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***  
  المستوطنات اليهودية في غزة شبه خالية

انتهت قوات الشرطة والجيش االسرائيلي من إخالء كل مستوطنات         : 19/8/2005ي سي العربية    بي ب نشرت  
وأصبحت معظم مستوطنات القطـاع     . غزة التي خالف سكانها التعليمات الحكومية بضرورة مغادرتها طواعية        

بـر معقلـين    وبعد يوم حافل من المواجهات وعمليات اإلخالء القسري للمستوطنين مـن أك           . خالية أو مهجورة  
للمستوطنين المتشددين في القطاع، بادرت القوات االسرائيلية صباح اليوم بإبالغ من تبقى مـن المـستوطنين                

ومن المنتظر أن تتوقف عملية اإلجالء في وقت الحق اليوم بسبب عطلة نهاية             . بضرورة الرحيل مع أنصارهم   
عقاب المقاومة العنيفة التي واجهتها الشرطة       شخص الخميس في ا    100وقد اعتقلت الشرطة أكثر من      . األسبوع

وبحلـول  . وكان الجنود قد أخرجوا المستوطنين بالقوة الخميس، بعد أن تحصنوا داخل كنيس           . في كفار داروم  
الليل، تمكنت قوات الشرطة والجيش من دخول كنيسين في المعقلين الرئيسيين للمستوطنين فـي غـزة ومـن                  
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وفي كفار داروم حيـث     . رتهم، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه إلخراجهم     توافدوا من خارج القطاع لمناص    
تجمع المئات، فوق سطح الكنيس وتحصنوا بأسالك شائكة، وألقوا الطالء والدقيق والزيـت ومـواد كيميائيـة                 

واضطر بعض الجنود إلى النزول من السطح إلى األرض بعـد أن            . مهيجة لألنسجة على الجنود اإلسرائيليين    
 إن نحو مئة من رجـال       بي بي سي  وقال أحمد البديري مراسل     .  عليهم المستوطنون مواد كيميائية حارقة     ألقى

واقتحمت القوات  . الشرطة أصيبوا من جراء الزيوت الحارقة، كما أصيب عدد من المستوطنين اثناء إخراجهم            
دين داخله من الـشباب الـذين        ميرون، إن العديد من الموجو     بي بي سي  وقال مراسل   . كنيسا في نيفيه ديكاليم   

وقد بدأ الجنود إخراج عدد من المستوطنين داخـل         . دخلوا فيما يمكن وصفه بالمواجهة األخيرة في المستوطنة       
ورغم األجواء المحتقنة إال أن     . الكنيس واحدا تلو اآلخر وسط ضجيج من الصراخ والغناء من جانب المحتجين           

ل على الخوف حيث كان الجنود ورجال الشرطة يعملون بأكبر قـدر            المستوطنين لم تبد عليهم أي عالمات تد      
وفي أماكن أخرى في القطاع وقعت بعـض الحـوادث التـي            . من ضبط النفس والهدوء ودون اللجوء للعنف      

اتسمت بالحساسية والتوتر واالنفعال حيث قام مستوطن في كفار يام بتهديد الجنود من مغبة التقدم إلرغـامهم                 
وفي تعبير عن االحتجاج قام عـدد مـن المـستوطنين           . 16-ملوحا ببندقية حربية من طراز إم     على المغادرة   

وقد تم إخالء ثماني مستوطنات حتى اآلن بشكل كامل، هي ِتل           . بإحراق مساكنهم في نيفيه ديكاليم وكفار داروم      
وكان .  غزة اتمن إجمالي مستوطن  , قطيفا وبيت سادح  وكرم عتصيونا  ونيسانيت ودوغيت وموراغ وسالف          

المستوطنون قد حاولوا استعراض قوتهم وأقاموا في خيام وأكشاك على أطراف كفار داروم قبل أن تقوم قوات                 
  . الجيش والشرطة بسحبهم خارجها

أجلت الجمعة آخر المستوطنين وأنـصارهم       قوات إسرائيلية أن   :نفيه دكاليم  19/8/2005سي ان ان    وأضافت  
 مستوطنة من مستوطنات غـزة      17وأصبحت  . الء، في ضربة حاسمة للمعارضين    من معاقل لمقاومة خطة الج    

وفي مؤشر على أن المحتجين لم يتراجعوا، قام البعض بسد الطريق من القدس إلى تـل أبيـب مـساء                    . خالية
شـبان  وجاءت أشد مظاهر المقاومـة مـن        .  من أفراد األمن ُأصيبوا    31وقال الجيش اإلسرائيلي إن      .الخميس
وطُرد أيضا مئات    .وهتف المحتجون قائلين اليهود ال يطردون اليهود       .كانوا قد تسللوا إلى المستوطنات    قوميين  

  . في كفار داروم160وقال الجيش إنه تم اعتقال . من معارضي االنسحاب أو اعتقلوا
واصـل المـستوطنون المتطرفـون      : غزة فتحي صـباح   نقالً عن مراسلها في      19/8/2005الحياة  وجاء في   

استعمال العنف لمقاومة االخالء، اذ ضرب احدهم جندياً بزجاجة فارغة، ما أدى الى اصـابته بجـروح فـي                   
وزجت قوات االحـتالل بعـشرات      . شيرات هايام، فيما هدد آخر باستخدام كل شيء متاح له لمقاومة االخالء           

مستوطنات جنوب القطاع قد    ومع انقضاء الخميس تكون معظم      . المجندات الخالء المستوطنات اليهوديات عنوة    
وقالت مصادر محلية لـ الحياة ان قوات االحـتالل          .أخليت، من دون ان يبقى سوى عقدة أخرى هي نتساريم         

أحضرت أمس جرافات الى رفيح يام وموراغ وعتسمونا، ووضعت هنـاك سـواتر ترابيـة حـول منـازل                   
وقالـت مـصادر     . االيام القليلـة المقبلـة     المستوطنين التي من المتوقع الشروع في هدمها خالل الساعات او         

وتم اطالق   . مستوطناً متطرفاً منذ بدء عملية االخالء      646اسرائيلية ان قوات االحتالل والشرطة اعتقلت نحو        
  . منهم بشروط تقيد حركتهم وتمنعهم من العودة الى التسلل الى القطاع مرة أخرى600نحو 

الجنرال هاريل اعلن ان القوات االسرائيلية ستنهي الجمعة  أن :غزة 19/8/2005القدس العربي وأوردت 
 ان نستأنفها ىجالء عبر القيام بحمالت تفتيش، واضاف سنعلق عمليات االخالء خالل السبت علاالعمليات 
  . شرطيا علي االقل اصيبوا بجروح الخميس24وافاد مسؤول في الشرطة ان  .االحد

وصف فتية المستوطنين واعتداءاتهم على افراد الشرطة بمجموعة        لبيد   أن   19/8/2005 48عرب  وذكر موقع   
  .من الفاشيين الظالميين
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   السالماالنسحاب حدث مهم في تاريخ : عباس
 وقال في مقابلة    .اعتبر عباس أن االنسحاب، حدث مهم في تاريخ العملية السلمية          : االتحاد والوكاالت  -رام اهللا   

حاب إذا ما تم بالشكل الذي نريده نحن والشعب اإلسرائيلي، فإن ذلك يعتبـر              بثها راديو إسرائيل امس إن االنس     
وأكد أن جميع فصائل العمل الوطني متفقة على ضـرورة أن يـتم             . بداية متميزة وطيبة، وسيفتح آفاقاً للسالم     

 الجميـع :  وأضـاف  .االنسحاب بهدوء وعقالنية، وأن يترك المجال لكي يخرج المستوطنون بكل حرية وأمان           
  .متفق أن تكون خطوة االنسحاب لصالح المستقبل الفلسطيني

  19/8/2005االتحاد االماراتية 
  

  تنسيق االنسحاب لم يرقى الى المستوى المطلوب: الرجوب
أكد الرجوب أن نتائج اللقاءات السياسية مع الجانب الصهيوني لم ترق إلـى الحـد المطلـوب                 : القدس المحتلة 

نحن ال نعلم إذا كان االنسحاب جزء من خارطـة الطريـق            : وقال .لية االنسحاب فلسطينيا بما يتماشى مع عم    
وأشار إلى أنـه ال توجـد       . ويشمل المنافذ الدولية، وهل سيكون هناك تواصل جغرافي بين الضفة وغزة أم ال            

عة واحدة أم   لدينا تواريخ محددة للمناطق التي سيتم إخالؤها، وال نعلم إذا كانت عملية تسليم المستوطنات هي دف               
  .وأوضح أن الجانب الفلسطيني مستعد لكافة االحتماالت. تكون تدريجيا

  19/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   فلسطيني اسرائيلياجتماع امني 
انتهى في ساعة متأخرة، االجتماع األمني، الذي عقد بين اللواء جمال أبو زايد، واللواء إسحاق هارئيل، : غزة

ونقل بيان صادر عن الداخلية، عن مصادر أمنية أن االجتماع سادته أجواء  .معبر بيت حانونوالذي عقد في 
وطالب  .إيجابية، حيث أثنى الجانب اإلسرائيلي على األداء المميز لقوات األمن والشرطة أثناء عملية االنتشار

ير هذا الجهد اإليجابي بما يخدم أبو زايد في اللقاء، بأن يكون هناك سرعة في التنسيق الميداني للقوات، وتطو
إنجاز األهداف المطلوبة، مشيًرا إلى ضرورة سماح الجانب اإلسرائيلي للدورات الخارجية التي تعقد للطالب 

وأكد على ضرورة عدم تعرض  .الفلسطينيين، ضمن البعثات الدراسية لضباط األمن والشرطة عبر معبر رفح
خالء، الفتاً إلى أهمية أن ينسق الجانب إل يدفعهم الفضول لمراقبة عمليات إالجنود اإلسرائيليين لألطفال، الذين

وبحث االجتماع العديد من النقاط، التي جرى االتفاق على  .اإلسرائيلي، مع ضباط االرتباط، إلبعادهم بهدوء
الفلسطينية على تحديد موقف بشأنها، وفي مقدمتها التنسيق الالزم لكيفية استالم المستعمرات، وكذلك السيطرة 

 .البحر، حيث اتفق أن يتم بحث ذلك في اجتماع آخر يعقد في األسبوع القادم
  19/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
   المرحله المقبله ستشهد تغيرات دبلوماسية : القدوة

  بل القريـب فـي    المـستق    ناصر القدوة إن تغيرات دبلوماسية ستجرى في       قال    : غزة من عبد الرازق أبو جزر     
مضيفا بان هذه التغيرات تأتى لضخ دماء جديدة ومن اجل خطاب             . الخارج   السفارات والممثليات الفلسطينية في    

 وكأنها مـشروع     تحاول إسرائيل فيها استغالل خطتها لألنفصال األحادي         يتناسب والمرحلة المقبلة التي      سياسي
  المجلس التـشريعي     يجرى نقاشه في     الذي   إلى أن القانون الدبلوماسي      يامحديث لأل    وأشار في  .  متكامل   سياسي

  مضيفا بان هنالك اتفاقا واضحا فـي         وفقا ألسس قانونية،     يهدف لتنظيم العمل الدبلوماسي     ، تمهيدا إلقراره قريبا   
وأكد بان إسرائيل     .  الخارجية كل المؤتمرات والمشاركات     جية في السلطة على أن تشارك وزارة الشؤون الخار       

يـصعب     الضفة الغربية والقدس لخلق واقع جديد        إلى تكريس االستيطان في    ,تهدف من خالل خطتها لالنفصال    
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ووفقا له فان    .   يعنى فشل المشروع االستيطاني      موضحا بان االنسحاب     مفاوضات الحل النهائي،  تغييره استباقا ل  
تسعى إلى تصوير االنفصال على انه تنازل هائل ومكلف لإلسـرائيليين               بعد االنفصال  اإلستراتيجية المستقبلية 

   .  وضية طويلة حول عدة قضاياخلق حالة تفا   باإلضافة إلى رغبة إسرائيل في
  19/8/2005األيام البحرينية 

  
   ر غموض عملية إختطاف الصحفياستمرا

د صائب عريقات ان السلطة تدين بشدة عملية        يكتأ: ألفت حداد  عن مراسلته  18/8/2005 48عرب  نشر موقع   
عملية اضرت بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني خاصة المـصالح الفلـسطينية           الخطف الصحفي، موضحا ان     

ب على ذات الصعيد طالبت وزارة الداخلية في بيان لها الـشع           . اطالق سراحه فورا   هوطالب خاطفي  .الفرنسية
الفلسطيني بأكمله أن يقدم أقصى درجات التعاون والمبادرة من أجل تقديم أي معلومات تساعد في الكشف عـن               

 يمس بهيبة الشرعية الفلسطينية ويسيء لصورة الشعب الفلسطيني أمـام           هواعتبرت أن خطف   .مصير الصحفي 
سطيني يستحق أن يحـصل علـى حريتـه         لتأكيد للعالم أن الشعب الفل    ل مطالبة باعتبار ذلك مهمة وطنية       ،العالم

  .واستقالله ويحمي ضيوفه كما يحمي أبناءه
 أمس واصحفيون فلسطينيون واجانب نظمأن : اف بنقال عن غزة من  19/8/2005الوطن الكويتية وأضافت

وقال مدير  ,رافعين شعارات ال الرهاب الفكري, الصحفيفي غزة اعتصاما تضامنيا طالبوا فيه باالفراج عن 
واضاف نقول لهذه الفئة المارقة  .عنهم وزارة االعالم في كلمة له اننا سنبذل كل الجهد المستطاع لالفراج عا

  .لقد آن لكم ان تتوقفوا عن هذا العبث بتاريخ شعبنا وبانجازاتنا الوطنية
مرار  اننا نستنكر است   , سامي ابوزهري  ولق: ب. ف.  ا نقال عن غزة  من   19/8/2005 القبس الكويتية    وذكرت

  .ان من يقف وراء هذه الجرائم البشعة والمرفوضة يمثل تهديداً لمصالح شعبنا. اختطاف الصحافي
 

  اطالق النار على سيارة الشيخ حسن يوسف 
أطلقت قبل منتصف الليلة الماضية، نيران من سيارة مدنية، باتجاه سيارة الشيخ حسن يوسف، عندما كانت تمر 

وذكرت مصادر قريبة من الشيخ يوسف انه لم يكن في  .ونيا، في محافظة رام اهللاعلى طريق السنابل بمدينة بيت
السيارة لحظة اطالق النار عليها وان حراسه الخصوصيين ردوا على مصادر النيران، دون ان يبلغ عن وقوع 

  .اصابات في صفوفهم
19/8/2005 48عرب   

  
 وفد الفصائل الفلسطينية يلتقي صفير

 بعد اللقاء  الوفد تحدث باسم حيث، صفيرالبطريرك الماروني نصراهللا الفلسطينية العشرةالفصائل من  وفد زار
هذه الزيارة تندرج في اطار الزيارات التي نقوم بها للشخصيات اللبنانية الدينية : ابو خالد الشمال، فقال

صار الذي حققه شعبنا في وقد وضعنا غبطته في االوضاع المتعلقة بالوضع الفلسطيني ال سيما االنت. والزمنية
: واضاف. غزة والذي نعتبره اول انتصار تحققه المقاومة الفلسطينية في دحر العدو الصهيوني عن فلسطين

وضعنا ايضا غبطته في هموم الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان منها اجتماعية وامنية بحيث أبدى غبطته 
فلسطيني في لبنان، كما قدم الينا التهنئة بتحرير غزة، وتمنى لنا استعداده للمساهمة في رفع المعاناة عن شعبنا ال

 . العودة الى فلسطين كل فلسطين
19/8/2005السفير   
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  احتفال بتحرير غزة 

الى ذلك رأى ، أقامت فتح وحركة الجهاد االسالمي احتفاال جماهيرياً في مخيم شاتيال، ابتهاجاً بتحرير غزة
ي في لبنان أن االنسحاب العسكري االسرائيلي من قطاع غزة يشكل خطوة حتمية حزب البعث العربي االشتراك

 . ودالة على طريق اندحار الكيان الصهيوني ومشروعه االستيطاني القائم على اغتصاب االرض والتاريخ
19/8/2005السفير   

  
 شارون يحاول الهروب : مشعل يزور فضل اهللا

علي بركة، و  خالد مشعل، يرافقه أسامة حمداناالستاذ ،نزله، أمس محمد حسين فضل اهللا في م السيداستقبل
وقال . وجرى عرض لألوضاع العامة والنتائج التي يمكن أن تترتّب على االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة

ن شارون يحاول أن ا وقال. مشعل إن فضل اهللا ليس شخصية لبنانية فحسب، بل هو شخصية إسالمية عامة
ينيين في مأزق ولكن تقديري بأن شارون يحاول الهروب من مأزقه الذي وضعته فيه المقاومة يضعنا كفلسط

  . واالنتفاضة، وهذه الخطوة ستتواصل حتى نستعيد كامل حقوقنا الفلسطينية
19/8/2005السفير   

 
  الشعبية تدعو إلى ميثاق شرف للحفاظ على سالح المقاومة

لحماية الشعبية كخطوة على طريق حشد الشعب الفلسطيني ضد أعلنت الجبهة الشعبية عن تشكيل لجنة ا
العدوان واالحتالل مؤكدة أن هذه اللجان سواء على مستوى الجبهة أو كل الشعب ليست بديال عن كتائب الشهيد  

ودعت الجبهة في بيان لها إلى ميثاق شرف وآليات للعمل  .أبو علي مصطفى  أو غيرها من قوى المقاومة
لوطنية للحفاظ على سالح المقاومة وتحقيق احترام القانون وااللتزام بأحكامه إلى جانب الدعوة إلى وللعالقات ا

  .خطة وطنية شاملة
19/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
  إطالق رصاص وقذيفتي هاون باتجاه مواقع للجيش اإلسرائيلي 

ع لقوات اإلحتالل اإلسرائيلي بالقرب من رفح، كما قالت مصادر إسرائيلية أن فلسطينيين فتحوا النار باتجاه موق
وبحسب  .جاء أن النار أطلقت كذلك باتجاه موقع آخر لجيش اإلحتالل بالقرب من مستوطنة نافيه دكاليم

  .المصادر نفسها لم تقع أية خسائر بشرية أو مادية في الحادثين
ي قطاع غزة، األولى في جنوب القطاع في وفي السياق نفسه قالت المصادر أيضاً أن قذيفتي هاون أطلقتا ف

  .حين أطلقت الثانية باتجاه موقع للجيش على الحدود المصرية قرب رفح
18/8/2005 48عرب   

 
 محمد السادس يهنئ شارون لقراره االيجابي والمهم

ب من  في الوقت الذي تطبق فيه قرارك االيجابي والمهم لالنسحا،الى شارون كتب العاهل المغربية في رسال
قطاع غزة اود ان اهنئكم لحكمتكم والتزامكم الحقيقي للوصول بالتفاوض الى سالم عادل ودائم في الشرق 

 احرص على ان اعبر لكم مجددا عن رغبة المغرب الصادقة لالستمرار بشكل ،واضاف ملك المغرب. االوسط
اء النزاع االسرائيلي الفلسطيني ودفع ناشط على المستوى العربي واالسالمي والدولي في الجهود االيلة الى انه

   ف ب عملية السالم الى االمام ا
19/8/2005الوطن الكويتية   



 

 8

 
  المستجدات  أخرالجهاد تبحث مع الوفد األمني المصري

محمد الهندي وإبراهيم النجار، التقيا في غزة الوفد األمني .، أن وفداً ضم د الجهاد االسالميأوضحت الحركة
أن اللقاء تناول مناقشة  و.سة اللواء مصطفى البحيري نائب رئيس المخابرات العامة المصريةالمصري، برئا

 الحملة اإلسرائيلية التي تستهدف الحركة، كما تم مناقشة، الشعب الفلسطينيتزايد الهجمة اإلسرائيلية على أبناء 
 .التهدئة من نشطائها، منذ 500خاصة حملة االعتقاالت اليومية التي طالت 

18/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   
 

  وفد فلسطيني يزور حزب اهللا
استقبل المسؤول السياسي لحزب اهللا في منطقة الجنوب الشيخ حسن عز الدين وفد لجنة المتابعة الفلسطينية، 

جراءات وتناول البحث موضوع المؤتمر الوطني اللبناني ـ الفلسطيني المزمع عقده في المستقبل القريب، واال
 .األمنية المشددة التي ينفذها الجيش اللبناني على مداخل مخيم عين الحلوة وانعكاس ذلك على الحياة العامة

وطالب الوفد بتدخل حزب اهللا من اجل حلحلة هذا الموضوع، فيما أكد عز الدين وقوف الحزب الى جانب 
ل كل الجهود اآليلة الى تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، مبديا استعداد الحزب لبذ

  . الشعب الفلسطيني
19/8/2005المستقبل اللبنانية   

  
  وفد من الجبهة الشعبية يزور الصراف

: استقبل وزير البيئة يعقوب الصراف وفداً من الجبهة الشعبية ، برئاسة مروان عبد العال الذي قال بعد اللقاء
ة في لبنان وخاصة أوضاع المخيمات والقضايا األخرى االجتماعية والبيئية دار الحديث حول الشؤون الفلسطيني

كما أكدنا على وحدة الشعبين الفلسطيني : وأضاف عبد العال .للمخيمات، وتم البحث في القضايا السياسية
  .واللبناني والعالقة األخوية التي تربطنا مع الشعب اللبناني

19/8/2005المستقبل اللبنانية   
 

  الل يواصل عملياته العدوانية في طولكرماالحت
 عدوانه وإجراءاته القمعية بحق األهالي في بلدات طولكرم وقراها، حيث            أمس واصل جيش االحتالل  : طولكرم

نصب جنود االحتالل عشرات الحواجز على الشوارع ومفترقات الطرق، وأغلقوا عشرات الطـرق الترابيـة               
مدينة طولكرم بشكل كامل، ولم يتبق سوى مخرج واحد هو حاجز معبر            والزراعية والطرق المؤدية إلى خارج      

الكفريات األمر الذي أدى إلى عرقلة حركة األهالي وحدوث ازدحام شديد عند الحاجز، حيـث قـام الجنـود                   
. الصهاينة بتفتيش المواطنين والتدقيق في هوياتهم واحتجاز سياراتهم لساعات طويلة قبل السماح لهم بـالمرور              

بلدات الشعراوية واصل االحتالل نشر قواته المعززة  بالدبابات على مفارق الطـرق، ففـي بلـدة ديـر                   وفي  
الغصون جابت ناقالت الجند المدرعة شوارع البلدة وأزقتها، ورد شبان البلـدة الغاضـبين بإلقـاء الحجـارة                  

ه المدرعات األمر الـذي     والزجاجات الحارقة عليها، كما وضعوا قطع الحديد في طريقها مما أعطب إحدى هذ            
وفي بلدة بلعا جابت مدرعات االحتالل وجيباته العسكرية البلدة          .استدعى إحضار آلية أخرى لجرها من المكان      

وسط إطالق النار وقنابل الغاز، واحتل جنود االحتالل منزلين أحدهما يعود للمواطن ذيب عبد اهللا على طريق                 
  . بلعا دير الغصون

  19/8/2005 لإلعالمالمركز الفلسطيني  
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   آالف فلسطيني تحت حصار اسرائيلي خانق عشرة
 في حين تركز وسائل االعالم االسرائيلية والعالمية علـى معانـاة المـستوطنين اليهـود،                : فتحي صباح  ،غزة

وصراخهم وعويل نسائهم وهم يطردون على ايدي اشقائهم اليهود، فان احداً ال يلتفت لمأساة نحو عشرة آالف                 
لسطيني يقطنون في مناطق حولتها قوات االحتالل الى جيوب او كانتونات صـغيرة ومعزولـة بـين ثـالث         ف

وكانـت قـوات     . في غوش قطيف وقرب كفار داروم وسط القطـاع         15مستوطنات في شمال القطاع ونحو      
 منهـا او    االحتالل فرضت قبل نحو اسبوع حصاراً مشدداً على هذه المناطق ومنعت الفلسطينيين من الخروج             

ولم تسمح قوات االحتالل للفلسطينيين بالتزود بالمؤن والطعام والشراب سوى قبل بدء االغالق،              .الدخول اليها 
ويشكو المواطنون   .ولن تسمح لهم بالخروج او الدخول او التزود من جديد بالمؤن اال بعد انتهاء عملية االخالء               

ياناً المياه، فضالً عن الدواء، خصوصاً أن بعض المناطق ال          من نقص في االطعمة الغذائية وحليب األطفال واح       
يوجد فيها عيادات او مدارس أو خدمات أو حتى كهرباء أو هاتف مثل منطقة السيفا المحشورة بين مستوطنتي                  

  . الجمعة بال أضواء لليلة الرابعة على التوالي-ايلي سيناي و دوغيت والتي باتت ليل الخميس 
  19/8/2005الحياة 

  
  ارهاب المستوطنين يتواصل في الضفة  

ذكرت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان أن أكثر من مائة مستوطن  مـدججين باألسـلحة مـن                  : ب.ف.ا
مستوطنة سانور اقتحموا محطة للوقود في قرية جبع جنوب جنين، وقاموا بتكسير وتحطـيم جميـع األجهـزة                  

يا للمحطة وقاموا بتكسيره ونهب محتوياتـه، حـسبما أضـاف           كما اقتحموا منزال محاذ    .والمعدات في المحطة  
المصدر االمني الذي وضح ان الجيش لم يمنع هؤالء المستوطنين من هذا العمل رغم ان بوابات المـستوطنة                  

وأوضح ان قوة من الجيش حضرت للمكان بعد انتهاء العملية وحاولت منع المستوطنين              .يسيطر عليها الجيش  
  .منازل اخرى للمواطنين في قريتي جبع والعصاعصة المحاذيتين للمستوطنةمن التقدم باتجاه 

  19/8/2005الخليج اإلماراتية 
  
   دونم من أراضي قريوت 1200الستيالء على ا

عدداً من مواطني قرية قريوت إخطارات عسكرية باالسـتيالء         أمس   سلمت قوات االحتالل،     :رومل السويطي 
وقـام المكتـب     . في موقع جبل قلعة الحمـراء      1ن أراضي حوض رقم      دونم، م  1200على مساحة تزيد عن     

الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، بعمل االتصاالت مع بعض المعنيين في قريوت، وفي مقدمتهم               
  .رئيس المجلس القروي من أجل التحرك للتصدي لهذا القرار الخطير

  18/8/2005 48عرب 
  

  قبة أشد لـ األقصى  الحركة اإلسالمية تطالب بمرا
طالب الشيخ كمال الخطيب باتخاذ خطوات أكثر صرامة في مراقبة الـداخلين إلـى               : أمين أبو وردة   -نابلس  

باحات المسجد األقصى وإخضاع من يشتبه بهم للتفتيش والتحقق من هوياتهم، مؤكدا أن التهديدات الجديدة ضد                
في تقديري أن تنفيذ خطة االنـسحاب مـن    : وأضاف .ذراألقصى خطيرة جدا وتستدعي مزيدا من اليقظة والح       

غزة، لم تنه الخطر الذي يتهدد أقصانا، بل العكس تماما، فهذه التهديدات بلغت في هذه المرحلة ذروة الخطـر                   
 أنه ال يثق بما     اكد مؤ .الشديد، ألن دافع االنتقام سيدفع اليمين اإلسرائيلي لتنفيذ تهديداته باالعتداء على األقصى           

وم به الشرطة اإلسرائيلية من إجراءات حول الحرم وفي ساحاته، ألنها هي من تسمح لهـؤالء المتطـرفين                  تق
بالدخول إلى الحرم في حين تمنع المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى مسجدهم العظيم عبر تحديد اعمار من                 
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تعلنه الجماعات المتطرفـة للمـس      أنا لست متخوفا من التاريخ الذي       : وتابع. يسمح لهم بالوصول إلى األقصى    
باألقصى، ولست متخوفا أيضا من هذه االتصاالت الهاتفية التي تهدد بارتكاب تفجيرات في أوساط المـصلين،                

  .إنما الذي يخيف هو التدبير السري والعمل بالخفاء من اجل تنفيذ هذا االعتداء
  19/8/2005الخليج اإلماراتية 

 
  جد حطين دائرة أراضي إسرائيل تغلق مس

قامت ما يسمى بدائرة أراضي إسرائيل  المنهال خالل األسبوع الحالي بتسييج وإغالق كل أبـواب وشـبابيك                  
مسجد حطين الواقع في قرية حطين بقطع حديدية كاملة ومصقولة باإلضافة الى تركيب سياج حديـدي حـول                  

والسياج كتب عليهـا خطـر، ممنـوع        الشبابيك   و المسجد ووضعت الفتات باللغة العبرية على جميع األبواب       
الدخول للغرباء، بمعنى حظر دخول المسلمين الى المنطقة، وقد قامت مؤسسة األقـصى مـساء أمـس األول                  

 . األربعاء بالوقوف على ممارسات دائرة أراضي إسرائيل بحق مسجد حطين 
  18/8/2005صوت الحق والحرية 

  
  دة   غرفة جدي2700المدارس العربية تحتاج اكثر من 

عمل بين لجنة متابعة التعليم في الوسط العربي والمسؤولين في وزارة التعلـيم ، حيـث                 جلسة تعقد يوم االحد  
 64وجاء في مسح شامل اجرته اللجنة في        . ستقدم اللجنة وثيقة تتضمن مطالب واحتياجات جهاز التعليم العربي        

 غرفة تشمل الروضـات قبـل االلزامـي         2700قرية ومدينة عربية ان النقص في الغرف التدريسية يتجاوز          
وبساتين االطفال واالبتدائية واالعدادية والثانوية ويشمل هذا العدد القرى غير المعترف بها في النقـب حيـث                 

واشارت وثيقة اللجنة الى ان المدارس      .  غرفة لجميع المستويات التعليمية    900يصل النقص فيها الى اكثر من       
ون شيكل فورية لتوفير الشروط المطلوبة لالمان والوقاية، اما فيما يتعلق بـساعات              ملي 60العربية تحتاج الى    

 ساعات تعليم اسبوعية من كل طالب فوق االبتدائية وذلـك           8.5التعليم فقد ذكرت ان الوزارة قلصت ما معدله         
بية واليهوديـة   وفيما يتعلق بخطة دوفرات فان اللجنة تطالب بسد الفجوات بين المدارس العر           . 2001منذ عام   

 .واضافة مدن عربية اخرى ابدت استعدادها لتطبيق الخطة مثل الناصرة وام الفحم ورهـط وطمرة وسخنين 
  18/8/2005صوت الحق والحرية 

  
   وثيقة تنفي بيعه أمالكا كنسية 40إيرينيوس يقدم 
مالكا تتبع للكنيسة وتسريب     وثيقة تنفي بيعه أ    40 إيرينيوس لدى محكمة العدل العليا       م قد :،عمانأشرف الراعي 

وطعن إيرينيوس فـي الئحـة الـدعوى        . أوقافها لجهات يهودية إسرائيلية، وفقا لوكيله المحامي فهد أبو العثم         
بقرارت المجمع المقدس المتضمن عزله وتشكيل لجنة ثالثية إلدارة شؤون الكنيسة لحين انتخـاب قـائم مقـام       

. هب، وانتخاب المطران كورنيليوس قائم مقام الكرسي البطريركي       للكنيسة، وتنزيل رتبته من بطريرك إلى را      
كما طعن بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على قرار المجمع  المقدس بانتخاب القائم مقام البطريرك، وتنحيتـه                 

واتهم إيرينيوس االحتالل اإلسرائيلي بالضغط عليه لتمرير اتفاقيات وصفقات          . أيارالماضي 20من منصبه في    
نت عالقة رفضها المستدعي عقب وفاة البطريرك الذي سبقه ثيودوروس، ما جعل سلطات االحتالل تقف منه                كا

وأكدت الئحة الدعوى أن مجموعة كبيرة من المطارنة كانوا قدموا تصريحا مشفوعا بالقسم ينفـي                .موقفا جادا 
  .عن المستدعي تهمة بيع العقارات الخاصة بالكنسية

   19/8/2005الغد االردنية 
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  أهالي المبعدين ينتظرون عودتهم إلى الضفة
 تترقب عائلة رائد زغلول انباء االنسحاب وكلها امل بان يؤدي الى عودة ابنهـا رائـد                 : ب‚ف‚أ،  دورا القرع 

وقال يوسف زغلول ان اسرته تتأمل بان يؤدي جالء االحتالل الى تمكين اخي الذي افتقدناه منذ حـوالي                  ‚ اليها
طالما انهت اسرائيل احتاللها للقطاع اعتقد ان المبعدين من الضفة الى القطاع             واضاف‚ ودة الينا عامين من الع  

قال عبد الفتاح حمايل لوكالة فرانس برس ان السلطة لن تقبل بان يتم تحويل قطاع                و يجب ان يعودوا الى اهلهم    
علق بالمبعدين هو ان يعود كل مبعـد     واضاف ان االتفاق االخير مع الجانب االسرائيلي في ما ت         ‚ غزة الى منفى  

  . أبعدوا من كنيسة المهد الى اوروبا13اضافة الى عودة ‚ الى مدينته فور االنسحاب االسرائيلي منها
 19/8/2005الوطن القطرية 

  
   شهراً من دون سؤال  13أسير محرر اعتقل 

 بيت ايبا غرب نابلس، ولـدى        عندما أوقف على حاجز    2004حكاية االعتقال بدأت في الرابع عشر من تموز         
مالحظة الجندي انه من مخيم بالطة طلب منه االنتظار في الحفرة حتى حضر ضابط مخابرات وأمر باعتقاله،                 

 يوماً، كانت في غالبيتها مشاحنات بينـه        67ويقول البدرساوي مكثت في حوارة      . وتم نقله إلى معسكر حوارة    
سرى هناك، وبعد اشتداد العالقة مع إدارة المعسكر تم نقله إلى           وبين الحراس ألنه سعى الى ترتيب أوضاع األ       

 في النقب، حيث مكث فترة االعتقال       3 يوما أعقبها نقله إلى سجن أنصار        17معسكر عوفرة حيث مكث هناك      
اإلداري كاملة، وهناك يروي كيفية تمديد اعتقاله المتكرر، إلى أن استأنف ضد القرار األخير وقبـل اسـتئنافه                  

  .ض ثالثة اشهر إلى أن أفرج عنهوخف
  19/8/2005الخليج اإلماراتية 

 
  الفلسطينيون والمستوطنون: الجيران االعداء

 عالقات المستوطنين بسكان العصاعصة ال تتسم بحسن الجوار كمـا يقـول             : قرية العصاعصة  :وليد بطراوي 
لطريق امامنا واذا ما حاولنا المـرور        معاناتنا كبيرة، الن المستوطنين اعتادوا ان يغلقوا ا        :موسى محمد موسى  

وفي احد بيوت القرية تنظر حـسنية       . وخاصة االطفال يبدأ المستوطنون منا باهانتهم والبصق عليهم وضربهم        
وكـل مـا    . محمد من شرفة بيتها الى بيوت مستوطنة صانور التي تقع على تلة مجاورة من اراضي القريـة                

حياتنـا كلهـا    .  جاء الجيش وذهب الجيش، هذا كل ما اعرفه         ..عاناةتستذكره حسنية من سنوات حياتها هو الم      
ابني على سبيل المثال ال يرضى النوم اال في حضني خوفاً مما قد يحث ليالً مـن اعتـداءات                   . رعب وخوف 

ما يتعرض له سكان القرى المحيطة بالمستوطنات من مضايقات قد تزداد خالل عملية االخالء دعى الى                . علينا
جموعة من المتضامنين االجانب بين السكان الفلسطينيين لحمايتهم كما تقول واحدة مـن المتـضامنين               تواجد م 

االجانب التي فضلت عدم ذكر اسمها السباب امنية جئنا هنا لمراقبة فك االرتباط ولكي نضمن عدم حدوث اية                  
  . مضايقات من قبل المستوطنين ولكي يكون هناك وجود دولي في المنطقة

  19/8/2005سي العربية بي بي 
  

  ترقب لما بعد االنسحاب  .. المخيمات في سوريا
بدأت بعض مخيمات الالجئين الفلسطينيين في سوريا تعبر ولو بشكل جزئي ومحدود،            :  يوسف كركوتي  ،دمشق

غزة، وانطلقت في بعض المخيمات مسيرات عفوية ضمت المئـات           وحِذر عن فرحتها بتفكيك المستعمرات في     
وارتفعت في شـوارع     .اء المخيمات، ويالحظ أن أغلبية من شاركوا في المسيرات هم من الفئات الشابة            من أبن 
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وأزقة المخيمات العشرات من اليافطات التي تذكر بمحنة الالجئين الفلسطينيين في الشتات، وتمسكهم بأرضـهم               
 أوالً وأخيراً، وحتى ال يكون      وعودتهم إليها، وعلى ضرورة استمرار النضال حتى ال يكون االنسحاب من غزة           

هناك ثمـة إجمـاع      .هذا االنسحاب غطاء لتهويد القدس ومعظم أراضي الضفة ، وشطب حق عودة الالجئين            
  .لديهم بأن ما وقع في غزة إنجاز كبير، لكن الكثيرين منهم بدوا متحفظين في وصفه بالنصر

  19/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  نة ايالت سقوط صاروخ كاتيوشا في مدي
ونقلت وسائل االعالم االسرائيلية عن      .سقط صاروخ من نوع كاتيوشا قبيل ظهر اليوم الجمعة في مدينة ايالت           

مصادر امنية اسرائيلية تقديرها بان الصاروخ الذي حمل نصف كيلوغرام من المتفجرات اطلق مـن منطقـة                 
تجاه سفينة امريكية راسية فـي مينـاء العقبـة          يشار الى ان صاروخي كاتيوشا اطلقا في الوقت ذاته با          .العقبة

وسقط صاروخ الكاتيوشا قرب مطار ايالت من دون ان يسفر عن اصابات لكنه الحق اضرارا طفيفة                 .االردني
وقالت االذاعة االسرائيلية ان موفاز تحدث مـع مستـشار امنـي للعاهـل               .بسيارة اصيبت بشظايا الصاروخ   

من جهته اتهم حالوتس تنظيم القاعدة او       . يل كثيرة عن الحادث لم تتضح بعد       قوله ان تفاص   هونقلت عن  .االردني
  .حركة الجهاد العالمية بتنفيذ الهجوم في العقبة اليوم

واوضح ال يمكنني القـول      .واضاف ردا على سؤال انه ليس المهم ما اذا كان هدف الهجوم االردن ام اسرائيل              
  . ان اسرائيل كانت هدف الهجوم

  19/8/2005 48عرب 
  

  اخالء المستوطنين من قطاع غزة سينتهي االثنين القادم : شارون
وقال ان النيـة تتجـه نحـو هـدم           .أعلن شارون أن عمليات إخالء المستوطنين من غزة ستنتهي يوم اإلثنين          

ونقلت معاريف عن شارون ادعاءه بأنه في اللحظة التي يتم فيها إخالء المستوطنات              .مستوطنة كيرم عتصمونا  
ومضى قائال إنني ال أعتمد علـى قـوات األمـن            .ستبدأ عمليات نهب عارمة وآالف الفلسطينيين سيقتحمونها      

  .الفلسطينية بأن تمنع ذلك
  18/8/2005 48عرب 

 
  بدء هدم منازل مستوطنة كيرم عتسمونا 

لمـستوطنات  وسيهدم الجيش االسرائيلي المبـاني فـي ا   .بدأت جرافات الجيش بهدم المباني في كيرم عتسمونا       
وتحمل رافعات كبيرة غرفا من البـاطون المـسلح علـى           . الواقعة شمال غزة ابتداء من مطلع االسبوع القادم       

كذلك يتم اخراج مولدات كهربائية وابراج مراقبة من المستوطنة كان يستخدمها الجـيش              .شاحنات في نيسانيت  
  .االسرائيلي

  19/8/2005 48عرب 
  

  خالء مستوطنة غديد في قطاع غزة القوات االسرائيلية تبدأ با
بدأت قوات الجيش والشرطة االسرائيلية صباح اليوم الجمعة باخالء غديد وترجيء هدم المستوطنات الى يـوم                

وقالت االذاعة ان ستة عائالت ما زالت في غديد          .واقتحمت جرافة تابعة للجيش بوابة المستوطنة      .االحد القادم 
واحرق متـسللون اطـارات      .ة ونشطاء اليمين متواجدين داخل المستوطنة     لكن عشرات المستوطنين من الضف    

  .مطاطية عند بوابة المستوطنة لكن التقديرات تشير الى ان عملية اخالء المستوطنين ستكون سهلة نسبيا
  19/8/2005 48عرب 
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  مستعمرات أخليت وأخرى تنتظر  
  :ربيةفي ما يأتي الئحة بأوضاع المستعمرات في غزة والضفة الغ

، خمس مستعمرات ضمن غوش قطيف اخليـت        )اخليت مساء االثنين  (دوغيت  : المستعمرات التي أخليت تماما   
  .دوغيتوتل قطيفة، بيدوالح، كيريم عتصمونا، موراغ، جاني تل، :  تماما االربعاء وهي

  .رفياح يام، بيئات ساد، نيسانيت:  مستعمرات خالية لكن لم تعلن كذلك رسميا بعد-
  .وايلي سيناي) ضمن غوش قطيف(سالف :  مستعمرتان خاليتان هما هناك-
 عائلة كانـت    500 من اصل    400تم اخالء نحو    :  نيفيه ديكاليم   ( : المستعمرات التي ال يزال ينبغي اخالؤها      -

يوجد فيها مستوطنون متطرفون اغلقوا المنافذ اليها ودخلتهـا قـوات الـشرطة             : كفار داروم ،  نتساريم،  تسكنها
  ).بني عتصمونا، باتت على وشك االخالء: شيرات هيام، كفر يام، يشوالج

  ).  قطيف، غديد، غان اور، نتسير حزاني (وأعلن سكان المستعمرات التالية استعدادهم للرحيل من دون مقاومة
ويفتـرض  . في شمال الضفة الغربية تم االثنين اخالء مستوطنتين معزولتين من اصل اربع هما غانم وكـاديم               

  .سبتمبر الء حومش وصانور بداية ايلولاخ
  19/8/2005الخليج اإلماراتية 

  
  إلى مسجد؟ا الكنيسهل تريدون أن يحولو: حاخام

شوهد الحاخام رابي حنان الذي يقود المتحصنين داخل كنيس نيفيه ديكاليم وهو يتوسل قائد الشرطة لكي يعيـد                  
هل تسمح  ,  ارجوك ان تكون كبيرا وال تتبع االوامر       ،ميرناالنظر في قرار اقتحام الكنيس، قائال ان ذلك يعني تد         

 بان يتحول هذا الكنيس الى مسجد؟
  19/8/2005الرأي العام الكويتية

  
  نزع سالح جندي إسرائيلي بعد رفضه أوامر اإلخالء  

أول حالـة  وهذه  .قامت القوات اإلسرائيلية، بتجريد جندي من سالحه واقتياده بعيداً بعدما رفض االمتثال لألمر            
وقالت متحدثة باسم الجيش عن الواقعة، يبدو أن أحـد           .امتناع عن تنفيذ األوامر في صفوف القوات اإلسرائيلية       

وجرد الجنود اإلسرائيليون زمـيلهم     . أفراد الشرطة العسكرية لم يكن مستعداً ألن يفعل ما طلب منه وقد أخذوه            
إن الجندي تهجم على نائـب قائـد        : وقالت إذاعة الجيش   .اًالممتنع عن تنفيذ األوامر من سالحه واقتادوه بعيد       

عمليات اإلجالء في كفار داروم وجذب منه سماعات الرأس، بينما كان الضابط يتحدث مـع أحـد مراسـلي                   
  رويترز.اإلذاعة في المستعمرة

  19/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  موفاز يطالب بتقديم مستوطنين في كفار داروم إلى المحاكمة 
 أعقاب المواجهات التي وقعت بين قوات الجيش والشرطة وبين المستوطنين في مستوطنة كفار داروم توجه                في

وجـاء أن موفـاز طلـب تقـديم          .موفاز إلى المستشار القضائي مزوز، وعزرا، لتقديم المستوطنين للمحاكمة        
 . المحاكمة بأسرع وقـت ممكـن      المستوطنين الذين قاموا باإلعتداء على قوات اإلخالء واللجوء إلى العنف إلى          

وانضم فيلنائي إلى موفاز في المطالبة بمحاكمتهم ووصفهم بالمجرمين، وأضاف أنه يجب منعهم مـن التجنـد                 
  !للجيش الذي لواله لما استمروا هناك أكثر من ثالث دقائق

  18/8/2005 48عرب 
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  مستوِطنة تهدد الجنود بحقنة إيدز  
 االحتالل الذين كانوا يقومون بإخالئها من كفار داروم بحقنـة، قالـت إنهـا               قامت مستوِطنة امس بتهديد جنود    

واحتمت المستوطنة داخل حضانة لألطفال، ما دفع جنود االحتالل الى مغادرتها، وطلب             .ملوثة بفيروس االيدز  
  )ب.ا. (دعم من القوات الخاصة، التي استطاعت إخراج المرأة بعد دقائق من الحضانة

  19/8/2005اتية الخليج اإلمار
  

  معارضو فك االرتباط يحاولون تفجير مخزن للغاز 
كاد معارضو فك االرتباط التسبب بكارثة كبيرة عندما حاولوا فجر اليوم الجمعة تفجير مخزن للغاز في بنايتين                 

واشعل معارضون لفك االرتبـاط النـار    . شخص في مدينة رحوبوت في جنوب اسرائيل   300يسكنهما حوالي   
طفـاء   ليتر من الغاز المستخدم في البيوت لكـن طـواقم اإل           5600 يصل الى مخزن للغاز يحتوي على        انبوبا

 ،وكتب معارضو فك االرتباط فـي المكـان        .نجحت في اخماد النيران وعدم وصولها الى مجمع الغاز الكبير         
وقالت تقـارير صـحفية اسـرائيلية ان         ، وتوعدوا بان تنفيذ ذلك مجرد مسألة وقت       .يجب قتل رئيس الوزراء   

الشرطة تنظر الى هذا العمل بخطورة بالغة وقد تم تشكيل فريق تحقيق بهدف الوصول الـى مرتكبـي هـذه                    
  .االعمال

  19/8/2005 48عرب 
  

 حان وقت إخراج عالقاتنا السرية مع دول عربية إلى العلن: شالوم
ي تحتفظ بعالقات سرية مع اسرائيل الى اخراجها الى العلن          دعا شالوم الدول العربية الت    :  نظير مجلي  ،تل أبيب 

وقال في حوار أجرته الشرق األوسط ان هذا هو الوقت المناسب الخراج العالقات السرية القائمة حاليـا بـين                   
اسرائيل والعديد من الدول العربية الى النور وجعلها علنية، مما يساعد الرأي العام االسرائيلي علـى القبـول                  

ما الحكمة من هذه السرية؟ أتخشون      : أقول للقادة العرب الذين التقيهم    : واضاف. زالت اسرائيلية للفلسطينيين  بتنا
من ان العالقات بيننا تضر بالفلسطينيين وبالقضية الفلسطينية، ولكننا كمـا تـرون نلتقـي مـع المـسؤولين                   

أكثر من الفلـسطينيين؟ ونفـى ان تتجـه         فهل صرتم فلسطينيين    . الفلسطينيين يوميا وأمام كاميرات التلفزيون    
الحكومة االسرائيلية، بعد خطة الفصل الى عمليات تكثيف لالستيطان مؤكدا ان المهمة األولى ستكون استئناف               

لكنه اشترط أن يقوم الفلـسطينيون أوال بااليفـاء بالتزامـاتهم فـي             . المفاوضات حول تطبيق خريطة الطريق    
 وهي باألساس تفكيك التنظيمات المسلحة ووقف العمليات التفجيرية وإطـالق           المرحلة األولى من هذه الخريطة    

وقال ان ما كان اقترحه بـاراك       . وهدد بالعودة الى احتالل غزة من جديد في حالة عودة العمليات          . الصواريخ
واعتبر المطالبة بحـق عـودة      . على عرفات ورفضه، لن يقترحه بعد أي رئيس حكومة اسرائيلي في القريب           

كما كشف ان كلينتون أخبره انه كان قد أبلغ عرفات ان الواليات المتحـدة ال يمكـن ان                  . لالجئين أمرا جنونيا  ا
وكشف ان اسرائيل أسمعت بوش شريطا مسجال بصوت عرفات، وهو يعطي األمـر             . توافق على حق العودة   

  . ركي بمقاطعة عرفاتبشراء سفينة السالح كارين ايه، وهو الشريط الذي تسبب في قرار الرئيس األمي
  19/8/2005شرق األوسط ال

  
  أي شارون تنتظر إسرائيل بعد االنسحاب من غزة؟

 رسمت استقالة نتانياهو عالمة سؤال كبرى أخرى بالنسبة الى ما يمكن وصفه بمعضلة              : أسعد تلحمي  ،الناصرة
 هرم الحكم ال يعرف مـاذا       ويصر معلقون على القول إن أحًدا في       .اليوم التالي لإلنسحاب ولغز وجهة شارون     
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سيحصل غداة فك االرتباط والى أين تسير هذه الخطة، معللين ذلك بعدم إجراء نقاش جدي حولها في أي إطار                   
 .رسمي وبأنه ال يمكن اعتبارها خطة هيكلية كاملة ضبطت معاييرها ودرست سيناريوهاتها وفحصت تداعياتها             

له شارون، إال ان الجميع يتفق على ان فك االرتبـاط يبـدو             لكن على رغم عدم توافق اآلراء حول ما يخطط          
خطة مشتقة من مبدأ تقسيم البالد وفقًا لمقاسات حددها شارون، بمعنى ان اسرائيل بانسحابها إنما تقـر بنهايـة                   

واستغل اليمين تنازل    . فلسطينية دويلة حلم أرض إسرائيل الكبرى، وباتت تقبل وفق شروطها المتشددة، بإقامة         
ون على نحو يتعارض والعقيدة الصهيونية ليصعد حملته على والده الروحي في األمس، ولـم تـشفع لـه                   شار

تطميناته المتكررة بأن الغرض من االنسحاب هو إبقاء الكتل االستيطانية في الضفة ومحـيط القـدس تحـت                  
 االستخفاف بالحملة التـي     ويرى مراقبون انه ال يجدر     .السيطرة اإلسرائيلية في إطار أي تسوية دائمة للصراع       

يشنها اليمين بأن لليهود حقًا مولوًدا في أرض اسرائيل، هي فلسطين التاريخية، لكن في المقابل ال يمكن تجاهل                  
حقيقة ان معركتهم ضد االنسحاب تندرج في إطار مسرحية كبيرة يشارك فيها شارون نفسه ويراد منها توجيه                 

ستوطنات في الضفة ال يمكن ان يكون على غـرار مـصير مـستوطنات              تحذير استباقي للعالم بأن مصير الم     
القطاع، ومن هنا التهديد المتبادل بـ حرب أهلية وعصيان عسكري وما الى ذلك من محاوالت لإلشارة الـى                  

 في الحلبة الدولية فنال الثنـاء       شارونحرج موقف شارون، وهي مسرحية نجحت في رسم صورة اخرى عن            
  .اده لتقديم أرض اسرائيل بحسب رايسوالتقدير على استعد

أي شارون تنتظر اسرائيل بعد االنسحاب من غزة؟ هذا هو السؤال الذي يبقى محور انـشغال االسـرائيليين،                  
  سياسين واعالميين؟

لدى قراءة التصريحات التي خص شارون بها وسائل اإلعالم العبرية رأى آلوف بن ان عقيدة شـارون تقـوم                   
ئق على األرض، فبالنسبة اليه الحقائق على األرض ترسم الحدود، ويعني أساًسا سيطرة             على مبدأ فرض الحقا   

اسرائيل على الكتل االستيطانية في القدس والضفة لتكون متواصلة جغرافًيا، عالوةً على السيطرة على حـزام                
نات المبعثرة فـي    لكن، العتبارات ديموغرافية، ستتفادى اسرائيل ضم المستوط      ... أمني واسع في غور األردن    

ويضيف ان شارون يرى فـي       .الضفة، على ان تدرس في المستقبل مقايضتها بأراٍض مأهولة في وادي عارة           
اخالء مستوطنات غزة ثمنًا مبرًرا النقاذ سيطرة اسرائيل على اجزاء كبيرة من الـضفة مهـد والدة الـشعب                   

 االنسحاب وانه حتى يعترف العـرب بـالحق         ويختم المعلق ان رؤيا شارون بأن عمق السالم كعمق        . اليهودي
الموعود للشعب اليهودي في إقامة دولة في أرض اسرائيل لن يحصل أي تقدم في العملية الـسلمية، تـضمن                   

  .عزلة دولية إلسرائيل طالما بقي شارون في سدة الحكم
سية، فإسرائيل ستدق ابواب    أخيًرا، يبقى واضًحا ان اليوم التالي لالنسحاب لن يشهد أي تحرك في العملية السيا             

اما شارون، ووفقًا للتقديرات، فسيجنح الى مزيـد مـن المواقـف المتـشددة مـن                . انتخابات برلمانية مبكرة  
الفلسطينيين خوفًا من انجراف تام لليمين باتجاه نتانياهو، وخشية ان يفقد كرسي زعامة حزب ليكود وبالتـالي                 

  .كرسي رئيس الحكومة
  19/8/2005الحياة 

  
  للسماح بنشاط للسلطة في القدس ارون يرفض تدخال اقليميا ودولياش

ان شارون رفض وساطات ومطالب من جهات اقليمية ودوليـة بـشأن            ) المنــار(أكدت مصادر مطلعة لـ     
وقالت المصادر ان شارون ابلـغ       .السماح للسلطة الفلسطينية بنشاط في القدس الشرقية وفتح بعض المؤسسات         

قاطع ألي نشاط فلسطيني رسمي في القدس، وطلب من الجهات المعنية عدم الحـديث معـه                الوسطاء رفضه ال  
  .بهذا الشأن

  18/8/2005المنار الفلسطينية 
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 لست نادما واتمني ان يتمكنوا من قتل شارون: منفذ مجزرة شيلو
 انه ال يشعر بالندم     قال المستوطن اليهودي الذي قتل أربعة فلسطينيين في رام اهللا         : 19/8/2005البيان  نشرت  

وأضاف أتمنى أن يقتل شخص مـا       . محكمة أنا لست آسفا   لوقال للصحافيين لدى تقديمه ل    . وتمنى مقتل شارون  
  رويترز .شارون أيضا

السفاح قال موجها أن : الناصرة زهير اندراوس نقالً عن مراسلها في 19/8/2005القدس العربي وجاء في 
ومن جهة اخري قالت شقيقة القاتل، ان ! لم افعل ما فعلته بدوافع شخصية: كالمه لعائالت الضحايا الشهداء

 . العائلة تستنكر ويعتريها الغضب والخجل من ذلك
 

     إسرائيل تهدد بمقاطعة قناة العربية 
قررت اسرائيل مقاطعة قناة العربية الفضائية بعدما اختصرت مشاركة المتحدث باسم وزارة خارجيتها، ليـور               

ي أحد برامجها على الهواء مباشرة، بناء على طلب االستاذ في الحقوق اللبناني حسن جوني، الـذي                 بن دور، ف  
وقال بن دور ان اسرائيل تنوي منع محطة العربية من إجراء حوارات مـع              . رفض مشاركة مسؤول صهيوني   

ير العام للـوزارة رون  وألغى بن دور امس مقابلة كان مقرراً أن تجريها المحطة مع المد      . مسؤولين اسرائيليين 
وعلق رئيس التحرير في العربية، نبيل الخطيب، على ما حصل، وقال انه عائد على االرجـح الـى     . بروسور

قرار سيئ اتخذه أحد منتجي البرنامج وسط المعمعة وتحت ضغط البث المباشر، الفتاً الى أنـه سـيحقق فـي                    
  أ ف ب. دث وأراد أن يظهر نفسه ضحيةواتهم الخطيب بن دور بأنه بالغ في عرض الحا. الموضوع

  19/8/2005السفير 
  

  توقع إرتفاع أسعار الوقود في إسرائيل 
من المتوقع أن ترتفع أسعار البنزين في نهاية الشهر الحالي، في إسرائيل، إلى أكثر مـن                :  والوكاالت 48عرب

 النفط التي تم تحديدها مؤخراً فـي        وتأتي هذه التقديرات باإلعتماد على أسعار مشتقات       .ستة شواقل للتر الواحد   
  . أغورة للتر الواحد25من المتوقع أن ترتفع أسعار الديزل بـ و.أسواق حوض البحر المتوسط

  18/8/2005 48عرب 
  

  وزير الصناعة والتجارة األردني يزور فلسطين 
العالقات في ضوء    يعتزم وزيرالتجارة األردني زيارة الضفة الغربية وقطاع غزة، لبحث           : صالح حزين  ،عمان

وأوضح أن الـزيارة التي ســيقوم بها غداً السبت، تهدف إلى زيادة التنسيق والتعاون االقتصادي               .االنسحاب
وقال إنه سيبحث مع المــسؤولين الفلـسطينيين إجـراءات تـسهيل     .على المستوى الثنائي والعربي والدولي   

جوب إنهاء المعوقات اإلسرائيلية، التي تحد مـن حركـة          التبادل التجاري بين األردن وفلسطين، مشدداً على و       
وأشار إلى وجود اتفاق بين الجانبين األردني والفلسطيني لتسهيل حركـة النقـل              .التجارة بين األردن والسلطة   

 ساعة، مؤكداً أن الجانب األميركي متفهم لهذه اإلجراءات، وأنه على اطالع مستمر             24وفتح الحدود على مدار     
  . لتطورات في هذا المجالعلى آخر ا

  19/8/2005الحياة 
  

  ارتفاع البطالة في بيت لحم 
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بيت لحم مدينة السياحة الفلسطينية األولى، ولكن األرقام اإلحصائية تشير إلى تـدهور حـال               ر  تعتب: بيت لحم 
 الفلـسطيني   وأعد الجهاز المركزي لإلحصاء   . المدينة بشكٍل لم يسبق له مثيل في تاريخها الممتد آلالف السنين          

مـن  % 4.6ووفقاً لهذه الدراسة فإن سكان محافظة بيت لحم يشكلون         . دراسة إحصائية عنها، أعلنها لؤي شبانة     
 174.654 نحو   2005إجمالي سكان األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث بلغ عدد سكان المحافظة منتصف عام             

 . نسمة 29.019 هذه المدينة التاريخية بنحو      منهم، وقدر عدد سكان   % 16.6نسمة، يشكل سكان مدينة بيت لحم       
 الذي اندلعت في نهايته انتفاضة      2000 مقارنة مع عام     2004عام  % 15.0وارتفع عدد سكان المحافظة بمقدار      

ويقول شبانة إن معدل     .األقصى، ومعها ارتفع معدل البطالة في المدينة بشكل كبير، بعد ضرب قطاع السياحة            
  .2000 مقارنة مع عام 2004عام % 117.5البطالة ارتفع بمقدار 

  19/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  سبوع  األمؤشر القدس يسجل ارتفاعاً  في نهاية 
 سجل المؤشر العام لسوق فلسطين لألوراق المالية القدس، خالل األيام الخمسة األخيرة، ارتفاعاً مقداره :غزة

، مقارنة مع إغالق جلسة الخميس  %5.10 أي بارتفاع نسبته  نقطة،861.14 نقطة، حيث أغلق  على 41.82
  . الماضي

  18/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

 مستثمرون يأملون في زيادة صادراتهم إلى غزة بعد االنسحاب
يأمل مستثمرون فلسطينيون في مصر أن يؤدي انتهاء االحتالل لقطاع غزة          :القنطرة شرق مصر، يسري محمد    

يادة صادراتهم إلى القطاع ويتطلعون إلى انهاء السيطرة االسرائيلية على معبر رفح الحدودي والمعـابر               إلى ز 
وقال مستثمر وصـاحب    . األخرى بما يساعد في إحداث تكامل بين مشروعاتهم في غزة ومشروعاتهم بمصر           

 .لمصنع داخل القطاع  االنسحاب سيساعد في احداث انتعاش تجاري كما سيساعدنا في تسويق منتجات ا           : شركة
بدأنا اآلن من خالل أشقاء لنا بغزة في اعادة بناء مصنعنا بالمنطقة الصناعية وسيحدث تـرابط بـين        : ويضيف

وتـسعى  . المصنعين في مصر وغزة حيث أن المواد الخام في مصر رخيصة وهذه ميزة ال تتوافر في غـزة                 
 رفح الحدودي الجديد بعد عمليات تطويره بتكلفـة         مصر لتنشيط حركة التجارة مع غزة حيث يفتتح قريباً معبر         

ويشير تقرير لمكتب خدمة المـستثمرين      .  مليون جنيه لتعزيز حركة التجارة والسفر بين مصر وغزة         30بلغت  
باإلسماعيلية إلى أن عدد المشروعات الفلسطينية المقامة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق يصل إلـى ثمانيـة                

  . مشروعات
  19/8/2005وسط شرق األال

  
  اإلغاثة الطبية تعلن حالة الطوارئ 

 أعلنت اإلغاثة الطبية، أمس، حالة الطوارئ الخاصة بعملية إخالء المـستوطنات فـي شـمال الـضفة            :نابلس
وأكد غسان حمدان، مدير اإلغاثة أن قراراً اتخذ بتمديد دوام كافة العاملين في كافة المراكـز التابعـة                   .الغربية

 المنطقة ومنها مركز ابن سينا حيث سيتم العمل به على مدار الساعة، مضيفاً أن اإلغاثة تتابع بقلٍق                  لإلغاثة في 
لما يجري من اعتداءاٍت على المواطنين من ِقبل المستوطنين وخاصة المجزرة التي وقعت أمس األول قـرب                 

 بأخذ الحيطة والحذر خاصـةً      وطالب حمدان كافة المواطنين    .مستوطنة شيلو وراح ضحيتها أربعة فلسطينيين     
خالل األيام القليلة القادمة حتى تتم عملية االنسحاب من غزة، وناشد كافـة المـواطنين والمجـالس المحليـة                   
والهيئات الشعبية التعاون الكامل والجاد مع خطة الطوارئ التي أعلنتها اإلغاثة من أجل تحدي هذه األوضـاع                 

  .ومواجهتها
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  19/8/2005 مالمركز الفلسطيني لإلعال
  
  

  في معرض دمشق للكتاب محمود درويش
وهو ضيف الشرف في افتتاح معرض مكتبة األسد الـدولي الحـادي والعـشرين              . محمود درويش في دمشق   

للكتاب في العاصمة السورية من ضمن الفعاليات والنشاطات الثقافية التي تقام خالل المعرض والذي سـيفتتح                
د درويش في مناسبتين األولى أمسية شعرية في مكتبة األسد يوم الخميس            وسيحضر محمو  . آب الجاري  25في  
 الصادر أخيراً عن شركة رياض الـريس        ،والثانية حفل توقيع كتابه الجديد كزهر اللوز أو أبعد        . 25/8/2005

وتتزامن تلك المناسبة مع صدور األعمـال األولـى باسـم    . 26/8/2005للكتب والنشر وذلك يوم الجمعة في     
  . للشاعر عن رياض الريس للكتب والنشر بيروت3 و2 و1يوان الد

19/8/2005المستقبل اللبنانية   
 

  واشنطن تحرض على المقاومة 
قالت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت االبيض ان بوش متعاطف مع  :آمال شحادة-القدس المحتلة، غزة 

 .ييل شارون كان شجاعا للغاية في تنفيذ االنسحابالمستوطنين الذين يجبرون على الجالء عن منازلهم، وان ار
دعت كوندوليزا رايس اإلسرائيليين إلى عدم االكتفاء باالنسحاب من غزة ومواصلة السير في عملية السالم و

وأضافت انه على . عبر االنسحاب من مدن فلسطينية أخرى، وقالت إن االنسحاب ال يمكن ان ينحصر بغزة
وازاة ذلك ان تتقدم على طريق السالم بالعمل سريعا على تجريد المنظمات الناشطة من السلطة الفلسطينية في م

  .سالحها، وقالت ليس لدي أدنى شك ان حماس تدرب عناصرها وتعزز امكانياتها على افتعال المشاكل
19/8/2005الخليج اإلماراتية   

  
  اهمية االنسحاب والمخاطر المحيطة به: خبراء أميركيون

أميركيون على أهمية خطة االنسحاب من غزة، وحذروا من المخاطر األمنية واالقتصادية المحيطة شدد خبراء 
وحددوا الصيغة الواجب اتباعها من االسرائيليين . قالوا ان تدهورها قد يجر المنطقة الى الهاويةفبالوضع، 

 المدير التنفيذي لفريق دجانيحيث قال رافي  .والفلسطينيين وبدعم من االدارة األميركية النجاح عملية غزة
  على المطلوب من االدارة األميركية العمل لمنح مساعدات مادية، والضغط :العمل االميركي لفلسطين

كما على االدارة التاكد أن شارون لن يمضي في المرحلة المقبلة ببناء . مجموعة الثماني للوفاء بتعهداتها المالية
  .مستوطنات أخرى

19/8/2005الحياة   
 

  اتفاق مصري فلسطيني على تواجد أوروبي على معبر رفح 
قال مصدر دبلوماسي مصري رفض الكشف عن هويته إن مصريين وفلسطينيين توصلوا إلى اتفاق حول 

وأضاف نتفاوض مع اإلسرائيليين الذين يريدون فرض . وجود مفتشين من االتحاد األوروبي على رفح
ألوروبي أعطى موافقته على ان يكون طرفاً ثالثاً وأن الواليات المتحدة تؤيد قوانينهم، مشيراً إلى أن االتحاد ا

  ب .ف.أ.ذلك أيضاً
19/8/2005البيان   
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 ساترفيلد متهم في قضية تجسس لصالح إسرائيل 
ديفيد ساترفيلد، هو أحد المسؤولين الحكوميين الذين وردت أسماؤهم في أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز 

 آب الحالي، حول قضية تجسس إلسرائيل تتناول تسريب معلومات سرية الى 4م صدرت في الئحة اتها
 . ال يعتقد أن ساترفيلد، يخضع للتحقيق الذي ال يزال مستمراً.  ايباكفيموظف 

19/8/2005السفير   
 

  يدعو لمعالجة ظاهرة االنفالت األمني  السفير المصري
على تقويم ومعالجة ظاهرة االنفالت األمني وفوضى السالح في على ضرورة العمل  محمد عبد العزيز.دشدد 

األراضي الفلسطينية ومساعدة السلطة في فرض سيادتها على األرض وكذلك مساعدة الفصائل على التعاون 
 من اجل توحيد الصف الفلسطيني والساحة الداخلية وإبعاد الشارع عن المشاحنات وأعمال العنف، داعيا هامع

ل الى ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية الرامية الى تغليب المصلحة العامة على المصلحة كافة الفصائ
الخاصة، مؤكدا أن الحكومة المصرية ال تتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية اال بعد أن يطلب منها المشاركة 

  . الفلسطينيلتقديم يد العون والنصيحة في اجتياز المحن التي تقف عثرة أمام الهدف الوطني 
18/8/2005الحياة الجديدة   

  
  الحل بانسحاب كامل من الضفة: غريغوريوس الثالث

وقوف الكنيسة في فلسطين وخارجها، وخصوصاً لعباس زكي أكد بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم 
طة الفلسطينية وهنأ السل. الفاتيكان، الى جانب الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة في المحبة والسالم

والشعب الفلسطيني باالنسحاب االسرائيلي من غزة، آمال أن يكون االنسحاب الكامل من الضفة الغربية هو 
  .الحل النهائي لما فيه مستقبل الشعبين وسالمهما وسالم المنطقة بأسرها

19/8/2005السفير   
  

  حقوقيون بريطانيون يسعون إلجبار أوروبا على معاقبة إسرائيل 
 منظمات غير حكومية في بريطانيا إجراءات قانونية إلرغام إسرائيل ودول االتحاد األوروبي على الوفاء بدأت

بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وفقا لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم قانونية جدار الفصل الذي تبنيه 
لم , ملة أنه بعد عام من صدور قرار المحكمةوترى المنظمات المشاركة في الح .إسرائيل في الضفة الغربية

  . يقم االتحاد األوروبي وال بريطانيا بأي عمل لضمان التزام إسرائيل بقرار المحكمة
وطالب المحامون بتعليق اتفاقية التعاون بين االتحاد وإسرائيل على أساس أن استمرار التعامل وفقا التفاقية 

  .  لقرار المحكمة واللتزامات هذه الدول باالتفاقياتالشراكة األوروبية اإلسرائيلية مخالف
18/8/2005 48عرب   

  
  استياء كويتي من المزاعم اإلسرائيلية 

قال مصدر دبلوماسي كويتي إن هذه ليست المرة األولى التي يطلق فيها مسؤولون إسرائيليون مثل هذه 
 .يعة العربية المفروضة من حول الكياناألكاذيب التي يحاولون من خاللها كسر طوق الحصار السياسي والقط

وعبرت أوساط نيابية وشعبية كويتية واسعة عن غضبها من تلك اللهجة اإلسرائيلية الخبيثة، مستنكرة ان يذهب 
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أي كويتي إلى الكيان الصهيوني، ولو بصفة فردية، فيما فضلت الكويت عدم التعليق رسميا على هذا الموضوع 
  .رافض لوجود أي اتصاالت بين الكويت والكيان اإلسرائيليمكتفية بموقفها السابق ال

19/8/2005الخليج اإلماراتية   
  

  سالح المقاومة والمخيمات مترابطان: خليل
 النائب علي حسن خليل على أهمية الحوار واالنفتاح في مجتمعنا اللبناني لنتخطى الحواجز الطائفية شدد

مؤكداً أن . وحدة التي أثبتت التجربة انها أهم ركائز الدفاع والصمودوالمذهبية، ولتقبل اآلخر وتوسيع مساحة ال
  .سالح المقاومة والمخيمات الفلسطينية مترابطان ويجب إخضاعهما لحوار داخلي

19/8/2005المستقبل اللبنانية   
 

  بويز يحذّر من استغالل شارون للوضع جنوباً
ي من غزة ال يكفي العتباره مؤشرا حقيقيا على استعداد رأى النائب السابق فارس بويز ان االنسحاب االسرائيل

اسرائيل لسالم حقيقي، داعيا الى التيقظ من امكان استغالل شارون ألي وضع امني في الجنوب من أجل تغطية 
  . انسحابه من غزة تجاه بعض المتشددين عنده

19/8/2005المستقبل اللبنانية   
 

    االنسحاب من غزة وهم : صحفي فرنسي
تبر آالن جريش الخبير الفرنسي في شئون الشرق األوسط أن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة إجراء محدود اع

كما . وخطوة وهمية وليس حقيقية في طريق السالم الشامل، الهدف منها التالعب ببقية المستحقات الفلسطينية
 في الجزء الشرقي من مدينة حذر جريش من اندالع انتفاضة جديدة إذا واصلت إسرائيل تشجيع االستيطان

لكنه قلل من . واعتبر أن قيام دولة فلسطينية هو الكفيل بوقف العمليات المسلحة .القدس المحتلة والضفة الغربية
ليس هناك أفق فحسب؛ بل إننا ال نرى المجتمع الدولي وال الواليات المتحدة : فرص ظهور هذه الدولة قائال
 يمارسون على إسرائيل الضغوط المطلوبة لدفعها للتفاوض أو لالنسحاب من األمريكية وال االتحاد األوربي
  .األراضي الفلسطينية المحتلة

18/8/2005اسالم اون الين   
 

  مبارك يقول ان على اسرائيل عدم هدم المستوطنات 
قال الرئيس المصري انه على اسرائيل عدم هدم البيوت في المستوطنات في قطاع غزة وانما تسليمها 

واضاف في مقابلة اجرتها معه صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية ونشرتها اليوم الجمعة ان  .للفلسطينيين
وامتدح مبارك خالل المقابلة رئيس الوزراء  .لو انكم ابقيتم البيوت للفلسطينيين لصنعتم معهم معروفا

نات ووصفه بـالشجاع والجريء االسرائيلي ارييل شارون بسبب تنفيذه خطة فك االرتباط واخالء المستوط
وشدد على وجوب استمرار العملية السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين وقال انه  .وصاحب رؤية استراتيجية

  .مع تنفيذ فك االرتباط فان العملية السياسية ما زالت في بدايتها
19/8/2005 48عرب   

  
  الطبطبائي يسأل عن مشاركة العب تنس كويتي مع اسرائيلي 

وليد الطبطبائي سؤاال الى وزير الشؤون االجتماعية والعمل قال فيه، باالشارة الى ما نشرته . وجه النائب د
  وسائل االعالم عن قيام العب التنس الكويتي احمد ربيع بالمشاركة في مباراة مع العب من الكيان االسرائيلي، 
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19/8/2005القبس الكويتية   
  
 

   بحماس ال تحرير فلسطين بالدبلوماسية
 يوسـف إبراهيــم 

يقف الفلسطينيون اآلن على عتبة لحظة تاريخية فارقة في حياتهم حيث تقوم إسرائيل، ومن جانب واحد، 
. بسحب قواتها  واألهم من ذلك مستوطنيها من قطاع غزة لكي يصبح هذا الجزء من فلسطين حراً ألول مرة

سؤوليتها تلك األعمال التي تهدف إلى عرقلة هذه اللحظة وليس هناك في الوقت الراهن أعمال تفوق في عدم م
 فالقيام بمهاجمة القوات .التاريخية، التي يمكن أن تقوم بها الحركات الخارجة عن نطاق السيطرة في فلسطين

اإلسرائيلية األكثر تفوقا بكثير، أو مهاجمة المستوطنات والقرى اإلسرائيلية الواقعة على الحدود مع غزة أو 
  . الضفة الغربية لألردن، سيكون عمال إجراميا وال مسؤوال من أعمال االنتحارداخل

لذلك، كان من المثير للقلق أن نقرأ نص مقابلة أجريت يوم األربعاء الماضي مع محمود الزهار رئيس حركة 
وال بحق لن نعترف بدولة إسرائيل،  :المقاومة اإلسالمية حماس، ونشرت في جريدة الشرق األوسط، قال فيها
. وموقفنا هذا ينبع من قناعتنا الدينية. إسرائيل في امتالك شبر واحد من أراضي فلسطين، هذه قضية حاسمة

فهو غير حكيم ألن السيد الزهار : وهذا في الحقيقة تصريح غير حكيم ألسباب كثيرة يمكننا أن نبينها فيما يلي
 مصيرهم بمصير عالم إسالمي غير محدد، كما أنه يلغي حق الفلسطينيين في أراضيهم من خالل القيام بربط

فهل المسلمون في إندونيسيا وماليزيا على سبيل المثال جزء من صفقة تحرير . يخرج العرب من المعادلة كلية
  فلسطين في الوقت الراهن؟

 عاما؟ 40هل نسي الزهار أن الفلسطينيين هم الذين عانوا من االحتالل واإلذالل اإلسرائيلي لما يربو على 
فالفلسطينيون والفلسطينيون فقط هم الذين يجب أن يكون لديهم الحق في اتخاذ قراراتهم في االعتراف أو عدم 

وخطاب الزهار التحريضي غير حكيم أيضا . االعتراف بإسرائيل، هم، وليس العالم اإلسالمي، وال حتى العرب
لمقاومة الفلسطينية وتعتبر أقلية إذا ما قورنت حماس، وهي ليست سوى منظمة واحدة من منظمات األنه  يمثل 

 وليس بجميع المنظمات التي نذكر منها هنا على سبيل المثال ال الحصر الجبهة بمنظمة فتح وحدها،
  .الديمقراطية والجبهة الشعبية

شعب فهل نسى السيد الزهار أن ال. األكثر من هذا أن خطاب الزهار يحمل نبرة ال تتماشى مع زمننا المعاصر
الفلسطيني هذا الذي يتحدث عنه قد انتخب السيد محمود عباس من خالل انتخابات حرة، كي يكون رئيساً 
للسلطة الفلسطينية؟ أما هو فمن الذي اختاره؟ فحركة حماس ليس من حقها أن تصادر إرادة الشعب الفلسطيني، 

ذلك بتطليق القضية من العالم العربي، وتعلن نفسها الوصي الوحيد على الشعب الفلسطيني، وتقوم عالوة على 
  . كي تعلن أنها قد أصبحت ضمن ملكية عالم إسالمي غير معرف، أو غير محدد

هل السيد الزهار مستعد إلجهاض االنسحاب اإلسرائيلي من غزة كي يعيد أهلها إلى زمن الهجمات الجوية، 
  الحق كي يصادر حق الشعب الفلسطيني؟وأعمال القتل واالعتقاالت التعسفية والبطالة؟ من الذي أعطاه 

هل هذا الرجل العالمة يعتقد حقا أن مقاتليه المقنعين، بعددهم المحدود للغاية، يمكن أن يكونوا نداً للجيش 
اإلسرائيلي الذي يعتبر رابع قوة عسكرية في العالم؟ هل السيد الزهار يعتقد أننا ال نزال نعيش في حقبة 

ي وأننا نعيش مرحلة حرب فيتنام؟ فإسرائيل إذا ما تمت مهاجمتها بالصواريخ الستينيات من القرن الماض
وبالمهاجمين االنتحاريين لن تفكر حتى في إعادة دخول غزة وإنما ستقوم بتدميرها من الجو، وإغالق حدودها 

حاء تماما، ولكي نكون صر! ، والعالم يا دكتور زهار قد تغير اآلن2005إننا نعيش في عام  .البرية والبحرية
علينا أن نعترف بأن العالم العربي، ناهيك عن العالم اإلسالمي، الذي تتحدث عنه، قد ابتعد كثيرا عن أي شكل 

. 1973فسوريا لم تحارب يوماً واحداً من أجل أرضها المحتلة منذ عام . من أشكال الصراع مع إسرائيل
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فجرون االنتحاريون، فقد تحولوا كما تعرف ذلك وحزب اهللا في لبنان يتحول اآلن إلى حزب سياسي، أما الم
الشيء األسوأ من ذلك هو ! جيدا يا دكتور زهار، إلى وصمة عار على جبين اإلسالم والمسلمين في كل مكان

أن الزهار قد تعهد بـمواصلة  النضال المسلح في الضفة الغربية بمجرد إتمام االنسحاب اإلسرائيلي من 
  !  أي نضال مسلح تتحدث؟النضال المسلح؟ عن... غزة

لقد كان نضال الشعب الفيتنامي يمثل نضاال مسلحا، ألن هناك عشرات الماليين من الفيتناميين الذين يساندهم 
 ألف جندي أميركي كانوا يقاتلون في أرض تبعد عن 500مليار سالح روسي وسوفيتي، كانوا يحاربون 

  . ألف ميل12وطنهم بمسافة 
ففي داخلها تماما وبجوارها توجد قاعدة لجيش إسرائيلي يضم .  جزء من إسرائيلوالضفة الغربية عملياً

فماذا ستفعلون يا سيد زهار أمام .  ألف جندي في حالة التعبئة500عشرات الدبابات والطائرات ويمكنه حشد 
سطين إن تحرير فل وهل تعتقدون أن سوريا أو األردن أو مصر سوف تهرع لمساعدتكم؟... مثل هذا الجيش

فحتى الواليات المتحدة ذاتها تقف اآلن وراء إجراء المزيد من . بات اآلن مسألة مرهونة بالدبلوماسية
  . االنسحابات من جانب إسرائيل من خالل الدبلوماسية

19/8/2005االتحاد االماراتية   
 

  فايز صالح أبو شمالة .  د...بئس دولة فلسطينية على أرض غزة
لةفايز صالح أبو شما.  د  

من أراضي فلسطين، واستجداء الحلول السطحية على % 1،4إذا كان هدف الدولة هو االستكانة إلى حدود 
أجزاء من الضفة الغربية من خالل التفاوض الذي أذاب شحم القضية الفلسطينية في السنوات العشرة الماضية، 

كميم الوجدان، وتقييد البصر وسيهرس عظامها في السنوات القادمة، فبئس الدولةُ في غزة تهدف إلى ت
أما إذا كانت الدولة كاملة السيادة تعني الخطوة األولى !! والبصيرة عن المطالبة بالحقوق التاريخية في فلسطين

الصاعدة إلى جبل التحدي، وتهدف إلى االستعداد لمواصلة تحرير باقي التراب المغتصب، فنعم الدولة في 
ما سبق رأي عربي فلسطيني يجد صداه داخل . فتوحة على كل احتمالغزة؛ التي ستكون بوابة النصر الم

قد جلب المصائب ) استخدام العنف(المجتمع، ويتنافس سياسياً، ويتزاحم فكرياً مع رأي آخر يرى أن المقاومة 
على شعبنا، وستجلب في حالة العودة إلي المقامة مزيداً من الدمار والضياع والتشتت، بل ستجر المقاومة 

كال الرأيين له حجته، ومنطقه، ووجاهته، . ن موازين القوى الراهنة على شعبنا ما هو أقسى وأصعبضم
وحساباته اآلنية والبعيدة، ولكال الرأيين أبعاده السياسية، وعمقه الفكري، فمن كان يحلم باستقالل غزة ولو 

ي البحث عن حلول سلمية النسحاب جزئياً، ليقيم عليها دولة، وسلطة وسيادة، وربط ذلك مع خريطة الطريق ف
إسرائيل من الضفة الغربية والقدس، فقد تحقق له الحلم، وبإمكانه أن يمارس صالحيات المسئول، وينفذ قراره 
على هذا المكان الضيق من الوطن، وينتظر نتائج المفاوضات ربما مئة عام، ومن كان يحلم بفلسطين حرة 

 بوابات الحلم بعودة الالجئين، وطرد الغاصبين من أراضي الضفة عربية كريمة فما عليه إال مواصلة دق
الغربية، وتحرير القدس من مخلب الوحش، وبالتالي فهو معني بهز عصا العز، وخلخلة جدران الصمت 
العربي، ويرفض مظاهر الفرح واسع المدى الذي ال يحمل على أجنحته االستعداد لمرحلة قد تكون أصعب مما 

من كان يحلم بالهدوء وأتعبته األماني البعيدة، فعليه !!. سة، تستدعي المجازفة، وتحذر منهامضى، وأكثر شرا
من أرض فلسطين، فهو ما يزال في أول المشوار  % 1،4أن يرتاح، ومن يصر على أن غزة ليست إال 

  . الشائك العنيد، وفي نواياه أن يتصدر قرار تواصل المقاومة
لى تعدد االحتماالت، ماذا يخبئ المستقبل لغزة من مفاجئات، وماذا يكمن ضمن المنطق السابق المنقسم ع

  للفلسطينيين خلف رابية النصر المشرف بطرد الغزاة؟ 
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غزة تموج في صراع، وتقف على الخط الفاصل بين النار والماء، والمعركة القادمة على المستوى الداخلي 
 تضحيات، واستحقاقات، وبين بداية السكينة والدعة، وما الفلسطيني بين مواصلة المقاومة، وما يتبع ذلك من

يتبع ذلك من متغيرات، ومستجدات، غزة تعيش على مفرق طرق في غاية الخطورة، فترك المقاومة له سلبياته 
بعيدة المدى، وإيجابياته اآلنية، ومواصلة المقاومة له إيجابياته بعيدة المدى، وسلبياته اآلنية، وقد يكون العكس 

 ذلك، إنما موازين القوى العسكرية لطرفي الرأي تكاد تكون متقاربة على األرض، فما العمل؟ ولمن من
  ستكون غلبة الرأي؟ ومن له الحق ألن يسود بمنطقه، ويفرض رأيه بعيداً عن القوة؟ 

ين؛ حالة أن ال مناص لطرفي الرأي من االحتكام إلى الجمهور الفلسطيني، في كال الحالت: توازن المنطق يقول
مواصلة المقاومة، أو حالة تطوير الهدنة، يتوجب طرح آلية التعاطي الميداني مع تطورات القضية السياسية 
الفلسطينية بصراحة ووضوح ضمن البرنامج االنتخابي لكال الطرفين، مع ضرورة اإلصغاء إلى الرأي اآلخر، 

  . لق به في المستقبل من خير وشروالثقة بالناخب الذي سيتحمل المسئولية عن قراره، وعما سيح
أما من يظن بنفسه البديل عن الجماهير الفلسطينية وأن رأيه سيسود رغم أنف الجميع فهو مخطئ، ومن يظن 

  . نفسه الوصي الوحيد على رأي األغلبية فهو في ضالل مبين
19/8/2005مفتاح   

 
  !هل يصبح قطاع غزة دولة من دول الجوار؟

  ياسر الزعاترة
ث أن يصر البعض على التقليل من شأن االنسحاب اإلسرائيلي، خصوصاً في ضوء اعتراف األوسـاط         من العب 

اإلسرائيلية، بما في ذلك شارون، بأن االنسحاب قد تم بفعل المقاومة، ما ينطوي على رد على أولئـك الـذين                    
رفض العسكرة بـسبب    مارسوا أسوأ أنواع الهجاء بحق المقاومة المسلحة، بما في ذلك عباس، صاحب نظرية              

انتفاضة األقصى إذن لم تكن شراً، وها هـو االنـسحاب مـن غـزة                .تناقضها مع مصالح الشعب الفلسطيني    
ما يـرد بـه القـوم علـى          .وحصول الفلسطينيين على قطعة من أرضهم، يؤكد أن التضحيات لم تذهب سدى           

الستيطان فـي القـدس والـضفة       مقوالت االنتصار هو أن مخطط شارون االنسحاب من غزة، مقابل تكريس ا           
وغور األردن، والنتيجة أن ذلك االنسحاب ليس إنجازاً بل مصيبة، لكن هذه المقوالت لن تلبث أن ترتد علـى                   

ولـو آمـن   أصحابها، ألن ما يريده شارون لن يتحول إلى أقدار نافذة إال حين يواجـه بـالركون والهزيمـة،          
بها القوم منذ األسابيع األولى الندالع انتفاضة لما كانوا اليوم في           الفلسطينيون بنظرية رفض العسكرة التي بشّر       

 هم سادة الـسلطة هـذه األيـام،         ,نظريةهذه ال ما يبدو مخيفاً اليوم هو أن أصحاب         .صدد االحتفال باالنسحاب  
وألنهم ال يريدون مصيراً كمصير عرفات، فضالً عن مصير أحمد ياسين أو الرنتيسي، فـإن أيـة إجـراءات                   

سية من طرف االحتالل لن تواجه إال بالجهد السياسي في ظل تبعية أميركية للرؤى اإلسـرائيلية وتراجـع                  سيا
هنا تحديداً يبدو من واجب المراقب أن يستعيد برنامج شـارون للحـل              .عربي ودولي أمام السطوة الصهيونية    

ميد العملية السياسية، إضافة إلى     االنتقالي بعيد المدى، ومشروع الدولة الموقتة وتصريحات فايسغالس حول تج         
التوقف بعناية أمام تصريحات شارون الجديدة القديمة حول القدس واالستيطان والغور، لكن األهم من ذلك كله                

في غضون شهور قد يتمتع قادة       .هو البحث في تفاصيل األوضاع السياسية بعد االنسحاب بالنسبة للسلطة وفتح          
زة، لها قدر من السيادة، أقله على المعبر البري الخاص باألفراد، فيما تملـك              السلطة بدولة ناجزة في قطاع غ     

معونات مقدارها ثالثة باليين من الدوالرات قررتها قمة دول الثماني، وهو مبلغ لم يأت عبثاً، بل بهدف القبول                  
ي وما يسمى حرب    بمشروع الدولة الموقتة، وأقله العمل على تواصل التهدئة كي تتفرغ واشنطن للملف العراق            

في هذه األجواء ال بد أن تطرح أسئلة الموقف الذي ستتخذه دولة غزة العتيدة من الـصراع حـول                    .اإلرهاب
الضفة الغربية، وما إذا كان سيحاكي إلى حد كبير مواقف دول الجوار، األمر الذي ينسحب على حماس التـي                   
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ان المسلمون في األردن وفي مـصر، أي االكتفـاء   سيغدو عليها أن تتعامل مع الصراع كما يتعامل معه اإلخو   
  !باإلسناد المعنوي، وربما المالي؟

استعراضات حماس العسكرية في قطاع غزة خالل األيام الماضية هي من جانب محاولة لتأكيد حقيقة أن مـا                  
يث عـن   إذ أن الحـد   . جرى هو انتصار، لكنها من جانب أكثر أهمية رد على مخاوف من النوع المذكور آنفاً              

وحدانية السلطة وعدم الحاجة إلى أسلحة الفصائل بعد االنسحاب هو إعالن صريح بأن دولة غزة ستكون دولة                 
مدنية ال مكان فيها للسالح وال للمقاومة، وأن موقفها من النزاع حول الضفة الغربيـة لـن يتعـدى الموقـف                     

النظر عن مصير ما تبقـى مـن        السياسي بصرف النظر عن مآل األحداث ومصير المفاوضات، بل بصرف           
من المؤكد أن السلطة لن تعلن التخلي عن الضفة الغربية أو القدس أو عـودة                .ملفات السيادة على القطاع نفسه    

الالجئين، وكل ما سيحدث هو تكرار الحديث حول األضرار التي يمكن أن تترتب على دولـة غـزة بـسبب                    
رجح مقوالت األنظمة العربية المحيطة حول عدم قدرتها علـى          دولة غزة ستكرر على األ     .المقاومة أو إسنادها  

خوض نزاع مسلح مع الدولة العبرية، األمر الذي يحتم عليها القبول باالستحقاقات األمنية المتمثلة في حمايـة                 
الحدود ومنع التسلل، في حين تصر قوى المقاومة على مواصلة النضال، أما وجود الجدران واألسيجة حـول                 

لعل السيناريو األسوأ المتوقـع هـو        .لن يحول دون التسلل ألن العقل الفلسطيني لن يكف عن اإلبداع          القطاع ف 
مبادرة السلطة تحت الضغوط، وربما إغراء المساعدات إلى جانب احتياجات دولة غزة، مثل تـشغيل المينـاء                 

لل ومراقبة النشاطات المـسلحة،  والمطار، إلى التوقيع على اتفاقات أمنية تفرض عليها حماية الحدود ومنع التس   
بعد تفكيك منظماتها بالطبع، ومن ثم تحمل المسؤولية الكاملة عن عدم خروج أي نشاط معاد من القطاع باتجاه                  

والحال أن هذا المحظور لن يطرح في الوقـت الحـالي، أي فـي ظـل اسـتمرار التهدئـة                     .الضفة الغربية 
تصل المفاوضات إلى جدار مسدود فيما خص الضفة الغربيـة          والمفاوضات، لكنه سيطرح بعد ذلك، أي عندما        

والقدس والالجئين، مع أن الدولة المؤقتة لن تتوقف عند حدود قطاع غزة، بل ستمتد لتشمل أجزاء من الـضفة                   
السيادة ستكون معدومة هـا هنـا، إلـى     الغربية، ربما تصل حدود الجدار تبعاً لتقدم المفاوضات، مع فارق أن          

في قـراءة سـيناريو      .ة التي يحدثها مسار الجدار ومعه بقاء الكتل االستيطانية الكبيرة في مكانها           جانب التجزئ 
شارون المؤمل، يمكن القول إنه يركز على اشتداد السطوة األميركية على الوضع العربـي تبعـاً لتطـورات                  

ولة غزة، في ظل استـسالم      المعركة في العراق، ومن ثم فرض التطبيع المبكر على الدول العربية بعد نشوء د             
فلسطيني إلغرائها، والنتيجة هي نسيان مسألة القدس والالجئين، وربما ميل مواطني الضفة تبعـاً لألوضـاع                
الجديدة إلى الرحيل نحو األردن، والنتيجة هي ما يشبه إعالن نهاية النزاع وبدايـة الـزمن اإلسـرائيلي فـي                    

اللعبة في طريقها المحتوم نحو الجدار المسدود بعد فشل المـشروع           أما ما تراه قوى المقاومة فهو أن        .المنطقة
األميركي في العراق، وبعد افتضاح لعبة شارون لتأبيد النزاع وجعله مجرد نزاع حدودي بين دولتين جارتين،                

، ومن ثم عودة المقاومة من جديد، وعندها ال يمكن أن يغدو موقف دولة غزة               الخالفيةلمسائل  لوغياب أي حل    
و ذاته موقف الدول العربية المجاورة، وإذا قيل إن ميزان القوى ال يسمح، فال بد أن يرد عليهم بالقول إنه قد                     ه

  !سمح في الحالة اللبنانية، فلماذا ال يسمح هنا؟
خالصة القول هي أن مخاوف تحول دولة غزة إلى دولة جوار للكيان الصهيوني هي مخاوف مشروعة، ومن                 

م بدعوى الخوف على مصالح الناس، لن يترددوا في رفض أي نشاط مقاوم بعد ذلك، ال                رفضوا صواريخ القسا  
سيما حين يغدو هناك في غزة ما يستحق الحرص عليه بعد بناء الكازينو واتساع مشاريع الـسياحة والتجـارة                   

  !!لحساب المتنفذين إياهم
19/8/2005الحياة   

 
  تطلّب الحوار حول كل الملفاتخطوة شجاعة ت :السماح لالجئين في لبنان بالعمل
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بعد انتظار دام منذ االجتياح اإلسرائيلي للبنان حصل اليوم تطور إيجابي لصالح الالجئين الفلسطينيين في لبنان،                
طراد حمادة للفلسطينيين بالعمل في عدد من المهن التي حظر عليهم العمل بها             . تمثّل في سماح وزير العمل د     

 18/9/1964 تـاريخ    17561بناء على المرسوم    : (د أصدر حمادة مذكرة جاء فيها     فق . عاماً 23منذ أكثر من    
 التـي   2/6/2005 تاريخ   79/1وتعديالته تنظيم عمل األجانب، يستثنى من أحكام المادة األولى من القرار رقم             

بـشكل   الفلسطينيون المولودون على األراضي اللبنانية والمـسجلون         ،تنص على حصر بعض المهن باللبنانيين     
  ). رسمي في سجالت وزراة الداخلية اللبنانية

  لماذا اآلن؟
ومن أبرز هذه األسباب شخـصية      . هناك أسباب كثيرة دفعت السلطات اللبنانية إلى السماح للفلسطينيين بالعمل         

. ةالوزير حمادة ووطنيته وإيمانه بضرورة التخفيف عن الفلسطينيين في لبنان في النواحي اإلنسانية واالجتماعي             
أما السبب الثالث فهو ردود الفعل اللبنانية على كـل مـا هـو              . والسبب الثاني هو قرب الوزير من حزب اهللا       

سوري، إذ غادر لبنان اآلالف من العمال السوريين، وحصل على اضطراب في سـوق العمـل، وتـضررت                  
  .لذلك جاءت االستعانة بالفلسطينيين ليسد الفراغ المتوقع. أعمال لبنانيين كثر

  ردود الفعل
وال شك أن هذا الموقف ما كان ليتخذ لوال تفهم داخلي لبناني، إذ أيده نجيب ميقاتي ورحـب بـه عـدد مـن                        
الوزراء، والالفت أن هناك شخصيات لبنانية تصنّف في خانة المعادين للفلسطينيين رحبت بـالقرار أو علـى                 

  .ين بمناسبة وبدون مناسبةاألقل لم تهاجمه، وهي التي اعتادت أن تهاجم الفلسطيني
وشعرت السلطات اللبنانية في السنوات العشر األخيرة بحرج كبير بسبب سياسة التضييق علـى الفلـسطينيين                

ال بل إن الحكومة اللبنانيـة ظلّـت تـضيق علـى             .ومنعهم من الحصول على حقوقهم اإلنسانية واالجتماعية      
وال تقدم الحكومة اللبنانية أية     . لسطينيين من تملّك العقارات    قانون منع الف   31/3/2001الفلسطينيين، فصدر في    

خدمات للفلسطينيين، وتفرض القوانين اللبنانية على الالجئ الفلسطيني الحصول على إجازة للعمل واالنـضمام              
إلى صندوق الضمان االجتماعي دون أن يتلقى مساعدات طبية وال يحصل على تعويض للضرر أو تعـويض                 

وحرك هذا األمر ردود فعل دولية كبيرة، فدعت المواقف األمريكية واألوروبية الحكومة اللبنانية              .ةنهاية الخدم 
وفي نفـس الوقـت    .إلى تحسين أوضاع الالجئين، وشددت الوفود الدولية على المسارعة في تحسين األوضاع       

بة بأدنى الحقوق، وشكلت    نشط الفلسطينيون في رفع صوتهم فنظمت الندوات واالعتصامات والمؤتمرات المطال         
  .لجان المتابعة

  التوطين والسالح
لكن . اعتبر التوطين دائماً مادة للتهويل، فاللبنانيون يرفضون التوطين، والفلسطينيون يصرون على حق العودة            

هناك في المجتمع اللبناني من اعتاد على مواجهة الفلسطينيين ومنعهم من الحصول على حقوقهم تحت ذريعـة                 
وزير ال يخدم التوطين بأي شكل، وليس مقدمة له وبالتالي ال خوف من             الوفي قراءة معمقة فإن قرار       .نالتوطي

تنفيذ التوطين على مراحل، ألن التوطين يعني الحصول على جنسية لبنانية وهذا أمر سياسي قـانوني صـعب                
أما بخـصوص نـزع      .حت الطاولة كما أن الفلسطينيين واللبنانيين يرفضونه، وبالتالي من المستحيل أن يمر ت          

سالح المخيمات، فال عالقة للقرار به، إذ ال رابط بين االثنين، والسالح الفلسطيني مرتبط بحمايـة المخيمـات                  
 إسرائيلي وأي خوض لبناني فيه يـستوجب        ،ونزع السالح هو مطلب أمريكي    . وبضرورات القضية الفلسطينية  

ذ بعين االعتبار مخاوفهم وهواجسهم من االسـتهداف األمنـي أو مـن             حواراً شامالً معمقاً مع الفلسطينيين يأخ     
والفلسطينيون صاروا على قناعة والتزام بأن سالحهم الخفيف ليس موجهاً ألحد في الداخل،              .التهجير والترحيل 

  .والفلسطينيون يدعمون مسيرة الدولة اللبنانية نحو بناء المؤسسات وحماية األمن واالستقرار
  مرحلة جديدة
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من المهم أن تكون خطوة الوزير مقدمة لتصحيح أوضاع الالجئين الفلسطينيين، ولبناء مرحلـة مـن التفـاهم                  
فهناك مئات العائالت الفلسطينية غير مسجلة فـي الـسجالت          . والتحاور، خاصة وأن هناك قضايا كثيرة عالقة      

  .لملفات بهدوءالرسمية وهناك حقوق ال تعطى للعامل الفلسطيني، وهذا ما يوجب فتح كل ا
  1/8/2005فلسطين المسلمة 
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