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***  
  شهداء، بينهم شقيقان برصاص مستوطنأربعة 
، يـوم أمـس،     قتل   ا إسرائيلي امستوطن أن   :حسام عزالدين  عن مراسلها  18/8/2005 األيام الفلسطينية    نشرت

داخل مركبته، وهو يقلهم من عملهم في       ، بعدما اطلق النار عليهم      ال فلسطينيين داخل مستوطنة شيلو    أربعة عم 
 سـالح حـارس     وحسب الرواية االسرائيلية، فإن المستوطن سرق      .لى قراهم أحد المصانع داخل المستوطنة ا    

وتضيف بأن القاتل عاد الى المصنع ومن ثم اطلق النار مجـددا             .، ومن ثم اطلق النار    المستوطنة على مدخلها  
بـأن القاتـل قـام      أفيد  نقالً عن مصادر في الشرطة االسرائيلية،       و .على مجموعة من الشبان واصاب احدهم     
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وأعلن الـدكتور وائـل    .هلق النار على الشبان النهم احرقوبإضرام النار في المصنع كي تبدو الصورة بأنه اط        
  0أن قوات االحتالل اإلسرائيلي منعت طواقم اإلسعاف من االقتراب من مكان المجزرة قعدان
الـرئيس   أن   : رائد موسـي ووليـد عـوض       ،رام اهللا   وغزة  من   18/8/2005س العربي    القد  مراسلي وذكر

داعيا الفلـسطينيين الـي      ,، معتبرا انها تهدف الي تخريب عملية االنسحاب       جريمةال ادانة   ىالسارع  الفلسطيني  
اعطاء اية  ودعا متوجها الي الشعب الفلسطيني الي عدم         .وعدم االنجرار وراء مثل هذه الجرائم        ,ضبط النفس 

وقال صائب عريقات ندين هجوم المستوطن االرهابي ونطالـب         . اعذار او مبررات تؤدي الي وقف االنسحاب      
 .ن تقدم من شن الهجوم الي العدالةنزع سالح المستوطنين واب, إسرائيل
 كافـة األجنحـة   دعت كتائب شهداء األقصى  أن   :غزةمن   18/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعـالم    وأضاف

، والوقوف لحماية أبناء شعبنا من التفاهـات التـي          الرد وبقوٍة على المجزرة البشعة    عسكرية لفصائل المقاومة    ال
وأشارت في بياٍن لها، إلى أن ما حدث جريمة ومؤامرة تستمر ضد أبناء شعبنا الفلسطيني                .يطلقها المستوطنون 

 لـن يعطـل     هـا مشددةً علـى أن رد    . زٍلوأكدت أن دماء شهداء المجزرة لن تمر دون رد مزل          .في كل مكانٍ  
 استنكر سامي أبـو     من ناحية أخرى   . إن كان مبرر البعض بعدم الرد، فالكتائب ماضية للرد وبقوة          ,االنسحاب

زهري، ما أسماه بالمجزرة الصهيونية وقال نحن نوجه رسالةً لالحتالل أنه إذا خرج بهدوٍء فال أحـد معنـي                   
لسطيني ألننا نريد أن يخرجوا، وإذا أريد أن تستمر األمور بـشكٍل هـادئ              بعرقلة هذا الخروج في الشارع الف     

 ألننا في حماس لن نستطيع أن نقف مكتوفي األيدي أمام مثل هذه الجرائم التـي                ,الجريمةهذه  يجب وقف مثل    
ذ أقصى  ودعا أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، مخصصاً العمال، إلى أخ           .تستهدف شعبنا الفلسطيني  

ألننا نتوقع في ظل هذا االندحار ازدياد االسـتهداف ألبنـاء           : درجات الحيطة والحذر من المستوطنين، مضيفاً     
  .شعبنا ونحن مع هذا التنبيه نؤكد على تحذيرنا لالحتالل من أي تعرٍض ألبناء شعبنا

 
  المجلس الوطني يبحث شرعية اللجنة التنفيذية

ـ عمان  القانونية في المجلس الوطني بعمان أخيرا، اجتماعاً للنظر في البيان الـذي  عقدت اللجنة:  رداد الياس 
ارسله القدومي الى عباس وحوله االخير الى سليم الزعنون للنظر فيه، ويتعلق بعدم شرعية اللجنـة التنفيذيـة                  

ألن عدد المناصب    وصحة اجتماعاتها وقراراتها، وذلك      ,وأكدت اللجنة شرعية اللجنة التنفيذية    . لمنظمة التحرير 
وأكد مصدر فلسطيني مطلع، ان اللجنة لم تأخذ باستقالة اسعد عبد الرحمن كونهـا غيـر                . الشاغرة اربعة فقط  

 كما ان المجلس المركزي صادق على تعيين حنا         ,مقبولة، وان غياب كل من القدومي وعبد الرحيم ملوح بعذر         
  .عمير مكان النجاب

  18/8/2005شرق األوسط ال
  

  فرنسي المـخطوف ال يزال غامضامصير ال
الفنـسي   اكتفت المصادر االمنية الفلسطينية بالحديث عن استمرار التحقيق امس فـي قـضية               :ب.ف. أ -غزة  

  .المخطوف
  18/8/2005القبس الكويتية 

  
 مركزية  فتح ترفض تسمية القدومي رئيسا للحركة

امس علي أنه ال وجود لمرتبة أو تسمية رئيس وأكدت اللجنة المركزية لحركة فتح : من وليد عوض رام اهللا ـ
وشددت علي انه ال يحق الي عضو في الحركة  .الحركة أو رئيس اللجنة المركزية في النظام األساسي للحركة

 الي أن اللجنة المركزية هي القيادة وأشارتاتخاذ اية قرارات فردية مهما كانت صفته وموقعه في الحركة، 
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أعضاءها بعدم إعطاء مسميات أو مراتب حركية ألنفسهم مخالفة للقانون والنظام وطالبت  .العليا للحركة
  . األساسي

18/8/2005القدس العربي   
 

  حبط عملية عسكرية صهيونّيةتثالثة فصائل 
أعلنت ثالثة فصائل فلسطينية في بياٍن مشترٍك تمكّنها من إحباط عملية عسكرية صهيونية خاصة، كانت 

مشيرةً إلى أنها قتلت وأصابت جنوداً من القوات . اومين فلسطينيين في مدينة جنينتستهدف النيل من مق
وقال البيان إن مجموعة مشتركة من سرايا القدس وكتائب شهداء األقصى وألوية الناصر  .الصهيونية الخاصة

كما . بات مباشرةً إصابة السيارتين إصاوأشار إلى أنّه تمت .لمجموعٍة في مخيم جنينلصالح الدين، تصدت 
  . أحد المقاومين بجراح خفيفةةصابإ، أكّد

18/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

   بعد االنسحاب حماسترتيباٍت الستهدافيكشف هنّية 
كشف إسماعيل هنية، عن أن لدى حماس وثائق خطيرة تتعلق بترتيبات الستهدافها في مرحلة ما بعد 

ماس اآلن هي أوالً حماية الثوابت الوطنية وثانياً حماية مشروع المقاومة وأوضح أن أولويات ح .االنسحاب
وشدد على ضرورة أن يكون االنسحاب . وثالثاً حماية الوحدة الوطنية ورابعاً تعزيز الشراكة السياسية

نة حماية الصهيوني بال ثمٍن أمني أو سياسي، وعبر عن مخاوفه من أن يكون هدف اللقاءات األمنية مع الصهاي
األمن الصهيوني.  

18/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

  سعدات يرفض نقله إلى غزة
رفض سعدات اقتراحات غير رسمية بنقله ورفاقه المعتقلين في سجن أريحا إلى قطاع غزة بصورة مؤقتة الى 

أن مرفوضة كلياً، ألن وقال إن كل االقتراحات والتلميحات بهذا الش .حين إيجاد حل نهائي لقضية اعتقالهم
مشكلتنا هي مشكلة فلسطينية داخلية تحل في االطار الفلسطيني وذلك بتطبيق قرارات القضاء واحترام السلطة 

  . الفلسطينية
18/8/2005الخليج اإلماراتية   

  
 أبو مرزوق واشنطن ترتكب خطأ استراتيجيا فادحا

ملة واسعة النطاق ضدها، ومحاولة ممارسة شتى اتهم الدكتور موسى أبو مرزوق اإلدارة األميركية بشن ح
، الموقف األميركي تجاه ووصف. محاصرة حماس سياسيا ومالياالضغوط على الدول العربية واإلسالمية ل

وجود خالف بين وفي رد على سؤال للشرق االوسط حول . حماس بأنه سلبي ويشكل خطا استراتيجيا فادحا
نعم طبعا فيه خالف، االتحاد األوروبي ال يطاردنا على المستويات  ,قال الموقفين األميركي واألوروبي ضدكم؟

السياسية واالقتصادية واألمنية والدبلوماسية، كما تفعل اإلدارة األميركية في كل مكان وزمان، واألوروبيون 
 األميركيون منطقتنا وتفهمهم للمناخ السياسي فيها، بينما من يدركون حقيقة حماس وطبيعة نشاطها بحكم قربهم

   .على العكس تماما يتحركون بأجندة سيئة للغاية
18/8/2005شرق األوسط ال  
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  ىتحذير من قيام مستوطنين باالعداد لتفجير في المسجد االقص
 فجر امس اتصاال هاتفيا يحذرهم من قيام مستوطنين ى حراس المسجد االقصىتلق: من وليد عوض، رام اهللا

 .نفسهم غدا في باحات المسجد االقصي اثناء صالة الجمعة بهدف تعطيل االنسحابمتطرفين باالعداد لتفجير ا
وحذر مدير المسجد االقصي من  .الموضوعومن جهتها أعلنت الشرطة االسرائيلية انها قررت فتح تحقيق في 

شيخ واكد ال. خطورة تلك التهديدات خاصة وان هناك اعدادا كبيرة من المسلمين يؤدون صالة الجمعة هناك
 بأنه يملك معلومات مؤكدة عن نية قيام مستوطنين بالدخول لالقصي يوم مبلغاحسين قيام مجهول باالتصال 

وقال لقد اتخذنا حميع االجراءات لمواجهة اعتداء من هذا . الجمعة بلباس عربي لتنفيذ تفجيرات بين المصلين
الخوخة والتي ال تسمح بدخول اكثر  المعروفة بلي البوابات الصغيرةالقبيل، وتقرر اقتصار فتح بوابات الحرم ع

ومن جهته اعتبر الشيخ كمال الخطيب .من شخص، كما تقرر تكثيف الحراسة والمراقبة علي هذه البوابات
التهديدات الجديدة بأنها خطيرة جدآ وتستدعي مزيدا من اليقظة والحذر، وحتي اتخاذ خطوات أكثر صرامة قي 

 .  االقصي واخضاع من يشتبه بهم للتفتيش والتحقق من هوياتهممراقبة الداخلين الي باحات
  18/8/2005القدس العربي 

  
   فتية فلسطينيين في انفجار مخلفات قذيفة 4إصابة 
، أربعة فتية فلسطينيين بجروٍح طفيفة جراء انفجار جسٍم مشبوه من مخلفات الجيش             أمس أصيب، ظهر    :الخليل

وأفاد مصدر في جيش االحـتالل   .في منطقة عراد القريبة من مدينة يطا الصهيوني بالقرب من قاعدة عسكرية      
أن العملية لم تتم على خلفية عمل فلسطينيين ضد أهداٍف صهيونية بل وقع بسب وجود مواد تفجيريـة داخـل                    

وأضافت مصادر فلسطينية أن هذا الحادث لم يكن األول من نوعه في تلك المنطقة حيث تعرض                . جسم القذيفة 
  .ير من الرعاة واألطفال لمثل هذه الحوادثالكث

  18/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  مدينة بيت لحم وعددا من قراهااقتحام 
وأفاد شهود عيـان أن قـوة       ‚ اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلى أمس مدينة بيت لحم وعددا من قراها وبلداتها           

 المدينة عبر مدخلها الشمالي وشن جنود االحـتالل         عسكرية مكونة من ست دوريات اقتحمت حي الكركفة في        
وفي ذات السياق شهدت بلدة الدوحة ومخيم الدهيشة نشاطا مكثفا لقـوات            ‚ عملية تفتيش في االراضي المجاورة    

مـن ناحيـة    ‚ االحتالل وسيرت فيها دوريات راجلة قبل أن تنسحب عبر المدخل الشمالى الغربى لبلدة الخضر             
  .ةحتالل ثالثة فلسطينيين بينهم شقيقان من بلدة قباطياخرى اعتقلت قوات اال

 18/8/2005الوطن القطرية 
  

  االحتالل يخنق نابلس بالحواجز 
 شددت قوات االحتالل إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة نابلس لليوم : نابلس ـ سامر خويرة 

ستوطنات شمال الضفة الغربية، حيث أعاقـت حركـة         الثاني على التوالي، بالتزامن مع عملية االنسحاب من م        
وقال شهود تمكنوا من الوصول للمدينة بصعوبة بالغة إن قوات االحتالل ال تزال تغلـق               . المواطنين وتنقالتهم 

ما .وبصورة كاملة الحاجز المقام قرب مستوطنة شافي شومرون مانعة المواطنين والمركبات من المرور نهائيا             
وذكر مواطنون  . في المنطقة الشمالية وأجبرهم على التوجه إلى طريق طوباس ـ نابلس أدى إلى شل الحركة

من قرية برقة، أن جيش االحتالل يواصل إغالق الطريق الرئيسية للقريـة بالـسواتر الترابيـة والمكعبـات                  
إن :  المدينة وقالت مصادر محلية في    .االسمنتية وينصب عليها حاجزا طيارا لشل حركة الفلسطينيين وتنقالتهم        

منع االحتكاك مع المستوطنين خالل عملية االنـسحاب        بذريعة  الجيش اإلسرائيلي سيغلق المنطقة بالكامل وذلك       
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 من جهة أخرى منعت القوات اإلسرائيلية صحافيين من مدينة نابلس صباح أمـس مـن                .التي بدأت قبل يومين   
   .التوجه إلى مدينة جنين عبر حاجز شافي شامرون

  18/8/2005البيان 
  

  االحتالل يمنع رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي 
أفاد تيسير أبو سنينة مدير عام أوقاف الجنوب بأن عدداً           : آمال شحادة، أمين أبو وردة     -القدس المحتلة، نابلس    

ة من كبار المسؤولين اإلسرائيليين سلموه قراراً عسكرياً رسمياً يقضي بمنع دائرة األوقاف اإلسـالمية وسـدن               
هذا وقد عقّب أبو سنينة على      .الحرم اإلبراهيمي الشريف من رفع األذان بشكل قطعي داخل الحرم اإلبراهيمي            

هذا القرار قائالً إنه استفزاز لمشاعر المسلمين وهذا يؤدي الى ردات فعل نحن في غنى عنها، كمـا يـصعب                    
ة بأنها تسعى لتفجير الوضع الحالي من خالل هذا         التكهن بنتائج هذا القرار، واتهم أبو سنينة السلطات اإلسرائيلي        

  .القرار 
  18/8/2005الخليج اإلماراتية 

  
  القدوة يلغي مؤتمراً صحفياً بعد دخول أمهات األسرى إلى القاعة  

 قال شهود عيان فلسطينيون ان ناصر القدوة الغى مؤتمراً صحفياً له في مركز الـصحفي بمركـز                  :ألفت حداد 
ان مقررا اليوم وغادر قاعة المؤتمر بعد دخول عدد مـن امهـات األسـرى الـى قاعـة                   رشاد الشوا بغزة ك   

وأبدت أمهات االسرى عدم رضاهن عن الجهود التي تبذلها السلطة من اجل اطالق سـراح ابنـائهن                 .المؤتمر
األسرى والمعتقلين فى سجون االحتالل، موضحين انـه ال يوجـد مـسؤول فلـسطيني انتبـه الـيهم والـى                

وعبرت إحدى أمهات األسرى عن غضبها جراء انشغال المسؤوليين الفلسطينين عن قضية االسـري              .هممعانات
وتساءلت األمهات كيف يدخل الفرح قلوبنا وابناؤنا يقاسون األمرين فى سـجون االحـتالل              . بعملية االنسحاب 

م النتخابهـا محمـود     وعبرت إحدى األمهات عن ندمها عبر وسائل االعـال         .االسرائيلي وال احد يحرك ساكنا    
عباس الذي لم يحقق حتى اآلن أي شيء من برنامجه السياسي الذي وعد به كما قالت، كما هاجمت أبو عـالء                     

  ! قريع رئيس الوزراء وقالت أنه قام بارسال االسمنت لبناء السور الواقي
  17/8/2005 48عرب 

  
  سلطات االحتالل تصادر آالف الدونمات في منطقة الرشايدة 

 أعلنت سلطات االحتالل مصادرة آالف الدونمات في منطقة الرشايدة غرب البحر الميـت، ضـمن                :لحمبيت  
وقال مواطنون من عرب الرشايدة لمراسلنا إن عـشرين مـنهم تـسلموا             .خطة استيطانية في األغوار الجنوبية    

وي أصـحاب هـذه     إنذاراٍت إلخالء آالف الدونمات من األراضي وهدم خمس حظائر أغنام ومنازل ملحقة تأ            
وأشار هؤالء إلى أن    .الحظائر ومصادرة بئر ماء يعتمد عرب الرشايدة عليه لشربهم وتوفير احتياجات أغنامهم           

مصادرة األراضي في تلك المنطقة سيهجر عشرات العائالت تمهيداً لبناء جدران استيطانية ومعسكرات لجيش              
 رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن األراضي يتضح مـن          وقال خالد العزة،  .االحتالل على طول األغوار الجنوبية    

الهجمة االستعمارية أن الكيان الصهيوني يريد إقامة إدارٍة ذاتية موسعة في األراضي الفلسطينية المحتلة بـديالً                
عن الدولة الفلسطينية المستقلة، ولهذا السبب تستمر في االستيطان ومصادرة األراضـي والـضغط اقتـصادياً                

  .على الفلسطينيين إلفقارهم ودفعهم للرحيل عن أرضهمومعيشياً 
  18/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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   أسيراً مهّددة بسبب ِقدم البناء240سجن الدامون وحياة 
اشتكى األسرى الفلسطينيون في سجن الدامون من سياسة اإلهمال والالمبـاالة التـي تنتهجهـا إدارة                : رام اهللا 

 بالسجن، وذلك بسبب قدم السجن وبنايتـه        3لتي من مظاهرها سقوط إحدى واجهات القسم        السجن الصهيوني وا  
وقال األسير رائد بني عودة، من مدينة جنين، لمحامي نادي األسـير رائـد محاميـد، إن           .الغير صالحة للسكن  

ر قـرار   الباطون ينزل من السقف من شدة الرطوبة وخاصة أن سجن الدامون من أقدم السجون وسبق أن صد                
من سلطات االحتالل بإغالق السجن لعدم صالحية بنائه وتشكيله خطورة على حياة األسرى، حيث تم إخـالء                 

 وأعيد استخدامه الحتجاز األسـرى خـالل االنتفاضـة الثانيـة فـي أيلـول                1998السجن من األسرى عام     
 أسيراً، مؤكّداً   240لبالغ عددهم   وأشار األسير بني عودة إلى حالة القلق التي تسود األسرى في السجن ا            .2001

أن السجن مهترئ تماماً وال يوجد فيه بنية تحتية صالحة، فمواسير المياه والخزانات قديمة ووسخة إلى درجـة                  
أن المياه ملوثة وفيها ديدان وصراصير، مشيراً إلى عدم صالحية غرف السجن حيث دراجة الرطوبة عاليـة،                 

 وأنهـا تفتقـد     8 أسير بدالً مـن      12نها، وأنّها مكتظة باألسرى إذ يعيش فيها        ويتساقط الغبار من سقفها وحيطا    
  .للتهوية

  18/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  اعتداءات جنسية على أسرى فلسطينيين
 قال محام فلسطيني ان جنود االحتالل والمحققين ينفذون اعتداءات وصفها بغير اخالقية في              - ايالف   -القدس  

واشار محامي نادي االسير الفلسطيني مهند الخراز الى ان كثيـرا مـن              ري اسرائيلي قرب نابلس   معتقل عسك 
االسرى في معتقل سالم العسكري، تعرضوا العتداءات شاذة وان بعضهم تحدث له عن تلك االعتداءات مثـل                 

س الجاري، الى    اغسط 13وقال نافع ان المحققين استدعوه يوم        . عاما 18االسير فادي مصطفى نافع، وعمره      
غرفة التحقيق في معتقل سالم وامروه بخلع مالبسه، ثم تحرشوا به واعتدوا عليه وهو معصوب العينين ومقيـد       
اليدين، وضربوه بشدة على اعضائه التناسلية والقوه ارضا، ويقول المحامي ان نافع مازال يشكو من االم فـي                  

اما االسير عبد الهادي مرتـضى نـافع، فقـال ان            .بسهجهازه التناسلي ويجد صعوبة في التحرك وارتداء مال       
المحققين تحرشوا به جنسيا، وان محققا حاول نزع مالبسه الداخلية عنه وكان ذلك مصحوبا بـشتائم وصـفها                  

  .بانها نابية وحقيرة وبذيئة
  18/8/2005القبس الكويتية 

 
 زيارات رجال أعمال كويتيين إلسرائيل لم تتوقف : شالوم

اعرب شالوم عن تفاؤله في ان تساعدنا خطة االنفصال         : لقدس محمد أبو خضير وزكي أبو الحالوة      حاوره في ا  
في تطبيع عالقاتنا مع عشر دول عربية مشيراً الى ان زيارات عدد من رجال األعمال الكويتيين والعراقيين لم                  

شراء معدات طبية او اجراء      وليس غريباً ان يحضر رجل أعمال كويتي الى اسرائيل لتلقي العالج او              ،تتوقف
العالج لدينا، مشيراً ايضاً الى ان عددا من          ال نستطيع ان نقول ألحد ال تحضر لالستفادة من         ،عمليات في العين  

وتساءل  .واالستثمار مع تحسن فرص االقتصاد الفلسطيني      رجال األعمال العرب يزور اسرائيل ايضاً للتجارة      
او البحرين او أبوظبي او السعودية؟ ليس لدينا اي نزاع معها ونتطلع الـى              ما هي المشكلة بيننا وبين الكويت       
واوضـح ان    .التعاون في مجاالت الزراعة ومحاربـة التـصحر والبيئـة          مشاريع مشتركة بيننا وبينها محدداً    

 وعمانية موجودة اآلن في إسرائيل، اضافة الى العالقات الطبيعية مع مـصر            ممثليات تونسية مغربية وقطرية   
واطلق سلسلة مواقف تتعلق باالنسحاب والمفاوضات مـع سـورية، اذ اكـد ان             .واألردن وموريتانيا وتركيا  

االنسحاب ليس جزءاً من خريطة الطريق بل خطوة احادية مستبعداً استئناف المفاوضات حول الوضع النهائي               
لسطينية المسلحة وخـصوصاً    وطالب شالوم عباس بموقف حاسم تجاه المنظمات الف        .ألن الوقت غير مناسب   
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حماس والجهاد محذراً من تعرض عسقالن للصواريخ مجدداً وفي هذا الحال فإن العودة الى مـسار الـسالم                  
واعتبر شالوم أبو مازن شريكاً فلسطينياً، وهو أفضل من عرفات ليس إلسرائيل فقط وانمـا                .ستتطلب عقوداً 

واذا تقوية نفسه بنفسه فليس مـن واجبنـا تعزيـز مكانتـه،             وتمنى على أبو مازن     ايضاً للشعب الفلسطيني،    
 في المئة من االصوات فستكون نهايـة الـسلطة          35اشتركت حماس في االنتخابات التشريعية وحصلت على        

  .الفلسطينية
  18/8/2005الرأي العام الكويتية

  
  الكيان يستجلب يهوداً أمريكيين  

سرائيل بالرغم من تباطؤ معدالت الهجرة، وقالوا إن إجبار مستوطني          بدأ بعض اليهود األمريكيين االنتقال إلى إ      
طـائرة  ال شخصاً أثناء صعودهم إلـى       250وقالت مجموعة من     .غزة على الرحيل قسراً لن يغير من عزمهم       

المتوجهة إلى إسرائيل إن رغبتهم في االنضمام إلى ما سموه وطن يهودي أزالت التردد الذي أحسوا به أثنـاء                   
  رويترز. هم التقارير اإلعالمية عن القوات اإلسرائيلية وهي تجلي المستوطنين من مستعمرات غزةمشاهدت

  18/8/2005الوطن الكويتية
  

  أمريكا وإسرائيل تنهيان أزمة صفقة السالح إلى الصين  
توصلت اسرائيل والواليات المتحدة أمس الى مذكرة تفاهم إلنهاء االزمة األمنية بينهما حـول               :القدس المحتلة 

وتقضي المذكرة بأن ال تكون اسرائيل عـضوا فـي        . بيع اسرائيل عتاداً عسكرياً للصين دون معرفة البنتاجون       
ان تكون اسرائيل مطيعـة     وجاء في المذكرة    . ووقع على المذكرة رامسفيلد وموفاز     .نظام مراقبة بيع االسلحة   

لنظام فاسنار لمراقبة تجارة االسلحة التقليدية والتكنولوجية العسكرية والمدنية، وأال تكون عـضوا فـي نظـام                 
مراقبة بيع االسلحة، لكنها ملزمة بالشفافية حيال صفقات االسلحة التي تبرمها مع طرف ثالث خـصوصا مـع                  

 اسرائيل بسن قوانين تتعلق بمراقبـة تـصدير االسـلحة وإجـراء             الصين، كما تلزم مذكرة التفاهم والبنتاجون     
وتؤكد المذكرة التزام الواليات المتحـدة       .تغييرات في جهاز األمن لتتناسب مع نظام الرقابة على صفقات أمنية          

واسرائيل بالعمل سوية مقابل تحديات أمنية عالمية، وأعلن عن بيان أمريكي اسرائيلي مـشترك فـي أعقـاب                  
 على مذكرة التفاهم، جاء فيه ان التفاهم يهدف الى حل مشكالت من الماضي أدت الى الحاق اضـرار                   التوقيع

جدية بالعالقات بين جهازي األمن في مجال الحماية التكنولوجية، وأضاف ان الثقة بين الجانبين بدأت تعود في                 
  . الثقة الكاملةالمجال المذكور وسيتم خالل األشهر المقبلة تنفيذ خطوات اضافية إلعادة 

  18/8/2005الخليج اإلماراتية 
 

   جنود إسرائيليين بانفجار 5إصابة 
قالت خدمة الطوارىء االسرائيلية ان قنبلة القيت أمس على جنود في قاعدة للجيش بجنـوب               :  رويترز ،القدس

وقالـت   .ريـر ولم يكن لدى متحدثة عسكرية تعليق فوري على التق         .اسرائيل وادى االنفجار الى اصابة خمسة     
زاكا ان المعلومات االولية تفيد بالقاء قنبلة على الجنود االسرائيليين في معـسكر للتـدريب قـرب بلـدة أراد                    

ان االنفجار  ) زاكا(وقالت خدمة الطواريء االسرائيلية      .الجنوبية وان خمسة اصيبوا اصابات خطيرة فيما يبدو       
 .بث مجموعة من االطفال بذخيرة حية في المنشأةالذي وقع في قاعدة للجيش االسرائيلي حدث نتيجة ع

  18/8/2005الوطن الكويتية
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  اتفاقية لتأهيل وصيانة أبنية مدرسية
وقعت بمقر وزارة التربية والتعليم العالي، برام اهللا، أمس، اتفاقيـة تعـاون مـع الحكومـة                  :كتبت حنان قرط  

ووقع االتفاقية كـل    . مدرسية في الضفة وقطاع غزة      مليون دوالر، لتأهيل وصيانة أبنية     2ر5النرويجية، بقيمة   
نعيم أبو الحمص، وزير التربية والتعليم، وغسان الخطيب، وزير التخطيط، وستين روزنـس، رئـيس               . من د 

وتشمل االتفاقية توفير وسائل لضمان بيئة تعليمية آمنة في المدارس المحتاجـة،            .الممثلية النرويجية لدى السلطة   
تهدف إلى استيعاب جزء من الزيادة الطبيعية في عدد طالب المدارس من خالل إنـشاء               وتوفير فرص عمل، و   

غرف صفية جديدة، وتشطيب وتأهيل مدارس وتوريد أثاث مدرسي جديد، وتأمين بيئة تعليمية آمنـة مناسـبة                 
  .ويمكن الوصول إليها

  18/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  اً في جرش اوركسترا فلسطين للشباب تقدم عرضاً موسيقي
ينظم معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى التابع لجامعة بير زيت الفلسطينية بالتعاون مـع              : ب.ف. ا -عمان  

المعهد الوطني للموسيقى التابع لمؤسسة نور الحسين ووزارة السياحة واآلثار األردنية عرضاً موسيقياً تقدمـه               
وافاد بيان للمعهد ان العرض يقام في ختـام مخـيم           .نيةاوركسترا فلسطين للشباب بعد غد في بلدة جرش االرد        

صيفي هو الثاني من نوعه في جرش لطلبة موسيقى من فلسطين والشتات برعاية معهد ادوارد سعيد الـوطني                  
  .للموسيقى

 18/8/2005السياسة الكويتية 
  

   فناناً تشكيلياً يشاركون في جدارية بشائر النصر32: غزة
 متـراً   32ن الفنانين برسوماتهم في جدارية بشائر النصر التي امتدت على طـول             عبر عدد م   :كتب حامد جاد  

عن آمال وطموحات الشعب الفلسطيني، بغٍد مشرق خاٍل من منغصات الحياة، التي جسدوها بألوانهم القاتمة في                
المبـاني  صورة االحتالل ذات األشكال المتعددة، بداية من األسالك الشائكة وأبـراج المراقبـة العـسكرية و               

لم تخُل هذه الجداريـة     .االستيطانية وانتهاء برسم للعلم االسرائيلي الذي يسقط أرضاً ليرتفع مكانه علم فلسطين           
المتعددة األقسام من رسومات لزهرة الحنون المعبرة عن األمل أو من الشمس الساطعة المبددة للظالم الدامس،                

 ممن شاركوا في هذه الجدارية من تعرضوا ودفعوا من حريتهم            فناناً وفنانة تشكيلية   30كما لم تستثن رسومات     
  .ثمناً لهذا االنجاز، المتمثل ببدء جالء االحتالل ومستوطنيه عن قطاع غزة

  18/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  موسيقى عربية واسرائيلية األحد في رام اهللا
ا الديوان التي يديرها دانيـال بـارنبويم        يحيي الموسيقيون الشبان االسرائيليون والعرب في اوركستر      : ا ف ب  

حفال موسيقيا االحد في رام اهللا في الضفة الغربية، وذلك في اول عرض تقدمه هذه الفرقة المختلطة في الشرق                   
 عاما في بوينس ايـرس      63وكان من المقرر ان تحيي فرقة الديوان التي اسسها بارنبويم المولود قبل             .االوسط

اصل روسي، مع الكاتب الفلسطيني االميركي الراحل ادوارد سعيد، حفال موسيقيا فـي             من والدين يهوديين من     
ولتجنيـبهم  .رام اهللا العام الماضي غير ان السلطات االسرائيلية اعلنت آنذاك انه ال يمكنها ضمان امن العازفين               

ين جـوازات سـفر     المتاعب على المعابر بين اسرائيل واالراضي المحتلة قدمت مدريد هذه الـسنة للموسـيقي             
دبلوماسية، مثلما يوضح شريط وثائقي بعنوان ال يسعنا سوى التخفيف من حدة الحقد، تعرضه شـبكة ارتـي                  

   اب كما تنقل مثل عدد من وسائل االعالم االسرائيلية والفلسطينية في اليوم 20التلفزيونية الثقافية السبت في 
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  .دالتالي الحفل الموسيقي الذي ستحييه الفرقة االح
  18/8/2005المستقبل اللبنانية 

  
 البعث يستقبل وفد الفصائل 

استقبل األمين القطري لحزب البعث في لبنان عاصم قانصوه في مبنى القيادة القطرية للحزب، وفداً من 
 هذا االنكفاء عن غزة تم: الفصائل الفلسطينية، بعد اللقاء تحدث باسم الوفد الفلسطيني أبو فادي حماد الذي قال

 وهنأ قانصوه .بفعل المقاومة وضرباتها، وهذا حق من حقوق الشعب الفلسطيني، وانتصار لنهج المقاومة
الشعب الفلسطيني والجماهير العربية وأهلنا في فلسطين المحتلة في غزة والضفة باالنتصار الكبير الذي حققته 

  . ساهمت بهذا االنتصارالمقاومة الفلسطينية البطلة، والمقاومة الوطنية اللبنانية التي 
18/8/2005السفير   

  
  رفض أي عالقات بين موريتانيا وإسرائيل  يحزب الملتقى 

عقد زعماء حزب الملتقى الديمقراطي، المحسوب على التيار اإلسالمي، مؤتمرا صحافيا ألول مرة بعد 
زب الشيخ ولد حرمة ولد اعتراف السلطات الموريتانية الجديدة بالحزب، ووسط ارتياح كبير، أعلن رئيس الح

ببانا أن الحزب رغم معارضته لتدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية، فإنه يهنئ نفسه باالنقالب األخير، 
ودعا  .حيث ان النظام لم يترك فرصة للتغيير السلمي، وقاد البالد والمجتمع إلى مرحلة خطيرة من االحتقان

مشاركة بفاعلية في المرحلة االنتقالية، مبديا ارتياحه بالقرارات التي التزم ولد ببانا جميع التيارات السياسية لل
وحول سؤال عن موقف الحزب من استمرار عملية التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي، قال . بها المجلس العسكري

  .ولد ببانا إن الحزب يجدد موقفه المبدئي الرافض شكال ومضمونا ألي عالقة مع إسرائيل
18/8/2005إلماراتية الخليج ا  

 
   تصريحات عباس زكي حول سالح المخيمات  انتقاد:لبنان

 وقال رئيس .انتقدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني بعد اجتماعها أمس تصريحات عباس زكي
اقف اللطيف الزين ان تصريحات زكي حول سالح المخيمات الفلسطينية في لبنان تتناقض مع المو اللجنة عبد

ان الدولة : وأضاف الزين. التي أعلنها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خالل زيارته األخيرة إلى لبنان
اللبنانية هي المسؤولة عن المخيمات وسالحها، ومن هنا نأمل أن يكون االنسحاب من غزة أمالً لالجئين 

 وتنفيذ خارطة الطريق إذا 338 و242الدولية الفلسطينيين في لبنان للعودة إلى ديارهم بعد تنفيذ القرارات 
 .كانت الواليات المتحدة األمريكية والمجتمع الدولي جادين في تحقيق السالم

18/8/2005الخليج اإلماراتية   
 

  ال مخاوف من عمليات المسح االجتماعي لمخيمات الالجئين: األردن
لمسح االجتماعي التي تنفذها وكالة الغوث الدولية أكد االردن عدم وجود اية ابعاد او اهداف سياسية لعمليات ا

االونروا في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في االردن موضحاً انها تهدف لتطوير الخدمات التي تقدمها 
  .االونروا لالجئين

18/8/2005شرق األوسط ال  
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  ترئيس الحكومة األردنية يزور األراضي الفلسطينية السب
علن في عمان رسمياً ان رئيس الحكومة االردنية الدكتور عدنان بدران سيقوم بزيارة ا: فارس شرعان: عمان

ويقدم الدكتور . االراضي الفلسطينية بعد غد السبت، حيث يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس  واحمد قريع
االنسحاب االسرائيلي بدران تهاني الحكومة االردنية والشعب االردني للسلطة الفلسطينية بمناسبة االستقالل و

من قطاع غزة، فيما يؤكد دعم االردن المطلق للجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية إلقامة الدولة الفلسطينية 
 . وعاصمتها القدس

18/8/2005شرق األوسط ال  
  

  الرباعية تجتمع السبت في القدس
س أن اجتماعاً بين الممثلين الخاصين أعلن المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الروسية الكساندر كالوغين أم

للدول األعضاء في اللجنة الرباعية الدولية الراعية لخطة خارطة الطريق للسالم في الشرق األوسط، سيعقد 
وقال كالوغين إن االجتماع سيبحث في الوضع الحالي في المنطقة، مشيراً الى أن  .السبت المقبل في القدس

وأوضح كالوغين  .نة الرباعية سيتم خالل دورة أيلول للجمعية العامة في نيويوركاجتماعاً وزارياً ألعضاء اللج
وعلى وجه الخصوص التزام الفلسطينيين . ان دليلنا هو خارطة الطريق التي حددت بدقة التزامات الطرفين

، أما ةاستكمال عملية تسليم األسلحة لتمهيد األرضية لسلطة واحدة وقانون موحد ومنع الهجمات اإلرهابي
بالنسبة للجانب اإلسرائيلي فعليه أن يوقف النشاط االستيطاني وأن يسحب قواته من األراضي المحتلة وأن 

  ي ب ا.2000يجهد في سبيل ايصال الوضع الى ما كان عليه في أيلول 
18/8/2005المستقبل اللبنانية   

  
   مليون دوالر لتأهيل أبنية مدرسية2ر5دعم نرويجي بقيمة 

 2ر5 وزارة التربية والتعليم العالي، برام اهللا، أمس، اتفاقية تعاون مع الحكومة النرويجية، بقيمة وقعت بمقر
نعيم أبو . ووقع االتفاقية كل من د .مليون دوالر، لتأهيل وصيانة أبنية مدرسية في الضفة وقطاع غزة

، رئيس الممثلية النرويجية الحمص، وزير التربية والتعليم، وغسان الخطيب، وزير التخطيط، وستين روزنس
وتشمل االتفاقية توفير وسائل لضمان بيئة تعليمية آمنة في المدارس المحتاجة، وتوفير فرص  .لدى السلطة

عمل، وتهدف إلى استيعاب جزء من الزيادة الطبيعية في عدد طالب المدارس من خالل إنشاء غرف صفية 
 جديد، وتأمين بيئة تعليمية آمنة مناسبة ويمكن الوصول جديدة، وتشطيب وتأهيل مدارس وتوريد أثاث مدرسي

غرفة صفية في قطاع غزة، وأعمال 180 مدرسة تتألف من 13وستشمل االتفاقية أعمال توسعة لـ .إليها
 غرفة 27 غرف صفية، وتشطيب مدرستين في الخليل تتألفان من 8توسعة لمدرسة في نابلس تتألف من 

 ألف دوالر 200في الضفة الغربية، وتزويد المدارس بأثاث جديد بقيمة صفية، وتأهيل وصيانة مدرستين 
  . شهرا15أميركي، فيما سيتم تنفيذ المشروع خالل 

18/8/2005األيام الفلسطينية   
 

  هيئة األعمال الخيرية توزع زيت الزيتون في قطاع غزة  
توزيع زيت الزيتون ضمن مشروع دعم باشرت هيئة األعمال الخيرية منذ أيام تنفيذ حملة  :غزة  طاهر النونو

المزارع الفلسطيني والمنتج الفلسطيني، حيث تنفذ الهيئة سنوياً هذا المشروع في الضفة والقطاع بكلفة إجمالية 
 ألف دوالر، يتم من خاللها شراء كميات كبيرة من زيت الزيتون من المزارعين في الضفة 90زادت على 

 صغيرة لتوزع على الفقراء والمحتاجين وعلى األسر المستورة في الضفة الغربية، وتتم تعبئتها في عبوات
وقد القى المشروع ارتياحاً كبيراً في أوساط المزارعين الذين أثنوا على دور الهيئة في هذا،  .والقطاع والقدس
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 الذين أبدوا كما القى ترحيباً وشكراً لدى المستفيدين من األسر الفلسطينية في الضفة والقطاع ومدينة القدس
  سعادتهم وتقديرهم لوقفات األهل في دولة اإلمارت العربية المتحدة، 

18/8/2005الخليج اإلماراتية   
 

    الشهر المقبل 14 المنتدي العربي ـ األمريكي 
 للعام  ,  المنتدي االقتصادي العربي األمريكي ,  من الشهر المقبل 14 تستضيف مدينة هيوستن األمريكية في

 شخصية سياسية واقتصادية اضافة الي عدد من القادة في العالم العربي والواليات  1500  بمشاركة نحو , الحالي
 ويبحث المنتدي ـ الذي يستمر لمدة ثالثة أيام وينظم تحت اشراف جامعة الدول العربية ومجلس  المتحدة

قات االقتصادية وتعزيز التطور ـ تحسين العال التعاون الخليجي ووزارتي الخارجية والتجارة األمريكيتين
كما سيبحث المنتدي ـ الذي يتم تنظيمه كل سنتين الشفافية   . االقتصادي كوسيلة الحداث التغييرات في المجتمع

 اضافة  ,  والبني التحتية للتجارة والمشاركة بين القطاعين العام والخاص , والمحاسبة وتطوير القدرات البشرية
  ,  ومن المقرر ان يخصص دخل المنتدي واالنشطة المقامة علي هامشه مجال االقتصاديالي دعم المرأة في ال

   . لدعم المبادرات المتواصلة حول العديد من القضايا التي تهم المنطقة العربية
18/8/2005االهرام   

 
  ارهاب يهودي بكل المقاييس

 افتتاحية
لي قتل ثالثة عمال عرب عزل احتجاجا علي للمرة الثانية وفي غضون اسبوعين، يقدم مستوطن يهودي ع

المرة االولي وقعت في الرابع من آب اغسطس الحالي عندما قام جندي  .اجالء المستوطنين من قطاع غزة
 .اسرائيلي باطالق النار علي ركاب حافلة في بلدة شفا عمرو في الجليل وقتل اربعة منهم

ية متعطشة لسفك الدماء، والتعاطي بطريقة عنصرية انه ارهاب يهودي بكل المقاييس يعكس عقلية عدوان
ان مثل هذه العقلية التي تقتل االبرياء بهذه الطريقة البشعة، وترفض مغادرة  .بغيضة مع الطرف اآلخر

المستوطنات مدعية انها منحة ربانية لليهود، يصعب التعايش معها، وهي نتاج ثقافة عنصرية فاشية، وتحريض 
فالجندي االسرائيلي الذي اطلق النار علي  .ي المجتمع اليهودي في الدولة العبريةديني وسياسي متأصل ف

ركاب حافلة شفا عمرو، ولقي مصرعه علي ايدي االهالي الغاضبين جرت له مراسم دفن رسمية، وحظي 
ة في وباروخ غولدشتاين الذي اقتحم الحرم االبراهيمي في الخليل وارتكب مجزر. بتكريم علي اعلي المستويات

ومثل هذه  .حق المصلين اقيم له نصب تذكاري وتحول قبره الي كعبة يطوف حولها المتبركون والمؤيدون
االعمال االرهابية غير مستغربة، وغير مفاجئة في الوقت نفسه، ولكن ما هو مستغرب عدم اهتمام وسائل 

يني لكان الوضع مختلفا كليا، ولشاهدنا فلو اقدم علي مثلها مسلح فلسط. االعالم الغربية بها بالشكل الذي تستحق
تغطيات اعالمية مكثفة تعكس تعاطفا مع االسرائيليين وضحاياهم، وادانة للفلسطينيين بل وللعقيدة االسالمية 

 .ايضا
فمن الالفت ان وسائل االعالم الغربية، والبريطانية واالمريكية منها علي وجه الخصوص، ضخمت بشكل 

 المستوطنين من قطاع غزة، وصورت هؤالء كما لو انهم ضحايا يستحقون التعاطف، مبالغ فيه عمليات اجالء
ولم يقل احد، اال فيما ندر، ان هؤالء . واظهرت حكومة شارون كما لو انها قدمت تنازال كبيرا للفلسطينيين

تبت عليه المتطرفين العنصريين سرقوا ارضا فلسطينية واقاموا عليها بيوتهم ومزارعهم، وارهبوا كل من ك
في العرف القانوني يعتبر كل من يسرق ارضا او ماء او بضاعة  .االقدار ان يكون قريبا من مسروقاتهم هذه

مجرما يستحق العقاب والسجن، ولكن المؤسف ان الغربيين، وبعض اوساطهم االعالمية علي وجه التحديد لم 
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ث عن ماضي هؤالء، وآرائهم العنصرية تتعامل مع هؤالء كلصوص، ولم تقدم تغطية موضوعية للحدث، تتحد
 .االرهابية المتطرفة

من يطلقون النار علي الفلسطينيين االبرياء سواء كانوا من المدنيين او العسكريين، يحاكون حكومتهم 
فعندما يشاهد المستوطن او . الديمقراطية، ويقلدون جيشهم وسياسييهم، وايديولوجيتهم االستعمارية الدموية

رائيلي، مرؤوسيه يعطون التعليمات للطائرات والدبابات والبلدوزرات بالقتل العشوائي، وتدمير الجندي االس
البيوت فوق رؤوس سكانها، وتجريف المزروعات وقلع االشجار المثمرة، فانه يعتبر اي مجزرة يرتكبها عمال 

 .عاديا مشروعا
قتله، وانتزاع ارضه ومصادرة حقوقه، انه ارهاب يهودي يستمد جذوره من عقيدة تكره اآلخر، وتحرض علي 

فعندما يعتبر حاخام مثل عوفادي يوسف العرب حشرات يجب سحقها، فمن الطبيعي ان يفعل بعض اليهود ما 
 .امرهم به حاخاماتهم

18/8/2005القدس العربي   
 

  صالح القالب... !تلويح حماس بالبنادق هدفه االنتخابات التشريعية
ود التأكيد ان التظاهرة العسكرية واإلعالمية التي قامت بها حركة حماس عشية االحتمال الذي يصل حتى حد

االنسحاب االسرائيلي من غزة لن تتعدى هذه الحدود وأن هدفها هو االعالن عن الوجود وإشعار الفلسطينيين 
بية ان هذا االنسحاب جاء تحت ضغط سالح كتائب عزالدين القسام وان كل هذا هو لحشد المزيد من الشع

استعداداً لالنتخابات التشريعية التي ستجري بعد نحو أربعة شهور والتي من المتوقع ان تكون انتخابات حاسمة 
  . بالنسبة لموازين القوى بين الفصائل الفلسطينية

قد تحدث بعض المشاحنات وبعض المناوشات العسكرية لكن غير متوقع وعلى اإلطالق ان تذهب حركة 
ره وان تدفع باالمور حتى حدود الحرب االهلية فهذه الحركة، التي هي وجه العملة حماس بالشوط الى آخ

، الفلسطينية لجماعة اإلخوان المسلمين التي هي حزب سياسي كان سعى الى السلطة منذ لحظة إنشائه وتكوينه
ة فإنها ستبقى ليست زاهدة في الحكم كما تقول وهي بالتأكيد تعرف إنها إن لم تغتنم هبوب الرياح الحالي

 ربما يكون مــن قبيل التكرار القول ان اإلخوان المسلمين أوجدوا .تقضم أطراف أصابع يدها ندماً وحسرة
حركة حماس، بعد خروج منظمة التحرير من بيروت ثم بعد ان الحت أول إرهاصات عملية السالم التي قادت 

لتكون بديالً لهذه المنظمة ولتحل محلها في الى مؤتمر مدريد الشهير والى اتفاقيات أوسلو المعروفة، 
  . المفاوضات المستقبلية ولتأخذ دورها في العملية السلمية

لم تعد حركة حماس متمسكة بالتحرير من البحر الى النهر كما قدمت نفسها للشعب الفلسطيني وللعرب 
ان ما قامت به خالل األعوام  ولعل ما بات معروفاً ومؤكداً 1987وللعالم عندما انطلقت في نهايات عام 

األخيرة، أي خالل االنتفاضة التي ساهمت في تحويلها من انتفاضة شعبية على الطريقة الغاندية الى انتفاضة 
معسكرة ومسلحة، كان بهدف إقناع االسرائيليين واألميركيين ان قرار الحرب والسالم على الجانب 

وهنا فإن ما يؤكد . منظمة التحرير على الوفاء بكل ما تتعهد بهالفلسطيني بيدها وأنها أقدر من حركة فتح و
هذا التقدير وهذا االستنتاج هو ان االسرائيليين اعترفوا لحركة حماس بأنها األكثر التزاماً بأي هدنة أو تهدئة 

ية، بما في يتم التوصل إليها وأنها، على هذا الصعيد، إذا قالت فعلت وأنها أكثر الفصائل والتنظيمات الفلسطين
ذلك حركة فتح التي تعتبر الحزب الحاكم في السلطة الوطنية، سيطرة على أعضائها وتحكماً بجهازها 

  . العسكري الذي هو كتائب عزالدين القسام
وحتى ال يفهم هذا الكالم على غير ما هو مقصود فإنه البد من التأكيد على أنه ال يعيب هذه الحركة، حركة .. 

 السلطة، فهي كما جرى التنويه له، حركة سياسية ال تقاتل من أجل القتال وال تجاهد من أجل حماس سعيها الى



 

 14

الجهاد وإنما من أجل برنامج سياسي يتطلب تطبيقه وتنفيذه الوصول الى الحكم والى السلطة سواء من خالل 
  . العمل العسكري أو من خالل االنتخابات وصناديق االقتراع

رائيل من قطاع غزة وتخلت عن مستوطناتها هناك فإن حركة حماس تعرف ان هذا واآلن وقد انسحبت إس
االنسحاب ليس مجرد مناورة سياسية وأنه لم يأت ِمنَّةً من قبل اإلسرائيليين وإنما جاء نتيجة تحرك عالمي 

 هدفه إطفاء بؤرة تقوده الواليات المتحدة، وبالتنسيق والتفاهم مع االتحاد األوروبي والدول المؤثرة في العالم،
  . التوتر في الشرق االوسط التي تعتبر، وهي كذلك، إحدى محفزات اإلرهاب والحركات اإلرهابية

ولهذا فإن هذه الحركة، أي حركة حماس تعرف وتعلم علم اليقين انها لن تستطيع االستمرار بالسباحة ضد 
ال، بينما العالم كله يرفع رايات السالم، فإنها التيار وأنها إذا استمرت في رفع بيارق الحرب واالستمرار بالقت

ستعزل نفسها وأنها ستخسر الجولة وأنها ستفقد تأييد الشعب الفلسطيني الذي سئم االنتفاضة وأصبح بحاجة الى 
ولعل ما يجب التنويه إليه، على هذا الصعيد . التقاط األنفاس والتهدئة ومزاولة حياة طبيعية ككل شعوب المنطقة

 الصدد، ان قيادة حركة حماس في الخارج باتت في اآلونة االخيرة، تبدي المزيد من المرونة وذلك ومن هذا
بحكم عوامل كثيرة من بينها تدني مساحات الدوائر التي تتحرك فيها وإدراكها لحقيقة مستجدات المعادالت 

ة ضد التيار لن تكون نتيجته سوى السياسية في هذه المنطقة وفي العالم بأسره وقناعتها بأن االستمرار بالسباح
  . العزلة والتخلف عن ركب القضية الفلسطينية

ومقابل هذا الموقف الذي غدت تقفه قيادة حماس في الخارج فإن القيادة الميدانية الداخلية، التي فرضت عليها 
 رموزها ظروف عملها البقاء تحت االرض وبخاصة بعد سلسلة االغتياالت التي استهدفت الصف األول من

وفي مقدمتهم الشيخ احمد ياسين رحمه اهللا، تبدو أكثر تشدداً وأكثر رفضاً للتخلي عن السالح وعن المقاومة 
لكن وفي كل األحوال فإن كفة االعتدال ستكون هي الراجحة في النهاية وسيكون الهدف هو صناديق االقتراع 

  . جراؤها بعد أربعة شهوروخوض غمار معركة االنتخابات التشريعية التي من المقرر إ
ال شك في أن هناك مخاوف حقيقية من االنزالق نحو االقتتال الداخلي والحرب األهلية ولعل ما يعزز المخاوف 
هو إصرار بعض دول المنطقة، ومن بينها إيران، على مد يدها نحو الساحة الفلسطينية كما تمد يدها نحو 

، بداخلها وخارجها، باتت تعرف معرفة أكيدة ان الشعب الفلسطيني الساحة العراقية لكن يبقى ان حركة حماس
لم يعد يطيق األوضاع القائمة ولم يعد يحتمل كل هذه الفوضى العارمة وأنه سيقف حتماً ضد أي توجهات 
لالستمرار بالوضع الحالي حتى وإن كان هذا تحت عنوان المقاومة واالحتفاظ بالبنادق الى ان يتم االنسحاب 

  . 1967ائيلي الكامل من االراضي الفلسطينية التي احتلت في عام اإلسر
18/8/2005شرق األوسط ال  

  
 كاريكاتير

 
18/8/2005الدستور   
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