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***  

  كنت أفضل أن أرقص مع شريٍك احتفاالً باالنسحاب: عريقات
 ألنها لم تنسق    االسرائيليةوجه صائب عريقات، تهديداً مبطّناً لفصائل المقاومة، وعتباً على الحكومة           : بيت لحم 

اتصلت معهم وقلت لهم أرجوكم لننـسق معـاً،         : االسرائيليلقاٍء مع التلفزيون    وقال في    .انسحابها مع السلطة  
، يتصلون بلندن، وكذلك    همرغم ذلك، فإنّ  : وأضاف .ولكنهم رفضوا قائلين إنهم ينسقون ذلك مع بعضهم البعض        

: ايفض م .يكنت أفضل أن أرقص مع شريك إسرائيل      : قالو  . بواشنطن شاكين بأن الفلسطينيين ال ينسقون معهم      
إذا كان الرقص سيساعد في عملية السالم، سأرقص، ولم ال؟، وأشار إلى أن السلطة استعدت إلقامة احتفـاالت                  

علينـا  : وأكّد أن السلطة ستتّخذ إجراءات حازمة ضد كّل من سيخرق القانون، وقال            .كبيرة بمناسبة االنسحاب  
وحـول منـع إطـالق صـواريخ علـى           . وسالح واحد  أن نواجه لحظة الحقيقة، وستكون هناك سلطة واحدة       

، أنـا ال أريـد أن       %100ال أستطيع أن أضمن ذلك بنسبة       : ، قال 48 داخل   االسرائيليةالمستوطنات واألهداف   
  .أكون كاذباً، سنبذل كّل جهدنا لمنع ذلك، ولكن النتائج لن تكون كما نريد بالضبط
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  اليوم غزة وغداً القدس : عباس
اعلن محمود عباس أمام آالف الفلسطينيين ان االنسحاب من غزة هو بداية مسيرة الحرية من                : اف ب  -غزة    

وأضاف في خطاب القاه خالل لقاء شعبي اقيم تحت عنوان          . أجل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس      
. وقال اليوم تنطلق مسيرة الديمقراطيـة      .وم غزة وغداً القدس    الي ,مهرجان النصر والحرية في مرفأ الصيادين     

لذلك فإن شعبنا يحرص كل الحرص على ان يتـيح الفرصـة لهـذا              . نريد ان يذهب عنا  االحتالل الى األبد       
   .االنسحاب وهذا االحتالل لكي ينتهي

  13/8/2005الرأي االردنية 
  

  اب  بعد االنسحةمسؤوليالستعداد لتولى الالسلطة أتمت ا
قال غسان الخطيب إن السلطة أتمت كافة استعداداتها لتـولى مـسؤولياتها بعـد االنـسحاب                :  غزة –رام اهللا   

 والقانونيـة   يـة واضاف ان السلطة أكملت استعداداتها على مـستوى القـضايا المدنيـة والخدمات            . االسرائيلي
صلت مع االطراف السياسية واالسـالمية      واشار الى أن السلطة تو    . والتشريعية اضافة الى االستعدادات االمنية    

المختلفة الى التفاهمات التي سوف تضمن أقصى درجات النجاح للشعب الفلسطيني في التعبير عـن مـشاعره                 
ولتحقيق أكبر استفادة تنموية وسياسية لمثل هذا الحدث، لكنه أعرب عن القلق جراء امعان اسرائيل في تكريس                 

أكد مدير عام المعابر    ,  من ناحية أخرى   .القدس ومحيطها وبيت لحم والخليل    االحتالل في الضفة وخاصة مدينة      
لن : وقال. والحدود في السلطة أن معبر رفح الحدودي سيبقى مفتوحا أمام القادمين والمغادرين أثناء االنسحاب             

اور مع مـصر  يكون هناك أي اغالق للمعابر التجارية التي يستخدمها المسافرون، مشيرا الى ان التنسيق والتش             
  .واألردن يتم على مدار اليوم لتسهيل اجراءات المرور

  13/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  عريقات يطلع وفدا اميركيا على آخر المستجدات 
وقدم شرحا مفصال عن آخر المـستجدات        . بحضور القنصل االميركي العام    ا أميركيا وفد التقى عريقات : اريحا

ط مؤكدا حرص السلطة على ان يكون اليوم التالي يوما للـسالم مـن خـالل                الحاصلة على صعيد فك االرتبا    
وتساءل كيف يمكن النهوض اقتصاديا بغزة اذا        .استئناف مفاوضات الوضع النهائي كما نصت خارطة الطريق       

كما قـدم خـرائط      . مقيدة باعتبارات ومسميات امن اسرائيل؟     المعابرلم يسمح بتشغيل المطار وبقيت ترتيبات       
عني تقويض رؤية بوش    تن استمرار هذه السياسات     من أ ائق عن جدار التوسع والضم والمستوطنات محذرا        ووث

  .القامة دولتين وتدمير احتماالت اطالق عملية سالم ذات مغزى
  13/8/2005الحياة الجديدة 

  
  داخلية السلطة ترفض قرار القدومي تجميد عناصر الوقائي

لقدومي بتجميد عضوية المسؤولين والعاملين في األمـن الوقـائي بغـزة،         رفضت وزارة الداخلية قرار ا    : غزة
 .مؤكدة أن األجهزة السيادية والعاملين فيها تكتسب شرعيتها من شرعية السلطة وتحتكم فقط لقوانينها وأنظمتها              

مؤسسة نرى في التصريحات التي وردت مؤخراً أمراً باطالً، ويمس بمكونات ال          : وقالت الداخلية في بيان أمس    
الرسمية الفلسطينية، لذلك ندعو الجميع إلى تحري الدقة والمسؤولية عند اإلشارة إلـى األجهـزة الـسيادية أو                  

  .العاملين فيها
  13/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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 رواتب الموظفين في السلطة تستهلك كافة االيرادات

خزينة السلطة تخصص للرواتب واألجور التي كانت ان كل اإليرادات التي تدخل الي  : رام اهللا ـ وليد عوض 
 ىاشار وزير المالية إل   كما  %. 95من الموازنة أما اآلن فارتفعت النسبة الي        % 55 نحو   1999تشكل في العام    

وكشف فياض عن    . بمعدالت عالية واستمرار فاتورة الرواتب في االرتفاع       1999استمرار التوظيف منذ العام     
 ليس في اإليـرادات التـي       ,ن الخلل أواوضح   عبة خالل النصف األول من العام الحالي،      األوضاع المالية الص  

معقدة سياسياً واقتصادياً مـع انخفـاض       الستثنائية  اإلظروف  الفي  وانما   2004 و 2003تضاعفت في العامين    
ين يفـضلون   التحويالت من الدول المانحة الي نصف ما التزمت به خالل العامين الماضيين علماً بأن المـانح               

 .  النفقات التطويرية وليس النفقات الجاريةىدائماً توجيه مساعداتهم إل
  13/8/2005القدس العربي

 
  حماس تشدد على التمسك بسالحها وترفض تفكيك كتائب القسام  

 نظمت عرضاً عسكرياً ضخماً  أن حركة حماس: طاهر النونو- غزة 13/8/2005الخليج اإلماراتية  نشرت
 500ونفذ اكثر من . هيا شمال قطاع غزة تميز بحسن التنظيم وشارك فيه عدد كبير من المسلحينفي بيت ال

مستجد في الكتائب عروضاً عسكرية تنم عن قدرة واسعة على استخدام االسلحة بمختلف انواعها وتنفيذ 
تلون اقتحاماً ونظمت الحركة عرضاً آخر في مدينة غزة نفذ خاللها المقا. عمليات اقتحام في ظروف صعبة

   .لمستعمرة
ان عناصر الكتائب لن تنخرط في أجهزة األمن، لكنها ستغير وسائل القتال  13/8/2005 الحياة وأضافت

وأعلنت كتائب القسام أنها لن تلقي السالح، وذلك من أجل مواصلة الضغط على . وستركز عملياتها في الضفة
وقال أحمد الغندور القائد الميداني لكتائب . حتلة االخرىاالحتالل االسرائيلي حتى ينسحب من االراضي الم

ان السالح قضية مقدسة ومن المستحيل علينا أن نتخلى عن أسلحتنا حتى : القسام في شمال قطاع غزة في بيان
وأشار الى أن كتائب القسام سترد على أية . إذا قتلنا جميعا، مؤكدا أن مسألة السالح قضية ليست قابلة للتفاوض

تداءات إسرائيلية، لكنها لن تبادر بأي هجوم أثناء االنسحاب وقال كل فعل سيقابل برد فعل، لن نلزم الصمت اع
  .عن أي فعل يصدر عن إسرائيل

جريمة عندما يأتي كائن من كان ويقول اي :  قالأن محمود الزهار 13/8/2005 الوطن القطرية وذكرت
 هذا السالح الوحيد الذي سيدخل ،اشارة الى مسلحي القسامسالح واحد وهذا هو السالح الوحيد وتابع في 
  .مستوطنة نتساريم وهو ال يشعر اال بالفخر والعزة

 نبيل شعث إن السلطة الوطنية لن تقبل بسلطتين في قطاع غزة في هقالما  13/8/2005 القدس العربيونقلت
أ المشاركة في إدارة سلطة وطنية مرحلة ما بعد االنسحاب اإلسرائيلي المرتقب، مضيفا أنه تم عرض مبد

 . واحدة للقطاع علي الفصائل كافة
وزارة الداخلية واألمن الوطني حذرت بقوة امس من التمادي في أن  13/8/2005 الحياة الجديدة وأوردت

المزايدات الفارغة والسعي الختطاف االنتصار الفلسطيني المقبل ومصادرته لحسابات فئوية، وأكدت الوزارة 
 ستتعامل بحزم في المرحلة المقبلة في إطار سيادة القانون وتعليمات وتوجيهات القيادة السياسية صاحبة انها

  .التفويض والشرعية من جماهير شعبنا وعلى رأسها الرئيس أبو مازن 
  

  حماس تستنكر اعتداء مسلّحين على مستشفى الزكاة 
 باقتحام قسم الطوارئ في مستشفى الزكاة في مينثأدانت حركة حماس، قيام مجموعٍة من المسلّحين المل

طولكرم، حيث أطلقت النار بصورة عشوائية في القسم، ثم انتقلت إلطالق النار في األقسام الداخلية وعلى 
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وطالبت حماس، المؤسسات الوطنية وجميع الفصائل  .بوابة المستشفى وسيارة اإلسعاف التابعة للمستشفى
كما طالبت السلطة . معتبرةً أن هذه الممارسات ال تخدم سوى أعداء شعبناوالقوى باستنكار هذا العمل 

  .مني ومحاسبة الفاعلين، الذين أكّدت أنهم معروفون لدى الجميعالفلسطينية بوضع حد لهذا االنفالت اال
13/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
  الجهاد االسالمي تحتفل باالنسحاب االسرائيلي

 في جباليا امستظاهر آالف الفلسطينيين من اعضاء وانصار الجهاد االسالمي بعد ظهر : بغزة ـ ا ف 
وقال محمد الهندي ان الهدف من التظاهرة البدء باالحتفاالت الفلسطينية بهذا  .لالحتفال باالنسحاب االسرائيلي

نية والفصائل لترسل اشارة واضاف سنتوج احتفاالتنا بمسيرة شعبية ضخمة تشارك فيها السلطة الفلسطي .النصر
وقال الهندي العسكريون ادوا  .واضحة وموحدة للعالم اننا شعب مقاوم وحر ويستحق دولته وتحرير وطنه

 .الذين كان دمهم دوما سببا في ازالة المستوطنات واقتالعها  التحية الي قادتهم الشهداء
13/8/2005القدس العربي  

  
    جهاديين في الضفة10اعتقال
 صرح مصدر عسكري اسرائيلي ان الجيش اعتقل عشرة ناشطين في الجهاد االسالمي في -المحتلةالقدس 

واوضح المصدر ان تسعة من الناشطين اوقفوا في منطقة جنين والعاشر في نابلس شمالي  ‚الضفة الغربية
   .الضفة الغربية

13/8/2005الوطن القطرية   
 

  القدومي يشرح أسباب تجميد الوقائي 
عن أول قراراته التنظيمية الذي اتخذه قبل شهر تقريبا، بموجبه روق القدومي قراراً تنظيمياً تراجع أصدر فا

وفي السياق نفسه، أصدر رئيس حركة فتح  .الكاتب الصحفي عدلي صادق من عضوية الحركةفيه جمد الذي 
تجميد جميع مسؤولي وأعضاء تعميماً ثانياً دعا فيه الى الحفاظ على أمن المواطن وحريته، واستذكر قراره ب

جهاز األمن الوقائي في قطاع غزة، وشرح دوافعه مستنكراً قيام أفراد من هذا الجهاز، بخطف واعتقال سليمان 
جادة الصواب مؤكداً أنه لم يقل  الفرا وترك أبو اللطف الباب مفتوحاً لمنتسبي األمن الوقائي، لكي يعودوا الى

  !ارجون على الشرعية الثورية حسب قوله، بسبب التصرفات التي أشار اليهابأنهم ليسوا أبناء فتح وإنما خ
12/8/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي   

 
  طهارة سالح المقاومةى يجب الحفاظ عل: كتائب المقاومة الوطنية

ة الزيتون  اختتمت كتائب المقاومة الوطنية، دورة عسكرية مكثفة بعروض عسكرية مختلفة في منطق           : ألفت حداد 
شارك فيها بيـوم    نكتائب ان هذه الدورة تأتي في إطار التحضير لالحتفاالت التي س          الوقالت   .جنوب مدينة غزة  

واكدت على حقها بالمقاومة والحفاظ على سالحها ما دام االحتالل متواجداً علـى شـبر واحـد مـن                    .الجالء
جالء قوات االحتالل من غزة، نصراً للمقاومـة        ودعت جميع األجنحة العسكرية إلى اعتبار        .األراضي المحتلة 

ولجماهير شعبنا، يجب الحفاظ عليه من خالل وحدة الصف الوطني وحرمة وقدسية الدم الفلـسطيني وطهـارة                
  .سالح المقاومة

13/8/2005 48عرب   
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  قوات االحتالل تقتحم بلدات في الضفة 
بلدة الشيوخ في الخليل وبلدة عرابة وقرية الرامـة         اقتحمت قوات االحتالل فجر امس       : أمين ابو وردة   -نابلس  

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات من جيش االحتالل شنت          .جنوبي جنين وهاجم مستوطنون بلدتين فلسطينيتين     
واقتحمـت قـوات    . عمليات دهم وتفتيش في منازل الفلسطينيين في عرابة والرامة واعتقلت عشرة مـواطنين            

وهـاجم   .قامـت باعتقـال خمـسة شـبان       كما   وقامت بأعمال تفتيش في المنازل       االحتالل امس بلدة الشيوخ   
مستوطنون امس حافلة فلسطينية في قرية بلعا بالحجارة فيما اقتحمت آليات الجيش القريـة ودمـرت أعمـدة                  

. اقدمت عصابات المستوطنين على تخريب عدد من سيارات المواطنين العرب في منطقـة النقـب               و .الكهرباء
صحاب هذه السيارات بأنه تم إلحاق االضرار الفادحة بسياراتهم في البلدة القديمة في بئر الـسبع وفـي                  وأفاد ا 

  .ساحة مستشفى سوروكا
  13/8/2005الخليج اإلماراتية 

  
  تظاهرتين ضد جدار الفصل 

جرت ظهر   متظاهراً في قرية بلعين خالل المظاهرة التي         12أفادت مصادر إسرائيلية أنه تم إعتقال ما يقارب         
 ناشطي سالم إسـرائيليين     9وبحسب المصادر ذاتها فقد اعتقل      . امس الجمعة ضد بناء جدار الفصل العنصري      

وثالثة أجانب، كما أشارت إلى إعتقال مجندة في الجيش اإلسرائيلي كانت قد شـاركت فـي التظـاهرة بـزي      
لحضور غير العادي لمجنـدة فـي       عسكري جزئي وتم تحويلها إلى الشرطة العسكرية، ولم تتضح بعد خلفية ا           

وفي نبأ الحق جاء أن المجندة تشارك في المظاهرات ضد الجدار للمرة الثالثة، كمـا               ! الجيش بين المتظاهرين  
رئيس هيئة األركان العامة للجيش،     لجاء أن المجندة كان يفترض أن تباشر عملها يوم األحد كسكرتيرة خاصة             

ونقلـت  . وضويين ضد الجدار، يونانان بوالك، قـد اعتقـل أيـضا          كما جاء أن رئيس حركة ف      !دان حالوتس 
 متظاهراً قد تم إعتقالهم، وأن إحـدى المتظـاهرات قـد أصـيبت              26المصادر عن المتظاهرين أن ما يقارب       

وزعمت قوات اإلحتالل أن المتظـاهرين قـاموا بإلقـاء          . بجروح في رأسها وتم نقلها بواسطة الهالل األحمر       
صادر إسرائيلية أيضاً أن ضابطين في جيش اإلحتالل قد أصيبا في مواجهات وقعت اليـوم               وأفادت م . الحجارة

وفي السياق نفسه أفادت مصادر فلـسطينية أن قـوات          . بين قوات اإلحتالل وبين متظاهرين ضد جدار الفصل       
نوا االحتالل أطلقت الرصاص الحي والمطاطي اليوم، تجاه مئات المـواطنين والمتـضامنين األجانـب، كـا               

يتظاهرون في أراضيهم التي اعلنت سلطات االحتالل االستيالء عليها في بلدة عزون شرقي قلقيليـة بالـضفة                 
  .الغربية

  13/8/2005 48عرب 
  

   نابلس ات ومخيماتقتحم بلدياالحتالل 
 اقتحمت قوات االحتالل فجر اليوم بلدة طمون جنوب شرق مدينة طوباس وشنّت حملة دهـم وتفتـيش،                  :جنين
وأفادت مصادر محلية أن ثماني آليات عسكرية صهيونية، اقتحمت البلدة           .قلت خاللها شابين من أبناء البلدة     اعت

: فجراً، وشرعت بعمليات تفتيش ومداهمة، طالت العديد من منازل األهالي، قبل أن تعتقل كـل مـن الـشابين                  
ادر أن جنود االحتالل عمـدوا      وأضافت تلك المص   .سميح سليمان محمود بشارات وماهر محمد فرج الغزاوي       

إلى تحطيم محتويات وأثاث بعض المنازل، وقاموا بمصادرة عدة أجهزة تلفون نقال وصور مـن بيـت أحـد                   
وأفادت مصادر محلية أن قوة صهيونية اقتحمت مخيم عين بيت الماء بعد منتصف الليلة الماضـية،                 .المعتقلين

قيـدتهم وعـصبت   ان  وقامت باقتيادهم إلى جهة مجهولة بعـد  وداهمت عدداً من المنازل واعتقلت ثالثة شبان    
  .أعينهم
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  إن قوة صهيونية أخرى اقتحمت في تلك األثناء المنطقة الشمالية من مخيم بالطة لالجئين : وقالت 
  .الفلسطينيين، وداهمت مكتب تكسي الحبش وحطّمت األثاث والمحتويات

  13/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   رفح شاهدوا تفكيك أبراج المراقبة مواطنو
ذكر شهود عيان في مدينة رفح المصرية على الحدود المصرية ـ االسرائيلية قيام سـلطات االحـتالل     :رفح

االسرائيلية بتفكيك ابراج مراقبة ونقاط حدودية تقع على الشريط الحدودي بـين مـصر وأراضـي الـسلطة                  
وأكد سـكان مدينـة رفـح       .لواقعة جنوبي مدينة رفح الفلسطينية    الفلسطينية، خصوصا في منطقة تل السلطان ا      

ـ     القبس ان مثل تلك االعمال تؤكد عزم االسرائيليين على إتمام عملية االنسحاب             الفلسطينية في اتصال هاتفي ل
  .من قطاع غزة ورفح في المواعيد المحددة

  13/8/2005القبس الكويتية 
  

  اق تشكيل لجنة لحماية الفلسطينيين في العر
شكلت وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية لجنة لحماية الفلسطينيين الموجودين فـي العـراق مـن                 :ادبغد

المضايقات واالعتقاالت التي تعرضوا لها بعد احتالل العراق، وقـال مـصدر مـسؤول إن الـوزارة زودت                  
 وزارة الداخلية وذلك لعدم تعرضهم      الفلسطينيين الموجودين في العراق ببطاقات غير قابلة للتزوير بالتنسيق مع         

لمضايقات من قبل األجهزة األمنية أو من بعض الميليشيات المسلحة، واضاف المصدر ان سهيلة عبد جعفـر                 
وزيرة المهاجرين والمهجرين أكدت ضرورة وضع حل سريع لمعالجة المشكالت التي يواجهها الفلـسطينيون              

الوزارة اطلعت وزارة البلديات على هذه المشكلة من أجل توفير          في العراق وخصوصاً مشكلة السكن، وقال إن        
  .السكن المناسب لهم

  13/8/2005الخليج اإلماراتية 
 

  الحركة اإلسالمية تقيم حرسا دائما لحماية األقصى
أقامت الحركة االسالمية في اسرائيل، حرسا وطنيا من شبانها والشبان العرب المسلمين سكان القدس              : تل أبيب 
وقـال رئـيس    . قية المحتلة، لحماية المسجد األقصى المبارك من اعتداءات المتطرفين اليهود المتوقعـة           الشر

 24الحركة، الشيخ رائد صالح، ان هذا الحرس سيعمل على حراسة الحرم القدسي الشريف ليل نهـار، لمـدة                
لقد هـددوا بـأن     : وأضاف. ساعة، خوفا من نجاح ناشطي اليمين المتطرف في تنفيذ تهديداتهم باالعتداء عليه           

يمسوا الحرم الشريف حتى يتمكنوا من الهاء الشرطة واشغالها عن تطبيق خطة الفـصل وافـشال االنـسحاب               
. فهذه العناصر ال توفر أية وسيلة لتنفيذ مآربهـا        . ونحن نأخذ هذا التهديد بمنتهى الجدية     . واخالء المستوطنات 

، تبددت أوهامه اثر االعتداء االرهابي على مدينة شفاعمرو في          ومن كان يحسب التهديد مجرد كالم في الهواء       
وقال صالح انه ورفاقه في الحركة االسالمية ال يكتفون بحراسة الشرطة االسـرائيلية فـي               . األسبوع الماضي 

  . المنطقة، وال يثقون بوجود نيات جدية لدى هذه الشرطة لحماية األقصى
  05 - 8 – 13الشرق االوسط 

  
   يدعو إلى التعبئة لحماية المسجد األقصى مفتي القدس
دعا عكرمة صبري أمس المسلمين إلى التجمع يوم األحد في باحة األقصى لحمايته من : ب.ف.القدس ــ أ

إن اليهود المتطرفين يهددون : وقال الشيخ صبري في خطبة الجمعة. المتطرفين اليهود الذين يهددون باقتحامه
اجب كل مسلم التوجه إلى االقصى ألنه مهدد باألخطار وان حمايته واجب علينا باالعتداء على األقصى فمن و
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وبعد ذلك ردد . وطالب العالمين العربي واإلسالمي بالتحرك إلنقاذ القدس ومسجدها قبل فوات األوان. جميعا
  .آالف المصلين نقسم باهللا العظيم أن نحمي األقصى من أي اعتداء عليه

  13/8/2005اخبار الخليج البحرينية
  

  يطالب بحالة استنفار دائمة التميمي 
 أكد الشيخ تيسير رجب التميمي، اليوم أن المسجد األقصى  يتعرض لمخاطر حقيقية وتهديـدات                - وفا   -غزة  

وقال إن المواعيد التي تعلنها الجماعـات اليهوديـة المتطرفـة            .جدية من قبل سلطات االحتالل والمستوطنين     
وسيلة لرصد ردود الفعل العربية واإلسالمية، حتى إذا اطمأنت إلى فتور الهمم اغتنمـت              القتحام األقصى تمثل    

على جدية هذه التهديدات باعتداءات الجماعات الدينية المتطرفـة عليـه            ودلل .الفرصة المواتية لتنفيذ جريمتها   
القدسي لم تتوقف منذ أمد     بدعم من سلطات االحتالل، مضيفاً أن المخططات والمكائد االسرائيلية للمس بالحرم            

وحذر من أن المساس بالمسجد األقـصى        بعيد، ما يوجب على األمة بكاملها القيام بمسؤولياتها في الدفاع عنه          
  .واالعتداء عليه سيؤدي إلى كارثة ومضاعفات ال يعلم نتائجها إال اهللا

  13/8/2005 الحياة الجديدة
  

   الحرم االبراهيمي تدابير الحصار واالغالق تخفض عدد المصلين في
اصيب مواطنان في الخليل، امس، جراء عمليات تنكيل جديدة قام بها جنود االحتالل في اطار عمليات                : الخليل

 فـي احتجاز واسعة شملت عشرات المواطنين في مواقع مختلفة بالبلدة القديمة ومحيطها، فيما اشارت مصادر               
مواطنين تمكنوا من تأدية صالة الجمعة في الحـرم االبراهيمـي،           االوقاف االسالمية، الى ان عدداً قليالً من ال       

واوضحت مـصادر مـن    .بسبب تدابير الحصار واالغالق المشددة التي فرضت في جميع الطرق المؤدية اليه           
ـ    االيام امس، ان اغالق العديد من الطرق المؤدية الى البلدة القديمة وفيهـا خـالل                سدنة الحرم االبراهيمي ل

 الماضيين، اضافة الى عمليات االحتجاز التي طالت العشرات من المواطنين قبل صـالة الجمعـة                االسبوعين
وبعدها، حالت دون تمكن اعداد كبيرة من المواطنين من تأدية الصالة داخل الحـرم، مـشيرة الـى ان عـدد                     

حـصار   شخص، وهو يقل عن نصف عدد المصلين ايام الجمع قبـل اجـراءات ال              1300المصلين لم يتجاوز    
  .واالغالق االخيرة

  13/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  خطباء المساجد يدعون إلى رص الصفوف : غزة
حض خطباء الجمعة في مساجد قطاع غزة، أمس، الجماهير على رص الصفوف، والظهـور بمظهـر                : غزة

ن علـى ضـرورة     حضاري أثناء احتفالهم باالنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، خالل األيام المقبلة، مـشددي            
واعتبروا  .التزام الجميع بالقرارات والتعليمات الصادرة من المؤسسات والجهات الرسمية حفاظاً على سالمتهم           

أن االنسحاب من قطاع غزة جاء ثمرة مقاومة وتضحيات الشعب الفلسطيني، مطالبين كـل القـوى الوطنيـة                  
  .واإلسالمية بتوحيد احتفاالتها ضماناً لوحدة الصف الوطني

  13/8/2005األيام الفلسطينية 
 

 الفلسطينيون يخشون جرائم المستوطنين مع اقتراب االنسحاب 
قال محافظ جنين، قدورة موسي، ان الجانب الفلسطيني لم يبلغ بشكل رسمي بأي تفاصيل : ب. طولكرم ـ ق

 شمال الضفة عن االنسحاب اإلسرائيلي المزمع من أربع مستوطنات إسرائيلية، تقع قرب مدينة جنين في
وأضاف موسي في تصريح خاص لوكالة قدس برس أن الجانب اإلسرائيلي لم يحدد أيضا تواريخ  .الغربية
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مسبقة لالنسحاب من هذه المستوطنات، ولم يقدم بعد إجابات نهائية بشأن العديد من التساؤالت، التي طرحها 
توطنات، التي سيجلو عنها المستوطنون، الجانب الفلسطيني، والمتعلقة باالنسحاب من جنين، ومصير المس

والصعوبات التي ستواجه المواطنين الفلسطينيين، خالل عملية اإلخالء، وخصوصا أولئك الذين يقطنون قرب 
 ستستمر عملية إخالء المستوطنات، ومتي سيتم تسليم هذه ى متىالمستوطنات المرتقب إخالؤها، وإل

 ى أنه تم تشكيل لجان للمساندة والحماية األهلية، وأخرى إلىسوأشار مو .المستوطنات للجانب الفلسطيني
وحذر من مخاطر االنجرار . ة جنين، خالل عملية االنسحابظإعالمية، للمساهمة في ترتيب األوضاع في محاف

وراء المزاعم اإلسرائيلية بشأن تفكيك وإخالء معسكرات الزبابدة ، و سانور ، و دوثان ، القريبة من بلدة 
، وتسليمها للسلطة الفلسطينية، في إطار عملية إخالء المستوطنات األربعة المقامة علي أراضي عرابة

 عن خشيته من أن يقوم مستوطنون إرهابيون، بتنفيذ عمليات إرهابية ضد المواطنين ىوأعرب موس .المحافظة
 . غرار ما حدث في بلدة شفا عمروىالفلسطينيين، عل

  13/8/2005القدس العربي
  

  تخضع ألول مرة بالكامل للسيادة الفلسطينيةغزة 
يستعد أهالي قطاع غزة على وجه الخصوص، والفلسطينيون بشكل عام، لالحتفال بجالء :  علي الصالح: غزة

االحتالل اإلسرائيلي التام، بجنوده ومستوطنيه عن أراضيهم، الذي يفترض أن يبدأ رسميا بعد غد، ويستمر 
وبذلك يخضع .  عاما38 الى أهالي القطاع حريتهم التي سلبها االحتالل الكثر من حتى قرابة األسبوعين، لتعود

  . القطاع، الول مرة، للسيادة الفلسطينية الكاملة
  13/8/2005الشرق االوسط 

  
 منذ اندالع انتفاضة األقصى  تقرير بعدد الشهداء

لذين سقطوا شهداء، منذ اندالع يستدل من تقرير فلسطيني رسمي أن عدد الفلسطينيين ا: ب. رام اهللا ـ ق
 وحتي الحادي والثالثين من شهر تموز 2000انتفاضة األقصي، في التاسع والعشرين من شهر أيلول من عام 

 شهيدا لم يتم تسجيلهم، بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية، فيما 82 شهيدا، يضاف إليهم 4097 بلغ 2005من عام 
وبين التقرير أن عدد الشهداء من . جريحا تلقوا عالجا ميدانيا8435، باإلضافة إلي 45247بلغ عدد الجرحي 

أما الشهداء جراء القصف اإلسرائيلي فبلغ عددهم .  شهيدا760 عاما، بلغ 18األطفال، ممن تقل أعمارهم عن 
 طالبا ومعلما 842 شهيدا في صفوف األمن الوطني، و344 شهيدة من اإلناث، و265 شهيدا، وهناك 732

وحسب التقرير فقد بلغ عدد الشهداء خارج إطار القانون، في إشارة . برصاص االحتالل اإلسرائيلياستشهدوا 
 فلسطينيا، كما بلغ عدد الشهداء من المرضي جراء اإلعاقة 338إلي االغتياالت وعمليات التصفية الجسدية، 

قلب والكلي والسرطان،  شهيدا، ما بين طفل وسيدة وشيخ مسن من مرضي ال135علي الحواجز اإلسرائيلية 
 شهيدا من أفراد 36 شهيدا قضوا جراء اعتداءات المستوطنين اليهود علي المواطنين الفلسطينيين، و51و

 شهيدا من أبناء الحركة 220 شهداء من اإلعالميين والصحافيين، و9األطقم الطبية والدفاع المدني، و
 .الرياضية

  13/8/2005القدس العربي 
  

  د تنظم تظاهرة في القدس ضد االحتاللحركة نساء بالسوا
 إمرأة ناشطة من أجل السالم العـالمي ضـد االحـتالل            500 تظاهرت امس أكثر من      - وفا   -القدس المحتلة   

اإلسرائيلي في القدس الغربية، تلبية لدعوة حركة نساء بالسواد بمشاركة مماثلة من أعضاء وأنصار الحركة من                
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ورفعت الناشطات الشعارات المنـددة بـاالحتالل        .ات الناشطات ضد االحتالل   النساء الفلسطينيات واإلسرائيلي  
وممارسات سلطاته ضد الفلسطينيين باللغات العربية واإلنجليزية والعبرية، وهتفوا ضد خطة االنفصال وقـالوا              

وأضـاف أن الـشرطة      .إنها تكريس لالحتالل، ومحاولة لوضع الفلسطينيين في سجن كبيـر وغيتـو مغلـق             
رائيلية أبعدت بالقوة مجموعات من اليمين اليهودي المتطرف خالل محاولتهم التصدي للمـشاركات فـي               اإلس

وتخللت التظاهرة كلمات لعدد من مـسؤوالت   .التظاهرة بالقوة والعربدة بعدما اسمعوهن الشتائم واأللفاظ النابية 
  .ية، اليوم في أحد فنادق مدينة القدسالحركة أعلن فيها افتتاح المؤتمر الدولي لحركة نساء بالسواد العالم

  13/8/2005الحياة الجديدة 
  

 أبو الحمص العام الدراسي سينطلق في موعده المحدد 
نعيم أبو الحمص اليوم، أن وزارته أنهت معظم االستعدادات الفتتاح العام .  أكد د:محمود خلوف، رام اهللا

 .لثي أهداف الخطة الخمسية التي تنتهي في نهاية هذا العامالدراسي الجديد، مشيراً إلى أنه تم إنجاز أكثر من ث
وأضاف أن الوزارة  إن كافة االستعدادات في مراحلها النهائية: أبو الحمص في مقابلة خاصة مع وفا. وقال د

أنهت االستعدادات لفتح المدارس الجديدة التي شيدت هذا العام، وكذلك طرح المنهاج الجديد للصف الحادي 
 -ا يضمن التجديد في هذه المرحلة، وأن العام الدراسي سينطلق في موعده المحدد وهو بداية أيلولعشر، بم

أبو . ، فقد أوضح د2007 إلى عام 2000أما فيما يخص الخطة السبعية الممتدة من عام .سبتمبر هذا العام
ف الحادي عشر، حيث الحمص، أن وزارته على أبواب إنجاز هذه الخطة، وتم التجديد الكامل لمنهاج الص

 ، على الصف الثاني 2007-2006أصبح فلسطينياً في كل المباحث، وهذا التجديد سينطبق في العام الدراسي 
 .عشر  التوجيهي

  12/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

  على تحويل االنسحاب يوماً للشهيد واألسير  توافق
ل يوم االنسحاب اإلسرائيلي يوماً للتحرير، والشهيد، والجـريح،         اتفقت قيادات وفعاليات أمنية وشعبية على جع      

واألسير، وتحويله إلى عرس فلسطيني حضاري، وإفـشال الرهـان علـى وقـوع فوضـى فـي الـشارع                    
جاء ذلك، خالل اللقاء الجماهيري حول االنسحاب، الذي نظمه منتدى الشباب الفلـسطيني، واتحـاد               .الفلسطيني

وأكـد العميـد    .ماعي، بالتعاون مع لجان المساندة والحماية األهلية في مدينة خانيونس         لجان المرأة للعمل االجت   
يوسف قديح على ضرورة التعاون مع التعليمات الصادرة عن األجهزة األمنية، حتى ال يقع ما ال تحمد عقبـاه                   

يلي يـراهن علـى     وأشار قديح إلى أن الجانب اإلسرائ      .من خالل المخلفات التي سيتعمد جيش االحتالل تركها       
أحداث فوضوية واقتتال داخلي في الشارع الفلسطيني أثناء االنسحاب، ولذلك يتوجب علينا تحمل مـسؤولياتنا               

وحث جميع الفصائل والقوى على العمل من أجل المحافظـة           .بالحفاظ على مقدراتنا وااللتزام بالنظام والقانون     
   قعة ععلى هذا اإلنجاز التاريخي واندحار االحتالل عن ر

  13/8/2005البيان 
  

   فلسطيني منذ إعالن التهدئة1600االحتالل اعتقل 
 ما يقـرب    2005 أكد تقرير حقوقي فلسطيني، أن قوات االحتالل اعتقلت منذ بداية شهر تموز              :القدس المحتلة 

ي أصدره   فلسطينيا، في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ عدد المعتقلين في التقرير الشهري، الذ              269عن  
وأشار إلـى أن عـدد       . فقط في قطاع غزة    3 فلسطينياً في الضفة الغربية و     266مركز األسرى لإلعالم، نحو     

 أسيرا من حريق هائل     240معتقال، منوهاً إلى نجاة     1600المعتقلين منذ إعالن حالة التهدئة في شرم الشيخ بلغ          
وقد احتلت مدينة الخليل المرتبة األولـى مـن          .شب في سجن النقب الصحراوي، كاد يودي بحياة العديد منهم         
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 معتقال، في حين بلغ عدد األسرى األطفـال         39حيث عدد المعتقلين، خالل شهر تموز الماضي، إذ بلغ عددهم           
  . معتقال26ً عاما 18دون سن 

  13/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   آالف أسير فلسطيني يعيشون أوضاعا سيئة للغايةتسعة
 في سجون ىيستدل من معطيات جديدة أوردها نادي األسير الفلسطيني أن عدد األسر: ب.  ـ قرام اهللا

وقال  . سجنا ومعسكرا ومركز توقيف25االحتالل بلغ حتي اآلن أكثر من تسعة آالف أسير، في أكثر من 
ت متواصلة، عيسي قراقع، رئيس النادي في بيان تلقت قدس برس نسخة منه، إن سياسة االعتقال والمداهما

ومئات .. يرافقها التنكيل واالعتداءات وأساليب تعذيب تجاوزت الخطوط الحمراء في بشاعتها وال أخالقيتها
الحاالت تعرضت للتحرش الجنسي والتهديد باالغتصاب، وأوضح قراقع أن األسري يتعرضون للموت 

 حالة مصابة بالسرطان 25 حالة مرضية صعبة، وهناك 950البطيء، خاصة المرضي، إذ يوجد أكثر من 
وحذر رئيس نادي األسير الفلسطيني من استشهاد األسير مراد أبو . وأمراض خطيرة تتعرض لإلهمال الصحي

ساكوت المصاب بالسرطان، مشيرا إلي وجود تباطؤ من قبل السلطة في التحرك السريع إلنقاذ حياته واإلفراج 
 .رط توفر المكان والمشفي لعالجه عنه، بعد أن تمت الموافقة علي اإلفراج عنه بش

  13/8/2005القدس العربي
  

   شهراً على أسير من بيت لحم66السجن الحكم ب
 ،أصدرت المحكمة العسكرية في سجن عوفر حكماً بالسجن على شاب من قرية أرطاس ببيت لحـم               : بيت لحم 

  .ي آالف شيكل على الشاب حمزة عيسى أبو صو10 شهراً وبغرامة مالية مقدارها 66
  12/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  تدهور صحة االسير مراد ابو ساكوت 

افادت محامية نادي االسير حنان الخطيب التي زارت عدداً من االسرى المرضى والمصابين فـي مستـشفى                 
سجن الرملة ان وضع االسير مراد ابو ساكوت المصاب بسرطان الرئة غير مطمئن وانه يعاني من انتفاخ في                  

واشارت الخطيب انها ستقوم يـوم االحـد القـادم          . الكبد حسب شهادة ادارة السجن وزمالء االسير بالمستشفى       
بإرسال طلب عاجل الى لجنة االفراجات االسرائيلية الطالق سراح ابو ساكوت وخاصة انه يوجد قرار سـابق                 

ل االسير الجراء عملية زراعـة      من قبل هذه اللجنة باطالق سراحه في حالة وجود متبرع او مستشفى الستقبا            
وانه منذ اكثر من شهرين تبذل جهوداً مع دول مختلفة للحصول على موافقتها باستقبال االسير ولكـن       .. رئة له 

وقالت الخطيـب ان عـدداً مـن االسـرى     . دون اية نتيجة في حين ان حالة االسير ال تتحمل االنتظار طويالً           
ن تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية خالل اعتقـالهم واسـتجوابهم          المرضى ادلى بشهادات مشفوعة بالقسم ع     
  .دون اية رحمة او مراعاة لوضعهم الصحي

12/8/2005مفتاح   
 

  شارون يرفض طلب الصفح من المستوطنين
 في حديث ليديعوت أحرونوت انه لن يطلب الصفح من المـستوطنين فـي               شارون  قال : أسعد تلحمي  ،الناصرة

  . شاطرهم ألمهمي سهها اليهم مساء االثنين لكننالكلمة التي سيوجه
  13/8/2005الحياة 
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  آالف معارض للفصل تسللوا إلى غزة 5
افاد مصدر عسكري اسرائيلي ان حوالى خمسة آالف ناشط يهودي من المعارضين لالنسحاب تسللوا الى 

وأفادت هآرتس  . في ديكاليم هناك حوالى ثالثة آالف من هؤالء الناشطين في مستوطنة ني أنواضاف. القطاع
استنادا الى مسؤول كبير في الشرطة ان القوات االسرائيلية تلقت تعليمات بتطبيق سياسة عدم تسامح إزاء آالف 

 48عرب السفير، ا ف ب، ا ب، رويترز،. (الناشطين المتسللين الى غزة لعرقلة خطة االنسحاب
  13/8/2005السفير 

  
  سيرة إستفزازية  مستوطناً مسلحاً يقومون بم25

  مستوطناً مسلحاًً قاموا ظهر الجمعة بمسيرة من مـستوطنة عينـاف           25أفادت مصادر إسرائيلية أن ما يقارب       
وبحـسب المـصادر ذاتهـا فـإن         .شمال شرق طولكرم، باتجاه المستوطنات المعدة لإلخالء حومش وسانور        

شرطة بـإجراء   الإلحتالل إلى ما يحصل، قامت      وبعد أن انتبه جنود ا    . المستوطنين قد دخلوا القرى الفلسطينية    
 أن باقي المستوطنين قد الذوا بالفرار من رجـال    ،وجاء .تحقيق مع تسعة منهم، ثم ما لبثت أن أطلقت سراحهم         

  .الشرطة التي الحقتهم خشية أن يكونوا في داخل القرى الفلسطينية، إال أنه تم العثور عليهم الحقاً
  12/8/2005 48عرب 

  
  ملون قيام حاخامهم من بين األموات لوقف االنسحاب  يهود يأ

 من الفتيان اليهود في ان يقوم حاخامهم من بين األموات إلنقاذهم من عمليـة               12يأمل  : ف ب   أ ،نيفي ديكاليم 
ويرجو هؤالء حصول معجزة من حاخامهم المتوفى مناحيم شنيرسون الـذي تـزعم              .إخالء مستعمرات عزة  

: نيويورك لإلقامة في نافيه ديكـاليم      قدم من ووقال ديفيد، وهو من أتباع الحركة        .سلحركة لوبافيتش في بروك   
. ان الحاخام لم يكن في حياته شخصا عاديا بل هو رجل يتمتع بقدرات خارقة ونحن نأمل في حصول معجـزة                   

سيعود ليقود اليهود وديفيد مقتنع مثل العديد من رفاقه في الحركة بأن الحاخام المتوفى هو المسيح المنتظر الذي            
   .وعلقت صور للحاخام مرفقة بشعارات معادية لالنسحاب في مواقع عدة من نافيه ديكاليم .الى الجنة

 13/8/2005الوطن القطرية 
  

  نعيش أياماً عصيبة: حالوتس
ـ   : جيش اإلسرائيلي ال ينبغي أن يتدخل في السياسة وعليه البقاء موحداً، وأضاف           القال حالوتس إن     يش اننـا نع

وال ينبغي أن يصبح الجيش مـسرحاً       . أياماً عصيبة، واألعصاب مشدودة لكن بنية جيشنا القوية لن تتأثر بذلك          
 ان قـوات    ،وأضـاف  .للصراعات األيديولوجية التي تحدث انقساماً بين مختلف التيارات واألحزاب السياسية         

ووجه تحذيراً إلـى الفـصائل    .النسحابالجيش والشرطة ستنفذ مهمتها بحزم مع مراعاة الحساسيات عند بدء ا       
 )ب.ف.أ( .الفلسطينية التي ستحاول مهاجمة اإلسرائيليين خالل االنسحاب

  13/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  الدفعة األولى من يهود أمريكا لمواجهة االنسحاب
ـ             :  خدمة قدس برس   ،الناصرة ضمام إلـى   وصلت الدفعة األولى من يهود أمريكا إلى تل أبيب، من أجـل االن

وبحسب التلفزيون العبري فإن هـذه       .الخطوط األمامية في صفوف المستوطنين، المعارضين لخطة االنسحاب       
المجموعة سافرت مباشرة من مطار بن غوريون إلى القدس، حيث غطس بعض أفرادها في ماء يعتقده اليهود                 

نحن نمثّل أغلبية األمريكيين الذين غضبوا      : وقال ليب شايفير   .، قبيل أن يصعدوا إلى الحرم القدسي      ةًمقدسانها  
األمريكيون ال يفهمون ما السر     : وأضاف. بشدة من هذه الخطة، التي ال يمكن اعتبارها سوى جائزة لإلرهابيين          
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في تكبد المشاق في حرب اإلرهاب في العراق، في الوقت الذي تضطر السلطات الـصهيونية فيـه لمكافـأة                   
لقد مضى  : وتابع . إننا جئنا إلى هنا لنعبر عن الرفض األمريكي المطلق لهذا التحرك           ..ن بهذه الخطة  اإلرهابيي

وقت كتابة الرسائل ونقلها للحكومة اإلسرائيلية، وحان الوقت لكي نضع أجسادنا علـى الخطـوط األماميـة،                 
ى هنا لدعمنا، بغض النظر     ونضحي بأنفسنا، ونطلب من كل إخواننا وأخواتنا خارج أرض إسرائيل الحضور إل           

البد من التـضحية    .. عن بطاقات ائتمانهم في بلدانهم، وبغض النظر عن وظائفهم ومستقبلهم ومستقبل عائالتهم           
  .بكل شيء من أجل حماية إسرائيل من النار التي تريد أن تأكلها

   12/8/2005االمان اللبنانية
  

  معارضو شارون في رئاسة ليكود يسعون إلقصائه  
قضت محكمة حزب الليكود بأن يعقد مركز الحزب اجتماعا خالل فترة شهرين للبحـث فـي                 :دس المحتلة الق

 عضو بتقديم موعد االنتخابات الداخلية لرئاسة الحزب، ما يعني عملياً الـسعي إلقـصاء               600طلب اكثر من    
لمقبلة لتحديد موعـد    وكلفت المحكمة رئيس المركز هنجبي ان يجري مشاورات خالل األيام الخمسة ا           . شارون

وقال هنجبي انه سيحاول التوصل الـى        .ايلول المقبل  موعد في سبتمبر  الانعقاد المركز وسط توقعات ان يكون       
  .تسوية داخلية، مقبولة من كل االطراف من دون حاجة الى عقد اجتماع لمركز الحزب

  13/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  بزته أمثال نتن زاده لن أخدم بعد اليوم في جيش يلبس : جندي
حديث خاص بصحيفة فصل المقال، أنه ال يستطيع إنسانياً وضميرياً أن يخدم فـي              في  قال جندي في اإلحتياط،     

 إطالق  توعندما سمع .. لقد كنت قريباً من مكان المجزرة     : وقال.. جيش يلبس بزته أشخاص مثل المجرم زاده      
تل يتوجه من مقدمة الباص إلى آخره من خـالل إطـالق             إلى مكان الباص وشاهدت كيف أن القا       تالنار هرع 

وما أن رآني المجرم حتى صوب بندقيتـه         ..وشاهدت ميشيل مقتوال على كرسي قيادة الحافلة      .. النار العشوائي 
وقال أنه يدرك عواقب رفضه التي قد تكون غرامة مالية أو سجناً             ..إلي فابتعدت لكنني تابعت مراقبة ما يحدث      

وأفاد أنه كان من المفروض أن يمثل في وحدته القتالية الثالثاء الماضي، لكنه لـم يـذهب                 .. خرأو أي عقاب آ   
لقد اتصلوا بي من الوحدة هاتفياً وسألوني عن سبب تغيبي، فأخبرتهم أنني لن أحضر أبـداً،               : وتابع .ولن يذهب 

  .. ن أفعل وليفعلوا ما يشاؤونوكان جوابهم أن طلبوا مني توجيه رسالة أشرح فيها السبب، لكنني لم أفعل ول
  12/8/2005 48عرب 

 
  إسرائيل    تزايد الفجوة بين األغنياء والفقراء في

إسرائيل    إن الفجوة بالدخل بين األكثر ثراء واألكثر فقرا ارتفعت في            لإلحصاء اإلسرائيلي    قال المكتب المركزي  
لدى الفئـة الغنيـة      الدخل الشهري    زيادة صافي،وضح المكتبوأ  .2003 مقارنة بعام   2004 عام     ٪ ٢  ,  ٥ بنسبة  

   . 2004 عام    في   ٪ ٠٢ وارتفع دخل الرجال مقابل النساء بنسبة . ضعف نظيره عند الفئة الفقيرة  ٢١ 
  13/8/2005األيام البحرينية 

  
   حالة وفاة غير طبيعية  18ثالث حاالت انتحار بين 

، منها ثـالث    الماضي حالة وفاة غير طبيعية في اسرائيل خالل األسبوع          18كا   عالجت منظمة ز   :ياسر العقبي 
باإلضافة . وكان من بين الضحايا الذين عالجتهم المنظمة اربعة قضوا نحبهم في حوادث طرق             .حاالت انتحار 

  إلى جريمتي قتل وحالة غرق وسقوط عن ارتفاع، 
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وأربع جثث كانت في مرحلة     ) درات او إبتالع اقراص   جرعة زائدة من المخ   (وثالثة حوادث وفاة غير طبيعية      
  .تحلل

  12/8/2005 48عرب 
  

  جيش انقاذ أم سبب لحرب أهلية؟   : اليهود الروس
 وقد أصبح نفوذ هؤالء اليهود الروس . إسرائيلمن مجموع عدد السكان في   % 17,5يشكل اليهود الروس قرابة     

ويتبع المهاجرون  . م بعامة يتصاعد باستمرار داخل إسرائيل     وتأثيرهم على القرار السياسي بخاصة والرأي العا      
  .األول هو إسرائيل بعلياه وحزب إسرائيل بيتنا: بصورة أساسية حزبين سياسيين

 ففي عام   .ولقد برزت بوضوح قوة اليهود الروس خالل جميع االنتخابات التي أجريت منذ قدومهم إلى إسرائيل              
 1992 وخـالل انتخابـات      .وساهموا في فوز شامير برئاسة الوزراء      . صوت أغلبيتهم لصالح الليكود    1988

 1999 وفي عـام     . صوتوا إلى الليكود وزعيمه نتانياهو     1996 وفي عام    .صوتوا لصالح العمل وزعيمه رابين    
 وحسب دراسة اجراها معهد هالنؤم فإنهم كانوا خالل جميع تلك المعارك            .صوتوا لصالح العمل وزعيمه باراك    

   . الجبهة األكثر تأثيراً في نتائجهااالنتخابية
الوضع الذي دفع المحللين السياسيين للتأكيد على أن هؤالء المهاجرين يعدون القوة القادرة على حسم نتيجة أي                 

 بها لوحظ أخيراً أن هناك تغيراً في االتجاهات         ون ومع تلك القوة التي يتمتع     .معركة انتخابية تجري في إسرائيل    
 باإلضافة لرصـد    .هم، حيث أعلنوا إسالمهم، وانضمامهم إلى جماعات من المقاومة الفلسطينية         الفكرية لعدد من  

 وهـو مـا أصـاب       .. ووصلت تلك الحاالت، إلى قرابة ألفي حالة       .حاالت من التزاوج بينهم وبين الفلسطينيين     
امل التي دفعت هؤالء لتغيير     ودفعتها إلى البحث عن األسباب والعو      .الكثير من الدوائر اإلسرائيلية بالقلق الشديد     

   .افكارهم
أستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب ايتان كسبيت و أستاذة علم االجتماع في جامعة بن جوريـون داليـا                    

األول وضعه كسبيت بعنوان اليهود الروس      :  تنقسم إلى فصلين   .!يوحنا وضعا دراسة بعنوان يهود روس ولكن      
 وحاولت  . والثاني وضعته يوحنا بعنوان تحوالت خطيرة وسط اليهود الروس         .لوالشعور بالغربة داخل إسرائي   

الدراسة مناقشة الظواهر الغريبة التي طرأت ومعرفة الدوافع واألسباب التي أدت لنشأتها ومحاولـة عالجهـا                
 .والتخلص منها

  13/8/2005االتحاد االماراتية 
  

  جيش سري من يهود إيران لضرب طهران   
تتواصل ردود الفعل على الساحة اإلسرائيلية بعد قرار طهران استئناف نشاطها النووي وتشغيل             : مأحمد إبراهي 

وبات من الواضح أن هناك حالة من الرعب الشديد تسيطر على تل أبيب خاصـة               . عدد من مفاعالتها النووية   
الالفت أنه ومنذ قرار    . ئيلمع المزاعم التي ترددها وسائل اإلعالم بأن هذا االستئناف موجه في األساس إلسرا            

هناك رغبة قوية لدى العشرات من اإلسرائيليين بتوجيه ضـربة عـسكرية            ان  إيران باستئناف نشاطها النووي     
من اإلسرائيليين  % 67معهد مماد لقياس استطالعات الرأي في إسرائيل أظهر في استطالع أجراه أن             . لطهران

ي أقرب وقت خاصة وأن إيران ارتبطت بالعديد من األزمات          طالبوا صراحة بتوجيه ضربة عسكرية إليران ف      
إلسرائيل بداية من دعمها للمقاومة اللبنانية باإلضافة إلى التقارير اإلسرائيلية التي توضح أن إيران تعتبر مـن                 

ي المثير أن أكثر من ينادي بهذا المطلب هم اليهود مـن ذو           . أكبر القوى الداعمة لجماعات المقاومة الفلسطينية     
   .األصول اإليرانية
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 وهي الدراسة التـي أشـرف   إيران والضربة المحسومةاالستخبارات اإلسرائيلية وضعت دراسة سرية بعنوان      
على وضعها عدد من كبار الخبراء العسكريين في تل أبيب والذين أكدوا أن ضرب إسرائيل إليـران يعتبـر                   

   .ر قبل نهاية العام الحاليمسألة وقت، موضحين أن هذه الخطوة ستحدث على أقصى تقدي
وتوضـح أن اليهـود     . وأضافت الدراسة أن إسرائيل تتابع وبقلق المشروع النووي اإليراني منذ بدء العمل به            

اإليرانيين الذين يعيشون سواء في إسرائيل أو في أوروبا لن يسمحوا لطهران باستئناف نشاطها النووي خاصة                
 . إسرائيل وتزعزع مكانتهاوأنهم يرون أن هذه الخطوة ستؤثر على 

  13/8/2005االتحاد االماراتية 
  

  إسرائيل تسعى الستيراد الفالشمورة 
أجرت الحكومة اإلسرائيلية مداوالت حول قضية هجرة من تبقى من اليهود األثيوبيين الفالشموره إلى إسرائيل               

لم يطبق هذا القرار تحت ذرائع  لكن 600 إلى 200وكانت إسرائيل قد قررت زيادة عدد المهاجرين شهرياً من          
نتخابات في اثيوبيا وعـدم     ال وأحد أسباب تأجيل تنفيذ القرار كما ذكرت يديعوت احرونوت هو إجراء ا            .مختلفة

 ويثار اآلن   .التوصل التفاق مع الحكومة الجديدة حول ظروف مغادرة آالف من سكان هذه الدولة إلى إسرائيل              
 ألفاً، بينما تقول الوكالة اليهودية      13، إذ تتحدث وزارة الداخلية عن هجرة        جدال حول العدد الحقيقي للمهاجرين    

 تعليمات بفحص عدد الذين يحق لهم الهجرة وذلـك قبـل نهايـة العـام           شارون ووجه   . ألفاً 18بأن العدد يبلغ    
   .الجاري بهدف تمكين الخارجية اإلسرائيلية من التوقيع على اتفاق مع الحكومة األثيوبية
  13/8/2005د االماراتية االتحا

  
  لعبة إعالمية شبعانسحاب من االالكالم عن : إسرائيل

وصف مسؤول كبير في شعبة االستخبارات اإلسرائيلية التلميحات في لبنان عن تطورات سوف تحدث في 
وقال في مقابلة مع موقع يديعوت أحرنوت إن الجيش ال يسارع . شبعا بأنها لعبة إعالمية ألغراض داخلية

أطلقتها رايس حول التي وأشار الضابط إلى أن التصريحات . لتبني تصريحات حول حل قريب لمشكلة شبعا
وأبدى تقديره بأن أسباب إطالق هذه التلميحات قد . شبعا ليست سوى لعبة إعالمية ال تستند إلى أي أساس

 . تكون داخلية لبنانية
  13/8/2005السفير 

  
 سياحة إسرائيلية إلى كردستان 

كرت يديعوت أحرنوت أن وكالة سفر إسرائيلية تعد برنامجاً للسياحة الدينية اليهودية المنظمة إلى قبور ذ
ولهذا الغرض قامت كلية السياحة في جامعة حيفا بتأهيل مجموعة من المرشدين . األولياء في كردستان العراق

بدأ الرحلة من مطار اللد إلى اسطنبول إلى وت. اإلسرائيليين الذين سيرافقون المجموعات السياحية إلى العراق
ديار بكر وبعد ذلك يتم االنتقال بالسيارات حتى الحدود مع كردستان، حيث يعبرون بجواز سفر إسرائيلي 

 . وتقوم السلطات الكردية بمنح اإلسرائيليين تأشيرات دخول مؤقتة
  13/8/2005السفير 

 
  ئيليةمزارعو شمال غرب القدس ضحية المنتوجات اإلسرا

 آب،  12ناشد مزارعو القرى الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة القـدس المحتلـة، يـوم                 :كتب بالل غيث  
المسؤولين في السلطة الوطنية منع إدخال العنب اإلسرائيلي المنتج في المستوطنات إلى األسواق الفلـسطينية،               

د أمين سر اتحاد الفالحين الفلسطينيين في       وأك .الن محصولهم السنوي من هذا الثمر هو مصدر رزقهم الوحيد         
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القدس المحتلة سعيد يقين أن سلطات االحتالل عملت على إغراق السوق الفلسطينية بالعنب، بهـدف ضـرب                 
المزراعين الفلسطينيين في هذه القرى التي يعتمد اقتصادها بشكل كامل على بيع العنب في موسم القطف الذي                 

  .ينتظره المزارعون طوال العام
12/8/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي   

 
  الشعر الفلسطيني آخذ باالنحدار نحو الهامشي والمبتذل 

وجه الشاعر الفلسطيني المتوكل طه انتقادات عنيفة إلى القصيدة الفلسطينية بعـد اتفـاق   : القاهرة ـ سيد رزق 
 عن أنها تحتفي بـذاتها، وترغـب فـي          أوسلو ووصفها بأنها أخذت في الذهاب نحو الهامشي والمبتذل، فضال         

جاءت انتقادات الشاعر الفلسطيني في أطروحة علمية لنيل درجة الدكتوراه من            .التنازل عن دورها الجماهيري   
-1994التغيرات التي طرأت على القصيدة الفلسطينية في العقـد األخيـر          : كلية اآلداب جامعة القاهرة عنوانها    

  . صورة اآلخر نموذجا2004
  13/8/2005ان البي 

  
  فيلم يروي سيرة أبو عمار وثائقياً 

 قدم المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي فيلمه الجديد أخي عرفات، في عرض نظمتـه  :غزة ـ ماهر إبراهيم 
جمعية الهالل األحمر الفلسطيني برعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع نادي السينما في االتحاد الدولي للـصحافة                

   .ع فلسطينالفرانكفونية فر
  13/8/2005البيان  

 
  سالح المخيمات مرتبط بانسحاب إسرائيل منالمزارع: زكي

عباس زكي ان الفلسطينيين يرفضون نزع سالح المخيمات في  ما قاله 13/8/2005 المستقبل اللبنانية نشرت
الفلسطيني لن لبنان قبل انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وزوال تهديدها، مشددا في الوقت نفسه على ان 

وانتقد الشرعية الدولية على تجاهلها  .يذهب الى الحدود اللبنانية ويقاتل من هناك احتراما منه للسيادة اللبنانية
 ليحفظ أمن اسرائيل، مطالبا بتنفيذ جميع 1559لقرارت دولية مهمة، في الوقت الذي تسعى فيه لتنفيذ القرار 

  .اع العربي االسرائيلي وعودة الالجئين الفلسطينيينالقرارات الدولية خصوصا المتعلقة بالصر
 ال أعرف اذا كنت مستلماً للملف اللبناني أم أن زكي قال : فاتن قبيسيعن مراسلتها13/8/2005السفير ونقلت 

زيارته الشيخ عبد االمير  وبعد .ال حتى هذه اللحظة، لسبب انني لم أستطع الدخول الى لبنان إال بعد جهد كبير
 أن أي عدوان سيتعرض له لبنان من أي جهة كانت، سيقاتل الفلسطينيون ،أطلق زكي جملة مواقف أولهاقبالن 

السفير حول مصير سفارة فلسطين في  سوياً مع اللبنانيين، ومن ال يقاتل منهم فهو خائن ورداً على سؤال ل
ع قيد البحث لدى رئيس نحن في سياق تنظيم العالقات وتحديد المرجعيات، والموضو:  لبنان، قال زكي

الوزراء ومن يستدعيه لهذا الغرض من معنيين وقانونيين ودبلوماسيين، وسيرد علينا ما اذا سيكون هناك سفارة 
وزار زكي على رأس وفد فلسطيني البطريرك . في لبنان، ام سيستأنف فتح ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية

اللقاء أشار زكي الى انه وضع البطريرك في أجواء زيارته الى الماروني نصر اهللا صفير في الديمان، واثر 
 .لبنان وإقامة عالقات بالمستويات المطلوبة

زكي نفى ما أشيع عن نقل مقاتلين فلسطينيين من لبنان إلى غزة، مشيراً إلى أن  13/8/2005 البيان وأضافت
مرحلة تحرير جزء من أرضنا وستصبح نحن في وقال . انه إذا تحررت غزة فستتسع لكل الفلسطينيين والعرب

  . لنا حدود تمكننا من استيعاب أعداد من الالجئين، خصوصاً من لبنان
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  االتحاد االوروبي مستعد للمساعدة من اجل انجاح االنسحاب
يبدي االتحاد االوروبي، استعداده لزيادة جهوده للمساعدة علي انجاح عملية االنسحاب : بروكسل ـ ا ف ب

وقال مصدر اوروبي ان المعضلة  .ي من قطاع غزة، معبرا عن رغبته في تعزيز نفوذه في المنطقةاالسرائيل
التي نواجهها بصفتنا اوروبيين هي اننا نود مساندة هذا المجهود خاصة اذا تمكنا من تحريك عملية السالم  لكن 

نسحاب من غزة، من غير الوارد وفي ما يتعلق باال .علينا توخي الحذر الشديد، اذ ال يمكن تمويل اي نشاط 
ان يمول االتحاد االوروبي مباشرة االنسحاب االسرائيلي بالمساهمة علي سبيل المثال في التعويض عن 

 مليون يورو العادة بناء المؤسسات في قطاع 60المستوطنين الذين يتم اجالؤهم، غير انه يعتزم تخصيص 
  .غزة وتعزيزها

13/8/2005القدس العربي  
 

    أطفال غزة خالل االنسحابىحذر من المخاطر علتسيف اليوني
 الجمعة من أن االسلحة ،اليونيسيف، حذر صندوق االمم المتحدة لرعاية الطفولة: جنيف ـ رويترز

والمتفجرات التي ستخلفها اسرائيل وراءها في أعقاب االنسحاب المقرر من قطاع غزة تشكل خطرا كبيرا علي 
وأرسل الصندوق امدادات طارئة لتلبية احتياجات النساء واالطفال  .ي الحذر ضرورة توخىالصغار وحث عل

وبدأ العمل من خالل المدارس والمنظمات . المحتملة في مجاالت الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي
 .  لم تنفجرىاالجتماعية لتعليم االطفال كيف يحمون أنفسهم من االلغام أو أجهزة أخر

13/8/2005القدس العربي  
 

   نواكشوط يطالبون بطرد سفير الكيان  في أئمة المساجد
طالب أئمة المساجد في توجنين وعرفات وتيارت، وأغلب مناطق العاصمة الموريتانية أمس في خطبهم  بطرد 

وقال إمام مسجد الذكر إن  .سفير الكيان الصهيوني من عاصمة المرابطين، وقطع العالقات المشينة مع إسرائيل
العالقة مع اليهود ظل إجماع الشعب الموريتاني وظل مطلبه األول، وأبرز نقاط الخالف مع النظام رفض 
 مؤكدا أن الشعب الموريتاني ال يرضى بإقامة عالقة مع عصابة شريرة تقتل إخواننا العرب .المخلوع

  .والمسلمين وتعتدي على األقصى الشريف
13/8/2005الخليج اإلماراتية   

  
  كيون يتوقعون جمودا في عملية السالممسؤولون أمير

 عبر مسؤولون اميركيون عن املهم في ان يؤدي االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة -ب‚ف ‚ا-واشنطن 
االسبوع المقبل الى اعادة احياء عملية السالم في الشرق االوسط لكنهم يعترفون بأن الخطوات التي ستلي ذلك 

ي وزارة الخارجية االميركية عن تحديد معايير عملية ناجحة اكتفى وعند سؤال مسؤول ف ‚لن تكون سريعة
وقال المبعوث االميركي السابق الى الشرق االوسط دنيس روس ان  ‚بالقول اقل عدد ممكن من الضحايا

المشكلة ستكون بعد شهر او اثنين من فك االرتباط حيث سيكون هناك توقعات مختلفة تماما حول الخطوة 
  .ف روس في خطاب القاه مؤخرا ذلك سيخلق جمودا بين الطرفين اال في حال استباق هذا االمرواضا‚ المقبلة

13/8/2005الوطن القطرية   
 

  االنسحاب من غزة إعادة انتشار: صحف سورية
وصف محللون سوريون قرار حكومة شارون باالنسحاب من غزة واخالء المستوطنات االسرائيلية من القطاع 

ة انتشار للقوات االسرائيلية وليس انسحابا بالمعنى الدقيق مؤكدين ان اسرائيل حسمت امرها بأنها عملية اعاد
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وحذر ‚ نحو اخالء مستوطنات غزة ليس من قبل االعتراف بأنها ارض فلسطينية وانما تحت ضربات المقاومة
  .وديةهؤالء من ان الجانب االسرائيلي سيبقى مسيطرا على اجواء غزة ومياهها والمعابر الحد

13/8/2005الوطن القطرية   
  

  أنقرة تنفي تعقبها مفجرين جدداً يستهدفون اإلسرائيليين 
ير تفيد ان قوات االمن تتعقب مفجرين انتحاريين مرتبطين بسوريين رنفى ناطق باسم الشرطة التركية أمس تقا

وفيما يتوقع ان تسلم انقرة . فةاعتقال هذا االسبوع، مؤكداً انه ليس هناك أي خاليا لتنظيم القاعدة غير معرو
اتهمت تل ابيب دمشق بأنها تصدر والسوريين الى السلطات السورية في إطار اتفاقية التعاون األمني بينهما، 

ودحض الناطق الرسمي باسم مديرية األمن العام  .اإلرهاب واإلرهابيين الى دول الجوار ومنها العراق وتركيا
 كيلوغرام من المتفجرات في منزل 800ت عن استيالء سلطات األمن على رمضان آر المعلومات التي تحدث

  . المتهم السوري لؤي السقا، موضحاً أن ما تم االستيالء عليه هو كمية قليلة من المتفجرات ومواد كيميائية
13/8/2005المستقبل اللبنانية   

 
   استمرار العالقات مع أمريكا وإسرائيل : موريتانيا
أعلن المجلس العسكري فى موريتانيا امس انه سيظل حليفا للواليات المتحدة فى حربها : تـ وكاال نواكشوط

وردا على سؤال بخصوص . على االرهاب وقال ولد بوبكر ان العالقات مع الواليات المتحدة مهمة للغاية
  .اسرائيل قال ولد بوبكر ان سياسة موريتانيا الخارجية ستكون مستمرة 

  13/8/2005الشرق القطرية 
   

   عنصرا مسلحا على حدودها مع غزة 750مصر تنشر 
 اعلن مسؤول في الشرطة المصرية في مدينة رفح الحدودية امس ان بالده ستبدأ منتصف - اف ب- رفح

 عنصرا مسلحا من حرس الحدود على طول حدودها مع القطاع تزامنا مع االنسحاب 750االسبوع المقبل نشر 
 ان ،مسؤول رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح لوكالة فرانس برسوقال  .االسرائيلي منه

  . كلم مقابل ممر فيالدلفيا12العناصر المزودين باسلحة خفيفة سيتمركزون على طول 
  13/8/2005الرأي االردنية 

 
  بوش في رسالة الى ابو مازن 

 عباس   مفادها انه اليمكن اقامة دولة فلسطينية  اعلن جورج بوش انه بعث برسالة الى محمود- د ب ا -القدس 
واشاد الرئيس . ديمقراطية طالما ظلت العناصر المسلحة تمارس نشاطاتها في المناطق التي تجلو عنها اسرائيل

بوش في مقابلة مع وسائل االعالم االسرائيلية بقرار ارييل شارون رئيس الوزراء االسرائيلي االنسحاب من قطاع 
 مستوطنات في شمال الضفة الغربية ووصفه بالقرار القوي والشجاع للغاية والصحيح وادى الى تعزيز غزة واربع

 .التقارب بين الواليات المتحدة االميرآية واسرائيل
13/8/2005القدس الفلسطينية   

 
  واألمنية القومية ... المتطلّبات السياسية الشخصيةوخطة الفصل 

 حلمي موسى  
اإلسرائيلي بزعامة أرييل شارون في االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة، كانت اآلمال عظيمة، عندما فاز اليمين 

وكانت القضية الوحيدة الباقية كموضوع . بأن يشكل هذا الفوز ترجمة حاسمة ونهائية لهزيمة اليسار العمالي
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. الحرب مع العربخالف، من دون ريب، هي القضية السياسية األمنية، أو بكلمات أخرى قضية السالم و
فبرغم التناقضات االجتماعية واالقتصادية في المجتمع اإلسرائيلي، ليس هناك خالف بين القوى المركزية حول 

 . االقتصاد الحر وخصخصة المرافق العامة والخدمات
 أرييل ولكن. وكان بوسع تحالف اليمين القومي مع اليمين الديني صياغة المجتمع اإلسرائيلي بالشكل الذي يريد

. شارون كان يعلم أن ترجمة االنتصار اليميني سياسياً بحكومة يمينية صرفة يعني فرض العزلة على إسرائيل
ولذا سعى منذ البداية إلى إضفاء طابع وسطي على هذه الحكومة، من خالل اإلصرار على إشراك حركة 

في شينوي حركة متكاملة معهم من زاوية وراق األمر لقسم من أعضاء الليكود الذين كانوا يرون . شينوي فيها
وفي نظر هؤالء كان الموضوع األهم إبعاد حزب . الرؤية االقتصادية وغير بعيدة عنهم من الوجهة السياسية

فحزب العمل الذي يدعو تاريخياً إلى التسوية اإلقليمية، ليس الحزب المطلوب لحكومة . العمل عن الحكومة
  .يمينية منتصرة بغالبية كبيرة

وهكذا تمثّلت أقصى حدود التسامح الليكودي في القبول بحزب الوسط، مع قليل من التألم البتعاد حليف مثل 
وشرع اليمين في ممارسة رقصة االنتصار واالنطالق في حملة مزدوجة أساسها . حركة شاس الدينية الشرقية

. لقومي والمفدال في مركز صنع القرارتعزيز االستيطان من خالل تواجد اليمين األقصى ممثالً في االتحاد ا
وليس صدفة أنه في تلك األثناء برز الوجه البشع للتهديدات اإلسرائيلية بإعالن أفيغدور ليبرمان من ناحية وآفي 

 . إيتام من ناحية أخرى بأن الحل لمشاكل إسرائيل يكمن في قصف أسوان وطهران
 استمرار االنتفاضة برغم السور الواقي األول والثاني، ولكن ما إن وجد شارون أن هذا الوضع ال يستقيم مع

كان واضحاً له أنه إذا لم تُقدم و. وبرغم حمالت المد والجزر وما بينهما، حتى قرر وجوب تغيير الوجهة
بل إن مستشاره . إسرائيل، من طرفها، على خطوة مثيرة فإن العالم قد ُيضطر لفرض خطوات ال تروق لها

أن خطة الفصل هي في الواقع نوع من الضربة االستباقية إلجهاض  بشكل ما إلى دوف فايسغالس أشار
وقال إن غاية خطة الفصل هي وضع العملية السياسية في . مشاريع أوروبية وأميركية كانت في دور التحضير

 . فنلنديين إلى أن يتحول الفلسطينيون إلى الفورمالين
اإلقرار بأن تكلفة استمرار االحتالل عالية : ن الجمع بين أمرينوكان واضحاً أن الخطة المطلوبة هي نوع م

وثمة نوع من اإلجماع . ويجب تخفيضها، ومحاولة جعل الضرر الناجم من التراجع محدوداً قدر اإلمكان
وجرى استخدام . فليس لإلسرائيلي ما يبحث عنه هناك. الشعبي اإلسرائيلي على وجوب التخلّص من غزة

وليس صدفة أنه قبل أيام من بدء تنفيذ خطة الفصل، نشرت دراسات تبين أن . في بشكل واسعالخطر الديموغرا
اليهود اليوم في المناطق الخاضعة للسلطة اإلسرائيلية أقّل من غير اليهود، وأن االنسحاب من غزة يجعل 

 . اليهود غالبية في المناطق الباقية تحت السيطرة اإلسرائيلية لعقدين آخرين على األقل
متطلبات سياسية شخصية، متطلبات : ويمكن القول إن شارون بلور خطة الفصل بوصفها جمعاً لعوامل عديدة

لذا جمع في الخطة ما يوفر لها دعماً من غالبية المؤسسات السياسية والحزبية والشعبية . أمنية ومتطلبات قومية
 يخوض معركة استطالع بالنار داخل االئتالف غير أنه من أجل أن يحقق الخطة، كان عليه أوالً أن. والدولية

 . ومن الجائز أنه وجد أن أفضل الطرق لتحقيق ذلك هي سلوك الطرق االلتفافية. الحكومي أوالً
. وكانت أولى العقبات المفروض تجاوزها تتمثل في وجود االتحاد القومي برئاسة أفيغدور ليبرمان وبني ألون

ولذا كان ال بد من . حركة عائقاً أمام توفير غالبية مؤيدة لشارون في الحكومةومثّل الوزيران الممثالن لهذه ال
 . تسريحهما أوالً من أجل إزاحتهما وثانياً من أجل تأديب متمردي الليكود

وأفلح شارون في إبعاد وزراء االتحاد القومي والبقاء في الحكم، من خالل مناورة بين المحلي والدولي وإدخال 
وهذا خلق نوعا من الخالف واالنقسام في المفدال . ميركية عبر رسالة ضمانات بوش طرفاً في اللعبةاإلدارة األ

ثم نجح في المحافظة على تأييد بعض هذا الحزب إثر . أبقى، في البداية، كل قادة هذا الحزب في الحكومة
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رار الليكود بخصوص حظر خروج آفي إيتام منه، وأخيراً في إخراج ما تبقى بعدما نجح في تدوير زوايا ق
 . إشراك حزب العمل

وفي النهاية فك تحالفه، كما هو معروف، مع شينوي وأقام الحكومة الحالية مع حزب العمل والكتلة الحريدية 
 والتي تعهد فيها ضمناً برفض 2004وترافق ذلك مع التهويل في أثر رسالة بوش في نيسان . في الكنيست

وأشاع شارون . 49 إلى الدولة اليهودية وأن حدود التسوية لن تكون حدود هدنة عام عودة الالجئين الفلسطينيين
أن ذلك يعني اعترافاً أميركياً صريحاً بالكتل االستيطانية في الضفة الغربية التي يجب أن تضم إلسرائيل في 

 . كل تسوية
لقيادات المعارضة، ولكن وساعدت رسالة بوش في حشد العديد من تيارات الليكود خلف شارون وأضعفت ا

وفي االستفتاء الداخلي في الليكود . ذلك لم ُيسهم في تحسين صورة شارون والخطة في صفوف اليمين والليكود
غير أن ذلك لم يردع شارون عن مواصلة التصرف بشكل رسمي . ُمِني شارون وخطة الفصل بهزيمة مدوية

 . في الحكومة والكنيست كزعيم وليس كمناِور سياسي
. وبعد مناورات فك وتركيب الحكومة، عرض شارون خطة الفصل على حكومته في حزيران من العام الفائت

وبدا للحظة أن حكومة شارون على وشك االنهيار وأن الصراع داخل الليكود حول خطة الفصل سيقود إلى 
 إلى عرض خطة الفصل بشكل وأدت المداوالت والصراعات في الليكود. تفجير الحلبة السياسية اإلسرائيلية
وتقرر القبول بهذه الخطة المعدلة وفق صيغة حل وسط يشير إلى أن . معدل وكأنها برنامج إعالن نوايا

 . إسرائيل ستخرج من غزة ولكن قرارها هذا ال يعني إخالء مستوطنات
أن يكون ذلك على وتركت أمر اتخاذ قرار بإخالء مستوطنات للحكومة في وقت قريب من موعد التنفيذ، على 

وكان هذا الحل الوسط هو ما سمح لوزراء مثل نتنياهو وليمور ليفنات وحتى سيلفان شالوم . أربع مراحل
 . بالبقاء في الحكومة

وفي أواخر تشرين األول من العام الفائت، صدقت الكنيست على خطة الفصل وشرعت ببحث الجوانب 
وأقال .  في الكنيست عموماً وفي الليكود خصوصاً حول الخطةوبدا واضحاً حجم االنقسام. اإلجرائية فيها

 . شارون وزراء الليكود الذين صوتوا في الكنيست ضد الخطة
وكان واضحاً أن شارون عمد طوال فترة إدارة خطة الفصل إلى المناورة بين التيارات داخل الليكود والمناورة 

ولكن من الواضح أن هذا . ر الخطة في الكنيست والحكومةبين الكتل في الكنيست لتوفير وضعية تتيح له تمري
ولن تقف مشكلة شارون عند حدود إعالن نتنياهو . األسلوب حشد ضده في الليكود واليمين الكثير من األعداء

 . استقالته وتداعي نشطاء الليكود لإلطاحة به عن كرسي زعامة الحزب
فقد نجح في الوصول بخطته السياسية إلى نقطة البدء . وشرع شارون في االستعداد لمرحلة ما بعد الفصل

غير أن األسابيع المقبلة تحمل بين ثناياها احتماالت كثيرة تعتمد على طبيعة العقبات التي تعترض . بالتنفيذ
غير أنه بعيدا عن كل تلك االحتماالت يرى كثيرون أنه لم يعد لشارون مكان في الليكود، وأن ائتالفه . التنفيذ
  . مي ينتهي بانتهاء تنفيذ خطة الفصلالحكو

  13/8/2005السفير 
  

  جريمة االقتتال في فلسطين 
   جمال المجايدة‚د

الن ربما ليس من حقه ان يعلن عـن تـشكيل           ‚ فعليه ان يحاسب حسب القانون    ‚ اذا كان سليمان الفرا قد اخطأ     
ك سلطة واحدة يعرفهـا القـدومي       الجيش الشعبي الفلسطيني برئاسة فاروق القدومي رئيس حركة فتح الن هنا          

والقدومي كقائد تاريخي يعلم ايضا كم يعاني الشعب الفلسطيني من الميليـشيات            ‚ والفرا جيدا ولها عنوان واحد    
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المسلحة وحركات البلطجة والزعرنة المسيطرة في الشارع الفلسطيني منذ ثالث سنوات تقريبا بعدما نجحـت               
  ‚ خالل السنوات الخمس على االنتفاضة الباسلة اسرائيل في اضغاف السلطة الفلسطينية

اكيد انه يعمل بأوامر القدومي ولذلك فانه اعطى لنفسه حجما اكبر من حجم السلطة واجهزتها االمنية النه                 ‚ الفرا
اعلن رسميا قبل اسبوع من خانيونس عن تشكيل نواة للجيش الشعبي الفلسطيني دعا إلى تشكيله رئيس حركـة                  

وقال إن مهام الجيش ستختص في دعم السلطة الفلـسطينية وسـيلتزم عناصـر الجـيش              ‚ وميفتح فاروق القد  
منوهاً بأن المنتسبين لن يتقاضوا رواتب شهرية حيث سيكون عملهم تطوعيا وسـيرتدي عناصـر                ‚ بتعليماتها

  ‚الجيش زياً موحداً أسود اللون وسيضع كل عنصر على قبعته اسم الفصيل الذي ينتمي إليه
ن المهام األولى التي سيضطلع بها الجيش ستكون الحفاظ على األمن واالستقرار الداخلي في مرحلة ما                ونوه بأ 

  ‚بعد االنسحاب اإلسرائيلي 
ان تشكيل هذا الجيش يستهدف حماية المكتسبات واإلنجازات التي حققها           والغريب في االمر ايضا ان الفرا قال      

  ‚ إلى هذا الجيش‚ عاً انضموا في يوم واحد متطو215الفتاً إلى أن ‚ الشعب الفلسطيني
هذه االعمال والممارسات ال تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني الن كل العقالء يدركون ان المرحلة القادمة                
هي مرحلة عمل وبناء شاقة وليس مرحلة جيوش او ميليشيات مسلحة السيما وان الـسلطة مطالبـة بخفـض                   

  ‚ الدولي المالي واالقتصادي الالزم إلعادة بناء ما دمره االحتالل مظاهر العسكرة لكي تحصل على الدعم
ان يبادر السيد القدومي إلى مثل هذه االفكار في هذا الوقت الذي يستعد فيه الفلسطينيون لنيـل                 ‚ امر محير فعال  

 في الوقت الـذي يطمـح فيـه الـشعب         ف‚ حريتهم المنقوصة والمشروطة في حال اتمام االنسحاب االسرائيلي       
 نرى ان القـدومي مـصر علـى         الفلسطيني إلى اختفاء الجيوش وعودة االزدهار االقتصادي والحياة الطبيعية        

وربما يظن الرجل انه سيعود عودة الفاتحين علـى         ‚ العودة المظفرة بعد االنسحاب وله جيش يكون في استقباله        
‚ ناك جيوش وال اجهزة وال اسـلحة      ونسي ان المرحلة كلها تغيرت تماما بحيث لن تكون ه         ‚ غرار صالح الدين  

  ‚الكل سوف يعمل تحت الرقابة االميركية المصرية الدولية التي تنسق مع اسرائيل 
 13/8/2005الوطن القطرية 

  
  إعادة انتشار أم انسحاب وهزيمة؟ 

  عبد الوهاب المسيري    . د
سف يتبعها فـي ذلـك كثيـر مـن          يحاول الصهاينة أن يبينوا أن االنتفاضة قد فشلت، ولم تنجز شيئا، ومع األ            

الصحف العربية، كما يحاولون أن يصوروا االنسحاب من غزة على أنه مجرد إعادة انتشار، وأنه دليل علـى                  
الخ، أي أنهم يحاولون إسـقاط      ... القوة العسكرية للكيان الصهيوني أو على رغبة إسرائيل الحقيقية في السالم          

وا عليها المعنى الذي يتفق مع خريطتهم اإلدراكية، أي الطريقة التي           الرؤية الصهيونية على الواقع حتى يفرض     
  . يتصورون ويدركون بها الواقع

فمحاولة تصوير االنسحاب من غزة على أنه انتصار إسـرائيلي لـم            . ومع هذا تخترق الحقيقة سحب األكاذيب     
أجراه المركز الفلـسطيني    الذي  لي  فقد أفاد استطالع لكل من الرأي العام الفلسطيني واإلسرائي        . تنطِل على أحد  

مـن  % 45أن   ،للبحوث السياسية والمسحية برام اهللا ومعهد ترومان ألبحاث السالم فـي الجامعـة العبريـة              
من الفلسطينيين ينظرون لخطة شارون إلخالء المستوطنات من قطاع غـزة علـى أنهـا               % 72اإلسرائيليين و 

مـن  % 26مـن اإلسـرائيليين و    % 52وذلك مقارنة مـع     . يلانتصار للمقاومة الفلسطينية المسلحة ضد إسرائ     
من الفلـسطينيين   % 66من اإلسرائيليين و  % 51أن  وأشار االستطالع إلى    . الفلسطينيين الذين ال يرونها كذلك    

يرون أن االنتفاضة والمواجهات المسلحة قد أسهمت في تنفيذ الحقوق الفلسطينية التي فشلت المفاوضـات فـي      
  . اتحقيقه
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هذا هو رأي الكثيرين من اليمـين       . حاب من طرف واحد دون خطة سالم كاملة هو عبث، ما بعده عبث            واالنس
فقد صرح شلومو بن عامي، وزير الخارجية األسبق أن انسحاب إسرائيل من طرف واحد، يخلد               . ومن اليسار 

ا نقيم دولـة    وإذا استمرت الخطوات من طرف واحد فسنجد أنفسن       . صورة إسرائيل كدولة تهرب تحت الضغط     
 8كاتب إسرائيلي متشائم بشأن خطة الفصل، نقال عن مجلة السفير البيروتيـة             : حلمى موسى . فلسطينية معادية 

 أن الجمهور اإلسرائيلي قد سـقط فـي         2005 أبريل   27وقد بين أوريئيل أبولوف في معاريف       . 2005يوليو  
: ويضيف كاتب المقال قـائالً    . ية االنسحاب من غزة   الالمباالة، فاهتمامه اآلن ينحصر في النتائج المباشرة لعمل       

إن استطالعات الرأي العام مؤخراً تدل على أنه بالرغم من أن أغلبية كبيرة من مواطني الدولة يعبرون عـن                   
ال عجب كثيـراً فـي   . تأييدهم للخطة، فإن جمهوراً كبيراً جداً يصعب عليه أن يبين ما هي غايتها ولماذا كانت          

لقد أصبحت الخطة وقد أزيلـت مـن        . النفصال لم تُعط الرد على األسئلة األساسية لوجودنا هنا        األمر، فخطة ا  
  . يصحبها فساد عام ولم تعط أي جواب على أسئلة الحق والهدف. سياقها بال طعم، جمالي أو أخالقي معاً

الفـصل إلـى تـسوية    إذا لم يفض : أما يوسي بيلين رئيس حركة ياحد اليسارية، الذي أيد خطة الفصل، فيقول    
 ويرى أن من شأن خطة الفصل       .دائمة فورية، فإنه كارثة ستقع على اإلسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء          

  . وإن اندلعت النار فإن من شأنها أن تقود إلى انهيار السلطة الفلسطينية: أن تقود إلى استئناف العنف
لجنرال عامي أيالون، إلى أن قائد خطة الفصل يشبه القائد          ويشير قائد سالح البحرية ورئيس الشاباك األسبق، ا       

الذي ُيخرج السفينة من الميناء نحو بحر عاصف جداً من دون أن يعرف على اإلطالق إلـى أيـن يريـد أن                      
فهو يعرف بل ويعرف جداً، ولكنه يخفي ذلك عن الفريق الـذي يعـاني مـن                : يقودها، بل ربما أسوأ من ذلك     

د الجنرال على أن االنسحاب من دون مقابل من غزة، قد يفسر في نظر جزء كبير مـن                  ويشد. عواقب اإلبحار 
  . كما أن الخطة قد تعزز القوى المتطرفة في المجتمع الفلسطيني. الفلسطينيين كاستسالم

ليس هناك أي احتمال فـي أن تـضمن خطـة           أما قائد سالح الجو األسبق الجنرال إبتان بن الياهو، فيؤكد أنه            
.  الخطة كما هي ال يمكنها إال أن تجلب في نهاية المطاف استئناف اإلرهاب             . استقراراً على مدى طويل    الفصل

  . 2005 يوليو 8كاتب إسرائيلي متشائم بشأن خطة الفصل : حلمى موسى
ولعل السبب األساس الذي حدا بكل هؤالء الصهاينة أن يحذروا من االنسحاب من طرف واحـد دون وضـع                   

فقد صدر كتاب فـي  . ة، هو الثمن الفادح الذي يدفعه التجمع الصهيوني نتيجة انتفاضة األقصىخطة سالم شامل  
شلومو سبيرسكي، وقـد نـشرت مجلـة قـضايا          . إسرائيل بعنوان كلفة االحتالل للمجتمع اإلسرائيلي، لدكتور      

 عرضا ألهـم مـا      18 – 17 عدد مزدوج    مدارإسرائيلية، المركز الفلسطيني اإلسرائيلي للدراسات اإلسرائيلية       
يقول المؤلف إن ثمن احتالل الضفة الغربية كان متدنياً نسبياً، من وجهـة النظـر اإلسـرائيلية فـي                   . جاء فيه 

، بـدأت   1987منذ اندالع االنتفاضة األولى في عام       لكن  . 1987 إلى   1967السنوات العشرين األولى أي من      
الفلسطينيون إلحاق الهزيمة بجيش الدفاع اإلسرائيلي،      في الحقيقة، ال يستطيع     . إسرائيل تدفع ثمن الغطرسة   

وهزموا في ساحة الحرب مرة تلو األخرى، لكن رغبة الفلسطينيين المتكررة في العودة إلى سـاحة القتـال،                  
 1987مرة بعد مرة، كي يعبروا عن طموحهم إلى تأسيس حياة قومية مستقلة، أصبحت تـشكل منـذ عـام                    

 ويضرب المؤلف أمثلة عديدة على هـذه التكلفـة          .القتصادي والسياسي في إسرائيل   تهديداً مزمناً لالستقرار ا   
  :نذكر منها ما يلي

يهدف هذا الجـدار إلـى منـع المتـسللين الفلـسطينيين            : الجدار األمني بين إسرائيل والمناطق الفلسطينية     -1
  . الجدار مليار شيكل لبناء3.5وقد خصصت الحكومة مبلغ . واالنتحاريين من دخول إسرائيل

الثمن األكثر فداحة نتيجة االحتالل واالنتفاضة الفلسطينية يتمثل فـي أرواح           : القتلى والجرحى والتعويضات  -2
 6709 قتـيالً و     1355، تكبدت إسرائيل    2004، حتى ديسمبر عام     1987ومنذ سبتمبر عام    . البشر والجرحى 

 اإلسرائيلية التعويضات للمدنيين الذين قتلوا      وتدفع مؤسسة التأمين الوطني   . جرحى من المدنيين ورجال الجيش    
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 نحـو   ، مليون شيكل  350 إلى   2003ووصل مبلغ هذه التعويضات في عام       . أو جرحوا جراء العمليات العدائية    
وتدفع وزارة الدفاع التعويضات للجنود القتلى والمصابين، وتفوق هذه المبـالغ مـا يـدفع               .  مليون دوالر  80

  . للمدنيين
، إلى  1987في عام   % 6.1تشير األرقام إلى تراجع نمو الناتج القومي اإلجمالي السنوي من           : مو تراجع الن  -3

فـي عـام    % 4.6؛ بينما تراجع الناتج القومي للفرد مـن         1989في عام   % 1.4، إلى   1988في عام   % 3.6
ـ   % 6.1وارتفعت نسبة البطالة من     . 1989في عام   % 0.3، إلى   1988في عام   % 1.9، إلى   1987 ام فـي ع
  .1989في عام  % 8.9، إلى 1987

تلقت بعض أهم الخدمات االجتماعية في إسـرائيل ضـربةً          :  تراجع في الخدمات االجتماعية وتزايد الفقر      -4
 .قاضية نتيجة التقليصات في الميزانية، وتزايدت نسبة اإلسرائيليين الذين يقبعون تحت خط الفقر

  13/8/2005االتحاد االماراتية 
  

  الصدام الدامي مسألة وقت .. طةالسل/ حماس
  عريب الرنتاوي  

تتجه السلطة وحماس نحو صدام عسكري محقق، وستسيل دماء كثيرة قبل أن ينهـي أحـد الطـرفين حالـة                    
ازدواجية السلطة في قطاع غزة، والمسألة برمتها باتت مسألة وقت ال أكثر وال أقل، سيما بعد أن أكدت السلطة                   

ا، وشددت حماس من جهة ثانية، على قدسية سالحها مجرمة كل من تطـرأ علـى                من جهة تمسكها بوحدانيته   
مخيلته فكرة المطالبة بتجميع هذا السالح أو وضعه وحامليه داخل البزة الرسمية الشرعية للشرطة والحـرس                

  .الوطني
نوح حماس  والمتتبع للوضع في قطاع غزة منذ عدة أشهر، وبشكل خاص خالل األيام القليلة الماضية، يلحظ ج               

الستعراض العضالت والقوة، وهو وإن كان موجها في ظاهره لالحتالل إال إنه في حقيقته وفحـواه، موجـه                  
  .أساسا ضد السلطة وحزبها الحاكم حركة فتح

فحماس تدرك أن جحافلها التي قفزت باألمس في شوارع غزة من فوق النيران وتحت األسـالك الـشائكة، ال                   
وال أن تحرر أرضا، والدكتور الزهار الذي هدد بتفجير دباباتهم وطائراتهم في حمأة             تستيطع أن توقف اجتياحا     
 يدرك كما ندرك أن سماء غزة مستباحة لطائرات األعداء التي دائما ما تعـود إلـى                 اإلحساس والزهو بالقوة،  

ـ          ...قواعدها سالمة بعد أن تعيث قتال واغتياال وتدميرا        ا بالـدبابات   وأن حدود غـزة ودواخلهـا تنتهـك يومي
  .اإلسرائيلية التي تقضم بأنيابها الحادة عشرات المنازل وتقبض على أرواح مئات المواطنين

ويدرك الزهار، أن ما يوفر للحركة التي ترغب في أن تنسب لنفسها، ولنفسها فقط شـرف المقاومـة سـالحا                    
 القسامية النارية عبـر شاشـات   وبرنامجا، ما يوفر لها األمن لممارسة استعراضات القوة وإطالق التصريحات  

هذا المناخ السياسي وتلك المظلة السياسية اللذان توفرهما السلطة، ومن دونهما فإننـا نتحـدى أن                التلفزة، هو   
  .يجرؤ أحد من أصحاب الحناجر المنتفخة على اإلمساك بجهاز هاتف أو الوقوف أمام عدسات المصورين

سمها، إصرارهم على رفع سالح الكتائـب إلـى مرتبـة القداسـة             والغريب في أمر حماس والناطقين الكثر با      
نحن نعرف وأهل غزة يعرفون أكثر منا، أن هذا السالح استخدم أيـضا فـي عمليـات الخطـف                   والطهارة، و 

واالغتيال واستعراضات الشوراع وسياسة الترغيب والترهيب، نعرف كما يعرف الغزاويون جميعا، أن هـذا              
الثأر العشائرية وفي حماية بعض المجرمين والفارين من وجه العدالة، مثلما استخدم            السالح استخدم في معارك     

  .في المحاوالت البائسة لفرض منطق حماس ومنظورها للشريعة على شواطئ غزة
حماس متورطة في لعبة الصراع على السلطة والغنيمة، وهي تستخدم المقاومة وسالحها وبرامجها من أجـل                

أ أحيانا للتصعيد الفعلي مع إسرائيل عندما تقتضي قواعد اللعبة الداخلية ذلك، ومـا فعلتـه                 بل وتلج  هذه الغاية، 
باألمس في غزة من مناورات واستعراضات، ليس في واقع الحال سوى تأكيد على هذه الحقيقة التـي تحـاول                   
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ات الطهرانية التي   حماس وأنصارها التمويه عليها بفيض من التصريحات الجهادية النارية، وطوفان من الشعار           
  .تستجلب الرثاء والشفقة

ليس أمام السلطة الفلسطينية سوى أن تحترم تعهـداتها والتزاماتهـا،           وأمام هذه الممارسات المنفلتة من عقالها،       
ليس أمامها سوى أن تضع حدا الزدواجية السلطة، فحماس كشفت عن مشروعها االنقالبي والجرح الفلسطيني               

  .الكي بالنار: ت تجدي نفعا معه، وربما يكون آخر العالجتعفن ولم تعد المسكنا
13/8/2005الدستور   
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