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  الفلسطينيون يشدون الرحال إلى األقصى 
أعلنت الـشرطة االسـرائيلية قرارهـا       :  عبد الرؤوف ارناؤوط   ،القدس 14/8/2005األيام الفلسطينية   نشرت  

فرض قيود على وصول المصلين المسلمين الى المسجد االقصى اليوم، فيما قررت نشر اآلالف من عناصـر                 
مدينة بداعي منع وقوع مواجهـات بـين الـشبان الفلـسطينيين والمتطـرفين              الشرطة االسرائيلية في انحاء ال    

 عاماً ومن هم ليسوا من حملة       45واكدت على انها لن تسمح للفلسطينيين الذين تقل اعمارهم عن            .االسرائيليين
الهويات الزرقاء من الدخول الى االقصى فيما لم تعلن عن فرض قيود على وصول المتطرفين اليهـود الـى                   

احة البراق، فيما اعلنت من جهة ثانية اغالق المسجد امام الجماعات اليهودية التي تدخل المسجد تحت غطاء                 س
ولكن مسؤولين في االوقاف االسـالمية اكـدوا أن المطلـوب هـو منـع       ما يسمى بزيارات السياح االجانب، 

ى اعمار المصلين باعتبـار ان      الجماعات اليهودية المتطرفة من االعتداء على االقصى وليس فرض القيود عل          
المستوطنين هم الجماعة المعتدية، اما المصلون فانهم يدافعون عن مسجدهم، محذرين من ان اي محاولـة قـد                  

 .تقوم بها الجماعات اليهودية المتطرفة من شأنها ان تفجر المنطقة برمتها لحساسية المسجد بالنسبة للمـسلمين               
 عناصر الجماعات اليهودية بالوصول الى حائط البراق مع بدء الصيام           ومنذ ساعات مساء امس بدأ اآلالف من      

حداداً على ما يسمى بخراب الهيكل، اال ان ذروة هذه التجمع سيكون اليوم، فيما تحـرض جماعـات يهوديـة                 
  .متطرفة وعلى رأسها رفافا وامناء جبل الهيكل على اقتحام االقصى في محاولة الحباط االنسحاب

الدعوات فـي    أن   14/8/2005الخليج اإلماراتية    ذكرت   كاالتونابلس أمين أبو وردة و    سلها في   ونقالً عن مرا  
الشارع الفلسطيني من أجل العمل لصد أي اعتداء ضد األقصى تواصلت وسط مطالبات بـشد الرحـال إلـى                   

 مـن   واستنكر يوسف سالمة وزير األوقـاف عـزم اآلالف         .األقصى، إذ يستعد المستوطنون لتدنيس األقصى     
وناشد أهالي مدينة القدس وأبناء فلسطين بضرورة شد الرحال للدفاع عـن            . المستعمرين اليهود اقتحام األقصى   

كما ناشد منظمة المؤتمر اإلسالمي ورابطة العالم اإلسالمي ولجنة القدس وجامعة الـدول العربيـة               . األقصى
وجوب فضحها والـضغط علـى الجهـات        والمؤسسات اإلسالمية بضرورة التصدي لهذه األعمال اإلجرامية و       

كما ندد االتحاد العام للنقابات اإلسالمية للعمال بالتهديدات بحـق األقـصى،             .الدولية كي ال تتكرر هذه الجرائم     
وناشد جماهير العمـال شـد الرحـال        . معتبرا أن هذه التصريحات والتهديدات ستجر المنطقة النتفاضة جديدة        

. المسلمين إلى أخذ دورهم بالذود عن األقصى، وتذكير األمة بمكانته وقداسته          كما دعا علماء    . للمسجد األقصى 
 وكـل مـن   1948من جانبه، حث الشيخ عكرمة صبري مجدداً المواطنين المقدسيين ومواطني أراضي عـام       

يتمكن من الوصول إلى القدس على التوجه اليوم إلى األقصى ، في تعبئة جماهيرية حاشدة للتصدي للجماعات                 
كما أعلنت األوقاف اإلسالمية حالة التأهب واالسـتعداد بـين           .متطرفة، والذود والدفاع عن المسجد المبارك     ال

. حراس وأذنة وموظفي المسجد، محملة سلطات االحتالل مسؤولية أي اعتداء وعدوان على المسجد والمصلين             
عن انتهـاء اسـتعداداتها لتـسيير       وأكدت مؤسسة األقصى لرعاية األوقاف والمقدسات اإلسالمية في أم الفحم           

عشرات الحافالت ونقل آالف المواطنين من قرى ومدن وتجمعات المواطنين في الداخل إلى المسجد المبارك،               
  .فيما انتشرت الملصقات ودعوات شد الرحال إلى المسجد األقصى في كل أنحاء القدس

 وائل بنات وغزة عبدالرؤوف أرناؤوط    و اهللا   رام نقالً عن مراسليها في    14/8/2005الوطن السعودية   وأشارت  
سرايا القدس حذرت من المساس بالمسجد مؤكدة أن ذلك سيفتح على الصهاينة أبواب الجحيم، وقالـت                إلى أن   
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سيخرج لهم استشهاديونا من كل مكان، وسندك عمق أمنهم بصواريخنا وقذائفنا لنحيل نهارهم ليال              : في بيان لها  
  .وليلهم نهارا

اعتبر نائب رئيس لجنة حيث  :منار معوض ما أوردته مراسلتها في عمان 14/8/2005لغد االردنية اوأضافت 
اعمار األقصى رائف نجم ان اسرائيل ماضية في تنفيذ خططها االستفزازية بشأن االقصى للحصول على 

قبل جمعيات وأوضح نجم ان هذه التهديدات تصدر من  .أموال من الواليات المتحدة خصوصا بعد االنسحاب
دينية متعصبة في إسرائيل بدعم من مسيحيين متطرفين في الواليات المتحدة يقدمون دعما ماليا وسياسيا لهذه 

وأضاف ان الجماعات الدينية المتعصبة ستستمر في تهديداتها ألنها تعتقد أن المسيح سينزل الى  .الجماعات
وطالب السلطات اإلسرائيلية  . المزعوم قبل هذا الموعد، لذا فانه يتوجب عليهم إنشاء الهيكل2007القدس عام 

وحمل نجم المسؤولية للسلطات اإلسرائيلية اذا تعرض . السماح للسلطات األردنية بتسليح الحرس المقدسي
االقصى الي اعتداء خاصة وان حراس االقصى ال يمتلكون أي نوع من السالح، فضال عن ان السلطة 

ة على االقصى الن االردن قد اعطي المسؤولية عن حماية المقدسات االسالمية بعد الفلسطينية ليس لها أي سلط
  .فك االرتباط بين الضفتين

  
  استنفار فلسطيني استعداداً لتسلم القطاع المحرر  

أكد مصدر أمني فلسطيني أمس ان عناصر في قوات االمن الوطني والشرطة الفلسطينية بدأوا االنتشار في 
وأوضح المصدر ان عملية . ووضعت القوى االمنية في حال استنفار قصوى. ة للمستعمراتالمناطق المحاذي

  . عنصر7500االنتشار سوف تستمر في االيام المقبلة حتى يصل عدد أفراد الشرطة واالمن الوطني إلى 
14/8/2005الخليج اإلماراتية   

 
  ابالسيطرة اإلسرائيلية على بحر وأجواء القطاع تنقص باالنسح :شعث
 شعث ان قوات مصرية وفلسطينية هي التي ستتولى ادارة الحدود بين القطاع ومصر، وانه لن يكون هناك قال

وجود للقوات االسرائيلية على امتداد الشريط الحدودي واشار شعث الى انه لم يتم حتى االن التوصل لحل 
 جديد لفحص البضائع التي تنتقل من لمشكلة معبر رفح الحدودي، حيث ان اسرائيل تصر االن على اقامة معبر

ونوه شعث بان السطلة . مصر الى قطاع غزة والعكس، بحيث يكون هذا المعبر تحت سيادتها االمنية فقط
واشار الى ان السلطة الفلسطينية . الفلسطينية ال تمانع في وجود طرف دولي ثالث على المعبر الحدودي

واضاف أنه وعلى الرغم من فرحتنا بجالء .  قوات االحتالل منهاستباشر في بناء المطار والميناء فور خروج
  .االحتالل عن ارضنا اال ان الفرحة تبقى منقوصة، وذلك الن اسرائيل ستبقى تسيطر على الجو والبحر

14/8/2005شرق األوسط ال  
  

 الداخلية ترفض قرار القدومي بتجميد اعضاء االمن الوقائي
قدومي بتجميد عضوية المسؤولين والعاملين في جهاز االمن الوقائي في ال  قرارالسلطةرفضت وزارة داخلية 

واكدت الوزارة أن االجهزة السيادية تكتسب شرعيتها من شرعية السلطة وتحتكم · غزة من عضوية الحركة
  ·فقط لقوانينها وأنظمتها

14/8/2005االتحاد االماراتية   
  

  ة لمنظمة التحرير  القدومي يطالب عباس بتشكيل لجنة تنفيذية جديد
 يطالبه بتشكيل لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير لفقدانها عدداً من عباسوجه فاروق القدومي رسالة الى 

وقال ان منظمة التحرير فقدت شرعيتها، وال بد من عقد جلسة للمجلس الوطني النتخاب لجنة تنفيذية  .أعضائها
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ان شغور العضوية في اللجنة التنفيذية يوجب انعقاد المجلس الوطني ووفق اللوائح الداخلية للمنظمة، ف .جديدة
لملء الفراغ، وفي حال شغور ثلث االعضاء كما هو حاصل حالياً، يتطلب دعوة المجلس في جلسة طارئة 

 . يوماً لتعبئة الشواغر30خالل مدة ال تتجاوز 
14/8/2005الخليج اإلماراتية   

 
 للسلطة الفلسطينيةعباس يصادق على القانون األساسي 

اعلن مصدر رسمي ان محمود عباس صادق امس على القانون االساسي المعدل الذي ينص على ان تكون مدة 
وقالت الوكالة ان الرئيس صادق  .رئاسة السلطة اربع سنوات وعلى تنظيم انتخابات تشريعية كل اربع سنوات

وقال النائب عبد الكريم ابو صالح  .قراءات الثالثعلى القانون المعدل بعد ان اقره المجلس التشريعي في ال
لوكالة فرانس برس ان مصادقة الرئيس عباس على هذا القانون جيدة ومهمة على طريق تأطير االنتخابات 

 ا ف ب.لتنتقل الى حياة حزبية في اطار ممارسة العملية الديمقراطية
14/8/2005الغد االردنية   

 
   من القضايا العالقة نصر يوسف وموفاز يناقشان،جملة 

وقالت مصادر امنية فلسطينية ان . يلتقى نصر يوسف، اليوم، شاؤول موفاز في مدينة تل ابيب االسرائيلية
اللقاء سيتناول العديد من القضايا المطروحة بين الجانبين، وفي مقدمتها جملة من الطلبات الفلسطينية التي 

وكذلك عرقلة اسرائيل لدخول التجهيزات واالحتياجات الالزمة لقوات  اإلسرائيلي، -تتعلق بالتنسيق الفلسطيني 
  .ويشارك في هذا االجتماع اللواء جمال أبو زايد، والجنرال موشيه كابلنسكي  .األمن والشرطة الفلسطينية

14/8/2005 48عرب  
  

  عباس زكي يلتقي وليد جنبالط ونائلة معوض 
 الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن الشعب ،ض، العالقات اللبنانيةبحث عباس زكي، مع وليد جنبالط، ونائلة معو

وقال زكي اثر زيارة جنبالط على رأس وفد فلسطيني إن اللقاء تركز على القضايا السياسية ال . الفلسطيني
وقد طلبنا من األخ جنبالط ان يساعد في . سيما المتعلقة بوضع الفلسطينيين المقيمين في المخيمات في لبنان

م عالقات فلسطينية ـ لبنانية متميزة من اجل التخفيف عن معاناة شعبنا الفلسطيني ولنفي كل اسباب التوتر دع
لقد اعرب من جانبه عن دعمه لنا : وأضاف. »والقلق حول هذه العالقة التي يجب ان تكون في احسن حاالتها

 داخل االرض المحتلة وخاصة التهديدات وأطلعناه على ما يجري. والنضال العادل الذي يقوده شعبنا الفلسطيني
وكان . »التي تتعرض لها القدس، وايضاً بعض الممارسات االسرائيلية عشية تفكيرهم في االنسحاب من غزة

لقد تمنينا ان تعطى مخيماتنا : زكي قد زار قبل ذلك وزيرة الشؤون االجتماعية نائلة معوض وقال بعد اللقاء
سنعمل ان شاء اهللا معا في المستقبل على دفع الدول المانحة وكل الذين يتحدثون و. وابناء شعبنا جل االهتمام

  .عن حقوق االنسان، وخصوصاً االونروا للوفاء بالتزاماتهم تجاه شعبنا في لبنان سواء الفلسطيني ام اللبناني
14/8/2005شرق األوسط ال  

 
  عملية السالمفي ومصري  السلطة تراهن على تحرك اردني

. يقات في تصريحات ادلى بها لـ العرب استمرار حالة الجمود التفاوضي على مدى االشهر المقبلةتوقع عر
. واشار الى ان انشغال الجانب االسرائيلي باالنتخابات خالل االشهر المقبلة سيحول دون فتح قنوات التفاوض

  .ض استئناف عملية السالمواكد على اهمية الجهود التي يبذلها االردن ومصر لتجاوز العقبات التي تعتر
14/8/2005العرب اليوم األردنية   
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 عريقات يطالب بجعل اليوم التالي لالنسحاب اإلسرائيلي يوماً للسالم

قال عريقات في تصريحات صحافية في أريحا في الضفة الغربية يجب أن يعمل الجميع على جعل اليوم التالي 
 .ضات الوضع النهائي حول القدس والحدود والالجئين والمياهلالنسحاب يوما للسالم من خالل استئناف مفاو

 . واعتبر عريقات ذلك الطريق الوحيد لجعل االنسحاب جزءاً من خارطة الطريق وليس بديالً عنها
وقال نطالب اإلدارة األميركية ودول االتحاد األوروبي واللجنة الرباعية ببذل كل جهد ممكن لوقف النشاطات 

سرائيلية التي تعزز سياسة فرض الحقائق على األرض من أجل اإلبقاء على خيار الدولتين االستيطانية اإل
 د ب أ . المتجاورتين

14/8/2005الغد االردنية   
  

   يفتتـح مركـز اإلعـالم الخاص بتغطية االنسحاب من غزةعباس
تغطية االنسحاب افتتح الرئيس محمود عباس في مدينة غزة، أمس، مركز اإلعالم الخاص ب: االيام-غزة

محمد دحالن وعدد كبير من وبحضور نبيل شعث  اإلسرائيلي في محافظات غزة وشمال الضفة الغربية،
وأعلن الرئيس رسمياً بدء عمل المكتب اإلعالمي الخاص باالنسحاب في مركز رشاد الشوا الثقافي  .المسؤولين
عدادات الستقبالهم واإلجابة على تساؤالتهم وأكد أنه ستكون للصحافيين كل التسهيالت واالست .بمدينة غزة
  .آمل كذلك أن أراهم في الضفة والقدس بعد االنسحاب اإلسرائيلي منها: وأضاف .واستفساراتهم

14/8/2005األيام الفلسطينية   
 

 عباس يعلن موعد االنتخابات اليوم أو غداً 
سيصدر مرسوماً رئاسياً اليوم أو غداً ذكرت مصادر برلمانية فلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

 .  يعلن فيه موعد االنتخابات التشريعية الفلسطينية مرجحة أن يكون في الحادي والعشرين من يناير المقبل
وقالت مصادر في كتلة فتح البرلمانية إن عباس سيعلن عن هذا الموعد بعد مشاورات مكثفة أجراها مع مختلف 

وقال النائب محمد .  »إلى حوارات ونقاشات أجراها داخل حركة فتح نفسهاالفصائل الفلسطينية إضافة 
الحوراني من كتلة فتح ان الرئيس أبو مازن كان ينتظر إقرار المجلس التشريعي لقانون االنتخابات العامة ومن 

 أ ف ب.  »ثم المصادقة عليه، وطالما صادق على هذا القانون بات اإلعالن عن الموعد واقعيا
114/8/2005ن االماراتية البيا  

 
 لدينا خطط وبرامج لتطوير المناطق المحررة : قريع

أكد احمد قريع، على ضرورة استثمار انسحاب وجالء االحتالل االسرائيلي عن قطاع غزة وشمال الضفة من 
 في وشدد السيد قريع خالل مشاركته .اجل تطوير السلطة الوطنية، وتحسين أوضاع شعبنا على كافة األصعدة

وأكد رئيس الوزراء على أن .اجتماع لجان الدعم على ضرورة أن يمر هذا االنسحاب بهدوء ودون مشاكل
الحكومة أنجزت بالتعاون مع عدد من الخبراء المحليين خططاً وبرامج عديدة لليوم الذي يلي جالء االحتالل 

 .عن القطاع وشمال الضفة
13/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   

 
 لتشريعي يقر مشروع قانون معدل لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية ا

أقر المجلس التشريعي اليوم، مشروع قانون معدل لقانون انتخاب الهيئات المحلية بالقراءة الثانية بصفة 
ء إقرار وجا .االستعجال، كما شرع في مناقشة مشروع قانون المخابرات العامة تمهيدا إلقراره بالقراءة الثانية



 

 7

مشروع قانون معدل لقانون انتخاب الهيئات المحلية في جلسة المجلس االستكمالية المنعقدة في مدينتي رام اهللا 
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة مشروع  .في الضفة الغربية وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني الفيديو كونفرنس

 مهام المخابرات بجمع المعلومات 7 الثانية، وتحدد المادة قانون المخابرات العامة تمهيدا إلقراره بالقراءة
بغرض الوقاية من ومنع أية أعمال تخريبية أو اعتداءات أو مؤامرات أو تهديدات تمس األمني الوطني 
الفلسطيني، وجمع المعلومات بكافة أنواعها بهدف وضعها بتصرف الرئيس والقيادة السياسية، كما تتولى 

لتدابير الالزمة بما في ذلك األنشطة األمنية العملياتية لمنع وللوقاية من أية أعمال تعرض المخابرات اتخاذ ا
أمن وسالمة فلسطين للخطر واتخاذ التدابير الالزمة، والكشف عن األخطار الخارجية التي من شأنها المساس 

دد السلم واألمن المشترك أو أي باألمن القومي، والتعاون المشترك مع األجهزة الصديقة المشابهة ألية أعمال ته
 .من مجاالت األمن الخارجي وفقا للبروتوكوالت األمنية الموقعة، ووفقا لما تتطلبه المصلحة الوطنية العليا

13/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   
  

  مسلحون من فتح يقتحمون مكاتب السلطة في قلقيلة 
فتح بينهم بعض المسلحين، اقتحموا مبنى تابعا للسلطة في  قال شهود عيان إن العشرات من أعضاء حركة 

وقال احد المقتحمين للموظفين إنهم من أعضاء فتح وطلبوا منهم  ·الضفة الغربية امس، للمطالبة بوظائف
مغادرة مكاتبهم وقالوا انها ستغلق حتى تلبى طلباتهم بالحصول على وظائف، مشيرا الى ان هذا االحتجاج 

واغلق اعضاء فتح المكاتب بالسالسل واألقفال ورحلوا · واستجاب الموظفون لذلك على الفور·سلمي حتى اآلن
   ·ولم تتدخل الشرطة· تاركين وراءهم بعض األفراد لحراسة المبنى

14/8/2005االتحاد االماراتية   
 

  حواتمة يعود إلى غزة بعد االنسحاب  
إنني سأعود في : ت االحتالل االسرائيلي منها، وقالأعلن نايف حواتمة أنه سيعود الى غزة فور انسحاب قوا

اليوم التالي لالنسحاب االسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ولم أناقش هذا الموضوع مع أحد خارج أطر الجبهة 
الديمقراطية، ألنه حق مشروع ألي قائد أو مواطن فلسطيني، والقرار خاضع لهيئات الجبهة الديمقراطية، بما 

ووصف حواتمه االنسحاب االسرائيلي من غزة بأنه نصر للنضال  .ميته باألمن الشخصيفي ذلك ما أس
لكنه . الفلسطيني، الذي يجب أن يتواصل في الداخل والشتات حتى انتزاع كامل الحقوق الفلسطينية المشروعة

 ا.ش.ا(أكد أن ذلك ال يعني توقف النضال وتوقف المقاومة، 
14/8/2005الخليج اإلماراتية   

 
 ماس ترفض االستفراد بالقرار السياسي ح

أكد إسماعيل هنية حرص الحركة على إتمام االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة وأن حماس 
وأعرب  .ستتعاون مع الجميع في إظهار الصورة الحضارية للتعبير عن فرحة وابتهاج الشعب بدحر االحتالل

نة غزة عن موقف الحركة الرافض الستفراد جهات معينة بالقرار هنية في مؤتمر صحافي عقده أمس في مدي
السياسي وقال ان حركة حماس ليست بديالً ألحد وال تسعى للتفرد أو االستفراد كما أنها اتفقت مع محمود 
عباس والفصائل الفلسطينية على تشكيل لجنة وطنية لإلشراف على ملف االنسحاب ووضع الضمانات الوطنية 

واشار الى ان حماس تؤكد على ثوابتها المعروفة بالوحدة الوطنية وحمايتها  .وفير الشراكة والشفافيةالكفيلة بت
وصيانتها وتحريم الدم الفلسطيني وحصر المعركة ضد االحتالل ونطمئن شعبنا وامتنا اننا لن ندخل او نستدرج 

وطالب المجتمع الدولي بعدم  .الى اي صراعات داخلية وستظل معركتنا الوحيدة ضد االحتالل الصهيوني



 

 8

تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وإجبار االحتالل على وقف عدوانه وإنهاء احتالله لألراضي الفلسطينية مؤكداً 
 .أنه ليس هناك من خيار أمام االحتالل سوى الرحيل

14/8/2005الغد االردنية   
  

  األمن الوقائي يعتقل أحد قيادات شهداء األقصى في الخليل
ن األمن الوقائي يعتقل أحد قيادات اأبو ثائر أحد قادة كتائب شهداء األقصى مجموعة الشهيد أيمن جودة قال 

وقال إن الكتائب  .كتائب شهداء األقصى مجموعات الشهيد أيمن جودة بالخليل بعد تبنيهم لعملية الخليل قبل أيام
ها رد مزلزل ضد الكيان الصهيوني التي  ساعة وإال سيكون ل24طالبت األمن الوقائي بإطالق سراحه خالل 
  .اتخذ لها األمن الوقائي هذا اإلجراء إرضاء لها

13/8/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
   

  شهداء األقصى تشيد بموقف حماس 
، وقوفها إلى جانب باقي األجنحة العسكرية لفصائل امسأكّدت شهداء األقصى، خالل تصريٍح صحافّي لها 

من هذا المنطلق تؤكّد : وقالت .لة طريق المقاومة حتى دحر االحتالل من كامل تراب فلسطينالمقاومة لمواص
كتائب شهداء األقصى أّن سالحها الشرعّي لن يتّم تسليمه، فسالحنا سيبقى مشروعاً في وجه المحتل، وما ُأعِلن 

لطة الفلسطينية ألخذ مواقف عن تسليم السالح وحّل كتائب األقصى هي تفاهات يطلقها بعض المتسلطين في الس
خاصٍة تخدمهم، فسالح الكتائب سيبقى موجه لالحتالل وليس موّجهاً لمقاتلة السلطة، فكلّنا أبناء شعٍب واحد 
. نعمل لمصلحة أن تبقى هناك شرعية واحدة تحت سالٍح واحد وسالح المقاومة هو الذي يحمي هذا السالح

  .حسبما جاء التصريح
13/8/2005إلعالم المركز الفلسطيني ل  

  
  تشديد الحصار على مداخل طولكرم 

فشلت وحدة إسرائيلية خاصة تسللت الى مخيم طولكرم، في اغتيال الشاب صالح عراقي، الناشط في               : طولكرم
والى الشمال من طولكرم اعتقلت قوات االحتالل محمد كتانة، على حاجز طيار على مدخل قرية                .سرايا القدس 

وصدم مستوطن إسرائيلي بشاحنته الـمواطن ربحي حمـد، أثنـاء قيادتـه             .لى جهة مجهولة  بزاريا واقتادته إ  
عربته التي يجرها حمار قرب حاجز عناب ما أدى الى اصابته بجروح متوسطة نقل على اثرها الى مستـشفى      

جز علـى   الى ذلك شددت قوات االحتالل اإلسرائيلية من إجراءاتها العسكرية على الحـوا           . الشهيد ثابت ثابت  
إن اإلجراءات المشددة على الحواجز لم يسبق لها مثيل منذ فتـرة            : وقال عدد من الـمواطنين    .مداخل طولكرم 

إن قـوات   : وفي بلدة بلعا، قال شهود عيان     . طويلة كما أن حركة الـمواطنين عبر حاجز بيت ايبا كانت بطيئة          
وي وحولته إلى ثكنة عـسكرية ونقطـة للرصـد          االحتالل اقتحمت البلدة فجرا ودهمت منزل النقيب بالل جيتا        

إنهم يحتاجون ألكثر من ساعتين الجتيـاز       : وقال الـمواطنون . والمراقبة وذلك للمرة الثانية في غضون شهر      
الحاجز باتجاه منطقة الكفريات، مشيرين الى أن سلطات االحتالل تواصل سباقها مع الزمن السـتكمال النفـق                 

  .منطقة الكفريات وقلقيليةالذي يربط مدينة طولكرم مع 
  14/8/2005األيام الفلسطينية 

  
 االحتالل يواصل أعمال التجريف في طولكرم 

واصلت قوات االحتالل اليوم االحد، أعمال تجريف وتدمير داخل أراضي مواطني بلدة شوفة جنوب طولكرم 
جرافات وتحت حراسة جنود ونقلت وكالة وفا عن شهود عيان، قولهم ان  .والمحاذية لمستعمرة افني حيفتس
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االحتالل، تقوم منذ يومين بأعمال خلع لألشجار وتجريف في موقع خلة الشيخ بعد أن سلمت أصحابها قراراً 
وأضاف األهالي ان قوات االحتالل تقوم بوضع األسالك الشائكة في محيط  .باالستيالء عليها قبل فترة قصيرة

بالتالي ضمها لحدود مستعمرة افني حيفتس في الوقت الذي مازالت المنطقة لمنع أصحابها من الوصول إليها، و
وأشار  .فيه قوات االحتالل تواصل أعمال التجريف وخلع أشجار الزيتون في منطقة واد النمر شرق المستعمرة

العديد من أصحاب األراضي المستولى عليها، إلى أن أراضيهم تتعرض لهجمة استعمارية شرسة من قبل 
ل وقطعان مستعمري أفني حيفتس، لنهب أراضيهم وحرمانهم منها ضمن خطة استعمارية قوات االحتال

مبرمجة لربط البؤرة االستعمارية دير بان بحدود مستعمرة افني حيفتس بعد قيامها بشق ثالثة شوارع تصل 
 . دونم100بين الموقعين بعرض خمسين متراً، والتي التهمت 

  14/8/2005 48عرب 
  

  ال غذاء وكهرباءسكان المواصي ب
 أيام، وأدى هذا اإلغالق إلى احتجاز قرابـة         10 تعاني منطقة المواصي من إقفال تام منذ         : مهيب النواتي  ،غزة
 من سكان المواصي على حاجز التفاح، غالبيتهم من األطفال والنساء الذين منعهم إغالق الحـاجز مـن                  200

تجزون داخل منطقتهم فهم يعانون من نقص حاد في المـواد           أما السكان المح  . العودة إلى منازلهم داخل المنطقة    
وهاتفت الحياة الجديدة أحد سكان المواصي المحاصرين للوقوف على أحوالهم، فقال  ليس لدينا سوى                .الغذائية

وادى الحصار الى نقص حاد فـي كافـة المـواد            .السكر والزيت واألرز، وهو مما تبقى من المعونة الغذائية        
ة فيما يتعلق بأغذية األطفال، كما منعت قوات االحتالل تصدير الفاكهة من المنطقة ما تسبب فـي        الغذائية خاص 

: تخريب هذه الفاكهة وبعض المزروعات األخرى التي تشتغل بها المنطقة، أحد المزارعين قال للحياة الجديـدة               
  . شيقل فقط، ولم أجد أحدا يشتري2اليوم كنت ادلل لبيع سحارة الجوافة ب 

ا الكهرباء فلها حكاية أخرى في ظل الحصار، فالمنطقة تزود بالكهرباء من قبل مولدين أحدهما في منطقـة                  أم
 أيـام الن حـصة       3مواصي خان يونس واآلخر في منطقة مواصي رفح، ومولد منطقة رفح ال يعمـل منـذ                 

وقد طالب سكان المواصي     .ءالسوالر المستخدم لتشغيل المولد انتهت ولم يعد هناك سوالر لتشغيل مولد الكهربا           
عبر الحياة الجديدة أبو مازن أبو عالء ووزير الطاقة اعتبار المنطقة تمر بحالة طـوارئ وتزويـدها بحـصة                   

 لتر شهريا حتى يتمكن السكان من إدارة شؤون حيـاتهم           6000 اشهر ورفع هذه الحصة لتبلغ       3السوالر لمدة   
مستوطنين يستغلون قطع الكهرباء للدخول إلـى المنطقـة لـيال           خاصة أثناء الليل، حيث أفاد المواطنون أن ال       
  .واالعتداء على سكانها وإرهابهم بشكل يومي

  14/8/2005الحياة الجديدة 
  

 مدينة خليفة على أنقاض مستوطنة موراغ 
أعلن شعث أن المدينة التي أمر الشيخ خليفة بن زايد بإنشائها على أنقاض المستوطنات في غزة ستقام مكان 

   .ستوطنة موراغم
  14/8/2005البيان االماراتية 

  
 اصابة فلسطيني وخمسة جنود اسرائيليين 

اصيب فلسطيني وخمسة من جنود الجيش االسرائيلي بينهم ضابط وصفت جراحه بالخطيرة جراء اطالق دبابة 
ائيلية ان الضابط وقالت االذاعة االسر .اسرائيلية قذيفتين على منزل فلسطيني في غزة قبيل فجر اليوم االحد

 .االسرائيلي اصيب بجراح خطيرة فيما اصيب الجنود االربعة بجراح طفيفة جراء اطالق نيران صديقة
ومضت المصادر ذاتها ان نيران المسلحين الفلسطينيين كانت كثيفة وانها شكلت خطأ على تجمع الخيام في 
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ة اسرائيلية قذيفتين باتجاه المنزل الفلسطيني واطلقت دباب .المستوطنة الذي اقامه معارضو خطة فك االرتباط
اصابت احداها المسلح الفلسطيني فيما اصابت القذيفة الثانية ضابطا اسرائيليا بجراح خطيرة واربعة جنود 

 . بجراح طفيفة
  14/8/2005 48عرب

  
  انتقادات فلسطينية حادة لمفوضة األنروا 

، انتقادات حادة للمفوضة العامة لوكالة االونروا كارين ابو         وجهت منظمة فلسطينية تعنى بقضايا الالجئين     : غزة
وفي بيـان تلقـت     . زيد، على خلفية تصريحات نسبت اليها، قالت فيها إن معظم الالجئين غير مهتمين بالعودة             

الشرق األوسط نسخة منه، قال التجمع الشعبي الفلسطيني للدفاع عن حق العودة، ان ابو زيد ارتكبت خطيئة ال                  
ابو زيد قولها ان الالجئين يعلنون اهتمامهم       ـ  ونسبت النسخة العبرية لموقع معاريف ل     . ر في حق الالجئين   تغتف

بحق العودة، ولكنهم ال يتمسكون بممارسته، و إن كبار السن هم وحدهم من يريدون ذلك من باب األحـالم، أو           
دة يرفضها أغلبية الالجئـين، ومنظمـة       كنوع من الذكريات، وان المواقف التي تعلن تمسك الالجئين بحق العو          

 وقال التجمع ان ابو زيد اساءت، من خالل التـصريحات التـي نـسبت اليهـا،                 .التحرير والقيادة الفلسطينية  
لمنصبها، مستذكراً ان المنصب يلزمها برعاية شؤون الالجئين والحفاظ على حقوقهم والدفاع عنها، متهماً إياها               

وقال البيـان ان ابـو زيـد       . تعارض مع موقف األمم المتحدة والشرعية الدولية      بأنها تضع نفسها في موضع ال     
تغالط الحقيقة، حين تدعي أن كبار السن فقط من الالجئين هم الذين يحلمون بالعودة، متسائالً، هل كلفت نفسها                  

م وقـراهم   أن تزور مخيمات الالجئين، كما يفرض عليها واجبها، وان تسأل أطفال الالجئين عن أسماء مـدنه               
األصلية وعن مدى تمسكهم بحقوقهم وحقوق آبائهم وأجدادهم في العودة إلى أراضيهم وديارهم األصلية، ونعتقد               
أنها لو فعلت ذلك لسمعت غير ما قالته وربما تكون على علم بالحقيقة ولكنها تعمدت أن تقول عكسها، ألهداف                   

الت وتضحيات الشعب الفلسطيني، منوها بان قول ابو        واعتبر البيان ان تصريحات ابو زيد تهين نضا       . سياسية
واضاف البيـان ان    . زيد ان منظمة التحرير غير متمسكة بحق العودة، يشكل اهانة للحركة الوطنية الفلسطينية            

على ابو زيد ان تعلم انها بمثل هذه االدعاءات حول موقف المنظمة وقيادتها من حق العودة، إنما تـشكك فـي            
واعتبر البيان ان الذي يجعل هذه التصريحات اكثر خطورة كونهـا           . منظمة للشعب الفلسطيني  شرعية تمثيل ال  

تتزامن مع الءات شارون، معتبراً ان هذه التصريحات تمثل دعما لشارون وتشجيعاً له على المضي في تنكره                 
 شارون بدعمها لـه     لحقوق الشعب الفلسطيني، كما أنها تأتي متساوقة مع الضمانات التي منحتها بوش لحكومة            
واشار البيان الى ان    . في رفضه لحق العودة، فهل تمثل السيدة كارين بتصريحاتها هذه موقف االدارة االميركية            

  .  تسريب تصريحاتها عبر صحيفة اسرائيلية، يشجع اليمين االسرائيلي على مواقفه العنصريةهاتعمد
  14/8/2005شرق األوسط ال

  
 في مؤتمر دولي ضد االحتالل أكثر من ألف امرأة يشاركن 

إفتتحت حركة نساء بالسواد مؤتمرها بأحد الفنادق بجبل الزيتون ضد االحتالل اإلسرائيلي، وسياساته : القدس
 دولة، كما شارك في أعمال 44العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين، وذلك بمشاركة أكثر من ألف امرأة من 

ون المرأة، ولويزا مورتيفيلي عضو البرلمان األوروبي، وليفنسكا المؤتمر السيدة زهيرة كمال وزيرة شؤ
ووضعت سلطات االحتالل مركبات عسكرية وشرطية في محيط الفندق  .روجنسكي عضو الكنيست السابقة

وتضمن حفل افتتاح  .وراقبت المشاركات، وأوقفت بعض السيدات الفلسطينيات من المشاركات في المؤتمر
استهلتها الوزيرة كمال التي استعرضت اإلنتهاكات اإلسرائيلية لكل المواثيق والقوانين المؤتمر، عدة كلمات 

وشملت أشغال المؤتمر تنفيذ عدة فعاليات وورشات عمل حول  .الدولية الخاصة بشعبنا الفلسطيني وأرضه
 واالحتالل ،رأةاإلسرائيلي، وأخرى تتعلق باالحتالل وصحة الم، الجدار، ومواضيع تتعلق بالصراع الفلسطيني
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وتعليم المرأة، واالحتالل والفقر لدى النساء، واتفاق اوسلو، فضالً عن نشاطات مشتركة بين نساء فلسطينيات 
وسيتضمن البرنامج زيارة رام اهللا وااللتقاء بناشطات فلسطينيات، والقيام  .وإسرائيليات، ومواضيع أخرى

 .جدار في القدسالبجولة ميدانية الى 
  13/8/2005باء الفلسطينية وفا وكالة االن

  
  األسيرات يشكرن كل من لبى دعوتهن لتوفير قائمة احتياجاتهن

 تلـموند، الشكر لعدد من الـمؤسسات والجمعيات علـى  ،وجهت األسيرات في سجن هشارون:  وفـا ،رام اهللا 
ن الـمرأة للعمـل  وأوضح بيان صادر عن اتحاد لجا      .ما تقدمت به من مالبس صيفية وأشغال يدوية لألسيرات        

جمعية أنصار السجين، ومؤسسة الضمير، وجمعية إنعاش       : االجتماعي، أن األسيرات وجهن الشكر إلى كل من       
األسرة، وجمعية من أجل السجينات السياسيات في تل أبيب، كما وجهن شكراً خاصاً لكل فاعلي الخير الـذين                  

   .رفضوا ذكر أسمائهم
  14/8/2005األيام الفلسطينية 

  
 رون يوجه خطابا، يعلن فيه بدء فك االرتباط  شا

علم ان شارون، سيوجه مساء االثنين خطابا الى االسرائيليين يعلن فيه عن بدء تنفيذ خطة فك االرتباط ويدعو 
المستوطنين الى الجالء بهدوء واالسرائيليين الى الحفاظ على الوحدة الداخلية، حسب ما ذكره موقع صحيفة 

 . ساء اليوميديعوت احرونوت م
  13/8/2005 48عرب

  
  نصف مستوطني القطاع شرعوا في الرحيل

ذكرت مصادر الشرطة االسرائيلية بعد ظهر السبت، ان اكثر من نـصف المـستوطنين              :  صالح النعامي  ،غزة
وقدرت المصادر ان الغالبية العظمى من المستوطنين لن يقوموا بأعمال عنـف            . شرعوا في مغادرة قطاع غزة    

ونوهت بانه في الوقت الذي سيقوم فيه ضباط الجيش بتوزيـع اوامـر االخـالء علـى                 . لية االخالء اثناء عم 
وشددت المصادر الى ان كال     . المستوطنين، ستقوم عناصر الوحدات المختارة باخالء عناصر اليمين المتطرف        

دام القوة فـي مقاومـة      من الشرطة والجيش على إستعداد لمواجهة أسوأ االحتماالت في حال االنتقال إلى استخ            
واشارت المصادر الى ان ابرز جيوب المقاومة لعملية االخالء تتمركز بشكل اساسـي فـي               . عمليات االخالء 

واشارت تقارير الشرطة إلى أن غالبية       .وعتصمونا وشيرات يام ونيتسر جزاني وقطيف      كفار دروم، ونيتساريم  
واضافت ان هنـاك    . القيود لتكبيل أنفسهم لعرقلة اإلخالء    المستوطنين المعارضين تزودوا بالسالسل الحديدية و     

تنسيقا بين المستوطنين المعارضين لالخالء ورفاقهم خارج القطاع، وسيقوم مستوطنو الضفة بإغالق الطـرق              
داخل اسرائيل والقيام بفعاليات استفزازية ضد الفلسطينيين، في األماكن المقدسة للمسلمين، ال سـيما االقـصى                

  . زراء وبعض الشخصيات العامةوتعقب الو
  14/8/2005شرق األوسط ال

  
  أود لو كان بيغن حيا العتذر له علنا : أولمرت

، كانت  1978عندما كان اولمرت عضوا شابا في البرلمان االسرائيلي في عام           :  سكوت ويلسون  ،القدس المحتلة 
وقال في مقابلة لقد صـوت      . ضدهالديه الفرصة للتصويت لصالح اتفاقيات كامب ديفيد اال ان اولمرت صوت            

واالن أنا اسف النه ليس على قيد الحياة لكـي اعتـرف            . وقلت له هذا خطأ تاريخي، وخطر للغاية      . ضد بيغن 
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وخالل عدة ايام، تبـدأ القـوات       . شكرا هللا النسحابنا من سيناء    . كان محقا وكنت مخطئا   . علنا بحكمته وخطأي  
  .  االنسحاب من سيناء، واولمرت واحد من اكثر مؤيدي هذه الخطةاالسرائيلية اول اخالء للمستوطنات منذ

  14/8/2005شرق األوسط خدمة واشنطن بوست خاص بـ ال
 

  مستوطنون يشطبون العبارات العربية على إشارات المرور  
أفاد مواطنون من قرى نابلس أن المستوطنين شرعوا بوضع ملصقاتهم على الكلمات العربيـة              :  الخليج ،نابلس

وذكـر شـهود عيـان أن    . لموجودة على لوحات وإشارات المرور في خطوة لالحتجاج على خطة االنسحاب       ا
جميع الشواخص المرورية على طريق نابلس قلقيلية قد تم شطب الكلمات العربية عنها، مـن خـالل وضـع                   

بلـدة  وأفاد محمـد عبـد الـرحمن مـن           .ملصقات باللغة العبرية، فيما تم رش أصباغ على شواخص أخرى         
جينصافوط أن وضع أعالم المستوطنين تزايد على الشارع الرئيسي تتضمن عبارات باللغة العبريـة رافـضة                

  .لالنسحاب إلى جانب عبارات تهديدية لشارون
  14/8/2005الخليج اإلماراتية 

  
 العثور على سيارة وأسلحة يشتبه استخدامها لمقتل شقيقين عربيين 

ا عثرت في مدينة يافا، على سيارة تحتوي على أسلحة تعتقد ان لها صلة بجريمة قالت الشرطة االسرائيلية، انه
 قد قتال برصاص أطلق عليهما من داخل سيارة، اوكان .القتل التي راح ضحيتها الشقيقين عماد ومحمد أطرش

أت الشرطة وبحسب المصادر فقد بد .ونقال على الفور إلى مستشفى وولفسون إال أنهما توفيا متأثرين بجراحهما
باستجواب المارة بحثاً عن شهود عيان وفي الوقت نفسه نصبت الحواجز على الطرقات في محاولة للقبض 

 .على الجناة
  13/8/2005 48عرب

  
   مليون متر مكعب من المياه عجز سنوي 100: سلطة المياه

بية وغزة، وذلك خالل التقرير     استعرضت سلطة المياه األوضاع المائية ومعدالتها في الضفة الغر        :  وفا ،رام اهللا 
: وقالت سلطة المياه في تقريرها     .الذي أصدرته حول األوضاع المائية ومعدل حجم التزود في الضفة والقطاع          

 مليون متـر  850إنه على صعيد الضفة يقدر معدل كميات المياه التي تنشأ وتتكون داخل حدود الضفة بحوالي           
يون متر مكعب إلى باطن األرض، تـشكل تغذيـة سـنوية متجـددة               مل 700مكعب سنوياً، يتحول منها معدل      

وذكـرت أن    .وأشارت إلى أن الكميات األخرى المتبقية تتحول إلى جريان سطحي          .لألحواض المائية الجوفية  
وأشارت إلـى    . مليون متر مكعب حالياً    105حجم كميات المياه التي يحصل عليها المواطنون فعلياً ال يتجاوز           

 مبينة ان ثمن    ، مليون متر مكعب من المياه من خالل شركة المياه اإلسرائيلية ميكروت           40ء حوالي   أنه يتم شرا  
وبالنسبة لقطاع غزة، أشار التقريـر       . شيكل 2،5المتر المكعب من المياه المشتراة من اإلسرائيليين يصل إلى          

 مليون متر مكعب، تشكل بمعظمها      55إلى أن معدل كميات المياه الناتجة عن مياه األمطار السنوية تبلغ حوالي             
 مليـون متـر مكعـب مـن         157وأورد أنه يتم ضخ حوالي       .طاقة التغذية السنوية لألحواض المائية الجوفية     

وأكد التقرير أنه نتيجة للضخ الجائر والزائد تتعرض األحواض المائية الجوفية فـي             . األحواض الجوفية سنوياً  
 مليون متـر مكعـب، وأنـه        70نتج عنه عجز تراكمي سنوي بمعدل       قطاع غزة إلى حالة استنزاف قصوى، ي      

باإلضافة إلى مخاطر حالة االستنزاف القصوى للمياه الجوفية، فإن هناك مخاطر اتساع مناطق الملوحة العالية،               
  .من المناطق المائية الجوفية% 70وصلت إلى 

  14/8/2005الحياة الجديدة 
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  اسرائيل الفيديراليات رغبة لليهود و:العراق

اعتبر الشيخ اياد العزي إمام مسجد القميرة شمال بغداد أن اسرائيل هي الدولة التي تريد تقسيم العراق، فيما 
طالب محمود الصميدعي إمام مسجد أم القرى المصلين بالمشاركة في االنتخابات، مضيفاً أن السنة ال يريدون 

 رغبة اليهود واألعداء والمحتلين، مشيراً الى أن العراق الفيديرالية وأن انقسام البلد الى فيديراليات يلبي
  أ ف ب. وثرواته لجميع العراقيين

14/8/2005الحياة   
 

  اعنف قضية هزت المنطقة العربية القضية الفلسطينية :المجالي
اكد الدكتور عبدالسالم المجالي ان اعنف قضية هزت المنطقة العربية باسرها هي القضية الفلسطينية ومن 

لخطا القول انها قضية بين الفلسطينيين واالسرائيليين او بين العرب واليهود فقط بل هي جزء من الحروب ا
واشار الى ان القضية الفلسطينية كانت نتيجة للسياسة .الباردة في المنطقة وهي قضية دولية وليست محلية

عاد وأن ال وجود للشعب العامة الصهيونية التي وضعت في ذهن كل يهودي أن فلسطين هي ارض المي
  .الفلسطيني بينما يؤمن العرب جميعا ان فلسطين هي ارض عربية ووقف اسالمي

14/8/2005العرب اليوم األردنية   
  

  واشنطن تحذر رعاياها من حدوث اضطرابات في اسرائيل 
من وقوع اضطرابات نشرت الواليات المتحدة األميركية، الليلة الماضية، بيانا حذرت فيه رعاياها في اسرائيل 

ونصحت الخارجية األميركية رعايا بالدها باالبتعاد عن التحشدات الجماهيرية . خالل فترة تنفيذ فك االرتباط 
وأشار . والحفاظ على درجة عالية من اليقظة وانتهاج الحذر التام في المناطق العامة وفي وسائل النقل الشعبية

وركز البيان على االمتناع عن . عارضة لفك االرتباط الى احداث عنفالبيان الى احتمال تطور التظاهرات الم
 .  التواجد في المناطق القريبة من المستوطنات المعدة لالخالء وفي االماكن المقدسة في القدس

13/8/2005 48عرب  
 

  عدم االنسحاب من الضفة ينسف مبدأ األرض مقابل السالم  
سي أمس إن احتالل المستوطنين للمزيد من األراضي .بي.طانية بيقال اوليفر مايلز لهيئة اإلذاعة البري

الفلسطينية سيسبب المزيد من الغضب واالحباط لدى الشعب الفلسطيني ويدفعه نحو اليأس ويجعله عرضة 
للضغوط لتقديم التنازالت مقابل االنسحاب اإلسرائيلي من غزة والذي وصفه مايلز بأنه مجرد خطوة صغيرة 

  . ألفاً في الضفة240 مستوطن مقابل 8500 إلى أنه ليس في القطاع إال للغاية مشيراً
ونبه السفير مايلز إلى أن بقاء المستوطنين الصهاينة في الضفة يعني نسفاً وإلغاء لجوهر مبدأ األرض مقابل 

  . طوال األعوام الخمسة والعشرين الماضية اإلسرائيلية-السالم الذي كان أساساً لمفاوضات السالم العربية
14/8/2005الخليج اإلماراتية   

  
  تحول االنسحاب الى نجاح اقتصادي للفلسطينيين شروطولفنسون

 حدد جيمس ولفنسون في مقابلة مع وكالة فرانس برس، الشروط الضرورية لتحويل -القدس المحتلة 
 سؤال حول ما ينبغي على اسرائيل ان تفعله بعد وردا على.  للفلسطنيينالى نجاح اقتصادياالنسحاب 

يجب ان يصبح قطاع غزة منطقة يمكن الدخول اليها والخروج منها وممارسة : االنسحاب من قطاع غزة قال 
اعتقد ان ثمة منذ : وقال. التجارة فيها بأكبر قدر ممكن من الحرية في ظل احترام ضرورات اسرائيل األمنية
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علينا ان نجد توازنا . ن اسرائيل والفلسطينيين على وجوب اال يتحول قطاع غزة الى سجناآلن اتفاقا مبدئيا بي
 .ما بين االقتصاد واألمن

ال أمل في الحصول . ان يقدموا خطة جدية للحكم واالدارة: وعن واجبات الفلسطينيين في المرحلة المقبلة قال 
لن يستثمر أحد في . يعمل فضال عن مكافحة الفسادنظاما قانونيا وماليا  .على أي مساعدة بدون خطة مالئمة

وحول ثقته بالمستقبل االقتصادي لقطاع غزة اكد ولفنسون ان مجموعة الثماني على  . بالد تعمها الفوضى
انا . استعداد لزيادة مساعداتها لغزة بشكل كبير ان قام الفلسطينيون بكل ما يتوجب على اي دولة القيام به

ذه المساعدة ستمنح بعد قليل على االنسحاب، ما سيسمح بتغطية الحاجات على صعيدي شخصيا واثق من ان ه
وانني ]. 2008 - 2006[ من: االستثمارات والتوظيف لبضعة أشهر قبل ان يقدم الفلسطينيون خطة للفترة

 .أحظى بدعم غير اعتيادي من الرئيس االميركي جورج بوش ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس
14/8/2005ردنية الغد اال  

 
  أميركا تحقق مع أبرز ممولي االستيطـان في الضفة

استدعت وزارة العدل األميركية أول من أمس، عمالق اليمين في اللوبي المقرب من :  وكاالت -واشنطن 
قيادات الحزب الجمهوري جاك أبراموف للمثول أمام المحكمة، بعد ثبوت ضلوعه بصفقات أعمال غير 

واتهمت الوزارة أبراموف بالتورط بصفقة بواخر فيها أندية قمار وألعاب  .ئح فساد ورشاوىقانونية، وفضا
واعتقل أبراموف ليل الخميس .  مليون دوالر60ليلية، في والية فلوريدا، والتحايل على اثنين من الزبائن بمبلغ 

  .ة في والية فلوريدا، وبدأت أمس محكمة لوس أنجيليس الفيديرالية جلسات المرافع
14/8/2005األيام الفلسطينية   

 
  ارجأت االعالن عن منح مساعدات مالية السرائيل امريكا

قالت مصادر سياسية اسرائيلية ان االدارة االمريكية ارجأت االعالن عن منح مساعدات مالية السرائيلية 
هآرتس اليوم االحد عن ونقلت صحيفة  .وقدرت ان مبلغ المساعدات سيكون اقل من المبلغ الذي طلبته اسرائيل

المصادر االسرائيلية ذاتها قولها ان مسؤولون في االدارة االمريكية أوضحوا لنظرائهم االسرائيليين باجراء 
اتصاالت مع اعضاء في الكونغرس االمريكي الذين خرجوا في هذه االثناء الى عطلتهم الصيفية قبل تحديد 

 .حجم المساعدات
14/8/2005 48عرب  

  
  المستوطنين وقت رحيلهم عهد بعدم مهاجمةالزهار يت

اومبيرتو دي جوانانجلي   
. كانت عملية التفتيش التي اخضعنا لها في غاية الدقة: االونيتامقابلة مع احدى الصحف االيطاليةالزهار في 

ثم طلب منا عدم اعطاء وصف . وجرى تفكيك واعادة تركيب جهاز التسجيل.  الهاتف الخلويوتمت مصادرة
  .للمكان الذي اجريت فيه المقابلة

وبدأت المقابلة حينئذ فسارع الزهار الى التأكيد على ان االنسحاب من غزة لم يكن ليمثل انتصارا لحركة 
ي مضت قدما على درب المقاومة المسلحة ضد بل هو كذلك بالنسبة لجميع التنظيمات الت, حماس وحسب

وما هو بصدد الحدوث . لم تكن اسرائيل لتتطلع الى االنسحاب, ومن غير الكفاح المسلح. االحتالل الصهيوني
الذي جاء التقرير بشأنه , يوم انسحاب اسرائيل من الجنوب اللبناني, في غزة لم يكن له سوى سابقة واحدة

  .وطليعته المتمثلة بالمقاومة الوطنية اللبنانية بقيادة حزب اهللا,  مارسه الشعب اللبنانينتيجة الكفاح المسلح الذي
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مستمران في مداعبة زنادي رشاشي , وكان التوتر وقت اجراء المقابلة محسوسا فالحارسان الشخصيان للزهار
ن يتولى الحراسة بالقرب كما كان م. ويثبان بمجرد سماع الحد االدنى من الجلبة. الكالشينكوف بطريقة عصبية

تطلقها طائرات االباتشي .  ارض-فمن الممكن ان يأتي الموت من السماء تحمله صواريخ جو . من النافذة
, وتنظيمات االنتفاضة, بما في ذلك السلطة الوطنية, وكان اريئيل شارون قد وجه انذارا للفلسطينيين. الهجومية

بردة فعل مدمرة بحالة ما اذا كان انسحاب الجيش والمستوطنين عبر من خالله عن جاهزية اسرائيل للقيام 
  .مترافقا مع عمليات ارهابية تنفذها بعض المجموعات الفلسطينية

فلن نكون نحن البادئين : فموقفنا في غاية الوضوح. ويعلق الزهار على ذلك قائال ان تهديدات شارون ال تخيفنا
فانسحاب الجنود . لنار على العدو وهو في حالة انكسارولن نعمد الى اطالق ا. باللجوء الى العنف

ولكننا .. لن نبدأ بالهجوم. االسرائىليين والمستوطنين انما يمثل بحد ذاته انتصارا سياسيا وعسكريا بالنسبة لنا
  .جاهزون للقيام بالرد المناسب تجاه اي استفزاز

من اجل تحديد كنه االدارة ,  الوطنية وحماسوكانت االتصاالت قد تكثفت في االيام االخيرة ما بين السلطة
نحن جاهزون لالضطالع بمسؤولياتنا : ويؤكد الزهار على القول بذات الشأن. المتفق بشأنها لما بعد االنسحاب

لن نوجه سالحنا للفلسطينيين ولكن لن . ولكن لن يكون من الواضح اننا لن نقبل بأي التزام يتعلق بنزع السالح
فالمقاومة مستمرة حتى يتم , كان اجبارنا على االستسالم في مواجهة عدو الشعب الفلسطينييكون بمقدور اي 

  .تحرير فلسطين بأكملها
هل يتم اعتبار انسحاب اسرائيل من غزة بمثابة هزيمة تلحق بشارون في المواجهة مع حماس وذلك وفقا لما * 

  يقوله كل من هو معارض لمخطط شارون داخل الكيان الصهيوني؟
ومن غير هذه المقاومة وتلك . بل مجمل جبهة مقاومة االحتالل الصهيوني.  انه انتصار لم تحققه حماس فقط-

  .فلن تكون اسرائيل مستعدة لالنسحاب, االعداد من شهدائنا
  هل ستعمد حركة حماس الى مهاجمة الجنود االسرائيليين خالل االيام التي ستشهد عملية االنسحاب؟* 
فلقد . لن نهاجم ولكننا على اهبة االستعداد للرد على اي استفزاز, كال: من ضمن اهدافنا لن يكون ذلك -

  .انطلقت حالة التعبئة العامة
في اطالق حماس لعشرات , من وجهة نظركم, ولكن ما هو الدفاعي, انكم تتحدثون عن موقف دفاعي* 

  صواريخ القسام على سديروت وبقية المستوطنات االسرائيلية؟
فالتاريخ قد اثبت ان . انتم االوروبيون, او ال يروق لكم, فمن الممكن ان يروق لكم ذلك: سمعوني جيدا فلت-

. فهي التي اجبرت اسرائيل على االنسحاب من قطاع غزة. الصواريخ تؤدي الى تحقيق المصالح الفلسطينية
المفاوضات كان قد ادى الى فالكفاح المسلح وليست . وهي التي ستعمل في المستقبل على وضع حد لالحتالل

  .االنسحاب من غزة
  تخشى اسرائيل من تحول قطاع غزة بعد اتمام انسحاب الجيش االسرائيلي ليصبح حماس الند؟* 
حيث باتت تسجل حضورا ,  ان باالمكان القول بأن حماس قد اصبحت اليوم الحركة االكثر تجذرا في القطاع-

ولسنا بحاجة الى اصباغ الشرعية علينا من الخارج فقوتنا مستمدة . اسيةبكافة مجاالت الحياة االجتماعية والسي
  .من الشعب

  هل انتم مستعدون للتفاوض مع اسرائيل؟* 
فال معنى للحديث عن التفاوض في مثل هذه االوضاع .. وذل وقتل شعبك؟ كال ,  مع من اغتصب ارضك-

  .ان قضيتنا هي فلسطين بأكملها. غربية كذلكبل القدس والضفة ال, فقضيتنا الوطنية غير مقتصرة على غزة
فما هو موقف . سوف يؤدي االنسحاب من غزة الى اثارة مسألة ادارة المناطق التي يتم االنسحاب منها* 

  حماس بذات الشأن؟
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وذلك من اجل اجبار اسرائيل على ,  لقد قدمنا ما يتوجب علينا من التضحيات بما في ذلك طوابير الشهداء-
  . وتحدونا الرغبة االن في الحصول على حصتنا من القرارات,االنسحاب

  هل يمثل ذلك تحديا للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة ابو مازن؟* 
  .بل هي المطالبة المشروعة بدور لن يستطيع حتى محمود عباس انكاره,  كال-

دة الوطنية فما هو رد حماس تصل من قيادات السلطة الوطنية في هذه االيام نداءات ملحة تدعو الى الوح* 
  على ذلك؟

ويجب ان تكون قائمة على اساس حق .  الوحدة التي نتطلع لتحقيقها اليوم هي تلك التي نناضل من اجلها-
  .الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل

لية  ألف شرطي فلسطيني هم على اهبة االستعداد للمحافظة على االمن والنظام بمجرد اكتمال عم50هناك * 
  االنسحاب االسرائيلي فهل يمثل ذلك نوعا من التحدي بالنسبة لحماس؟

سوف تكون , شأنهم شأن عناصر الميليشيا التابعة لنا, فرجال الشرطة اولئك.  ال اعتقد ذلك على وجه التحديد-
  .مهمتهم الحيلولة دون وقوع استفزازات اسرائيلية

ان االنتخابات , الذي عقده المجلس التشريعي في مدينة غزةلقد اعلن محمود عباس خالل االجتماع االخير * 
  فهل ستشارك حماس بها؟ . 2006التشريعية سوف تجرى في شهر كانون الثاني عام 

سوف نشارك , نعم.  نحن جزء من الشعب الفلسطيني ونتطلع الن نكون كذلك داخل مؤسساته التمثيلية كذلك-
  . الخيار متناقضا مع التصميم على مواصلة مقاومة االحتاللولن يكون هذا. في االنتخابات التشريعية

  واذا ما كانت تلك المشاركة مشروطة بنزع سالح الميليشيات؟* 
 ليس هناك وجود لمثل هذا الشيء سوف نضع السالح عندما ال يبقى جندي اسرائيلي واحد تطأ قدمه ارض -

  .فلسطين المقدسة
   ؟ية التعايش مع اسرائيلهل يتضمن االفق السياسي لحماس امكان* 
ولكن لن يكون في مثل هذه الحالة . حتى لو كانت طويلة. فبامكاننا التفاوض بشأن هدنة,  وفقاً لشروط معينة-

  .واما اسرائيل, فاما نحن. اية امكانية للتعايش بين دولتين اثنتين في فلسطين
ى اعطاء اشارة تقضي بوجوب االنتظار فعمد شاب مسلح بالكالشينكوف ال. وانتهى الوقت المخصص للمقابلة

وكانت الطرقات تعج بالمارة الذين , لعدة دقائق قبل المغادرة ثم بدأت ديجورات المساء بالنزول فوق غزة
فمئات الصبية منهمكون في تحضير االعالم , اضفوا عليها نوعاً من الحيوية والنشاط وبدا الجو العام مكهربا

ان اعالم حماس : وكما قال محمود الزهار لحظة الوداع. م يوم تحرير القطاعواليافطات بانتظار الجو العا
وذلك بانتظار ان ترفرف , سوف ترفرف في ذلك اليوم على المباني التي سيكون قد رحل عنها االسرائيليون

 .فوق القدس
14/8/2005العرب اليوم األردنية   

 
  وآفاق المستقبل االنسحاب من غزة

ان لدكتور ابراهيم بدرا  
لعل االنسحاب من غزة بالطريقة التي سيتم فيها يمثل واحداً من اكثر االنسحابات خالفية وضبابية واحتماال 

وبقدر ما يمثل االنسحاب خطوة ينتظرها الفلسطينيون بفارغ الصبر باعتباره حلقة . 1967بالمفاجآت منذ حرب 
على ارضهم فان االنسحاب يمثل حالة بالغة التعقيد في سلسلة العمليات المؤدية الستعادة الفلسطينيين سيادتهم 

فاصرار اسرائيل على استعمال تعبير االنسحاب او اعادة االنتشار، . للجسم الفلسطيني السياسي واالقتصادي
وهذه تعابير عسكرية ال يترتب عليها تلك االلتزامات القانونية المتعارف عليها باالتفاقيات الدولية مقابل انهاء 

هذا االصرار مقرونا بأن تكون العملية من طرف واحد هو اسرائيل ودون تفاوض مع الشريك . لاالحتال
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الفلسطيني ودون تحديد موضوع السيادة على االراضي وعلى الموانىء والمطارات والحدود وحركة الناس كل 
 الفلسطينية في ذلك يستدعي قراءة معمقة تفضي الى وضع برنامج عمل من نوع جديد ربما لم تألفه القوى

فعلى الجانب االسرائيلي هناك توافق رسمي وشعبي وليكود وعمل ويمين ويسار على ان . السنوات السابقة
غزة تمثل كتلة من االشواك يستحيل ابتالعها وهضمها وان الخسائر المادية والمعنوية لالسرائيليين فيها 

 فالخروج منها ضرورة سياسية وامنية واقتصادية اضعاف المكاسب منها وان استيطانها مكلف وعقيم وبالتالي
ونفسية ولكن شارون يريد لهذا الخروج ان يكون آلة معقدة النهاك الفلسطينيين سياسيا وقانونيا واقتصاديا في 
غزة والة لتسهيل تغيير الوقائع الجغرافية والديمغرافية في الضفة الغربية التي لم يصل العقل السياسي 

هذا مع ان انشاء . الى االستنتاج النهائي بأنها ايضا كتلة اشواك يصعب ابتالعها وهضمهااالسرائيلي بعد 
ولذا فمن المتوقع ان تعمد الحكومة . الجدار العنصري العازل يشير الى ان مثل هذا االستنتاج ليس بعيداً

ربع في شمال الضفة االسرائيلية الى استغالل عملية االنسحاب وخروج المستوطنين من غزة والمستوطنات اال
الغربية استغالال اعالميا دوليا واسعاً، وان تطلب من الواليات المتحدة االميركية مبالغ طائلة تقدر حتى االن 

مليارات دوالر وان تستمر في تجاهل خريطة الطريق وتوسيع الكتل االستيطانية واالمعان في تهويد ) 3(بـ 
هذا في الوقت الذي سوف يسلط االعالم االضواء على . لجدار العازلالقدس وتقطيع الضفة الغربية واستكمال ا

المستوطنين وعلى القوات المنسحبة بكل التفاصيل الصغيرة بهدف اعطاء خروج القوات المحتلة وخروج 
فهذه طفلة تلعب . المستوطنين الذين يمثلون احتالال مدنياً بقوة السالح ال يقوم على الشرعية صبغة انسانية

ها وتلك مدرسة يخرج منها طالبها وذلك متدين يقرأ الكتاب المقدس مع احترامنا بطبيعة الحال للطفولة بدميت
 .والتعليم واالديان

ومن المتوقع ان تعمد الحكومة االسرائيلية الى ابتزاز السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يخص الوضع القانوني 
 والممر اآلمن واألهم من كل ذلك سوف تحاول تمزيق الجسم لكل مرافق الحياة والمجتمع واالراضي والحدود

السياسي والنضالي الفلسطيني واالصرار على تفكيك البنية التحتية للفصائل المقاومة وتأمل الحكومة االسرائيلية 
 .وستعمل ان يستغرق ذلك سنوات وسنوات

لمستوطنين افضل عشرات المرات اما على الجانب الفلسطيني فان االنسحاب على غموضه وضبابيته وخروج ا
وبالتالي ال يستطيع الجانب الفلسطيني ومن خلفه الجسم العربي اال ان يقبل هذه الخطوة على . من بقائهم
غير ان المطلوب من الجانب الفلسطيني وبدعم قوى منظم ومبرمج من الجانب العربي والمجتمع . عالتها

للمرحلة القادمة ال يشكل استمراراً لما سبق وانما يستوعب الدولي اصالح تلك العلل وتطوير برنامج عمل 
وان يكون جوهر البرنامج . االشكاالت التي تخلقها اسرائيل ويفكك االلغام التي تنشرها في الجسم الفلسطيني

التوافق الفلسطيني على جعل : وهذا يتطلب اوال. تحويل االنسحاب الى مسار خريطة الطريق ليكون جزءا منها
. سحاب والخروج هادئا حتى لو صدرت استفزازات من الجانب االسرائيلي الرسمي او االهلي المتطرفا الن
بل ينبغي . ان ال تكون وسائط االعالم الدولية وشاشات الفضائيات هي منبر الحوار بين الفصائل والسلطة: ثانيا

فق السريع على طريقة االدارة وباشتراك التوا: ثالثا. تنظيم منبر حوار دائم يكون بعيداً عن االضواء واالعالم
 الفلسطينية الى عقبة في وجه استكمال السيادة السياسية -جميع الفصائل حتى ال تتحول الخالفات الفلسطينية 

معالجة مسألة سالح المقاومة بالحكمة والروية والتبصر والتمييز بين حوزة : رابعا. واالقتصادية والقانونية
 . وسالح السلطةالسالح وسلطة السالح

. تنشيط العمل المبرمج مع المساندة العربية على الساحة الدولية الستكمال خطوات خريطة الطريق: خامسا
وسادساً توفير كل الوسائل التي من شأنها ان تساعد الشعب الفلسطيني على مزيد من التماسك والتمسك 

ثير من المفردات وسوف تمثل اختباراً صعباً ان المرحلة القادمة سوف تتداخل فيها الك .والتجذر باالرض
 .غير ان امكانات النجاح ال تزال قائمة. ومرهقاً للجانب الفلسطيني

14/8/2005الدستور   
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  الزهار. حديث مستغرب من د

عدلي صادق   
محمود . في خطبة له، أمام ما وصف بأنه احتفال بتخريج دفعة، من منتسبي كتائب عز الدين القسام قال د

هار كالماً زائداً، تطرق فيه الى سالح بيد سكارى يمتشقونه ويحتفلون في الشوارع، ووضع الحاضرين في الز
مناخ احتراب، إذ حاول إيهامهم بأن هناك مؤامرة تفكيك، وأنها ـ بالمعنى ـ بعيدة عن حلمة أذن من 

ه، الى مجاهدين، فنحرر يضمرها، وأن المتدربين سيقومون بتدريب آخرين لكي يتحول الشعب الفلسطيني كل
  !فلسطين، من النهر الى البحر

الزهار، من حيث هو قيادي في حماس التي نحترمها، وال نكتب نقداً لما قاله، باعتبارنا . ال يعنينا هنا، تخطئة د
ة، فما يعنينا هو التنبيه الى غياب حسابات اللحظة السياسية، وغياب أية كلمة أو جمل. من فتح التي ننتمي اليها

أو حرفاً، يفترض شيئاً من الخير في اآلخرين، أو يفترض أية شراكة مع أحد، لتعزيز إحساس الشباب، بأنهم 
وغابت عن الكلمة، أية جملة وفاقية، تكون مصداقاً لما . جزء من الكل الفلسطيني، بمجاهديه وغير مجاهديه

الزهار، هو الجملة المتعلقة . ان يعني دفكل ما ك. يقوله معظم الفتحاويين، عن ضرورات الشراكة والتساند
بالسالح، مما ورد في كلمة الرئيس محمود عباس األخيرة، أمام المجلس التشريعي، دونما مجرد افتراض، بأن 
هذه الجملة، إنما هي إلرسال تطمينات داخلية وخارجية، بأن انسحاب المحتلين من أية منطقة من بالدنا، هو 

وهذا منطق تستوجبه السياسة، وما يزيد عنه، ال يليق بالمناسبة، وال بقوة سياسية الذي ينهي الحرب فيها، 
محترمة ومقاومة ومنتشرة، كحركة حماس التي هي ـ في تقديرنا ـ مشروع للمقاومة، كما هو مشروع 

  !للحياة
ة األولى، موضوع التفكيك، الذي ورد في خارطة الطريق يمثل جوهر التحفظ الفلسطيني عملياً، على المرحل

وهناك تفاهمات القاهرة، التي حسمت األمر، بخصوص أشكال التعاطي مع القضايا . من هذه الخارطة
الزهار، وال يصح بأي شكل، الحديث عن سالح في يد سكارى، يحتفلون . الخالفية، وهناك لقاءات يحضرها د

فمن حقنا كفلسطينيين، . كايات باألطنانفي الشوارع، ثم إن تداعت األمور، ورد أحد القياديين من فتح تنشأ الش
الزهار بتخريجهم، أن يسمعوا شيئاً عن القواسم المشتركة بين القوى التي . ومن حق الشباب الذين احتفل د

فالوطن ليس وطن حماس والزهار فقط، وليس وطن فتح وقيادييها فقط، وهذا ما نقوله ونؤكد عليه في . قاومت
الزهار، أن يسهم في مناخ احتفالي أخوي، . وكان أجدر بأخينا د. ن الموضوعكل معالجاتنا، بصرف النظر ع

يعيد الفلسطينيين الى مشاعر التوحد، وليس استعادة الشعارات القصوى، في لحظة إنجاز جزئي، نريده أن 
تي في فالشعارات القصوى، ال يستخدمها اآلن، قادة حماس في الخارج، حيث العواصم الراسخة ال. يكون ناجزاً

فعندما يقيس هؤالء اإلخوة الكبار تعبيراتهم، قبل إطالقها، يتحسسون كل التعقيدات . منأى عن المخاطر
الزهار، وهو يعرف بأن . وهذا ما كنا نتمناه من د. والمصاعب والمخاطر، وكأنهم فوق الجغرافيا الفلسطينية

بغير منطق االحتراب، ألن حماس وفتح ليس في المجتمع الفلسطيني، يتطلع الى الوئام، والى التنافس الشريف، 
وسعهما أن يتحمال مسؤولية قطرة واحدة، تُسفك من دماء أبناء الناس، في صدام يقع ـ ال سمح اهللا ـ نتيجة 

  !أية تشنجات
الزهار أن . الزهار، هو خطر إقدام أحد، على تفكيك األجهزة العسكرية للفصائل، فألخي د. إن كان ما يقلق د

 بأن الحوار الفلسطيني، والشراكة، هما اإلطار الذي يمكن حل كل اإلشكاالت فيه، وأن تمسكنا بسالح يطمئن،
المقاومة، ليس فقط بسبب حاجتنا الى استكمال التحرير، وال هو ذو صلة ـ بالمعيار التاريخي وبحسابات الكم 

 أية ضمانات، بأن يعود شارون والكيف ـ بتحرير فلسطين من النهر الى البحر، وإنما هو بسبب عدم وجود
فالمسألة، بهدوء، حول تعدد السالح بعد . لكي يذبحنا في بيوتنا، ولو بذريعة عملية تقع في شمالي فلسطين

  .االحتفاالت، تتلخص في شكل وطبيعة التمظهر بالسالح، عند تكريس شرعية دستورية، على جزء من وطننا
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شباب، من أية إشارة وفاقية، هو المستغرب، وهو الذي ال نقبله الزهار، أمام جمع من ال. لكن خلو كلمة د
وربما . للرجل، سيما وإننا ال نتناول األمر، انطالقاً من أية أحكام أو آراء مسبقة، في الرجل أو في غيره

الزهار غير . الزهار، أن كثيرين، سيعترضون على استخدامنا لفعل االستغراب، ويرون أن ما قاله د. يعرف د
وعلى الرغم من ذلك، نحن نصر على افتراض الحكمة والرزانة السياسية، في الرجل، . تغرب منه تحديداًمس

  !ونفترض أنه على درجة رفيعة، من اإلحساس بالمسؤولية، في هذه الظروف المعقدة
14/8/2005الحياة الجديدة   

 
  !!كتائب حماس في دولة غزة

 ياسر الزعاترة 
 بدحر االحتالل عن قطاع غزة، أعني من سيقطفون ثمار االنسحاب الكثيرة، بدءا بعض من يحتفلون هذه األيام

باقامة كازينو القمار وليس انتهاء بالصفقات والعموالت، هؤالء أنفسهم هم الذين طالما رفضوا العسكرة 
إذا ما واعتبروها مصيبة على الشعب الفلسطيني، وهم أنفسهم الذين طالما سخروا من الصواريخ ومطلقيها، و

أحرجهم أحد بالسؤال عمن حرر قطاع غزة، فسيردون عليه بالقول إن هدف شارون من االنسحاب هو تكريس 
االستيطان في القدس والضفة، وهو ما يرد عليه أنصار المقاومة بالقول، إن من فرض االنسحاب من قطاع 

ية إذا لم يواجهه دعاة رفض غزة من دون قيد أو شرط سيكون بوسعه فرض انسحاب مماثل من الضفة الغرب
 .العسكرة من جديد

ثمة فارق جوهري هنا يتمثل في أن المقاومة في المرة الماضية قد وجدت من زعماء السلطة وحركة فتح من 
يتسامحون معها، بل من ينحازون إليها أيضاً؛ حتى وهم يلعبون لعبة التفاوض، لكن هؤالء اليوم، أو أهمهم 

زعين بين المقابر والسجون، وعلى رأسهم عرفات المسموم، فيما كان قدر المقاومة أن على األقل، قد باتوا مو
تضحي من أجل التحرير بأروع فرسانها وقادتها وعلى رأسهم الشيخ العظيم أحمد ياسين، والبطل االستثنائي 

والمتخصصين « ةالعسكر»أما اليوم فإن دعاة رفض . عبد العزيز الرنتيسي، إلى جانب قافلة من خيرة إخوانهم
في االستهزاء بالمقاومة المسلحة ومن حاولوا االنقالب على الرئيس الراحل، لحساب الخارج بالطبع، هؤالء هم 
سادة المرحلة الجديدة، ما يعني أن االنسحاب من غزة يمكن أن يكون بالفعل محطة باتجاه تحقيق ما يريده 

 .شارون
ة السلطة والمتاجرون بدم الشعب الفلسطيني وأبواقهم هنا حين تستعرض حماس كتائبها في غزة يفهم كهن

وهناك، أن المقصود استعراض العضالت من أجل االستيالء على الدولة العتيدة، وأن االقتتال قادم ال محالة، 
أما األمناء على مصير القضية ومصالح الشعب واألمة فيرون أنه استعراض هدفه التأكيد على حقيقة أن 

تم بقوة المقاومة ال بسيف االستجداء والتفاوض، وأنه انسحاب له ما بعده على صعيد دحر االنسحاب قد 
االحتالل عن الضفة الغربية والقدس وصوالً إلى شطبه من األرض الفلسطينية ولو بعد حين، وليس على 

 .صعيد تكريس ذلك االحتالل فيما تبقى من األرض الفلسطينية
يدركون أنهم إزاء قادة لن يتورعوا بعد حين عن النظر إلى عالقة دولة غزة نعم، األمناء على مصير القضية 

العتيدة بالضفة الغربية، تماماً مثلما هي عالقة الدول العربية المحيطة بالصراع مع العدو، فعندما يقال إن سالح 
اً لعنصر من حماس الفصائل لن يكون له مكان بعد االنسحاب اإلسرائيلي، فعلينا أن نفهم أنه لن يكون مسموح

أن يتسلل إلى الضفة الغربية ليشارك في االنتفاضة المسلحة إذا وقعت تلك االنتفاضة بعد وصول المفاوضات 
إلى نهايتها المحتومة في ظل إصرار شارون على تأبيد الصراع وجعله مجرد نزاع حدودي بين دولتين 

 .جارتين
ن همهم السلطة واإلمساك بتالبيبها ولو على حساب كرامة كل ذلك ال يفهمه القوم وال يريدون أن يفهموه، أل

الفلسطينيين واألمة من ورائهم، وفي حين تدرك حماس معادلة الداخل والخارج التي ال تسمح لها بالدخول في 
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صدام مع السلطة، فإنها ترفض ذلك من حيث المبدأ حرصاً منها على دماء الفلسطينيين، لكنها تصر بالمقابل 
 في استمرار الكفاح من أجل تحرير ما تبقى من األرض الفلسطينية ومن ثم الرفض المطلق لمبدأ أن على حقها

تتحول غزة إلى دولة جوار تحافظ على حدودها مع العدو، أقله حين تكون المقاومة متاحة بعد أن تتبدى للجميع 
 . عبثية المراهنة على خريطة الطريق والكرم األمريكي

ه لغير المحتل، والشعب الفلسطيني يعلم ذلك تمام العلم، والذين يتحدثون عن االنفالت سالح حماس لم يتوج
األمني ويطالبون بوقفه ال يتحدثون إال عن فلول األجهزة األمنية وبعض الزعران الذين يعرف الجميع 

نصف المئة منها ال انتماءاتهم، وفي العموم فإن القضية الفلسطينية ما زالت حية والتحرير غير الكامل لواحد و
يشكل مدعاة لالقتتال إال في وعي التجار والفاسدين، أما المجاهدون الذين وضعوا أرواحهم على أكفهم وقدموا 
أعز ما لديهم فال يريدون هذا التحرير إال محطة باتجاه التحرير الكامل، وبذات الوسيلة التي رفضها أولئك وها 

 !!هم يحتفلون بأولى إنجازاتها
14/8/2005ر الدستو  

 
  مشكلة ما بعد االنسحاب من غزة

  خير اهللا خير اهللا 
من حق الشعب الفلسطيني البدء باكرا باالحتفال بجالء االحتالل اإلسرائيلي عن قطاع غزة، ذلك ان زوال 
االحتالل، ولو عن متر مربع واحد، يعتبر مؤشرا الى ان الشعب الفلسطيني في طريقه الى تحقيق حلمه المتمثل 

 .في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
لكن االحتفال بخروج اإلسرائيلي من غزة يجب أال يخفي واقعا مهما، هو ان هناك مشكلة كبيرة اسمها ما بعد 

لب هذه المشكلة استمرار االحتالل للضفة الغربية والقدس الشرقية التي كان . االنسحاب اإلسرائيلي من غزة
كيف يمكن أن يمهد االنسحاب من غزة النسحاب من الضفة . حمه اهللا، يسميها القدس الشريفياسر عرفات، ر

الغربية والقدس الشريف؟ هذا هو السؤال الكبير الذي يفترض في الشعب الفلسطيني اإلجابة عنه في االسابيع 
 . القليلة المقبلة

ال يكون بتعميق الخالفات الداخلية في فتح األكيد ان الجواب ال يكون بإعالن حماس انها ستتمسك بسالحها، و
على العكس من ذلك، يفترض في فتح توحيد صفوفها أكثر من أي وقت، وان . بما يخدم التطرف الفلسطيني

تؤكد مجددا انها ملتفة حول السلطة الفلسطينية وبرنامجها السياسي الذي انتخب على أساسه السيد محمود عباس 
 .رئيسا للسلطة الوطنية

انه نتيجة نضال سياسي طويل خاضه الشعب الفلسطيني، .  االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة واقعاصار
ونتيجة االنتفاضة االولى انتفاضة الحجارة التي أدت الى توقيع اتفاق اوسلو، هذا االتفاق الذي اعاد للفلسطينيين 

ام، وغرق في مزايدات وشعارات ال أرضا للمرة االولى في تاريخهم الحديث، وكل ما عدا ذلك أوهام بأوه
 .طائل منها، من نوع تشبيه االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة باالنسحاب من جنوب لبنان

اذا كان الفلسطينيون يريدون االستفادة من االنسحاب من قطاع غزة، فعليهم اوال عدم ارتكاب خطأ المقارنة بين 
اكثر من . ن من جهة اخرى، انهما وضعان مختلفان كلياهذا االنسحاب من جهة واالنسحاب من جنوب لبنا

ذلك، ان اسرائيل انسحبت من جنوب لبنان تحت ضغط المقاومة، ولكن ما ال يمكن تجاهله ان الحكومة التي 
 كانت أدرجت الموضوع في البرنامج 2000نفذت االنسحاب، وهي حكومة ايهود باراك، في ايار من العام 

 لتنفيذ 2000اك االنتخابات، كذلك ال يمكن تجاهل ان توقيت ايار من السنة الذي خاض على أساسه بار
وبكالم أوضح، وقع الزعيم الفلسطيني الراحل في فخ نصبه له . االنسحاب جاء من أجل احراج ياسر عرفات

اإلسرائيليون عندما رفض التعاطي بطريقة براغماتية مع العرض الذي قدم له في كامب ديفيد في تموز من 
لقد اقتنع ابوعمار وقتذاك، وربما وجد من يقنعه، . السنة ذاتها، من منطلق ان اسرائيل ال تفهم سوى لغة القوة
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بأن سقوط مائة قتيل إسرائيلي سيؤدي الى انسحاب من الضفة الغربية على غرار ما حصل في جنوب 
انه القرار . رار بعسكرة االنتفاضةتلك كانت خدعة اسرائيلية ادت الى اتخاذ ق. تلك كانت حسابات خاطئة.لبنان

على المسؤولين الفلسطينيين، بدءا بأصغر مسؤول . الذي ال يزال الشعب الفلسطيني يدفع ثمنه حتى اآلن
وانتهاء بزعماء حماس، ان يتذكروا انه حصل انسحاب من غزة، حصل في الماضي بموجب اتفاق اوسلو، 

 .في حين ان ليس ما يضمن حاليا اعادة فتحه.. وان مطارها كان يعمل بشكل طبيعي في مرحلة ما
وحده االبتعاد عن المزايدات والشعارات الفارغة يمكن ان يؤدي الى البناء على االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع 

واذا كان من نصيحة يمكن توجيهها الى حماس والى غير حماس، والى الذين يسعون الى تحويل فتح . غزة
 بدل ان تكون ملتفة حول السلطة الوطنية وأجهزتها، فان هذه النصيحة تتلخص في ان ميليشيا فلسطينية اخرى

العالم لن يقبل بأن تكون غزة حماسستان، اي جمهورية محكومة من حماس، وبؤرة يتجمع فيها مسلحون 
 .المبكي على مواقع اسرائيلية-يطلقون صواريخ من النوع المضحك
تقبل الفلسطيني األفضل متوقف على االنتهاء من فوضى السالح، وهذا يعني ان ثمة حاجة الى االقتناع بان المس

اعتماد خط سياسي واضح، يقوم على فكرة ان غزة تحت الحكم الفلسطيني وبعد زوال االحتالل منطقة آمنة 
 مثل هذا البرنامج الواضح يمكن ان يستخدم لدحر االحتالل في الضفة الغربية، وحرمان. تسودها حال حضارية

 .آرييل شارون من اي مبررات للبقاء فيها
أمام الجانب الفلسطيني فرصة ذهبية يفترض به اال يضيعها اذا كان جادا في الوصول الى الربط بين االنسحاب 

صحيح ان لدى شارون مخططه الواضح، الهادف الى استخدام . من غزة واالنسحاب من الضفة الغربية
 الضفة الغربية، لكن الصحيح ايضا ان الكثير يتوقف على كيفية تصرف االنسحاب من غزة للتمسك بأجزاء من

اذا استطاع هذا الجانب الظهور بمظهر حضاري، سيجد الجانب . الجانب الفلسطيني في األسابيع القليلة المقبلة
 من الضفة االسرائيلي صعوبة كبيرة في اقناع العالم، وعلى رأسه اميركا، بانه ال يستطيع تنفيذ انسحابات جديدة

واذا اختار فوضى السالح وفوضى بيانات حماس وفوضى فتح المنقسمة على نفسها، فسيوفر لشارون . الغربية
هدية مجانية، ويظهره بمظهر غير القادر على الدخول في أي مفاوضات جدية النهاء االحتالل، النه منغمس 

ال، سيقف العالم يتفرج على جرائم وفي هذه الح. حتى أذنيه في حرب على االرهاب مصدرها قطاع غزة
بل سيصفق لها، فيما الشعب الفلسطيني ينتقل من مأساة الى مأساة، ... جديدة ترتكبها اآللة العسكرية االسرائيلية

 .وكأن الشعارات الطنانة توفر له الخبز والماء والعيش الهانئ واالستقالل
14/8/2005الغد االردنية   

 
  آخر االنسحابات

 خيري منصور
وصف شارون االنسحاب من غزة بأنه آخر االنسحابات، ولم يذكر شيئاً عن اولها، هل كان االنسحاب من 
مناطق السلطة الوطنية حسب اتفاقيات اوسلو هو اول االنسحابات؟ أم ان االنسحاب القسري من جنوب لبنان 

  هو الذي دشن تلك االنسحابات؟
تعلق االجابات بما يتردد شارون كثيراً في وصفه،  وعلى حقيقته، اسئلة عديدة تبقى قيد التداول والسجال قدر 

وما تجدر االشارة اليه في حّمى هذا التساؤل حول االنسحابات ومراتبها واجندتها، هو ان الدولة العبرية 
توصلت منذ عدة اعوام الى ان تعداد الفلسطينيين في غزة سيصل الى ثالثة ماليين خالل خمسة عشر عاماً، 

 بحد ذاته يشكل خلالً ديمغرافياً،  وسيكون من قبيل التكرار الممل التذكير بعدد المرات وعدد التصريحات وهذا
  .التي صدرت عن مسؤولين في تل ابيب حول اعتبار غزة عبئاً مزدوج الحمولة بالنسبة للدولة اليهودية

نياهو يجزم بأن استقالة وزير المالية وما سمعناه باألمس من نزيه عبداهللا وهو عربي  درزي أشد ليكودية من نت
احتجاجاً على االنسحاب من غزة لها اسباب اخرى، فهو منافس مزمن لشارون، والختالفهما ضمن الليكود 
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اسباب قد يفوت معظمها المعلقين العرب، الذين غالباً ما يقرأون مبتدأ الجملة السياسية وينسون الخبر، ألن 
ائبية تروق لمن راهنوا ويراهنون على انفجارات خالفية بين القادة السياسيين بعض القراءات االسقاطية والرغ

  .وجنراالت الدولة العبرية
ان وصف شارون لالنسحاب من غزة باعتباره آخر االنسحابات، هو تأكيد بعبرية ال لبس فيها على ان ما 

 من غزة معناه وداع الضفة الغربية سمي غزة اوالً سيصبح غزة اوالً وأخيراً،  وإذا كان االحتفال باالنسحاب
  .الى األبد فإن المأتم اولى بهذا الضجيج وبهذه الرقصة العمياء على موسيقا  ال تطرب غير عازفيها

ونحن إذ نفرح ونهلل ألي انسحاب من أي شبر في فلسطين ندرك بأن السياسة ال تعبأ بالنيات، وثمة ما يتخطى 
  .ون تحت األغطية الثقيلةاحالم اليقظة، وما يهذي به المحموم

وان المرء ليعجب من هذا االختزال،  والتسطيح اللذين يطلب منا االمتثال لهما عندما تتعلق المسألة بأخطر 
قضايانا، فظاهرة جولدشتاين التي تكررت بعدة أسماء ليس آخرها عيدان الذي صعد الى حافلة وأطلق النار 

  .دة البارحةعلى أربعة من الفلسطينيين فيها ليست ولي
ومن يلعبون دور القضاة في محاكمة عيدان او حرمانه من الدفن في مقابرهم، هم الذين أرضعوه هذه 
الكراهية، وحشوا رأسه وقلبه بأدبيات صهيونية تحرض على  القتل واالقصاء، لقد قال هؤالء  القضاة من 

ماثالً لهذا الذي يقولونه اليوم، وانتهى ذوي االقنعة عشية المجزرة التي ذهب ضحيتها اهل كفر قاسم شيئاً م
  .األمر الى تغريم الضابط الذي ارتكب مجزرة كفر قاسم بما يعادل ربع دوالر امريكي

ويضاعف من دهشتنا ان بعض المتفائلين الذين ال يترددون في اطفاء ظمأهم بالسراب، هو ان االنسحاب من 
ه الخطوة أو تلك هو ليكودي من طراز آخر، غزة يجب أال يتعرض ألي نقد، ومن يضع خطاً تحت هذ

متجاهلين الفارق الجوهري والحاسم بين من ينتقدون االنسحاب من ساسة تل ابيب ومن ينتقدونه منا نحن 
العرب، فهؤالء وفي مقدمتهم نتنياهو يرفضون استخدام مصطلح االنسحاب، اما نحن فنريده انسحاباً حقيقياً، 

خصوصا بعد ان سمعنا نزيه عبداهللا، األشد ليكودية من سادته يقول بأن هذا وبال مسامير جحا الصهيوني، 
  .لن يحول دون معاودة االحتالل إذا تطلب األمر.. االنسحاب اذا تم

14/8/2005الخليج اإلماراتية   
 

  الدقائق الثالث من خطاب الرئيس عباس
رياض الـمالكي. د  

اس األخير في مركز رشاد الشوا الثقافي، عندما خاطب اعترف بالـمفاجأة عند استماعي لخطاب الرئيس عب
لقد كان أداؤه . الـمجلس التشريعي وبحضور عدد من الشخصيات الرسمية وغير الرسمية الـمحلية والعربية

مختلفاً عن األشهر الـماضية عاكساً استقراراً أكبر ورؤية أعمق لسياسي يريد أن يخطّ لنفسه نهجاً وأسلوباً 
لقد اتسمت مداخلته بالوضوح إلى درجة التفاصيل غير الـمطلوبة في خطاب . قل أفكاره إلى الجميعمتميزاً، لين

رئاسي، لكنها كانت شاملة بحيث استغلها فرصة للتعريج على الكثير من أفكاره الـمراد تعميمها، والتفاصيل 
  .التي حاول عبرها ترك االنطباع لدى الـمستمع بمدى أهميتها لديه

س للتحدث مع التشريعي حول موضوع محدد له عالقة برؤيته من استحداث منصب نائب الرئيس، جاء الرئي
محاوالً إقناع أعضاء الـمجلس بتبني رؤيته، وإذا به يتحدث إلى جمع من الحضور ومنهم أعضاء التشريعي 

قليالً بحيث كجزء من خطاب رئاسي شامل، لـم يعّرج فيه على الـموضوع الرئيس الذي جاء من أجله إالّ 
وكأن الـموضوع إّما محسوم في . كان ملحقاً ببقية القضايا التي أثارها، ولـم يعطه بالتالي حقه من الحديث

التشريعي لدى الغالبية التي تتمتع بها حركة فتح وإّما اعتقادي أن الـموضوع ال يزال بحاجة إلى الكثير من 
في كلتا . خله قبل عرضه رسمياً على الـمجلسالتداول على مستوى أعضاء فتح خارج التشريعي ودا
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الحالتين، فلقد سّجل رسمياً على الرئيس طلبه بمخاطبة الـمجلس حول هذا الـموضوع تحديداً، ولـم يستغل 
  .الرئيس فرصته كما يجب

كل ما قاله الرئيس في بقية الـمواضيع ال يقل أهمية عن الـموضوع األساس، إالّ أن إثارة الـمواضيع 
عها كانت محاولة للدخول إلى الـموضوع األساس ولو تعريجاً، وهذا فعالً ما كان عندما لـم يتبق من جمي

وقت الرئيس الـمخصص لهذه الجلسة الكثير، فاّضطر، ولألسف، إلى الـمرور السريع على الـموضوع 
  .قدردون الدخول فيه، بعكس كل التوقعات التي انتظرت تفسيراته خارج إطار الروحانية وال

فكرة استحداث منصب نائب الرئيس ال يمكن رؤيتها منفصلة بمعزل عن بقية الـمقترحات الـمقدمة إلى 
التشريعي إلقرارها، وبمعزل عن نتائج االنتخابات الـمحلية وتوقعات التشريعية منها، وبمعزل عن الصراعات 

 استرداد الـمبادرة السياسية الداخلية في فتح وصعوبة إحداث التحول الـمطلوب داخل الحركة من اجل
والجماهيرية قبيل االنتخابات التشريعية، وبمعزل عن قدرة الرئيس على الحكم بانسجام مع بقية عناصر الحكم 

ومن هنا تأتي أهمية الفكرة بعيداً عن قضايا القدر أو توقع الزالزل والهزات والرغبة في استمرارية . األخرى
  .مداخلته حول الـموضوعالـمؤسسة، كما أكد الرئيس في 

الرئيس ينوي التشبث بقوة الـمؤسسات والقوانين من خالل إعادة استحداث نظام رئاسي فلسطيني يتحول فيه 
الـمجلس التشريعي ــ وكنتيجة محصلة له ــ إلى أداة بيد الرئيس أكثر منها أداة رقابة وتشريع ونفوذ 

مة وخاصة حماس والى درجة ما فتح أيضاً، باإلضافة إلى سياسي، بما فيها مكونات الـمجلس السياسية القاد
إضعاف رئيس الـمجلس التشريعي من خالل نقل الرئاسة بالوكالة منه كما كان ينص النظام األساسي إلى 

وتشير الـمقترحات الـمقدمة للـمناقشة إلى أن نائب الرئيس . منصب نائب الرئيس الـمفترض استحداثه
 ويستطيع الرئيس نقل صالحياته إلى نائبه بحيث يستطيع اإلنابة عنه وتمثيله وتحمل سيساعد الرئيس في مهامه

  .واجباته القانونية
بالنسبة إلى سلطات رئيس الوزراء، فسوف يتم إضعاف تلقائي لها كمحصلة مباشرة لتطبيق النظام الرئاسي 

لـمان وإنما أيضاً إلى الرئيس، الـمقترح، وسيتم الطلب من الحكومة أن تقدم تقاريرها ليس فقط إلى البر
  .كخطوة نحو إضعاف موقع رئيس الوزراء وحتى القدرة ضمن القانون على تنحيته مباشرة بقرار رئاسي

أما تأثيرات ذلك على الـمجلس التشريعي، فالنظام الجديد من شأنه تعبيد الطريق أمام عالقة غير تصادمية ما 
لس بتركيبته القادمة قدراته على مواجهة الرئيس الذي سيستطيع بين الرئيس والـمجلس بعد أن يفقد الـمج

بدوره وضمن صالحياته الجديدة سن األنظمة والقوانين واستصدار التعديالت عليها دون العودة إلى الـمجلس، 
ما يفقد أي مستوى من الفوز تحققه حماس في االنتخابات التشريعية القادمة أي معنى حقيقي، وقد ينطبق الحال 

  .أيضاً على حركة فتح ولكن بدرجة أقل
وكما تتحدث الـمقترحات، فإن قرار القيام باستفتاء شعبي هو من صالحيات الرئيس، رغم عدم اإلشارة كتابة 
إلى أن الرئيس ملزم بالتحرك نتيجة له، متناقضاً بذلك مع ما أكده الرئيس في أكثر من مناسبة عن تبنيه لفكرة 

  . يتم التوصل إليه مع إسرائيل، ولسوف يلتزم بنتائجه مهما كانتاالستفتاء حول أي اتفاق
أّما الـموضوع األخير بذات األهمية فمرتبط بصالحيات أخرى يتم حفظها للرئيس خاصة حول إعالنه لحالة 
. الطوارئ لـمدة ثالثين يوماً، ويمكن أن تكون الـمدة أطول حسب الحاجة، بشرط موافقة الـمجلس التشريعي

حداث الـممكن أن تستدعي إعالن حالة الطوارئ كما تمت اإلشارة إليها هي الحرب أو الغزو ومن األ
  .العسكري أو انتفاضة مسلحة، وقد يكثر الحديث عن تكهنات عديدة في هذا الـمجال

كنه يريد الرئيس عباس أن يتم اختيار الرئيس ونائبه عبر االنتخابات العامة الـمباشرة ولـمدة أربعة أعوام، ول
أيضاً يريد استثناء لهذا القانون لـمرة واحدة والقيام هو شخصياً بتعيين نائبه للسنوات األربع القادمة ضمن هذه 

وصف مهام منصب نائب الرئيس كما جيء على ذكرها في . الدورة الرئاسية، وقبل حدوث تلك االنتخابات
تياره بقرار من الرئيس وحده دون اللجوء الـمقترحات الـمعلنة هي مهام مذهلة لشخص غير منتخب سيتم اخ
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لعملية انتخابات ديمقراطية يتم فيها اختيار الشخص الـمناسب ضمن قائمة من الـمرشحين وحسب أفضلية 
قضم هذه العملية الديمقراطية ولو لـمرة واحدة يسيء إلى التطور الديمقراطي الذي نسعى جميعاً . الناخبين

. ثبيته ليصبح ركناً أساسياً من أركان النظام السياسي والحياة العامة الفلسطينيةويسعى الرئيس عباس لتحقيقه وت
وضع كل تلك الـمهام في يد شخص غير مكلّف شعبياً عبر االنتخابات لن يختلف كثيراً عن األوضاع 

 االنقالبات الـمنتقدة عالـمياً التي يتم فيها القفز عن الرغبة الجماهيرية من خالل مظاهر غير ديمقراطية مثل
  .والتعيينات التفضيلية وغيرها

عدم اإلفصاح عن اسم مرشح الرئيس للـمنصب في هذه األوقات هدفه عدم التأثير على مجريات الـمناقشات 
كما من شأن عدم . على مستوى الـمجلس داخل أو خارج أروقته وبين التيارات السياسية وخاصة فتح

حلة ورمي القنبلة في مرحلة الحقة من خالل اإلعالن عن االسم اإلفصاح عن اسم الـمرشح في هذه الـمر
وبعد الحصول على التغيير الـمطلوب على النظام األساسي، من شأنه أيضاً أن يخلق حالة من عدم االستقرار 
السياسي على مستوى الحزب الحاكم، ما قد يعّرض التجربة الهشة إلى مخاطر جديدة، مسّرعاً في ظهور 

نأمل من الرئيس الـمواظبة على مستوى . سية جديدة قد تغّير من مجريات األمور على األرضتحالفات سيا
الشفافية التي رّسخها خالل مرحلة حكمه القصيرة، بحيث تشمل أيضاً كل ما يتعلق بهذه القضية من تفاصيل 

ـُترك للدقائق الثالث األخيرة في خطاب تاريخي يوّجه لألمة  فرصة لكسب تحالفات أمام الرئيس. يجب أال ت
جديدة في لحظة اعتماده مطلق الشفافية والـمكاشفة نهجاً راسخاً، واعتماده الـمجتمع الـمدني بمنظماته حليفاً 

  0وعبره الشعب برمته
14/8/2005األيام الفلسطينية   
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