلتحـاد           . في الجمهوريات األوروبية  % 13مقابل  % 34بنسبة  
فـي الفتـرة    % 52بالمقارنة مـع    % 45السوفييتي إلى عدد المهاجرين عامة تواصل اإلنخفاض ووصلت إلى          

بالمقارنة مع الفترة   % 38نفسها من العام الماضي، ومقابل ذلك فإن عدد المهاجرين من فرنسا قد ارتفع بنسبة               
 مهاجر بالمقارنة مـع     1781وهاجر من أثيوبيا في النصف األول من العام الحالي           .الموازية من العام الماضي   

 مهاجراً هـاجروا مـن الواليـات        429ويتضح من المعطيات أن     .  في الفترة نفسها من العام الماضي      1682
 يشكل إنخفاضاً بالمقارنة مع الفترة نفسها مـن العـام           من مجموع المهاجرين، مما   % 5.3المتحدة أي ما نسبته     

  .الماضي
  11/8/2005 48عرب 

 
  ماليين دوالر 808العجز التجاري إلسرائيل يتسع إلى 

 807.7قال المكتب المركزي لالحصاءات ان عجز التجارة الخارجية السرائيل اتـسع الـى              :  رويترز ،القدس
 مليـون   612.2، ومقارنة مع العجز البـالغ       2004ون في يوليو     ملي 266.4تموز من   ،مليون دوالر في يوليو   

 مليار دوالر فـي أول سـبعة        4.3وأضاف المكتب أن العجز التجاري بلغ        . 2005حزيران  ،دوالر في يونيو  
  . 2004 مليار دوالر في نفس الفترة من عام 2.9شهور مقارنة مع عجز قدره 

  12/8/2005شرق األوسط ال
  

 المالية تخفض عمولة التداول سوق فلسطين لألوراق 
% 1عوضاً عن % 0.72قررت سوق فلسطين لألوراق المالية، خفض عمولة التداول لتصبح : نابلس

حسن ياسين، المدير العام للسوق في . وقال د.إذا ما قورنت بنسبة العمولة السابقة% 28وبانخفاض مقداره 
ي، إنه سيسري العمل بالعمولة الجديدة ابتداء من تصريح صحفي تلقت وفـا نسخة منه عبر البريد اإللكترون

: ، علماً بأن العمولة الجديدة توزع بين السوق وشركات الوساطة كالتالي2005-8-14يوم األحد الموافق
وأضاف أن من شأن هذا اإلجراء أن يعزز السيولة في السوق، %.0.50، شركات الوساطة %0.22السوق 

االستثمارات، ويخفف األعباء عن المتعاملين مع السوق، وأن يخلق تناغماً ويستقطب مزيداً من المستثمرين و
 .أكبر مع مستوى العموالت في األسواق المالية األخرى في المنطقة

  11/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

  رواتب متدنية وحقوق ضائعة.. موظفو الهالل األحمر
بهذه العبارة تتلخص   .. حث عنها بعد فترة طويلة من الصمت      رواتب متدنية وحقوق ضائعة وجدت من يب      : غزة

قضية العاملين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في قطاع غزة، حيث يشكو أغلب العاملين والموظفين مـن               
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رواتب منخفضة جداً، تعتبر من أدنى الرواتب التي يحصل عليها الموظفون في القطاعين الحكومي والخـاص                
اً للخروج عن صمتهم والقيام بسلسلة من االحتجاجات للضغط على القائمين علـى الجمعيـة               مما دفعهم مؤخر  

لالستجابة إلى مطالبهم، وحسب ما يرى العاملون في الهالل فإن أكثر العـاملين ضـياعاً للحقـوق هـم ذوي                    
ترة طويلة مـن    وبعد ف .االحتياجات الخاصة الذين يعملون في أقسام مختلفة في الجمعية السيما في قسم الورش            

الصمت تحرك العاملون في الهالل للمطالبة بحقوقهم وقاموا بتعليق العمل ألكثر مـن مـرة وهـددوا باتخـاذ                   
من ناحيته قال خالد السنوار، عضو المجلس التنفيذي في غزة، أن قضية العاملين             .إجراءات أكثر حزماً وحسماً   

أن موضوع الرواتب تم إقراره في المكتب التنفيذي وهناك         وأكّد  .تم حلّها وال يوجد حسب ما يرى مشكلة حالياً        
  . تحسين سيتم لظروفهم الوظيفية

  10/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  محمود درويش يفتح النار على معاصريه في قرطاج
فهناك عالقـة خاصـة بـين الـشاعر         .   عودة محمود درويش إلى تونس، ليست حدثاً عادياً         :بيار أبي صعب  

فلسطيني و المدينة الخضراء التي احتضنته بعد خروج المقاومة من بيروت وشكّلت محطّة أساسية في رحلته                ال
وبالد أبي القاسم الشابي، بجمهورها ونخبة مثقفيها وشعرائها، تكن مودة خاصة لصاحب أحـد              ... بين المنافي 

وليعلن تشاؤمه بالمستقبل العربي، وليفـتح      وها هو درويش يعود، ليبوح بحبه لتونس،        . عشر كوكباً و الجدارية   
وأكّد درويش انّه غير مهتم     !النار على أقرانه الشعراء، معتبراً أن أبا الطيب المتنبي أكثر حداثة منهم مجتمعين            

ال أحد يستطيع الـتكهن     : كما عبر عن تشاؤمه السياسي قائالً     . بجائزة نوبل لآلداب ألنّه يعرف انه ال يستحقها       
  .ويبدو ان الهاوية ليس لها قرار.  مشرق للوضع العربي المتردي الذي ينتقل من هاوية الى أخرىبمستقبل

  12/8/2005الحياة 
  

  سرائيلإلى إ  سرياًمبعوثاً حكام موريتانيا الجدد يوفدون
علمت المنار ان الحكام الجدد في نواكشوط اوفدوا مبعوثا بشكل سري الى اسرائيل، لطمأنة قادة تل ابيب 

التأكيد لهم حرص االنقالبيين على تعزيز العالقات بين موريتانيا واسرائيل، وذكرت مصادر مطلعة ان الموفد و
الموريتاني الذي وصل الى مطار تل ابيب مساء االثنين الماضي، طلب من المسؤولين االسرائيليين بحكم 

او العودة بعد عام الى موريتانيا للعيش عالقاتهم الجيدة مع الرئيس المخلوع اقناعه بالصمت والعيش في منفاه 
  .كمواطن عادي

  12/8/2005المنار الفلسطينية 
 

   بوش يدعم شارون ويصر على إنهاء المقاومة  
قال بوش أمس في مقابلة مع القناة األولى اإلسرائيلية، إن االنسحاب المزمع للمستوطنين اليهود من غزة 

على سؤال حول سبب اعتقاده بأن فك االرتباط سوف يساعد األمن وردا . المحتلة سيكون مفيدا إلسرائيل
.. لقد كانت هناك انتفاضة وكان هناك موت وقتل .. اإلسرائيلي، أجاب بوش اوال النظام السابق لم يكن ناجحا

واعاد بوش القول بأن هدف خطة خريطة الطريق قيام دولة . واذا الحظت اآلن فهناك هدوء في الهجمات
  .فصائل المقاومةلى جانب إسرائيل، كما كرر دعوته للفلسطينيين لتفكيك فلسطينية إ

12/8/2005الخليج اإلماراتية   
  

  لبنان غير مستعجل فتح ملف سالح المخيمات 
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عباس زكي ان الهدف من ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في لبنان ان نكون جاهزين اذا ما قرر االخوة  اعتبر
الشيخ محمد ووكان زكي التقى امس فؤاد السنيورة . ل ما يتعلق بالشأن الفلسطينيفي لبنان تشكيل لجنة لح

وأكدت شخصيات لبنانية مواكبة للقاءات زكي ان السالح  .الشيخ نبيل قاووقو  رشيد قباني و بهية الحريري
 السالح وقالت ان أي مسؤول لبناني لم يطرح معه قضية. الفلسطيني ليس مدرجاً على جدول اعمال لقاءاته

وقالت لـ الحياة ان الجانب اللبناني الرسمي غير مستعجل حتى الساعة على فتح ملف . خالفاً لما يتردد اعالمياً
  .سالح المخيمات الفلسطينية

12/8/2005الحياة   
  

 سرائيلية إ اًراد مهاجمة سفنأنه أسوري يعترف ب
ير سفن سياحية اسرائيلية جنوب تركيا اعترف مواطن سوري امس الخميس انه اراد تفج: اسطنبول ـ اف ب

وقال المتهم السوري امام الصحافيين الذين تجمعوا عند  .ووضعته محكمة في اسطنبول في الحجز االحتياطي
مدخل المحكمة اردت ان اهاجم سفنا اسرائيلية من دون ان الحق الضرر بالمدنيين االتراك، كنت اعددت طنا 

وقال احد محاميه عثمان كاراهان لوكالة فرانس برس ان موكله  . اكبر من المتفجرات وضميري مرتاح، اهللا
نفي اتهامه باالنتماء الي منظمة غير قانونية واكد انه تصرف بصفة شخصية من جراء غضبه علي احتالل 

  .الواليات المتحدة للعراق واالسرائيليين للقدس
12/8/2005 القدس العربي  

  
  والمحافظ ينفيقصى األردن يحظر مسيرة دفاعاً عن األ

السلطات األردنية رفضت الترخيص لمسيرة جماهيرية كانت  أن 12/8/2005الخليج اإلماراتية نشرت 
أحزاب المعارضة قررت تنظيمها بعد صالة الجمعة اليوم دفاعاً عن األقصى، وكان من المقرر أن تنطلق من 

ناطق باسم لجنة التنسيق العليا ألحزاب وقال فؤاد بدور، ال.أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان
المعارضة األردنية، إن محافظ العاصمة، سعد الوادي أبلغه برفضه المسيرة وأنه يمكن التعبير عن التضامن 

  أ.ش.أ. مع األقصى من خالل مهرجان خطابي وليس مسيرة جماهيرية
ة مسيرة تدعو لحمايـة المـسجد        محافظ العاصمة نفى امس منع اقام       أن 12/8/2005الرأي االردنية   وذكرت  

االقصى واكد  ان حرية التعبير متاحة لكافة المواطنين  واليمكن رفض أي شكل  من اشـكال التعبيـر اال اذا                      
  .كانت تضر بالنواحي االمنية وبسالمة المواطن وممتلكاته 

 
   ناألردن ينفي نزع الجنسية من مواطنين فلسطينيي

نية والجوازات العامة األردنية مروان العمد وجود أي حاالت تمت مؤخراً نفى مدير عام دائرة األحوال المد
وأكد العمد انه ال يوجد على اإلطالق لما يسمى  .لسحب الجنسية األردنية من مواطنين ذوي أصول فلسطينية

 بسحب الجنسية، موضحاً أن ما يحدث في هذه المسألة من حاالت يكون تطبيقاً لتعليمات فك االرتباط بين
وأشار إلى أن الحاالت التي تم سحب جنسيتها كانت ألشخاص لم تطبق عليهم تعليمات  .األردن والضفة الغربية

فك االرتباط في وقتها وفور اكتشاف ذلك نزعت عنهم الجنسية األردنية، وهذا األمر ال يسمى مخالفة فهو 
  أ.ش.أ. بموجب قرار فك االرتباط السيادي وتعليماته

12/8/2005 البيان   
 

   الجامعة تحذر من الممارسات اإلسرائيلية على المعابر
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 حذر مسؤول في جامعة الدول العربية من مغبة قيام اسرائيل باعادة تشغيل غرفة التفتيش االشعاعي :قنا، غزة
 ة جميع المؤسسات االنسانية والدولية بالعمل على رفض هذا النظام مطالبتوناشد‚ في معبر رفح الحدودي

  .العالم العربية واالجنبية ضرورة فضح هذا االجراء االسرائيلي الخطير والمطالبة بوقفه على الفوروسائل ا
12/8/2005الوطن القطرية   

   
  اتفاق أردني فلسطيني على إقامة منطقة تجارة حرة

ة حرة  قال مسؤولون أمس أن األردن والسلطة الفلسطينية اتفقا على إقامة منطقة تجار: رانيا الهندي،عمان
بينهما وإنشاء لجنة تجارية ثالثية مشتركة  أردنية، فلسطينية، إسرائيلية تهدف إلى بحث كافة المعوقات التي 

وأكدوا  أهمية انضمام السلطة الوطنية الفلسطينية . يفرضها الجانب اإلسرائيلي أمام التبادل التجاري األردني
ية  أغادير لما في ذلك من إسهام في التكامل االقتصادي إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية المتوسط

  .العربي وزيادة فرص التصدير إلى االتحاد األوروبي من خالل اعتماد قواعد المنشأ اليورو متوسطية
  12/8/2005الرأي االردنية 

 
  بين الحياة المدنية للفلسطينيين والتوطين فضل اهللا يؤكد رفض الربط
ل اهللا، ان مسؤولية الدولة اللبنانية في حماية وصون الحقوق المدنية للفلسطينيين أكد السيد محمد حسين فض

األميركي، رافضاً السياسة التي تربط بين الحياة المدنية ، والتعامل معهم كضحايا للمشروع اإلسرائيلي
واعتبر خالل  .للفلسطينيين وبين مسألة التوطين، ألن التوطين لعبة دولية يرفضها الفلسطينيون قبل غيرهم

استقباله وفد رابطة علماء فلسطين الذي استنكر بيان ـ الفتنة الذي استهدفه، كما وضعوه في أجواء التضييق 
  .على المخيمات، وما قد يؤدي إلى حدوث ردود فعل وتوترات تضر بمصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني

12/8/2005المستقبل اللبنانية   
  

 جازات انتفاضة األقصىتفجيرات لندن وتبديد إن
 ماجد الزير

 تموز  الماضي يمكن أن تأتي ببعض الخير 21 و7واهم من يعتقد للحظة أن االعتداءات التي شهدتها لندن في 
فالجرائم التي راح ضحيتها العشرات خلفت من اآلثار . للقضية الفلسطينية ان على المدى القريب أو البعيد

 .عب تجاوزه بالحسابات البشرية المباشرة في المدى المنظورالسلبية على أكثر من صعيد ما يص
نعتقد بأن انتفاضة األقصى المباركة كان لها من اآلثار اإليجابية في الغرب ما يرقى إلى أن يعد مكاسب 

فقد كشفت االنتفاضة عن بشاعة المحتل وجرائمه التي أصبحت واضحة للعيان وال يمكنه . استراتيجية راسخة
أدى ذلك إلى انحياز غالبية مهمة من الرأي العام البريطاني بشكل خاص واألوروبي بشكل عام و. إنكارها

 في المئة من 59وهذا ما عبرت عنه نتائج استطالع شهير أظهر أن . للشعب الفلسطيني والتسليم بعدالة قضيته
لمفهوم المخالفة فإن النسبة نفسها  وإعماالً .العينة المنتقاة اعتبرت الدولة العبرية أكبر تهديد للسالم العالمي

وبالتالي فإن هذه الغالبية ترى مشروعية . تعتبر بالضرورة الشعب الفلسطيني ضحية لهذا الخصم للسلم العالمي
وترجم العشرات من أبناء الشعوب األوروبية الغربية دعمهم . في مقاومة الشعب الفلسطيني للمحتل اإلسرائيلي

 أنفسهم في ما عرف بالدروع البشرية دفاعاً عن البيوت واألشجار الفلسطينية التي إلى أفعال، فبدأوا بترتيب
وقد فقد بعض الشباب البريطانييين . يتهددها خطر الهدم واالقتالع من جانب الجرافات والدبابات اإلسرائيلية

  .واألميركيين حياتهم جراء هذا الحس اإلنساني الرفيع
هو بداية التفريق الواضح عند عدد غير بسيط من األوروبيين وبعض ساستهم ولعل اإلنجاز األكبر لالنتفاضة 

الدولة (بين مقاومة المحتل واالرهاب بالمعنى الذي تتبناه اإلدارة األميركية وذراعها في الشرق األوسط 



 

 21

ذي يملكه بل أخذ العديد منهم يتفهم العمليات االستشهادية في فلسطين باعتبارها السالح الوحيد ال). العبرية
وال يمكن أن نعتبر تصريحات السياسة البريطانية . 16الفلسطيني في وجه الميركافا واألباتشي واإلف 

، وقبل أن تستقيل من عضوية البرلمان البريطاني، جيني تونغالمخضرمة من حزب الديموقراطيين األحرار 
ة في فلسطين وأنها يمكن أن تنفذ إحداها لو إذ أبدت تفهماً للعمليات االستشهاديمعزولة عن الشارع البريطاني، 

وال الدفاع الرجولي لعمدة لندن كين ليفنغستون عن استضافة الشيخ يوسف القرضاوي في لندن . كانت فلسطينية
رغم الحملة المبرمجة من جانب الصحافة البريطانية المتصهينة على الشيخ لدفاعه عن العمليات االستشهادية 

. بعيداً في دعمه للقضية الفلسطينية إذ وصف شارون بأنه مجرم حرب يد ليفنغستونالس وذهب. في فلسطين
وتمثلت ذروة التحول االيجابي نحو القضية الفلسطينية ومشروعية المقاومة في تبني العديد من النواب 

ئيلي وبقرار من البريطانيين للقاء تأبيني للشيخ أحمد ياسين، استنكروا فيه جريمة اغتياله على يد الجيش اإلسرا
  .الحكومة اإلسرائيلية ورئيسها شارون

وفي السياق نفسه شهدت فترة الخمس سنوات الماضية شيئاً من العزلة اإلسرائيلية في الغرب، وتصاعدت 
حمالت منظمة لمقاطعتها، سواء على الصعيد األكاديمي أو االقتصادي وتجرأ العديد من الغربيين على ما كان 

وابتكر العديد منهم وسائل جديدة لتضييق الخناق على اإلسرائيليين الجبارهم على تغيير . تيعتبر من المحرما
  .سياستهم، حتى غدت القائمة اإلسرائيلية للممنوعين من دخول فلسطين من الغربيين كبيرة

يداً من وجاءت كل الحجج واألساليب الرسمية األميركية لغزو العراق وتجاوز قرارات األمم المتحدة لتمثل مز
الحصار للدولة العبرية، وكذلك مزيداً من فتح عيون األوربيين على الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني الذي 

وال يمكن ألي متابع للصحافة الغربية، . ال يزال ينتظر تنفيذ عشرات القرارات المعترفة بشيء من حقوقه
، إال ويلحظ حضور الرواية الفلسطينية لألحداث المقروءة والمسموعة والمشاهدة، وخصوصاً البريطانية منها

  .حتى اإلعالم اليميني لم يستطع تجاوز الظلم الذي يعانيه الشعب الفلسطيني. التي تجري في فلسطين
وقد كان لسياسة االندماج االيجابي التي سلكتها الجاليات العربية واإلسالمية في تفاعلها مع المجتمعات 

وانعكس ذلك على ارتفاع وتيرة األداء . رفة الحقوق والواجبات المطلوبة من المواطناألوروبية أثر نافذ في مع
وباإلمكان االدعاء بأن لالنتفاضة نصيباً من التأثير والتأثر، في الوقت نفسه، من هذه . باتجاه الدفاع عن الحقوق

ا لمكونات القوة لديها، التأثير في نهوض الجالية لمناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم واكتشافه. السياسة
وساهم تحرر الجيل الثاني والثالث . وتأثيرها ايجاباً في زيادة رقعة الدعم لها في العالم وإكسابها أنصاراً جدداً

من أبناء الجالية العربية والمسلمة من عقدة الخوف والحذر، باعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق مع عدم وجود 
فلسطيني بشكل دائم في أروقة الجامعات وفي التصويتات في منتديات الطالب عقدة اللغة، في حضور الحق ال

لتجريم السياسات اإلسرائيلية وعزل السياسيين اإلسرائيليين وحضور الشخصيات المؤيدة لتطرح معاناة 
  .الفلسطينيين

جاءت وجيهها، في ظل هذه األجواء المناسبة للقضية التي كانت تتطور باطراد مع وضوح إمكان استثمارها وت
  .جرائم التفجيرات في لندن لتقوض كل ما أنجز، بل لتخلق صعوبات جديدة وأعداء جدداً للقضية الفلسطينية

لم يكن السياسيون اإلسرائيليون يحلمون بأثمن من هدية كهذه تهدى إليهم، وبأيدي من يدعون انهم من أنصار 
منذ اللحظة األولى، فقد حل بنيامين نتانياهو وزير المال » يةالهد«وقد استثمر االسرائيليون . القضية الفلسطينية

اإلسرائيلي ضيفاً على البرنامج التلفزيوني الذي كان يقدمه اإلعالمي البريطاني الشهير السير ديفيد فروست في 
هودة واستغل نتانياهو بانتهازيته المع، وهذا برنامج ذو شعبية كبيرة، 7/7صبيحة األحد التالي ليوم الخميس 

 .فقرن اإلسرائيليين بالضحايا في لندن، وخلط المشروع بالالمشروع والحق بالباطل. تفجيرات لندن بشكل الفت
وركز على أن . وقدم نفسه بمثابة الصديق للبريطانيين، مصوراً كل أعداء الدولة العبرية أعداء للبريطانيين

  .بين اإلسالم والغربالسبب في الجريمة هو الدين اإلسالمي إلذكاء نار العداء 
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وقد جاءت لألسف عملية نتانيا لتوفر لنتانياهو الذخيرة لنظرية يتبناها هو وغيره ويحاولون تثبيتها في الذهن 
الغربي وتتمثل في ربط عمليات المقاومة المشروعة ضد المحتل في فلسطين بما يجري من إرهاب وترويع 

وهنا أجد نفسي منتقداً وبشدة . صمة في العالم وآخرها لندنلآلمنين ومنهم المسلمون والعرب في أكثر من عا
 تموز، أي بعد خمسة أيام فقط من تفجيرات لندن 12لعملية نتانيا التي قام بها مقاوم فلسطيني يوم الثلثاء 

فبعدما ثبتت الهدنة . األولى، إذ جاءت لتثبيت الرواية اإلسرائيلية التي روجتها الدعاية الصهيونية في الغرب
الفلسطينية في الذهن الغربي الذي عاد يفكر في حقوق الفلسطينيين، وبعدما عاد الطرف اإلسرائيلي مداناً، وفي 
حين كان منتظراً أن يبتعد الفلسطينيون عن دائرة المقارنة بما جرى في لندن، جاءت هذه العملية لتضعنا 

لم تكن عمليات المقاومة في يوم من األيام . بكفلسطينيين في دائرة الحدث األوروبي لناحية االقتران باإلرها
وتخضع جميعها لحسابات الربح والخسارة مع . غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة إلى جانب وسائل أخرى

األخذ في االعتبار األبعاد المحلية واالقليمية والعالمية النتهاج أي أسلوب سلمي أو عسكري، وترك الفعل أولى 
  . ضرره على منفعتهمن الشروع به إذا غلب

كاتب هذه السطور يعي جيداً أنه مهما فعل الفلسطينيون لجهة ارضاء األوروبيين والغربيين خصوصاً الساسة 
منهم، فلن يتحول هؤالء إلى الدعم المطلق للقضية الفلسطينية، وبالتالي استحالة مناصبتهم العداء السافر للدولة 

حب الحق الفلسطيني يفترض منه وبكياسة أن ال يكَتل اآلخرين عليه لكن صا. العبرية، خصوصاً أنهم صانعوها
  .وال يشتري أعداء بال عقالنية، وال يتعامل مع مجموعات مختلفة من البشر بالجملة

ال يمكن إنكار أن البعض على الجانب العربي اإلسالمي، في معرض تحليله لتفجيرات لندن ومسبباتها، يرى 
موقف توني بلير رئيس الوزراء البريطاني، وربط األحداث بغزو العراق، ويدلل على في هذه الجرائم احراجاً ل

ذلك باالستطالع الذي أجري عقب السابع من تموز وأظهر أن ثلثي الشعب البريطاني يربط أيضاً بين تفجيرات 
ن صحيحاً ان قد يكو. لندن وغزو العراق، ويستشرف تعديالً في الموقف البريطاني تجاه القضية الفلسطينية

لكن على الجانب . توني بلير أحرج وأنه ازداد ضعفاً بعد االنتخابات األخيرة بسبب صعوبة الموقف في العراق
اآلخر ال يمكن اعتبار ثلثي الشعب البريطاني ممن ذكروا آنفاً مناصرين بالضرورة للقضية الفلسطينية وعدالتها 

ي قوامه عدم الثقة، واساءة الفهم، وربما الخوف، بين الغربيين لقد تولّد حاجز نفس. كما كان بعضهم في السابق
  .خصوصاً البريطانيين تجاه كل ما هو عربي ومسلم، والفلسطيني له من الصفتين نصيب

فمرتكب جريمة لندن جلب لنا بحماقة عداوة ماليين البشر . مع األسف أفرزت تفجيرات لندن لنا أحقاداً جديدة
ناس كافة، األبيض واألسود واألصفر، ومن رأى األم االفريقية الثكلى وهي تنتحب ممن رأوا ضحايا من األج

أمام الكاميرا على وحيدها الذي قضى في التفجيرات، ال يمكن أن يتفهم أي عدالة لقضية مجرمي التفجيرات 
  .في لندن

في المنطقة العربية ففي ظل حالة الكبت . ان خسارة مساحة الحرية المتاحة في بريطانيا ال يمكن أن تعوض
تحولت لندن، عاصمة اإلعالم والثقافة في العالم، أرضاً خصبة للتعبير عن الرأي بحرية ولمناصرة قضايا 

  .العدل في العالم وأهمها القضية الفلسطينية
 الجيل الثاني والثالث المسلم في بريطانيا الذي كانت القضية الفلسطينية تعول عليه لجهة دعمها، خصوصاً بعد

فنموذج . انتفاضة األقصى، أضحى اليوم بعد أحداث لندن في حال اتهام سواء اقترف جرماً أو لم يقترف
االنتحاري الرابع والذي خرج من طبقة متوسطة وهو مدرس لمدرسة ابتدائية وفي الثالثين من عمره وأب 

  . الفلسطينيةإلبنة وينتظر مولوداً قد أضر أيما ضرر بالجالية العربية والمسلمة وبالتالي
نقول بال تردد انه ال بد أن ينهض عقالء األمة وحكماؤها للقيام بواجبهم أمام قلة تضيع المكتسبات بزعمها 

ما حدث من جرائم نكراء في لندن هو ضرب من الجنون ال يغفر . الريادة والحرص على قضايانا المصيرية
عتقد بأن مثل هذه العمليات يمكن أن تثني توني ومن كان ي. وضررها بالغ على القضية الفلسطينية. لصاحبه
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 سبتمبر في 11فأحداث . بليرعن مخططاته في العراق أو حتى في فلسطين في القريب العاجل يجانبه الصواب
  .نيويورك أدت إلى عجرفة عز نظيرها في العصر الحديث وتحول بوش إلى هوالكو هذا العصر

12/8/2005الحياة   
 
 

  لتالي خطة الفصل واليوم ا
 حلمي موسى

يكتب نائب رئيس تحرير األسبوعية الحريدية العائلة، يوسي أليطوف أنه بعد عشرات السنين، عندما يجلس 
أن :  صيف الفصل سيكتشفون معطى مهما2005الكتّاب للبحث في الهزة التي أصابت الشعب في صيف 

نها مليون نسمة، وقف في رأس حربة المعسكر الحريدي الذي يعد اليوم ستمئة ألف نسمة والذي سيبلغ حي
ورغم أن حزبا حريديا يهدوت هتوراه يشارك في االئتالف الحكومي لشارون، فإن المهم هو . معارضة الفصل

فالجمهور الحريدي بأسره أقام حلفا مع أبناء عمه األيديولوجيين، . صوت الجمهور وهوى زعامة الطائفة
حد كله بفروعه وحوزاته في معارضة جارفة ال تعرف المساومة ضد الجمهور الديني القومي االستيطاني، وتو

 . الخطوة السياسية
فالمعارضة في . وأشار إلى أن هذا التوحد ليس بالضرورة تعبيرا عن إيمان متوقد بفكرة أرض إسرائيل الكاملة

م مستعدون للتنازل بل إن الحريدي. الشارع المتدين ال تعود، في نظره، إلى النصوص المسيحانية للحاخام كوك
األول عمومي ذو طابع سياسي عام والثاني : ولكن هذه المعارضة تعود إلى سببين. عن أرض من أجل السالم

وأوضح أن السبب العمومي يتمثل في واقع إسرائيل القبلي والمشتت بين . محدد ومرتبط بخطة الفصل
 أن هذا السبب العمومي يحمل في ثناياه مزايا وألمح إلى. العلمانيين والمتدينين حيث المعسكرات المتطاحنة

الوضع االقتصادي، الدين، األصول العرقية : المعسكرين التي ترتبط بأربعة مقومات تبلور هوية كل منهما
والحظ أن معسكر اليسار يضم في داخله األغنياء واألشكناز والعلمانيين ودعاة . والرؤية السياسية على التوالي

 . وبات في معسكر اليمين الفقراء والمتدينون والشرقيون وذوو الرأي السياسي اليميني. بالتسوية مع العر
ورغم أن من الصعب العثور على نمط تحليل كهذا في صفوف الحريديم فإن حقيقة توسع هذه الطائفة واقتراب 

ز أن يساريا إسرائيليا لن ومن الجائ. الصهيونية الدينية منها جعلها تغدو أكثر واقعية في الرؤية وأقل إيمانية
بل إن هذا ما يستند إليه كتاب يساريون ليضيفوا إليه الموقف من . يعارض بشدة هذه الرؤية ويتناقض معها

 . القانون ومن أعراف الديمقراطية لتوضيح وجود شعبين ال معسكرين في إسرائيل
. عة األخالقية بين شعبي إسرائيلويشير المفكر اليساري زئيف شترنهل في مقالة له في هآرتس إلى القطي

فهي ستفعل كل ما في وسعها من أجل وضع حد لما : ويكتب أن الصهيونية الدينية تهدد اآلن بفتح جبهة جديدة
 . يوصف في اليمين االستيطاني بسيطرة النخبة الليبرالية على السلطة العامة

الدين والدولة والمواطنة وقداسة األرض وهنا يستعيد كل مراقب موقف المعسكرين السالفين من كل قضايا 
ويبدو أن االستقطاب داخل إسرائيل . وموقع المحكمة العليا والقانون الوضعي مقابل المحكمة الدينية والشريعة

وهذا ما يجعل . بلغ حد تجمع األطراف المتعارضة تجاه كل هذه القضايا دفعة واحدة في معسكرين متقابلين
 . ياسي بل حدثاً مفصلياً سياسياً واجتماعياً وفكرياً وأيديولوجياً بامتيازخطة الفصل ال مجرد حدث س

. ويكتب بن درور يميني في معاريف أنه في إسرائيل يتبلور شعبان، مختلف أحدهما عن اآلخر بشكل واضح
وهذه ليست صيرورة بدأت اليوم، ألن أحدا لم يعلن في السابق عن فصل بين قسمي الشعب، فإنه لم تقم 

كما أن الحكومة لم تمر بأي أزمة ائتالفية، وقادة السياسة لم يهددوا بالعصيان المدني، . ظاهرات في الماضيت
 . ولم يدع الحاخامات إلى التجمع لمنع الفصل، ولم تقف الجماهير في المفترقات للتوحد مع إخوتهم المنفصلين
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 الذي بات مخلدا في أماكن محددة في إسرائيل ويربط بن درور الفصل السياسي بالفصل الزاحف المتمثل بالفقر
ويقول إنه على بعد خمس دقائق من تل أبيب هناك . صارت نسبة العيش في فقر فيها تبلغ ثمانين في المئة

فالفوارق االجتماعية تتعاظم، األمر الذي يجعل من أسطورة األمة ونبوءة . أحياء تبدو كأنها مخيمات الجئين
 . إسرائيلالثورة في نظره مأساة 

وثمة خبراء . فلم تكن إسرائيل أبدا على هذه الدرجة من التناقض الداخلي الحاد سياسيا وفكريا واقتصاديا
اجتماعيون يعتقدون أن دراسة الصيرورات التي خلقت الوضع القائم في إسرائيل ركزت حتى اآلن على 

ولكن هذه الدراسات، ألسباب . الحزبيةالمواقف السياسية واألمنية وربما أيضا على أالعيب مراكز القوى 
وعندما خرج هذا . مختلفة، تجاهلت الوحش االستيطاني والديني الذي كان ينمو داخل المجتمع اإلسرائيلي

الوحش بسبب خطة الفصل إلى العلن صار الكل يتحدث عنه ولكن أيضا بعيدا عن الحديث عن أن األصل 
 . يكمن في عدم الفصل بين الدين والدولة

يبدو أن هذه المشكلة البنيوية في إسرائيل أعمق منها في أي مكان آخر بسبب اإلسقاط الخاص الذي فرضته و
فانعدام الفصل تاريخيا بين الهوية العرقية . الصهيونية على العالقة بين الدين والقومية وبين الدين والدولة
ا الهيجان القائم اآلن داخل المجتمع اليهودي واإليمان الديني في ذهن الكثير من اليهود في إسرائيل أسس لهذ

 . وحتى في الموقف من التسوية
ويكتب غابي شيفر في هآرتس حول هذه النقطة معددا الجذور العميقة لهذه الظاهرة وأثرها على فكرة السيطرة 

تبر وهو يع. ويرى أن ذلك خلق وضعا باتت تقوم عليه وتسقط الحكومات في إسرائيل. على األرض والقدس
أنه إذا كانت المشكلة األساسية حول هوية إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية بديهية فإن لها أبعاداً عملية 

وواحد منها هو مكانة الحاخامات الحريديم والمتدينين . كثيرة تسهم في تشويه الديموقراطية اإلسرائيلية
ولذلك أثر بعيد . ة، وتأثيرهم على سلوك أنصارهمالقوميين، البعيدين جدا عن األفكار والسلوكيات الديمقراطي

وال حاجة لبذل الجهد من أجل فهم أن المبادرة ودعم السلوك غير . على الكثير من أنماط السلوك المختلفة
القانوني الفاضح للكثير من معارضي الفصل يجد دعما له من الحاخامات الذين يتمتعون بمكانة اقتصادية 

 . الفصل بين الدين والدولةشخصية وعامة جراء عدم 
المركز واألطراف، أو التيار : وإذا كان هناك في الماضي من أشار إلى أن إسرائيل تنقسم إلى قسمين أساسيين

وهذا هو . المركزي واألقليات فإن هناك اليوم من يرى طغيان األطراف على المركز أو تحكم األقليات به
 الوقت كانت هناك درجة من التباين الحاد بين المستوطنات وسكان فطوال. المعنى الحقيقي لالنقسام الحادث

وعبرت هذه التباينات عن نفسها في الماضي بالوقوف ضد التيار . الضواحي، وبين الحريديم واليمين السياسي
ل غير أن الليكود بات القوة المسيطرة على الحياة السياسية اإلسرائيلية بشك. العمالي ومع اليمين الليكودي
 . جوهري منذ أواخر السبعينيات

لكن يبدو أن هناك في اليمين من بات يرى أن شارون يقود المجتمع اإلسرائيلي في الخط ذاته الذي كان يقوده 
ولذلك يرى هؤالء أن خطة الفصل تعبر عن فرصة سانحة لحسم الخالف التاريخي بين المركز . التيار العمالي

 . حضارية حينا آخرواألطراف في حرب ثقافية حينا و
وهذا يظهر لليسار اإلسرائيلي أن المعركة الجارية حول الفصل هي في الحقيقة بين الشعب الطامح إلبقاء 

 . النظام الليبرالي الديمقراطي واآلخر الساعي إلى فرض األبعاد اإليمانية على الواقع والسياسة
12/8/2005السفير   

 
 ؟ ماذا وراء زيارة زكي ومهمته في لبنان

 محمد صالح  
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لم تدم زيارة أي مسؤول فلسطيني من خارج لبنان الى لبنان كما دامت واستمرت زيارة عباس زكي المكلف 
إما ان المهمة التي وصل من اجلها لبنان لم : وهذا يعني اكثر من مسألة. بشؤون الملف الفلسطيني في لبنان

 . دته طبيعتها والمواضيع الشائكة التي جاء من أجلهاتجد طريقها الى النجاح بعد او ان طول امد الزيارة حد
ورجحت مصادر فلسطينية مطلعة ان طول مدة الزيارة الى لبنان فرضته طبيعة الملفات المتعلقة بالمهمة التي 

 والحقوق المدنية والسياسية 1559جاء عباس الى لبنان من اجلها ال سيما السالح الفلسطيني والتوطين والقرار 
نيين واالجراءات االمنية حول المخيمات، اضافة الى ترتيب اوضاع البيت الفلسطيني الداخلي ثم ترتيب للفلسطي

 . البيت الفتحاوي من جديد
 واالجراءات حول المخيمات والتوطين وحقوق 1559وتؤكد المصادر ان شؤون السالح الفلسطيني والقرار 

 بالنسبة للمواضيع الفلسطينية الداخلية فهي قضايا ناقشها أما. العمل والتملك طرحت مع المسؤولين اللبنانيين
 . زكي مع المسؤولين الفلسطينيين في المخيمات

وفي هذا اإلطار تشير المصادر الى ما تردد عن النية بنقل عدد من المقاتلين من مخيم عين الحلوة الى غزة 
ة على كل االحتماالت، الفتا الى وجود حيث لم يكن زكي حاسما في هذه القضية وترك االجوبة بشانها مفتوح

نية لدى السلطة حول هذا الموضوع وهو طموح الرئيس الفلسطيني لكن ال قرار قريبا بهذا الشأن، وقال لمن 
 . كان يسأله حول هذا الموضوع دعونا ال نستبق االحداث

 جعبة زكي يطال البنية القيادية أما بالنسبة لترتيب البيت الفتحاوي فلفتت المصادر إلى انه ال تغيير جذريا في
لفتح في لبنان وإنما اعادة هيكلة القيادة التنظيمية وتفعيلها لمنع التفرد واالستئثار من قبل فرد معين بالقرارات 

اال ان زكي، والكالم للمصادر، لم يدخل في . حول الساحة اللبنانية وذلك حتى يصبح القرار في فتح جماعيا
 طرح تشكيل لجان تتحمل المسؤولية وتنسجم طبيعة مهمتها مع طبيعة المرحلة اي ان وعلم ان زكي. االسماء

الغاية هي تشكيل مرجعية قيادية لحركة فتح في لبنان اضافة الى طرح مواضيع تتعلق بضبط الوضعين المالي 
 . واالداري

ى الفلسطينية في لبنان كما طُرح موضوع تشكيل اطار لمرجعية سياسية موحدة ناطقة باسم كل الفصائل والقو
وان زكي التقى لهذه الغاية قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وهو سوف يلتقي قيادة التحالف الفلسطيني 
بعد ان تسلم منهما ورقة عمل خاصة بهما لتتم مناقشتها والرد عليها وان المرجعية الجديدة هي اطار يجمع 

اطار منظمة التحرير الفلسطينية، وعلم ان زكي وعد بأن يأخذ قرارا فصائل المنظمة بالقوى غير الممثلة في 
 . يتعلق بتشكيل هذه المرجعية

كما ناقش زكي مواضيع تتعلق بعسكريي فتح لترتيب اوضاع الضباط لجهة الرتب والرواتب واالقدمية ونهاية 
 .الخدمة
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  هل الخروج من غزة بداية حل أم تكريس واقع؟
خالد محمد صافي.  د  

من قطاع غزة حسب خطة فك االرتباط كثيراً من اللغط ) وليس االنسحاب(يثير ما يسمى الخروج اإلسرائيلي 
حيث برز خالل ذلك تساؤالت عديدة حول مستقبل إدارة قطاع غزة، والشئ األهم حول . في الشارع الفلسطيني

هل يشكل خروج الجيش والمستوطنين اإلسرائيليين و. مستقبل القضية الفلسطينية والمشروع التحرري الوطني
وهنا ال بد من . إنهاء لالحتالل اإلسرائيلي كما تدعي بنود خطة فك االرتباط أم تكريس واقع الرؤية اإلسرائيلية

 :التأكيد على عدة نقاط حول ذلك
 لم يتوج ذلك بتحقيق إن الخروج االحتاللي المادي من قطاع غزة ال يعني االنسحاب اإلسرائيلي الكامل ما-

. السيادة الفلسطينية الكاملة عليه جواً وبحراً وبراً، وهذا ال يبدو واضحاً في ظل التصريحات اإلسرائيلية
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وتبقى الخشية من تحول قطاع . وبالتالي فإن ما يتم ليس سوى إعادة انتشار إسرائيلي جديد خارج حدود القطاع
حيث أن . ت كافية بخصوص حرية الحركة من وإلى قطاع غزةغزة إلى سجن كبير في ظل عدم توفر ضمانا

الوعود األمريكية ال يمكن التعويل عليها بعد أن أثبتت عدم مصداقيتها في أكثر من محك خالل السنوات 
 .السابقة من عمر عملية السالم

اريخية سابقة، إن الخروج االحتاللي المادي من قطاع غزة هو نتاج خطة جهنمية شارونية تنطلق من جذور ت-
وتهدف إلى تكريس الرؤية اإلسرائيلية لمستقبل مفاوضات الحل النهائي أي تحديد حدود الكيان الفلسطيني 
. المستقبلي وفق المخطط اإلسرائيلي، ودفع الطرف الفلسطيني األضعف بالطبع إلى القبول بسياسة األمر الواقع

 المحلية واإلقليمية والدولية لتكريس االحتالل وهي بذلك تعد تراكم إنجازي لشارون مستغالً الظروف
. اإلسرائيلي لمساحات شاسعة من الضفة الغربية تمهيداً إللحاقها وضمها إلى إسرائيل بتواطئ دولي وأمريكي

حيث نجح شارون في االلتفاف على خارطة الطريق وما تتضمنه من استحقاقات فلسطينية ال ترغب بها 
  وبذلك يمكن القول. إسرائيل

إن شارون قد حقق ما كان يطمح إليه وهو التهرب من حل الصراع إلى إدارته ضمن معالجة مرحلية طويلة 
وحصد تفهم وترحيب دولي للتضحيات التي أقدم عليها من خالل الخروج المؤلم . األجل للقضية الفلسطينية

سرائيل وتوجيهها للجانب حسب الرؤية الشارونية من قطاع غزة وما سيجلبه ذلك من تخفيف الضغوط على إ
ومن المتوقع هنا أن يعمل . الفلسطيني الذي يجب أن يثبت قدرته على فرض األمن والنظام في قطاع غزة

شارون جاهداً بعد الخروج من غزة على االستمرار في تحميل السلطة الفلسطينية الضعف والفشل في معالجة 
السلطة في متاهات جديدة ستسمح لشارون بالتهرب من االستحقاقات األمنية اإلسرائيلية وبالتالي يدخل 

االستحقاقات المستقبلية لسنوات عدة يستطيع خاللها خلق وقائع سكانية وعمرانية في الضفة الغربية وشرقي 
 .القدس يستحيل معها إقامة كيان فلسطيني متواصل جغرافياً حسب التصور الفلسطيني

م في 1948تبعتها ونجحت في تطبيقها دولة إسرائيل منذ عام إن سياسة فرض األمر الواقع هي سياسة ا-
فقد نجحت إسرائيل في فرض قيامها ونشأتها كأمر . ضوء واقع عربي وفلسطيني واهن ومتراجع باستمرار

واقع تم االعتراف بشرعيته دولياً ثم تدريجياً من قبل عدد من األنظمة الرسمية العربية عبر اتفاقيات سلمية 
واآلن تحاول . م13/9/1993 مروراً بالطبع باالعتراف الرسمي الفلسطيني في اتفاق أوسلو في )استسالمية(

إسرائيل من خالل حكومة شارون الحصول على اعتراف دولي بالوضع االستيطاني اإلسرائيلي في الضفة 
 .م16/4/2004وقد بدأ ذلك يتمثل بالفعل في وعد بوش بتاريخ . الغربية والقدس الشرقية

رغم من أن الخروج االحتاللي من غزة يتم وفق الرؤية اإلسرائيلية فإنه يعد بصورة أو بأخرى إنجازاً بال-
حيث ال يمكن هنا إنكار دور المقاومة خالل انتفاضة األقصى في . فلسطينياً يجب أال ينسب لطرف دون آخر

التراجع في المشروع الصهيوني، ولذلك فإن الخروج من غزة يعد بداية . رفع ثمن بقاء االحتالل اإلسرائيلي
ومع ذلك . حيث كان شارون نفسه يعتبر في فترة من الفترات إن الدفاع عن نتساريم مثل الدفاع عن تل أبيب

فيجب على الطرف الفلسطيني عدم المبالغة في التعاطي مع ذلك، واالبتعاد عن إبراز ذلك وكأنه نصراً مؤزراً 
فإن السؤال المطروح هنا هل الخروج االحتاللي من غزة يعادل . ةعلى غرار أوهام االنتصارات العربي

التضحيات التي قدمها شعبنا على مدار قرن من الزمان، بل هل يناسب حتى تضحيات شعبنا في انتفاضة 
وكيف يمكن االحتفال وسط حقيقة مرة تقول إن ما يستعد لالحتفال بشأنه ال يتعدى مساحة . األقصى لوحدها

إن ما تسعى السلطة للقيام به . ة الوطن األم، وأن هذه المساحة تفتقر بعد إلى السيادة الكاملةمن مساح% 1.3
وهذه . من احتفاالت هو محاولة لتغطية عجزها عن حصد ثمار المقاومة الفلسطينية خالل العقود الماضية

 ثمار الخروج لنفسها، االحتفاالت في حقيقتها هي محاولة لتفويت الفرصة على حركة حماس التي تحاول قطف
إذ تحاول حركة حماس هنا التماهي مع تجربة حزب اهللا . وتصويره بأنه جاء تحت وقع مقاومتها وتضحياتها

 .في إجبار إسرائيل على الخروج من جنوب لبنان بالرغم من التباينات الواضحة بين التجربتين
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فقد رفضت السلطة . وص خطة فك االرتباطإن السلطة الفلسطينية قد أبرزت عجزاً سياسياً واضحاً بخص -
ثم . م19/4/2004الخطة عند انطالقها وهذا ما نص عليه بيان القيادة الفلسطينية الذي نشرته وكالة وفا في 

بدأت السلطة تتعاطى تدريجياً وبشكل ضبابي مع الخطة ضمن التنسيق المشترك مع مصر، ووقعت تحت تأثير 
تسويقها للخطة اإلسرائيلية على أنها تشكل جزءاً من خارطة الطريق دون أن ضغوط اللجنة الرباعية ومحاولة 

وفي النهاية اندمجت السلطة في عملية تنسيقية مع الجانب . تقدم الرباعية إي ضمانات كافية بخصوص ذلك
ه وكل ذلك يبرز بشكل جلي تراجع الموقف الرسمي الفلسطيني وافتقار. اإلسرائيلي حول تحقيق انسحاب نظيف

إلى الحد األدنى من المسؤولية اتجاه التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وتدحرج الطرف الفلسطيني 
فبالرغم من كون خطة فك االرتباط خطة إسرائيلية أحادية الجانب إال أن . تدريجياً في فلك الرؤية الشارونية

 . وبعد الخروج من غزةشارون جر السلطة الفلسطينية إلى تحمل تبعات ذلك أمنياً خالل
إن ما تناولناه في النقطة السابقة ال يعفي السلطة الفلسطينية من تحمل مسؤوليتها التاريخية، وضرورة ارتقاء  -

، وأن تمسك زمام المبادرة ولو إذ يجب عليها أال تبقى أسيرة الرؤية الشارونية. أدائها إلى مستوى التحدي القائم
سيق مع الفصائل الوطنية واإلسالمية على إعداد مشروع وطني لمواجه األخطار لمرة واحدة، وأن تقوم بالتن

وهذا يتطلب نقل المعركة إلى الضفة . المستقبلية التي تحيق بالقضية الفلسطينية حتى ال تصبح غزة أوالً وأخيراً
ولذلك .  الشارونيالغربية وشرق القدس اللذين يجب أن يكونا الساحة الحقيقة مستقبالً من أجل إفشال المخطط

يجب إبقاء مقر الحكومة والرئاسة في الضفة الغربية وعدم نقل نشاطها إلى غزة حتى أثناء عملية الخروج 
وفي الوقت نفسه يجب أن تعيد السلطة تقييم أدائها في السنوات السابقة ومعالجة جوانب الخلل التي . االحتاللي

وأن . فقدتها ثقة الكثير من قطاعات الشعب الفلسطينيبرزت بشكل جلي وواضح للقاصي والداني والتي أ
وأن . تحاول اإلثبات من جديد إن معركة البناء ال تقل عن معركة التحرير وأنها سلطة الشعب وليس لجزءٍ منه

 . تِع جيداً النتائج المترتبة على هذا الخروج سياسياً واقتصادياً وقانونياً
12/8/2005الحقائق   
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