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   كانون ثاني موعد االنتخابات التشريعية الفلسطينية  25
مس والعشرين من كانون ثاني القادم موعدا الجـراء االنتخابـات           أعلن عباس صباح اليوم، أنه حدد الخا      : وفا

وقال في كلمة القاها، بمناسبة انطالق برلمان الشباب الفلسطيني وبدء العمل في تنفيذ برامجه، إنـه                 .التشريعية
  .بذلكاصدر مرسوما رئاسيا يقضي 

  20/8/2005 48عرب 
 

   يفتتح االحتفاالت قبالة مطار عرفاتعباس 
دى صالة الشكر بمناسبة بدء أمحمود عباس أن : اف بنقال عن غزة من  20/8/2005طن الكويتيةالو نشرت

م الـصالة الـشيخ   أو . في المطاراخالء المستوطنات  مع جمع كبير من الفلسطينيين في ساحة مهبط الرئاسة
بانه صـديق   خالل خطبته تحية خاصة الى فرنسا والرئيس الفرنسي الذي وصفه  يوسفووجه .يوسف سالمة
  .الفرنسي ان يطلقوا سراحه وناشد خاطفي. للفلسطينيين
 أمـس باالنـسحاب   واالفلسطينيون احتفلأن : غزةـ فتحي صباح   عن مراسلها 20/8/2005 الحياة وأضافت

وتعهد إعادة بناء المنازل التـي هـدمها         .عتبر انه جاء نتيجة التضحيات الفلسطينية     ابمشاركة أبو مازن الذي،     
 إنـه بعـد ان      ,ةيذاعإقال في مقابلة    ول في غزة، وتأمين وظائف للمتضررين وارسال عدد منهم للحج،           االحتال

اصبح قطاع غزة خالياً من المستوطنين وسيكون خالياً من الجيش، ال أعتقد ان هناك ضـرورة للمقاومـة او                   
اً نحو التحول الـديموقراطي     وأكد أن التنظيمات تريد ان تذهب الى صندوق االقتراع، وهي تسير حثيث           . السالح

  .والحزبي
ل الرجوب إن السلطة اتخذت قراراً اسـتراتيجياً سـتبدأ          وق :غزةمن   20/8/2005الخليج اإلماراتية    وذكرت

  .تطبيقه بعد اكتمال االنسحاب، وأشار إلى أن هذا القرار يعني سلطة واحدة، وسالحاً واحداً
عن التنظيمات المسلحة الصغيرة، ان كل ما علينا          عباس لوقإلى  : غزة 20/8/2005شرق األوسط   ال وأشارت

  . ان نطلب اليهم ان يعودوا ألجهزتهم وان لم يفعلوا فطبعا سنتعامل معهم بالطريقة التي تنهي هذه الظاهرة
 ان الحوار مع ه عباس مناضافإلى ما : ا ف ب، ا ب، رويترز نقال عن 20/8/2005 السفير ونوهت

 وغدا من خالل ,كبرى سيكون من خالل اللجنة التنفيذية ومن خالل المجلس الوطنيالفصائل الفلسطينية ال
وتابع ان شارون يخرج عن الشرعية الدولية في تشديده على مواصلة االستيطان وتوسيعه في . االنتخابات

  .الضفة الغربية
هم بعـد االنـسحاب   اعتبر ان الخطوة االأن عباس : غزة ووكاالت االنباء  من   20/8/2005 الدستور وأوردت

كيف نسير هذا البلـد ليكـون نموذجـا         وهي كيف نحمي البلد، كيف نبني البلد، كيف نحافظ على ثروة البلد،             
  . حضاريا لكل العالم

في  ،   عباس وادحالن، وكمال الشرافي رافق    أن كال من     :20/8/2005 األيام الفلسطينية     في كتب محمد الجمل  و
اليوم نحن هنـا زائـرون،       :وقال .طار سيفتتح قريباً، وسيعاد إعماره من جديد      مالأن   أكد،الذي  , زيارته لرفح 

  .وغدا مسافرون وقادمون
  

 ضابط إسرائيلي يدعو إلى فتح حوار مع حماس وإطالق سراح البرغوثي
دعا العميد ايالن باز، رئيس حهاز اإلدارة المدنية االسرائيلي الى فتح حوار بـين اسـرائيل وبـين                  : تل أبيب 
وقال فـي لقـاء     .  والى اطالق سراح عدد كبير من األسرى الفلسطينيين بمن في ذلك مروان البرغوثي             حماس
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خاص بهآرتس ان هناك تقاليد بائدة في السياسة االسرائيلية ينبغي ان تتغير، أكان ذلك بالنـسبة للتعامـل مـع                    
  . االسرائيليةالفلسطينيين أو مع المستوطنين، ألن هذه السياسة باتت مضرة جدا بالمصالح 

في موضوع االستيطان والمستوطنين قال ان الحكومات االسرائيلية المتعاقبة تعاملت مع المـستوطنين علـى               و
وضـرب  . فاعتدوا على الفلسطينيين وأرضيهم مـن دون رادع       . أنهم فوق القانون، وعمليا لم يكن هناك قانون       

، قتـل أربعـة     2002 عـام ات المحيطة بـرام اهللا       األول خالل فترة قيادته لمنطقة المستوطن      :على ذلك مثلين  
فلسطينيين برصاص المستوطنين ولكن القتلة ما زالوا أحرارا طلقاء بال محاكمة حتى اليوم والمخـابرات لـم                 

والمثـل  !. وتساءل هل لو كان المعتدون عربا كانوا يتركونهم طلقاء على هـذا النحـو؟             . تفصح عن أسمائهم  
غير القانونية التي بنيت في السنوات الخمس األخيرة أقيمت على أراض فلـسطينية             غالبية المستوطنات   : الثاني

وقادة الجيش من جهتهم تعاملوا بصداقات مع المستوطنين وقسم كبير منهم غضوا الطرف عن              . بملكية خاصة 
سطينيين، ولذلك فليس صدفة أنهم يشعرون اليوم بالقوة ويمارس بعضهم اعتداءات ارهابية على الفل            . مخالفاتهم

  . بل يتطاولون على الجيش االسرائيلي نفسه
وفي موضوع حماس قال ان هذه الحركة ليست حركة ارهابية فقط وال يجوز التعامـل معهـا فقـط كحركـة                 

لكن هذه الحركة تنـشط     . ارهابية فالحركات التي يقتصر نشاطها على االرهاب ينبغي محاربتها بكل بأس وقوة           
قتصادي أيضا وستخوض االنتخابات التشريعية وقد تسفر عن انتخاب رجال حماس           في المجال االجتماعي واال   

وأكـد ان   !. فهل يعقل أن نتجاهلها تماما؟    . في البلديات والمجلس التشريعي وربما نرى وزراء لها في الحكومة         
ي يشغلها  هناك اتصاالت وعالقات تعاون حاليا على الصعيد الميداني بين اسرائيل وحماس، بحكم الوظائف الت             

كما تكلم عن اطالق سراح األسرى،       .رجال حماس، ولذلك فال يرى مكانا لالعتراض على التعاون مع حماس          
فقال ان مثل هذه الخطوة من شأنها أن تزرع الثقة بين الطرفين وتعزز التأييد الجماهيري لسياسة عباس وتقنع                  

  . سير عليه ابو مازنالفلسطينيين بأن هناك خطوات جدية في الطريق السلمي الذي ي
  20/8/2005شرق األوسط ال

  
  عملية إخالء مستوطنات غزة تقترب من نهايتها 

عملية إخالء  أن  : أسعد تلحمي والناصرة فتحي صباح    وغزة   نقالً عن مراسليها في    20/8/2005الحياة  نشرت  
ه بأنه فيلم اميركي طويـل      مستوطنات غزة اقتربت من خط النهاية وانتهت األيام الثالثة االولى، ما يمكن وصف            

 شارونووصف   .تخللته عمليات عنف مفتعلة بين قوات االحتالل ومئات من المتطرفين والمتدينين المتعصبين           
العنف الذي استخدمه المتطرفون بأنه جريمة، فيما قال حلوتس ان الجيش لن يجند الشبان المـشاغبين الـذين                  

يس حزب شاس بتشكيل لجنة تحقيق في ما وصـفه التقـصير فـي              اعتقلوا اثناء عملية االخالء، فيما طالب رئ      
كمـا   .استيعاب العائالت في الفنادق في عدد من المدن االسرائيلية، اذ تم فصل بعض أفراد األسر عن بعضهم                

وتضاربت األنباء حول موعد بدء عملية هدم منـازل المـستوطنين فـي            .  متسلل حتى اآلن   1000اعتقل نحو   
 .ادر اسرائيلية ان عمليات الهدم بدأت أمس، في حين توقعت اخرى ان تبدأ يوم غد االحد               القطاع، اذ قالت مص   

وتوقعـت مـصادر    .  شرطي وجندي اسرائيلي ومستوطن في المواجهات اثنـاء االخـالء          100واصيب نحو   
ة علـى    غداً االحد، فيما ستصادق الحكومة االسـرائيلي        اإلخالء اسرائيلية ان يبدأ مستوطنو نتساريم وعتسمونا     

  .اخالء المستوطنات االربع شمال الضفة الغربية غداً
 بحقيقة أن عملية اخالء المستوطنات في غزة تمت بوتيرة أسرع من تلك التي توقعوهـا             إسرائيلفيما أقر قادة    و

حتى في أفضل السيناريوهات، توقفت الصحف العبرية عند السهولة غيـر المتوقعـة التـي رافقـت اجـالء                   
ترف بعضها بانجراره وراء قادة مجلس المستوطنين في التهويل والتخويـف، ممـا تنتظـره               المستوطنين واع 

ونقلت وسائل اإلعالم عن شارون رضاه عن وتيرة االنسحاب، وارتياحه لتعامل            .اسرائيل ابان فترة االنسحاب   
ـ              ى الجـيش عمـالً     أفراد الجيش والشرطة مع المستوطنين، معتبراً قيام عدد من غالة المتطرفين باالعتداء عل
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وقالت اإلذاعة إن شارون ال يخفي قلقه من تكرار عمليات إرهابية يهودية على غـرار               . بربرياً وجريمة بشعة  
. عمليتي شفا عمرو وشيلو، وانه تحادث بهذا الشأن مع ديسكين وطالبه ببذل كل جهد ممكن لمنع جرائم أخرى                 

االنسحاب يحسن من وضع إسرائيل الـسياسي فـي         الى ذلك، نقلت يديعوت أحرونوت عن شارون قناعته بأن          
واضافت الصحيفة ان شارون قلل من      . الحلبة الدولية بفضل الثمن الذي قدمته المتمثل باخالء آالف المستوطنين         

وقال إنـه   . شأن ما نسب الى رايس في نيويورك تايمز من ان الواليات المتحدة لن تكتفي باالنسحاب من غزة                
لى لسان رايس بدقة وتمعن، مضيفاً أنه في المدى المنظور لن تحصل انسحابات أخـرى               يجدر قراءة ما جاء ع    

أو فك ارتباط آخرإنما ستكون عودة الى خطة خريطة الطريق ليس قبل أن ينفذ الفلسطينيون المطلوب مـنهم،                  
ث عاجـل   من جهته، طالب وزير الزراعة كاتس رئيس الحكومة باجراء بح          .مضيفاً أن الكرة اآلن في ملعبهم     

وقـال  . في الحكومة حول تصريحات رايس التي اعتبرها بمثابة نفي إلدعاء شارون أنه لن يكون انسحاب آخر           
إن اخالء مستوطنات غزة يعتبر سابقة خطيرة قد تقود الى اخالء مئات آالف المستوطنين في الضفة الغربيـة                  

ارسة ضغوط على الفلسطينيين، وبتكثيـف      ورأى نافيه ان الرد على رايس ينبغي أن يكون بمم         . من دون مقابل  
  . وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم3500االستيطان في الضفة الغربية وإقرار بناء 

مئـات مـن رجـال الـشرطة والجنـود           أن   :القدس المحتلة، غزة   20/8/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  
 المتصاعدة من حرق اإلطارات والقمامة أجلـى        ووسط أعمدة الدخان  .  أمس مستعمرة غديد   وااإلسرائيليين دخل 

 فـي   18وبذلك تم إخالء    .  شخصاً بالقوة بعدما لجأوا إلى السطوح ورشقوا القوات بالبيض والطالء          90الجنود  
وتستأنف غداً األحد عملية إخالء مستعمرات عتصمونا وقطيف ونتساريم، ويتوقـع أن تكتمـل العمليـة                . غزة

 أمتار حول غوش قطيف لمنع الفلـسطينيين        8قوات االحتالل بحفر خنادق بعمق      كما شرعت    .بحلول األربعاء 
وقال مصدر أمني إسرائيلي إن اإلجالء القسري للمستوطنين فـي           .من دخولها، أو المستوطنين من العودة إليها      

علـى  وقال مئات المتطرفين اليهود الذين تمترسوا في سانور إنهـم عـازمون             . سانور وحومش سيبدأ الثالثاء   
المواجهة وخوض مقاومة شرسة، فيما أقام جيش االحتالل حواجز للـسيطرة علـى الطريـق المـؤدي إلـى                   

تظاهر الف اسـرائيلي معـارض      و. وأكد موفاز ضرورة مالحقة المتطرفين وعدم التسامح معهم        .المستعمرة
فقد حاول نحو    .لبراقلالنسحاب احتجاجا، واعتصم مستوطنون تم إجالؤهم من نتسار حزاني أمام حائط حائط ا            

الف مستوطن عرقلة حركة السير في مخرج القدس في اتجاه تل ابيب، وأطلق المستوطنون البيض والطـالء                 
وكتب المتظـاهرون   . على عناصر الشرطة االسرائيلية الذين حاولوا تفريقهم واعادة حركة السير الى طبيعتها           

   .ا بالفرارعلى حائط مجاور بالطالء شارون يجب أن يقتل ثم الذو
أن نظيـر مجلـي   و صالح النعامي   وتل أبيب  غزة نقالً عن مراسليها في    20/8/2005شرق األوسط   الوذكرت  

مصادر عسكرية رجحت ان يصل مستوطنو نيتساريم الى اتفاق مع قيادة الجيش على اخالء طوعي مقابل نقل                 
  .سكان المستوطنة الى مكان واحد

   
  تعيين السفراء يجمد صالحيات القدومي بشأنعباس
محمود عباس أصدر قرارا جديدا أن : عمان ـ بسام البدارين عن مراسلها 20/8/2005 القدس العربي نشرت

 اي مسؤول في الدائرة السياسية لمنظمة التحرير بمن في ذلك القدومي إجراء أي ىقبل يومين حظر فيه عل
وبموجب القرار الجديد فقد تم  . خارج فلسطينتنقالت او تعيينات في الجهاز الدبلوماسي الفلسطيني العامل

 والهدف منع القدومي من إتخاذ أي ,تجميد صالحيات النقل والتعيين في الكوادر الدبلوماسية والسفارات
ن مكتب عباس طلب من الدائرة السياسية في تونس تبليغ  أوعلمت القدس العربي .إجراءات بهذا الخصوص

 هممكتب نفسه باإلتصال بال فقام ,بذلك إال ان القدومي رفض القيام , التقاعدىالسفراء الذين تمت إحالتهم عل
  .وإبالغهم
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د مصادر فلسطينية للخليج أن القرار استند إلى حيثيات يأك ت:عمان من 20/8/2005الخليج اإلماراتية  وأضافت
  .ثات الدبلوماسية في الخارجالقانون الدبلوماسي الجديد الذي يعتبر وزارة الخارجية السلطة المشرفة على البع

  
   االسرائيلي مستمر-التنسيق الفلسطيني 

عقد اللواء سليمان حلس لقاء امنياً مع افيف كوخافي لبحث التنسيق الميداني بين الجانبين              :  فتحي صباح  -غزة  
 ووصفت مصادر فلسطينية واسرائيلية هذا التنسيق بأنه ناجح للغايـة حتـى اآلن، وانـه فـاق                . على االرض 

   .التوقعات المسبقة
  20/8/2005الحياة 

  
  استنفار في الضفة ِخشية عمليات إرهابية يهودية   

شـهود امـس ان     بـه   فاد  ما أ : رام اهللا  من    تغريد سعادة   عن مراسلتها  20/8/2005 االتحاد االماراتية    نشرت
 تحسبا لوقوع عمليات ارهابية     االجهزة االمنية الفلسطينية انتشرت بكثافة بين المدن والبلدات في الضفة الغربية          

 واكد توفيق الطيراوي ان ثمة خطرًأ حقيقيا يهدد امن الشعب الفلسطيني مطالبا االمن االسرائيلي بـان                 .يهودية
 واشار الى ان ثمة مشكلة تتعلق بتحركات االمن الفلسطيني بـين            .يتحمل مسؤولياته في كبح جماح المستوطنين     

  .مكن من حماية الفلسطينيين بين المدنالطرق، االمر الذي يعني عدم الت
 أن الفلسطينيين في منطقة أبو الحور التابعة لبلـدة          ,ل مصادر فلسطينية  وق 20/8/2005 48عرب   وذكر موقع 

  ويخشى. جبع، يعربون عن خشيتهم من ارتكاب المستوطنين لمجزرة بحقهم
ذين قدموا إلى مستوطنة سانور ترسـلة       المواطنون، من أن يتعرضوا العتداءات من المستوطنين المتطرفين ال        

  .من مستوطنات مختلفة في الضفة لعرقلة إخالئها
  

  قوات بدر تنقل إلى غزة فور رحيل االحتالل 
 سيتم نقلها إلى قطاع غزة فور رحيل آخر جنـدي           , كشفت مصادر صحافية فلسطينية أمس أن قوات بدر        :غزة

مذكورة وتسليحها تم االتفـاق عليـه بـين إسـرائيل واألردن            وان اتفاقا بنقل القوات ال    . إسرائيلي عن القطاع  
وفي ما يتعلق بمهمة هذه القوات فتقول المصادر إنها لضبط األوضاع فـي القطـاع، وذكـرت ان                  . والسلطة

  . ستبقى في األردن حتى يتم االتفاق بشأن إرسالها إلى الضفة الغربيةهاوحدات من
  20/8/2005البيان 

  
  ة االرهابي عباس يدين حادث العقب

ادان محمود عباس الهجوم االرهابي الذي تعرضت له مدينة العقبة وذلك خالل اتصال هاتفي مع : غزة ـ بترا 
واكد وقوف القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الى جانـب          .رئيس مكتب التمثيل االردني لدى السلطة امس      

  .االشقاء في االردن
  20/8/2005 الدستور

  
  ستخبارات العسكرية الفلسطينيةمدير جديد لال

وقـال بيـان لـوزارة       .قرر نصر يوسف امس تعيين العميد بحرى هشام عبيد مديرا لالستخبارات العسكرية           
  الداخلية، ان القرار يأتي فى إطار إعادة ضخ دماء جديدة لتفعيل وتنشيط األجهزة األمنية ورفع مستوى كفاءتها 

  
  ا ش ا .وقدرتها على تطبيق النظام والقانون
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  20/8/2005المستقبل اللبنانية 
  

  نص ورقة عمل لتنظيم العالقة الفلسطينية اللبنانية 
آخر نسخة منقحة للمطالب الفلسطينية قدمها عباس زكي الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في ورقة عمل باسم 

أبرز ما في الورقة عما  منظمة التحرير، وتتضمن تصوراً عما يجب أن تكون عليه العالقة بين الجانبين،
إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، االعتراف بجواز السفر الفلسطيني الصادر عن السلطة : سبقها

الفلسطينية، إعادة تسجيل الفلسطينيين الذين شطبوا من القيود ألسباب متعددة، والعفو العام عن المحكومين 
أسامة حمدان أن التمثيل الفلسطيني ال ينحصر بمكتب أو سفارة، رأى ووالمطلوبين سياسياً في كل القضايا، 

واعتبر الورقة ناقصة وبحاجة الى بحث تفصيلي، مبدياً تحفظه على التعليق عليها بشكل مفصل في الوقت 
 . الراهن

20/8/2005السفير   
  

  المستعربون يحاولون اغتيال مسؤول في حماس   
أطلقت من سيارة لتى اطلقت على سيارة الشيخ حسن يوسف قد ارجحت مصادر أمنية، ان تكون النيران 

تقودها وحدات عسكرية خاصة تابعة لقوات جيش االحتالل اإلسرائيلي ممن تسمى بـوحدات المستعربين 
واتهم الشيخ يوسف االسرائيليين وقال ·.مشيرةً إلى أن المعلومات تفيد بوجود مثل هذه الوحدات في المنطقة

وقال · ·  امس ان إسرائيليين اثنين فتحا النار ولكن حارسي رد عليهما ولم يصب أحد بأذىلوكالة فرانس برس
في تصريح اخر ان هدف هذه العملية هو اسكات صوت المقاومة، مؤكدا ان هذا الصوت سيبقى فوق االرض 

  · وان االرهاب االسرائيلي لن يثنينا عن االستمرار في نهج المقاومة
20/8/2005االتحاد االماراتية   

  
  حماس تطالب بالشفافية في التعيينات 

طالبت حماس السلطة الفلسطينية بالشفافية في التعامل بين كافة أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق 
بموضوع التعيينات واحتساب سنوات الخدمة والخبرات المهنية التي سبقت التعيين في الكادر الحكومي، مشيرة 

  .نوات االلتحاق بتنظيم فتح كسنوات خدمة مهنية ال مبرر لهاإلى أن احتساب س
20/8/2005 الدستور  

 
  باإلفراج عن أمينها العام السلطة الشعبية تطالب 

طالبت الجبهة الشعبية، السلطة الفلسطينية، باإلفراج عن أحمد سعدات ورفاقه وتساءلت الجبهة في بيان 
وأضافت لقد . نهاء جريمة اعتقال أحمد سعدات ورفاقه األبطالأصدرته بمناسبة االنسحاب ألم يحن الوقت إل

ودعت الجبهة إلى حماية األراضي والمرافق التي سيندحر عنها االحتالل من سوء التصرف  .طفح الكيل
   .واالستغالل

20/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

  أبو اللطف ينادي بالعودة للعالقات األبوية
عب الفلسطيني في حالة ثورة وأن المقاومة فقط هي طريق العودة والتحرير الفتا الي ان إعتبر القدومي ان الش

. القوانين التي تحكم في هذه الحالة ينبغي ان تكون أحكام الثورة وليس األنظمة والتعليمات واللوائح اإلدارية
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سيرة المخالفين في الحركة ومنع وإعتبر القدومي ان مهمته القيادية األساسية تتمثل في ردع المخالفات وتقويم م
 .مشيرا الي ان الثورات الشعبية تحكمها العالقات األبوية كما قال وليس األنظمة اإلدارية التطاول

20/8/2005القدس العربي   
 

  مسيرة للفلسطينيين ابتهاجاً باالنسحاب 
ئل الفلسطينية وحركة شارك آالف الفلسطينيين في مخيم اليرموك قرب دمشق أمس في مسيرة نظمتها الفصا

وقال ماهر الطاهر إن هذه التظاهرة تعبير عن فرحة الشعب . فتح تعبيرا عن فرحهم باالنسحاب من غزة 
الفلسطيني في الشتات باالنسحاب مشددا على أن الكفاح سيتواصل والمقاومة ستستمر، ولن ننزع السالح تحت 

  ا ف ب. أي ظرف من الظروف، حتى نحقق أهداف الشعب الفلسطيني
20/8/2005السفير   

 
  كتائب األقصى تتهم إسرائيل باختطاف الصحافي الفرنسي  

لعملية تستهدف النيل االكتائب أن  وذكرت. اتهمت كتائب شهداء االقصى اسرائيل باختطاف الصحافي الفرنسي
اك التريث من مصداقية السلطة والتشكيك بقدرتها على ضبط االمور، وطلبت من الرئيس الفرنسي جاك شير

  )قنا. (في اتخاذ قراراته بشأن الصحافي المختطف
20/8/2005الخليج اإلماراتية   

 
  إصابة ثالثة فلسطينيين في إنفجار عبوة ناسفة 

قالت مصادر إسرائيلية أن ثالثة فلسطينيين قد إصيبوا جراء إنفجار عبوة ناسفة في السيارة التي كانوا يستقلونها 
وجاء إن إثنين من  .ستوطنة كفار داروم في قطاع غزة، على حد قول المصادرعلى الطريق المؤدي إلى م

المصابين ينتمون إلى كتائب شهداء األقصى، في حين ينتمي الثالث إلى سرايا القدس، كما قالت المصادر ذاتها 
  .أنه لم يتضح حتى اآلن إذا كان ثالثتهم ينوون زرع العبوة الناسفة في المستوطنة

19/8/2005 48عرب   
 

  وفد الديموقراطية يزور متري
زار وفد من الجبهة الديموقراطية برئاسة علي فيصل وسهيل الناطور وعلي المحمود وعلي الرفاعي وزير 
الثقافة طارق متري وبحث معه في آخر األوضاع خاصة على مستوى تطورات االنسحاب اإلسرائيلي من 

أكد فيصل ان االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة  .بنانقطاع غزة وشمال الضفة وأوضاع الفلسطينيين في ل
هو نصر كبير لشعبنا لم يكن ليتحقق لوال صمود االنتفاضة والمقاومة كما استعرض وفد الجبهة أوضاع 
الفلسطينيين في لبنان خاصة على المستوى االنساني الذي يزداد صعوبة داعياً الدولة اللبنانية إلى إعادة النظر 

  .سطيني في لبنانبالوضع الفل
20/8/2005المستقبل اللبنانية   

 
   شارون يعتقد أن االنسحاب عقاب للفلسطينيين  :  الطيبي

 سنوات أن شـارون يعتقـد أن خطتـه          6أحمد الطيبي في أول زيارة له لغزة منذ           قال :غزة،عبدالقادر فارس 
 وأن االنسحاب من طرف واحـد       ,لالنفصال واالنسحاب من غزة هي تحسين للشروط االستراتيجية إلسرائيل          

غير أن الطيبي يعتقـد أن هـذا        , وبأنه جزء من إدارة الصراع مع الجانب الفلسطيني         , هو عقاب للفلسطينيين    
االنسحاب هو بداية للتسوية والسالم وأنه ستكون له تأثيرات سلبية على السياسة الداخلية في إسرائيل سـتؤدي                 
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 وأن تغيير استراتيجية شارون باقتالع المستوطنين قد جاءت بسبب المقاومة           ,الحقاً الى إجراء انتخابات مبكرة      
  .الفلسطينية والصمود الفلسطيني باإلضافة الى الضغوط الدولية

  20/8/2005عكاظ 
  

  إصابة ثالثة فلسطينيين في إنفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة 
فجار عبوة ناسفة في السيارة التي كانوا يستقلونها        قالت مصادر إسرائيلية أن ثالثة فلسطينيين قد إصيبوا جراء إن         

وجاء إن إثنين من المصابين ينتمـون       .على الطريق المؤدي إلى مستوطنة كفار داروم ،على حد قول المصادر          
كما قالت المصادر ذاتها أنه لم يتضح حتى        .إلى كتائب شهداء األقصى، في حين ينتمي الثالث إلى سرايا القدس          

  .ثتهم ينوون زرع العبوة الناسفة في المستوطنةاآلن إذا كان ثال
  19/8/2005 48عرب 

  
  بلعين    مسيرة ضد الجدار في

أصيب أكثر من خمسة عشر شخصا خالل هجوم شنه جنود االحتالل على مـسيرة سـلمية                    : ا ش ا   ،   رام اهللا    
ل للـدموع فيمـا أصـيب طفـل          بالرصاص المطاطى وقنابل الغاز المسي        ضد الجدار الفاصل فى بلدة بلعين     

   . الم اسرائيليين فى اعتداء للمستوطنين فى الخليل جنوب الضفة الغربيةفلسطينى وثالثة نشطاء س
  20/8/2005األيام البحرينية 

  
  االحتالل يقيم أبراج عسكرية والمستوطنون يواصلون اإلرهاب في قلقيلية 

 زجاجة حارقة على سيارة أحد أبناء بلدة عزون عتمة شرقي            ألقى المستوطنون الصهاينة الليلة الماضية     :قلقيلية
قلقيلية  مما أدى إلى إلحاق أضرار بالسيارة، كما قام عدد من المستوطنين بحرق بيوت بالستيكية بالقرب مـن                   

قبة يشار إلى أن قوات االحتالل، أقامت الليلة الماضية، أبراج مرا         .بلدة النبي إلياس، مما أدى إلى إتالفها بالكامل       
عسكرية على الطريق التي تصل بين بلدة جيت شرقي قلقيلية في الضفة الغربية، وحاجز بيت إيبا العـسكري                  

  .غرب نابلس، وذلك لمراقبة المركبات الفلسطينية التي تمر على هذه الطريق
  20/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  مخطط صهيوني إلبعاد آالف المقدسيين عن مدينتهم

 حذر مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية من مخطـط صـهيوني لـسحب هويـات                :محتلةالقدس ال 
الفلسطينيين المقدسيين، وإخراجهم من المدينة بشكل كامل، بعد أن أصبح أكثر من خمسة وخمسين ألفـاً مـنهم           

لهم تقع خلف جـدار     وأكد المركز أن إعالن سلطات االحتالل بأن المقدسيين الذين باتت مناز          .خارج هذا الجدار  
العزل سيحصلون على حقوقهم وعلى حرية دخولهم وخروجهم من المدينة بأنه خدعة، محذراً مـن خطـورة                 

ولفت المركز في بيان له إلى أن البوابات، التي من المفترض أن يتم العمل بها عند إحكـام                  .التسليم بهذا األمر  
ملية رصد وإحصاء لمن يسكنون خارج الجدار من أجـل          عزل المدينة في أوائل أيلول القادم، ستكون بمثابة ع        

سحب هوياتهم وإخراجهم من المدينة بشكل كامل، مشدداً على أن هذه المخططـات يجـب أن تكـون حـافزاً                    
  .للمواطنين للعودة للسكن داخل الجدار والرباط في مدينتهم من أجل حماية مقدساتهم وحقوق شعبهم
  20/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  3663شهداء انتفاضة األقصى 
 أكدت جمعية الهالل األحمر في بيان لها امس ان عدد الشهداء الفلسطينيين منـذ انـدالع انتفاضـة                   : قنا ،غزة

 شهيدا، فيمـا بلـغ عـدد        3663 حتى ارتكاب مجزرة مستوطنة شيلو بلغ        2000 سبتمبر عام    29األقصى في   
  . جريحا29040جرحى االنتفاضة 

  20/8/2005تية القبس الكوي
  

  أطفال فلسطين والوصول الى البحر  
نفيه دكاليم حتى تعالت صيحات الفـرح،        ما إن تم االعالن عن االنتهاء من إخالء مستعمرة        :  رائد محمد  ،غزة

أطفال فلسطينيون من حي التفـاح حرصـوا منـذ بدايـة            .والتهليل، من حناجر عشرات األطفال الفلسطينيين     
يقول الطفل محمد حماد بأنه     . سطح المنازل المطلة على المستعمرة، لمراقبة االنسحاب      االنسحاب على اعتالء أ   

ال يصدق قوات االحتالل، ويريد أن يرى بعينيه عملية االنسحاب، وال يدرك محمد تفاصيل مـا يحـدث مـن                    
صـديق  . بحرحوله، لكن ما يعنيه وأصدقاءه من وراء إخالء المستعمرات أنه أخيراً سيتمكن من الذهاب إلى ال               

وقـال لقـد رأيـت      ،لوال المقاومة لما قامت قوات االحتالل بالهرب من القطاع        : محمد، سعيد أبو حطب يقول    
المستوطنين يضربون جنود االحتالل، ويصيبونهم، لكن الجنود ال يستعملون القوة، أما مع الفلسطينيين العـزل               

قد قدمنا تضحيات كبيرة، ولسنا نـادمين علـى         ل: فال حل لديهم سوى الرصاص الحي، غير أنه استدرك قائالً         
شيء، وقد نلنا بعضاً من حقوقنا المسلوبة، ويكفي أننا لن نرى هذه األجسام السرطانية المسماة مستعمرات بعد                 

  .اليوم
  20/8/2005الخليج اإلماراتية 

  
  رأس خنزير في مسجد حسن بك 

دينة يافا وقد تم لفه بكوفية وكتب عليه إسـم          قام عنصريون بإلقاء رأس خنزير في ساحة مسجد حسن بك في م           
وجاء أن عدداً من المصلين في مسجد حسن بك في مدينة يافا عثروا مساء أمس،               .الرسول الكريم باللغة العبرية   

وعلى الفور تم إستدعاء الشرطة التي باشرت       . الجمعة، على كيس كان رأس الخنزير بداخله في ساحة المسجد         
ما جاء أنه يجري التحقيق فيما إذا وقعت أعمال تخريب أخرى في المـسجد، وتتمحـور             ك.بالتحقيق في الحادث  

  .التحقيقات في الجانب اإلستخباري فيما يتعلق بعملية إستفزازية للمس بمشاعر العرب عامة والمسلمين خاصة
  20/8/2005 48عرب 

  
 حملة حق العمل للفلسطينيين 

جئين الفلسطينيين رئيس اتحاد العمال والمستخدمين في لبنان علي زار وفد من لجنة متابعة حملة حق العمل لال
محيي الدين، حيث اطلعه على اهداف الحملة ونتائج التحركات والنشاطات التي قامت بها المؤسسات االهلية 

 وتناولت الزيارة المذكرة التي اصدرها وزير العمل طراد حمادة حول العمالة الفلسطينية في لبنان،. واللجنة
  .والتأكيد على اهمية هذه الخطوة وضرورة استكمالها لتشمل مختلف المهن

  20/8/2005السفير 
  

 مأساة طالبة فلسطينية متفوقة فاقدة الهوية 
عرضت شاهد لمأساة طالبة فلسطينية متفوقه فاقدة الهوية وضعتها برسم المعنيين باالمر، خصوصا الدولة 

تبدأ معاناة الطالبة ناديا موسى ابو شرخ، منذ انتقال . الحكومة االردنيةاللبنانية، االنروا، منظمة التحرير و
 سرا، في اثناء الحرب ما لم يمكنه من الحصول على 1983والدها من فلسطين الى العراق ثم الى لبنان العام 
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ت بالمشكلة التي  في المئة، إال أنها اصطدم97نالت شهاد الثانوية العامة فرع علوم الحياة بنسبة . اوراق ثبوتية
يعاني منها ما بين ثالثة آالف وخمسة آالف فلسطيني من فاقدي الهوية، ما منعها من إكمال تعليمها الجامعي، 

وبرغم أن االنروا .وبالتالي عدم االعتراف بشخصيتها القانونية مثلها مثل زمالئها الذين يعانون المشكلة ذاتها
 ناديا وأخرين يعانون ذات المشكلة، باعطائهم بطاقة مدرسية مصدقة من بالتنسيق مع الدولة اللبنانية سهلت أمر

فناديا رغبت بالتخصص في دار المعلمين في سبلين . مكتب االنروا في بيروت، إال أن المعروف لم يكتمل
التابع لالنروا،إال أن عدم امتالكها وثائق تثبت شخصيتها حال دون هذا االمر، وأخذت تدق االبواب االخرى 
محاولة االنتساب الى إحدى الجامعات، فواجهتها الضائقة المادية، وأملت بمنحة دراسية تخولها متابعة دراستها، 
إال ان معظم المنح التي تقدم للطالب ال تعطى لهذه الشريحة من الفلسطينين ما يهدد أمل ناديا بمتابعة دراستها، 

ت الطالب الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام والذين يذكر ان االونروا وعد. وحرمانها من حقها في التعلم
 في المئة، بإعطائهم منحة مقدمة من االتحاد االوروبي قيمتها القصوى خمسة 60تخطى مجموع عالماتهم 

وبناء على . آالف يورو سنويا لمدة خمس سنوات كحد أقصى، ومن ضمنهم الطالب غير المسجلين مثل ناديا
   المطلوبة كلها متوفرة في ناديا، ولكن هل سيتحقق هذا الوعد؟ ما سبق فإن الشروط

  20/8/2005السفير 
  

  يكّرم الفائزين بالشهادات الرسمية االتحاد العام لطلبة فلسطين
 أقام اإلتحاد العام لطلبة فلسطين ـ المكتب الطالبي منطقة صيدا حفالً تكريميـاً للطـالب الفلـسطينيين     :صيدا

وحضر الحفل  . الرسمية، برعاية عبد الرحمن البزري في قاعة القصر البلدي لمدينة صيدا          الفائزين بالشهادات   
خالد عارف، محمد ضاهر وممثلون عن فصائل منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد واللجـان الـشعبية                

ي والطلبة  والقوى الفلسطينية، واألحزاب والهيئات اللبنانية، وشخصيات تربوية وعدد من اعضاء المجلس البلد           
بعد ترحيب من ِعريفي الحفل محمد صيام وزاهر حمدة، ألقى البزري كلمة توجه فيهـا               .المحتفى بهم وأهاليهم    

بالتهنئة للطلبة المتفوقين واعتبر أن الطوق األمني المفروض على المخيمات ، ونحن على أبواب سنة دراسـية                 
ين التوجه والعودة من مدارسهم وجامعاتهم بشكل شـبه         جديدة، قد يجعل صعبا على العديد من الطلبة الفلسطيني        

ال يجوز بعد اليوم أن يبقى التعاطي بالملف الفلسطيني من قبل الدولة اللبنانية أمنيا فقط، بـل                 : واضاف  .يومي
يجب أن يكون شموليا ليلحظ خصوصية العالقات بين الشعبين ويأخذ بالحسبان وبحـسب األولويـة النـواحي                 

  .ماعية والحياتية والمعيشيةالسياسية واإلجت
  20/8/2005المستقبل اللبنانية 

  
  لجان المساندة والحماية األهلية تنظم لقاءات حول االنسحاب

نظمت لجان المساندة والحماية األهلية مؤخرا، سلسلة من اللقاءات والندوات فـي أمـاكن              :  محمد الجمل  ،رفح
من المستوطنات المنوي إخالؤها، بمشاركة عـدد مـن         متفرقة من محافظة رفح، وخاصة في المناطق القريبة         

المسؤولين والمعنيين، وبحضور مئات المواطنين، وذلك ضمن مساعي اللجان الهادفة إلى خلق حالة من الوعي               
  .لدى المواطنين حيال موضوع االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع

  20/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  علمون العيش معا بفرنسااطفال فلسطينيون واسرائيليون يت
 طفال اسرائيليا وفلسطينيا الي شمال فرنسا 32دعت منظمة انسانية : من هوغ اونوري،غرافلين فرنسا،اف ب

وهذه التجربة اشبه بمخيم صيفي .ليخوضوا تجربة العيش معا لبضعة ايام، بعيدا عن الصراع في وطنيهما
وتحاول . تصل اليهم وهم ال يتكلمون في السياسةبالنسبة اليهم، فاصداء االنسحاب من قطاع غزة ال 
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وتقول بخجل في اليوم االول سألت كال . عاماوهي اسرائيلية تتكلم العربية ان تتعرف الي زميالتها13تساريم
ويقول سمير الفلسطيني .من الفتيات ما اسمك وكم عمرك، وعندما تحتاج احداهن الي شيء،اقوم بمساعدتها 

. لكني اكتشفت ان الحوار ممكن بيننا. اليهم االسرائيليون، كان لدي انطباع سيئ عنهمعاما قبل ان اتعرف 12
 12ويقيم هؤالء االطفال وهم . وبما اننا ضمن مجموعة واحدة، علينا التواصل ومساعدة بعضنا البعض 

شعرون وهم ي.  سنة تحت خيم تابعة لكشافة فرنسا15 و10 فلسطينيا تتراوح اعمارهم بين 20اسرائيليا و
وقد نجحت النجدة الشعبية الفرنسية التي تنظم رحالت كل صيف الطفال من .بالحماس لخوض هذه المغامرة

واوضح احد مسؤولي هذه .جميع انحاء العالم ان تشكل للمرة االولي مجموعة مختلطة فلسطينية ـ اسرائيلية
 المسؤول لقد وضعنا ثالثة معايير واضاف.المنظمة االنسانية انه كان من الصعب جدا الحصول علي موافقة 

اولئك الذين تأثروا باعتداء من قريب او من بعيد، والذين نشأوا في عائالت محرومة : الختيار االطفال
 .حياتها ومشاكلها مشابهة لتلك التي يعيشها االطفال الفلسطينيونأن وتقول تساريم .والمتفوقون في المدرسة 

  20/8/2005القدس العربي 
  

   الفلسطيني يعاني من الغربة في الداخل  الشباب
تشير اإلحصائيات إلى أن ثلثي المجتمع الفلسطيني هما من فئة الشباب، حيـث             : ميرفت أبو جامع   -خان يونس   

يعانون من التهميش المزدوج ، وسجلت البيانات اإلحصائية أن اغلب الذين استشهدوا خالل انتفاضة األقـصى                
الء وقود االنتفاضات الفلسطينية وقادة الحركـات االجتماعيـة التـي قاومـت              ويعد هؤ  .هم من تلك الشريحة   

 ويرى المحللون أن الشباب الفلسطيني يمتلكون وعيا سياسيا عاليا واستعدادا قويا للمـشاركة العامـة                .االحتالل
ولديهم طموح وتطلعات كبيرة في مجتمع افضل ومشاركة ترتقي الى تضحياتهم وتلبـي طمـوحهم وتعكـس                 

راكهم الحقيقي وإن كان يسود بعض أوساطهم شعور عام بالخوف والقلق بسبب سيادة النزعة األبويـة فـي                  إد
وسـام  .الخليج التقت بالشباب الفلسطيني لطرح تلـك القـضية        . مجتمع مكلل بضعف اإلمكانات وضيق الرؤية     

لك في إسهاماته المستمرة في     الفقعاوي يرى أنهم يملكون وعياً كبيراً ورؤية متفحصة لما يدور حولهم، يتجلى ذ            
العمل الوطني والمجتمعي وتطلعه إلى المشاركة في صنع القـرار الـسياسي، وان كانـت تواجهـه بعـض                   

أستطيع القول إن هناك كوابح تعطل      : اإلشكاليات بحكم طبيعة الواقع واألحداث المتسارعة التي يمر بها ويقول         
بـسبب الوضـع    : عاذرة فتتفق مع الفقعاوي، وتردف قائلـة      أما ريم أبو    .ترجمة هذا الوعي الى واقع ملموس     

السياسي الحالي حيث تتسم الصورة بالضبابية نعيش حالة توهان متذبذبة بحسب طبيعة المرحلة، مؤكدة انهـم                
األقدر على إيصال رسالتهم وتحديد احتياجاتهم كقوة داعمة للمشروع الوطني الفلسطيني وان تغييبهم ال يخـدم                

  .نية الفلسطينيةالمصلحة الوط
إال أن مشاركتهم في صنع القرار السياسي ال تتعدى أعشاراً في           % 60وعلى الرغم من أن نسبة الشباب تمثل        

ان هناك انحساراً في مستوى المشاركة السياسية للشباب ونوعيتها مدلال علـى            : المائة، فيقول غسان أبو حطب    
مـنهم   % 73، وان   %79ي القضايا السياسية تقدر بنحـو       ذلك بأرقام إحصائية تشير الى أن نسبة مشاركتهم ف        

% 8.36منهم لم يحضروا أبدا ندوات ثقافية او سياسية وان          % 75ليست لهم عالقة بالمؤسسات السياسية، وان       
مؤكدا أن غياب المشاركة يعود باألسـاس       ،من يستخدمون الحاسوب   %7.61بلغت نسبة من يقرأون الصحف و     

في أن اإلدراك السياسي ليس بالضرورة أن يعكـس         تكمال االسطل   .  ال يتفق معه د    الى انعدام الوعي في حين    
خارطة المشاركة الفعلية ومستواها، فالعوامل التي تعززها في الدول المستقلة بحسب األسطل ال يكـون لهـا                 

ه بسبب  مردود عكسي في الحالة الفلسطينية ويضيف أن الشباب الفلسطيني يعيش حالة من االغتراب داخل وطن              
األوضاع االقتصادية المتردية التي يعيشها وحالة التمزق الحزبي وعدم وضوح األهداف لديهم ما دفعهم الـى                

فيما أشارت ابوعاذرة الى انه ال يوجد تمثيـل حقيقـي لمـشاركتهم             .حالة الالمباالة واالبتعاد أحيانا عما يحدث     
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ة والتي أثرت بشكل سلبي على آلية تفكيـر الـشباب           مرجعة ذلك الى األنماط السلبية لبعض القيادات في السلط        
وتطلعاته للوصول الى مراكز صنع القرار مما ولد اإلحباط واليأس، اضافة الى العديد من العقبات التي تحـد                  
من إمكانية وصولهم، وأوضحت أن االندفاع يواجه بتعنت كبار السن مما ولد صراعاً بينهم والجيل القديم الذي                 

ويؤكد المحللون أن الشباب الفلسطيني ال يزال فـي         .لحكمة والخبرة والعقالنية في إدارة األمور     يرى في نفسه ا   
مرحلة اإلدراك السياسي وليس العمل الميداني ترجمان الوعي وان كانت هناك محاوالت لبعضهم ألخذ زمـام                

ة وتنافـست مـع القيـادات       المبادرة في القرار الفعلي، وهناك نماذج خاضت انتخابات المجالس المحلية السابق          
القديمة ولكن هذه اإلرهاصات أجهضت بسبب إحباطات أسهم االحتالل والسلطة والتنظيمات السياسية وثقافـة              

ان التنظيمات الفلسطينية أسهمت في نشر      : وعن دور التنظيمات السياسية واألحزاب يقول األسطل      .المجتمع فيها 
والتعصب الحزبي األعمى الذي عزز روح العداء داخـل النـسيج           الثقافة المشوهة التي تقوم على نفي اآلخر        

االجتماعي مضيفا ان برامجها تخلو من تحديد نسبة واضحة للشباب في تولي المراتب القيادية لألحـزاب فـي                 
من المستقلين ليسوا ضمن األحزاب مفسرا      % 58وان  % 13فلسطين اال ان نسبة االنتماء الحزبي ال تزيد على          

  .عف النسب في العالم إضافة الى حرمان القيادات النسوية من الحراك السياسيبأنها من اض
 16/8/2005 الخليج اإلماراتية

  
  المحققون الصهاينة يعّرون أسيراً في معتقل كادوميم

أفاد عنان خضر محامي نادي األسير الذي زار معتقل كادوميم أن المحققين الصهاينة قـاموا بتعريـة                 :الخليل
د الشرفا من مدينة طولكرم بشكل كامل ومهين أمام الجنود والمجندات داخل المعتقل،  وأكد الشرفا                المعتقل أحم 

أمام المحامي خضر الذي التقاه يوم أمس أن الجنود والمجنـدات اسـتخدموه كوسـيلة للتـسلية واالسـتهزاء                   
 الشرفا يخضع للتحقيق    واالستفزاز، وأضاف المحامي خضر أن الحادثة وقعت قبل أسبوعين حينما كان األسير           

وأشار خضر إلى أن معتقل كادوميم يفتقر إلى الخدمات الـصحية والمعاملـة اإلنـسانية               .في المعتقل المذكور  
  .ويصعب الوصول إلى المعتقلين أو الحديث معهم

  20/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  أم األسرى تنتظر حمل بشائر التحرير ألسرى الحرية
 عاماً بشوق، أن تحمل في القريب، بشائر التحرير، الى ابنيها           54تنتظر نجاة فالوجي االغا      :تةكتب رائد أبو س   

سأحمل بشائر اندحار قـوات     : وقالت أم ضياء  .األسيرين، المعتقلين في سجن نفحة الصحراوي جنوب فلسطين       
ولفتـت الـى ارتفـاع      .االحتالل الى األسرى جميعاً، الى ضياء ومحمد، في زيارتي القادمة لهما في الـسجن             

معنويات األسرى الفلسطينيين مع توارد أخبار االنسحاب االسرائيلي، وتفكيك مستوطناته من القطـاع وشـمال    
 يوماً، تركـز معظـم حـواري مـع ابنـي حـول عمليـة                45لدى زيارتي للمعتقل قبل     : وأوضحت.الضفة

: واضـافت .ات االنسحاب عن القطاع   ضياء ومحمد سعيدان، وكانا يسأالن بتلهف، عن مجري       : وقالت.االنسحاب
وتبنت أم ضياء مـؤخراً،     .هذه أول ثمرة، يجنيها شعبنا، لسنوات طويلة من الصمود والمقاومة، والمعاناة واأللم           

ويطلق عليها المواطنون في مدينة خان يونس لقب أم األسرى فهي تقـضي             .أسيراً عربياً من المملكة األردنية    
اليوم غزة  : وأكدت وهي تنظر من نافذة منزلها باتجاه المستوطنة       .الي األسرى معظم وقتها في متابعة شؤون أه     

  .وغداً القدس ان شاء اهللا
  20/8/2005األيام الفلسطينية 
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  المستوطنات المتبقيةوالمستوطنات التي تم إخالؤها 
غديد ونافيه دكاليم وكفار داروم ونيتسر حزاني وغان أور وشيرات يام وكفـار              :المستوطنات التي تم إخالؤها   

يام ونيسانيت ودوغيت وموراغ وتل قطيفا وغاني طال وبدولح وكيرم عتسمونا وبيئات ساديه وشـلو ورفـيح                 
  .يام، باإلضافة إلى غينيم وكيديم شمال الضفة الغربية

وعدد قليل من العائالت    )  عائلة 60(ونيتساريم  )  عائلة 80(نا  وعتسمو)  عائلة 60(قطيف   :المستوطنات المتبقية 
  التي ال تزال في إيلي سيناي، باإلضافة إلى حومش وسانور شمال الضفة الغربية

  20/8/2005 48عرب 
  

  إنتهاء هدم بيوت كيرم عتسمونا 
.  خطة فك اإلرتبـاط    قالت مصادر إسرائيلية أن بيوت كيرم عتسمونا كانت أول البيوت التي تم هدمها في إطار              

وجاء أن المبنى الوحيد الذي ال يـزال         .وقد أشرف على عملية الهدم العاملون في شعبة البناء في وزارة األمن           
كما أشارت المصادر إلى أن عملية الهدم قد نفـذت بهـدوء بـدون أي                .قائماً في المستوطنة هو مبنى الكنيس     

ون في تفكيك الدفيئات الخاصة بالمستوطنين لنقلها إلـى         تشويشات من جانب المستوطنين في حين عمل متطوع       
  .داخل الخط األخضر

  19/8/2005 48عرب 
  

  تعليمات باعتقال من يحاول التسلل إلى المستوطنات 
أصدر المستشار مزوز، والمدعي العام، عيران شندر، تعليمات إلى الشرطة بإعتقال كل من يحاول التسلل إلى                

   . إلى المحاكمةغزة بعد اإلخالء، وتقديمه
  19/8/2005 48عرب 

  
   مستوطناً فروا باتجاه المواصي 18 من بين 8القبض على 

أفادت مصادر إسرائيلية أن بضع عشرات من المستوطنين الذين تم إخالؤهم من غديد، فروا من الحافلة إلـى                  
در فإن المـستوطنين    وبحسب المصا  .منطقة المواصي وتقوم قوات كبيرة من الجيش اإلسرائيلي بالبحث عنهم         

وأشارت المصادر إلى إحتمال وقوع مواجهـات بـين         . قاموا بكسر شبابيك الحافلة وفروا إلى منطقة المواصي       
وفي نبأ الحق قالت مصادر إسرائيلية أن مجموعـة المـستوطنين            .المستوطنين والسكان الفلسطينيين المحليين   

 مستوطنة تل قطيفا، وقد تمكن الجيش من العثور على           مستوطناً فروا باتجاه المواصي من     18يصل عددها إلى    
ولم ترد أنباء حول إحتمال حيازة هؤالء        .ثمانية من أفراد المجموعة، وتوقفت إعمال البحث ريثما ينتهي السبت         

  .المستوطنين لألسلحة مما يعرض الفلسطينيين للخطر في منطقة المواصي
  20/8/2005 48عرب 

  
 دعو إلى تفكيك المستعمرات في الضفة كتلة السالم اإلسرائيلية ت

وأكدت الكتلة في  .دعت كتلة السالم اإلسرائيلية، الى تفكيك المستعمرات في الضفة الغربية أيضاً: تل أبيب
بيانها األسبوعي، أنه يجب تعلم العبرة من تفكيك المستعمرات في غزة، ومواصلة تفكيكها في الضفة أيضاً، من 

الت إن السيناريوهات التخويفية اإلسرائيلية الرسمية، في حال تفكيك المستعمرات، لم وق .أجل العيش بطمأنينة
تتجسد على أرض الواقع، ولم تتدفق الجماهير على المستعمرات لمنع إخالئها، كما جرى االدعاء، وهكذا بقي 

بالعكس من أن السهولة التي تم فيها تفكيك المستعمرات في غزة، جاء : وأضافت .مدعو التخوف وحدهم
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وأعربت الكتلة  .توقعات شارون، وقدم العبرة للغد، حين تقرر حكومة شارون تفكيك المستعمرات في الضفة
 .عن أملها أن يتم تفكيك المستعمرات حالياً في غوش قطيف وأن يتواصل غداً في بيت ايل في الضفة
  19/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

 
   شارون يزور مستعمرات غزة

لكن علينا قبل   .  التوجه الى غزة   شارونيعتزم  : قال أحد مساعدي شارون المقربين طالباً عدم الكشف عن اسمه         
  )ب.ف.أ. (ذلك تسوية مسائل تتعلق باألمن وببرنامج عمله

  20/8/2005الوطن الكويتية
  

  ..! أموال الدنيا ال تعوض من اضطر إلى ترك بيته: تقرير إسرائيلي
ي إسرائيلي إلى أن المستوطنين الذين سيتم إخالؤهم من غزة وشـمال الـضفة الغربيـة،                أشار تقرير إقتصاد  

وتتفاوت التعويضات التي سيتم دفعها بين عائلة وأخرى        . سيتلقون تعويضات بموجب قانون التعويض واإلخالء     
 مليـون   1.4 إلـى    أشار التقرير إلى ان المعدل العام للعائلة يصل       و. وذلك وفق معايير تم تحديدها في القانون      

كل أموال الدنيا ال يمكن أن تعوض من اضطر إلى   : ومن المفارقة، وهو األهم، أن التقرير يبتدئ بالقول        .شيكل
  !ترك بيته

  19/8/2005 48عرب 
  

  على اسرائيل ان ترفع يدها عن االراضي الفلسطينية  : هآرتس
االنسحاب سابقة لخطوات أخرى في الـضفة       أن  : قال المحلل السياسي لهآرتس سيسون    :  غزة ،عبدالقادر فارس 

واكـدت الـشكوك     .ان هناك إجماعا في إسرائيل بأنها ليست جزءاً مـن أرض إسـرائيل            : واضاف .الغربية
بخصوص قدرة إسرائيل على القيام بخطوات سياسية أكثر تعقيداً وقد تضع الضغوط الفلسطينية والدولية علـى                

 ومن المحتمل ان تدرس القيـام       ، الدولة في موقف غير بسيط     ،مخططإسرائيل من أجل عدم التوقف عند هذا ال       
من المحتمل أن يشكل الفصل سابقة لمـسيرة        : وواصل قائال . بخطوة أخرى من طرف واحد في الضفة الغربية       

 وتوجد أهميـة    ،من طرف واحد ولهذا فإن لتنفيذ مخطط الفصل تأثيرا كبيرا على الخطوات السياسية المستقبلية             
 اذ عليها العمل على اعتبار المخطط نموذجاً أو نموذجاً رئيسياً لخطوط            ،رويج إسرائيل لمخطط الفصل   كبيرة لت 

وتتطلع إسـرائيل كمـا     . من طرف واحد تتضمن إعادة نشر قوات والتخلي عن المسؤولية عن سكان أراضي            
حفاظ على مستوى تخلي     لكن يجب عليها ال    ،يقول المحلل الى التخلي عن مسؤوليتها عن غزة العتبارات أمنية         

يجب على إسرائيل التأكيد في     : وقال .عن المسؤولية ال يعتبر أعلى نسبياً من خطوات مماثلة في الضفة الغربية           
ناجمة عن اعتبارات أمنية مؤقتـة وال عالقـة لهـا            مواقفها بأن حدود السيادة على المناطق التي تنسحب منها        

رائيل وبصورة موازية القيام بعدة إجراءات تمهيدا النسحاب آخـر          تستطيع إس : واضاف .باالحتفاظ بالمسؤولية 
  : من الضفة

  , يجب توسيع نطاق صالحيات السيادة الفلسطينية : أوالً
يجب على إسرائيل اإلصرار وكخطوة مكملة لتحسين مستوى السلطة الفلـسطينية ولـيس مـع منظمـة                  :ثانياً

يل دراسة إلغاء الغالف الجمركي مـن أجـل تخليهـا عـن              إضافة لذلك يجب على إسرائ     ،التحرير الفلسطينية 
 القضائية بين األراضي التي ستنـسحب       ،المسؤولية االقتصادية عن الفلسطينيين والمساواة في المكانة السياسية       

  .منها في الضفة وغزة
  20/8/2005عكاظ 
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   مليون دوالر لشراء الدفيئات الزراعية  14
 مليون دوالر لشراء الدفيئات الزراعية  التي بناها مستوطنون          14ن بمبلغ   أسهمت مجموعة من اليهود األمريكيي    
  )أ.ب.د. (في غزة وذلك لمصلحة الفلسطينيين

  20/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

 مزارعون إسرائيليون يتلقون دفعة أولى من التعويضات
ن غوش قطيـف تـسلموا      ذكرت هآرتس أن المزارعين المستوطنين الذين جرى إجالؤهم م        : أ.ب. د ،تل أبيب 

ونقلت مؤسسة التعاون االقتـصادي     .  مليون دوالر  12.5دفعة أولى من التعويضات عن هذه الصوبات قدرها         
وستصل المبالغ إلى المزارعين أنفسهم في االيام المقبلة بعد فحص          . االموال الخميس إلى لجنة تمثل المزارعين     

ومن المتوقع وصول دفعة ثانية تـصل إلـى عـدة           . ة جيدة الصوبات الزراعية للتأكد من أنهم تركوها في حال       
  . ماليين من الدوالرات في غضون أيام قالئل

  20/8/2005شرق األوسط ال
 

  ال اتفاق بشأن نقل ركام المستعمرات إلى سيناء  
ذكرت االذاعة االسرائيلية انه لم يتم التوصل حتى اآلن الى اتفاق مع مصر بخـصوص نقـل ركـام منـازل                     

وقالت ان الجانب الفلسطيني يشترط ازالة الركام         .رات التي سيتم هدمها في غزة الى شبه جزيرة سيناء         المستعم
واضافت ان اسرائيل قررت في حالة عدم التوصل الى تـسوية            .قبل التوصل الى اتفاق على تشغيل معبر رفح       

  )قنا. (بهذا الخصوص ابقاء الركام كما هو في موقع المستعمرات
  20/8/2005اراتية الخليج اإلم

  
  العربي كذاب ولص ومتزلف   : كتب المتزمتين اليهود

أعد مركز أبحاث تأثيرات السالم اإلسرائيلي تقريراً حول الصورة التي يعرض فيها العرب واالسالم والـسالم                
  وتـم فـي    . وهذا التقرير هو الثاني من نوعه الذي يبحث هـذا الموضـوع            .في الكتب التدريسية اإلسرائيلية   

 ويـستدل مـن   .التقريرين المذكورين، فحص كتب في مواضيع التاريخ والجغرافيا والمدنيات واألدب والـدين      
التقرير األخير أنه لم يحدث أي تغيير في االتجاهات اإليجابية الموجودة في الكتـب التدريـسية فـي الجهـاز        

الك شرح مفصل عن األماكن      ويصور االسالم في هذه الكتب بشكل موضوعي ومنصف وهن         .التعليمي الرسمي 
 .المقدسة للعرب وعن المواقف العربية في النزاع العربي اإلسرائيلي إلى جانب التشديد علـى قيـام الـسالم                 

وتتطرق هذه الكتب إلى قضية الالجئين وتعرضها بشكل مفصل، وفي أحد الكتب تصور هذه القضية بأنها ثمن                 
 وفي كتاب آخر يوجد تطرق إلى موضوع القرى         48حرب عام   إنساني باهظ دفعه مئات آالف الفلسطينيين في        

 كما يعرض كتاب ثالث، قـضية الميـاه فـي           .المهجرة خالل الحرب بأمر عسكري مثل قريتي أقرث وبرعم        
الشرق األوسط ويوضح مصالح الدول العربية فيه، وإحدى المهام الملقاة على الطالب هي البحث عن حلـول                 

ع ذلك فإن الوضع في الكتب التدريسية لدى اليهود المتزمتين يختلف كلياً، فهـي               وم .لهذه القضية بطرق سلمية   
 وفي أحد هذه الكتب يصور العربي على أنه كذاب وسارق           .تصور العرب بشكل سلبي وبناء على أفكار مسبقة       

 .ومتزلف
  20/8/2005االتحاد االماراتية 
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 إسرائيل تطالب بيوم عالمي إلحياء ذكرى المحارق 
ويقتـرح مـشروع    . اسرائيل االمم المتحدة على اعتماد يوم عالمي سنوي إلحياء ذكرى محارق اليهـود            حثت  

وأعلن نائب السفير .  كانون الثاني يوماً إلحياء ذكرى ضحايا محارق اليهود        27القرار االسرائيلي أن يكون يوم      
 دولة، بينها الواليـات     30 أن أكثر من     البريطاني في رسالة بعث بها الى االمين العام لالمم المتحدة كوفي أنان           

من ناحيته، قال نائب السفير االسـرائيلي فـي   . المتحدة وإسرائيل وكندا وروسيا واستراليا، تؤيد خطة اسرائيل       
وتطالب اسرائيل المنظمة العالمية بأن تكرس مزيداً من الموارد لهذا الموضوع،           . االمم المتحدة انه قرار عالمي    

تثقيف في أنحاء العالم تشجع على المحافظة على معسكرات النازية وترفض نفـي حـدوث               بما في ذلك برامج     
 رويترز. هذه المحارق

  20/8/2005 الدستور
  

 معدالت الهجرة اليهودية إلسرائيل تصل إلى أدنى مستوى
نـذ  افادت إحصاءات اسرائيلية رسمية، بأن العام الجاري شهد اقل معدالت لهجرة اليهـود السـرائيل م               : غزة

وحسب معطيات مكتب االحصاء المركزي فقد وصل الى اسرائيل منذ منتـصف العـام الجـاري                . الثمانينات
عن عدد اليهود الذين هاجروا السرائيل في نفس        % 5 مهاجرا يهوديا فقط، وهو ما يعني انخفاض بنسبة          8120

رين اليهـود للدولـة العبريـة       وافادت المصادر نفسها بان التناقص في عدد المهـاج        . الفترة من العام الماضي   
  . يتواصل من دون وجود مؤشرات الى امكان تحسن الوضع في المستقبل

  20/8/2005شرق األوسط ال
 

   ألف إسرائيلي يعانون من أمراض نفسية  744
 ألف إسرائيلي راجعوا المصحات النفسية العـام        744كشفت وزارة الصحة اإلسرائيلية ان نحو       : القدس المحتلة 

 ألفاً منهم مسجلون رسمياً مرضى نفسيين، ويحصلون على مخصصات اعاقة من الـضمان              46 وان   الماضي،
  .  سنة30  25 في المائة من هؤالء المرضى يقعون في الفئة العمرية 65وأشار إلى ان  .االجتماعي

  20/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  خمسون مصنعاً اسرائيليا يتهددها اإلغالق 
فـي   ول مرة شمل الطوق المفروض على الضفة الغربية، المنطقة الصناعية االسـرائيلية           أل:  وكاالت ،القدس

عطروت، وكأن هذا ما كان ينقصها، النتيجة حسب اتحاد الصناعيين في إسرائيل هي أن خمسين مصنعاً فـي                  
نسق شـؤون   رئيس اتحاد الصناعيين في إسرائيل، وجه رسالةً إلى م         .المنطقة الصناعية يتهددها خطر االنهيار    

الحكومة في المناطق، وطلب منه تجديد تصاريح العمال حتى يتمكنوا من دخـول المنطقـة الـصناعية فـي                   
إنه مـن   : قال و زار طوطناور و .عطروت، وذكّره بأنها المرة األولى التي يمنع فيها العمال من دخول المنطقة           

حرية تامة كونهم من سكانها فـي حـين         السخف أن نرى العمال الممنوعين من دخول المنطقة يتجولون فيها ب          
ان جهات غير يهوديـة تـسعى للـسيطرة علـى           : وأضاف .تصر سلطات الجيش على عدم منحهم التصاريح      

المنطقة الصناعية شمال القدس، وليس أدل على ذلك من فشل او امتناع ادارة المنطقة عن القيام بواجبها بحيث                  
 ومشاكلهم وال يجدون من يعطيهم الجواب حول فقدان اسرائيل          ال يجد مديرو المصانع من يصغي الى شكاواهم       

   .للمنطقة الصناعية لصالح غير اليهود
  20/8/2005األيام الفلسطينية 
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  تجربة فاشلة إلنتاج تجانس سياسي وجهاز أحادي الثقافة   
ود في اسـرائيل،    الكاتب والباحث كيمرلينغ يروي في مقال له مؤخرا في هآرتس حكاية مجتمع المهاجرين اليه             

يبدأ الكاتب وينتهي وهو يصف التجربة الفاشلة إلنتـاج         . بداية االستيطان والتناقضات التي يعيشها هذا المجتمع      
نعلم علم اليقين بعدم    : يقول. تجانس سياسي وجهاز أحادي الثقافة في إسرائيل وتشكل دولة تتميز بتعدد الثقافات           

لة وللحفاظ على المبنى القائم من فترة الييشوف حتى تأسيس الدولة تم بناء             التجانس القائم في بنيوية مجتمع الدو     
أجهزة للتجانس واألسرلة هدفها بناء جهاز أحادي الثقافة كحاجة ماسة، ولم نكن نقصد فقط بناء األمة انما خلق                  

قط كجهـاز  مجتمع موحد ومتكتل ومواجه للصراع مع العرب اضافة الى تحويل الذراع العسكري للدولة ليس ف      
ويتوقف عند إشكاليات وتناقـضات     . مدافع عن الوجود إنما كثقافة سائدة وهاجس امني في صلب الحياة المدنية           

الدولة اليهودية، وأهمها عدم فصل الدين عن الدولة وسيطرة تعريفات مقاييس االنتماء للمجموعة وفق الشريعة               
ين الى جزء من البيروقراطية السياسية لخلـق رمـز          اليهودية التي استطاعت أن تحول الحاخامات ورجال الد       

ويروي روايته عن العرب الفلسطينيين في اسرائيل الذين تحولوا من االكثرية الى االقليـة،              . مؤسساتي للدولة 
مجتمع مشرد ومهزوم، ال طبقة وسطى وال مثقفين وبدون قيادة سياسـية والـذين               أيتام على مائدة اللئام، بقايا    

ة اليهودية، التي قامت على خراب شعبهم وبلدهم، كأبناء اقليات طائفيـة، مـسلمون، مـسيحيون                عرفتهم الدول 
 ويخوض في هوية العرب، من نشاط الحزب الـشيوعي          . واعتبروا على هامش المجموعة االسرائيلية     .ودروز

 القـومي فـي     االسرائيلي الى حركة االرض التي قمعتها اسرائيل واخرجتها خارج القانون الى بداية الـوعي             
 يقول عن دور حزب ماكي أو على االصح راكاح انه عمل من اجل قضية المساواة أو ما يـسميه                    .السبعينيات

ويـذكر يـوم    . لقضية العربية المحلية لكنه عزل نفسه كليا عن التطورات الثقافية الجارية في العالم العربـي              
 اوضاعهم االقتصادية ومدى ارتباطهم بالدولة      االرض كمنعطف أساسي في حياة العرب في اسرائيل لينتقل الى         

اليهودية، ومن ثم يقدم لنا عرضا عن الثورة الدينية في اوساط العرب ويـذكر الحركـة االسـالمية الـشمالية      
يتابع أن المثقفين العرب نجحوا في السنوات العشر االخيـرة فـي قـراءة              . والجنوبية بين التشدد والبراغماتية   

 السائدة، من جهة اخرى عمموا ثقافتهم وهويتهم وطرحوا شـعار دولـة المـواطنين اال أن                 الثقافة االسرائيلية 
الجماهير العربية اكتشفت للتو إنه صعب المنال، حتى الحكم الذاتي الثقافي بات دعوة عربية يحسب لها حساب                 

عربية الفلـسطينية   وال يشكك في كون االقلية ال     . خوفا من إنسحاب جغرافي سياسي للعرب في الجليل والمثلث        
تشكل أكبر تحد جدي تواجهه إسرائيل بخصوص مسألة طابعها اليهـودي لـيس فقـط الن أسـس االخـالق                    
والديمقراطية الليبرالية تحتم عليها حل هذه المعضلة بل ألنه ال يمكن اعتبار أقلية يزيد تعدادها علـى مليـون                   

ائية القومية من الناحية الديمغرافيـة وفـي الواقـع          نسمة أقلية، حيث تتحول اسرائيل سنة بعد سنة إلى دولة ثن          
  .أيضا

  20/8/2005االتحاد االماراتية 
  

  آالف عامل 10 سننفذ مشروعاً يوفر فرص عمل لـ :أبولبدة
 إن وزارة العمل على وشك تنفيذ مشروع يوفر فرص عمل ،حسن أبو لبدة.  قال د: إطالل فطافطة، رام اهللا

 ألف 400تمت مضاعفة عدد المستفيدين من الشؤون االجتماعية ليصل إلى  آالف عامل، فيما 10لحوالي 
وفيما يتعلق ببرنامج البطالة، بين الوزير أنه تم عمل مراجعة شاملة لهذا البرنامج وأخذت إجراءات .مواطن

 18ين من عملية لتعزيز شفافيته، ولتمكين العاطلين من الوصول إليه واالستفادة منه، وبذلك ارتفع عدد المستفيد
إن البرنامج استحدث لمواجهة البطالة : أبو لبدة. وعن مدى استمرارية برنامج البطالة، قال د. ألفا50ًألفاً إلى 

المنتشرة بشكل كبير في مختلف أرجاء الوطن، حيث أن السلطة غير قادرة على القيام بالنشاط االقتصادي الذي 
 مرتبط باستمرار الظروف الحالية، وباستمرار توفير الموارد وبين أن استمرار هذه البرنامج.يوفر فرص للعمل



 

 20

المالية له، و نأمل أن نتمكن خالل الشهر المقبلة من إيجاد نوع من البرنامج االجتماعي، يتيح توفير وسائل 
 .أخرى للحصول على العمل

حلة ما أن تنخفض نسبة وبين أن السلطة الوطنية تدرك تماماً أن هذا البرنامج ليس أبدياً، والمفروض في مر
أن هناك محاوالت مع الدول الخليجية الستيعاب : وتابع.البطالة، وأن يكون هناك إعادة تنشيط لالقتصاد الوطني

عمال فلسطينيين ولكن هذه المحاوالت لم ترق إلى المستوى المطلوب، بحيث يتم التفاوض مع هذه الدول حول 
في الوقت المناسب ببحث هذا الموضوع وبشكل جدي إليجاد فرص هذا األمر، منوهاً إلى أن السلطة ستقوم 

 مليون دوالر في الموازنة العامة 240وأشار إلى أن الحكومة قررت تخصيص مبلغ .عمل في الدول الخليجية
لهذا العام، ويتم صرفها عبر صندوق أنشئ ألغراض الرعاية االجتماعية، ويناء شبكة أمان اجتماعي تغطي 

ة والفقراء والفئات االجتماعية والمتضررين واألطفال والنساء واألسر التي تعيش في ظروف مخصصات البطال
هذا ملف سياسي، : وعن فصل أسر الشهداء والجرحى عن وزارة الشؤون االجتماعية، قال الوزير.صعبة

حق الشهداء والجرحى ليسوا حاالت اجتماعية وإنما أسر مقدسة، وهي تستحق أن تحصل على مساعدات ك
وليس كمنحة، هؤالء يجب أن يكونوا في ظل رعاية كاملة وعناية، ومؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى هي 
مؤسسة ليست خيرية، وإنما مؤسسة ترعى هذا الجيش الكبير من مناضلين يستحقون أن ترعاهم مؤسسة قائمة 

لشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية بذاتها، قادرة على أن تقدم لهم مخصصات مختلفة، كجزء يسير من التزام ا
وبخصوص العالقة مع مكاتب العمل اإلسرائيلية لتحصيل حقوق .بهؤالء الذين قدموا ما يملكون لهذا الوطن

العمال الفلسطينيين، نفى الوزير أي تنسيق رسمي معها، وأوضح أن متابعة الملف تتم عن طريق النقابات 
لقانونية لهؤالء مع تأكيدها المستمر للنقابات بتقديم خدماتها للعمال المختلفة، ووزارة العمل تقدم الخدمات ا

ووصف دور الجمعيات الخيرية والنقابات والتعاونيات والمنظمات األهليةبالشريك المهم .أصحاب الحقوق
د لصيانة الحياة المدنية الفلسطينية، ولصيانة األمان االقتصادي واالجتماعي والسياسي، وتحقيق حقوق األفرا

وذكر أن هذه التجمعات ال تحظى بالرعاية الكاملة والكافية من قبل السلطة، وأن هناك عدداً منها ال .والجماعات
تقوم بدورها بالشفافية المطلوبة، وقد انحرفت عن أهدافها التي حصلت على الترخيص بموجبها، مشيراً إلى أن 

ق الشراكة، وليس فقط من باب مساءلة الجمعيات هناك إجراءات عديدة تُعد من أجل تصحيح هذا الوضع لتحقي
 .عما تقوم به، إنما أيضاً بغرض مساعدة هذه الجمعيات لتمكينها من القيام بعملها

 19/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

  قطاع غزة يتحول الى مدينة كبيرة على نمط القاهرة
وي تحويل قطاع غزة الى مدينة واحدة بـدالً مـن           وزير محمد اشتيه ان السلطة تن     ال كشف   : فتحي صباح  ،غزة

وقال ان الوزارة تركـز     .خمس محافظات، هي محافظة شمال غزة جباليا وغزة والوسطى وخان يونس ورفح           
في هذه المرحلة على محاور عدة منها اعادة ربط المناطق التي سيتم الجالء عنها، لجهة بنيتها التحتيـة، مـع                    

القطاع، والعمل على اعـادة تأهيـل البنيـة التحتيـة فـي منطقـة بيـت حـانون           البنى التحتية لبقية مناطق     
وأشار الى ان السلطة ستستخدم نصف المنح المالية المقدمة من الدول الثماني الصناعية الكبرى فـي                .الصناعية

سهم في  العالم البالغة نحو ثالثة باليين دوالر في تمويل مشاريع استراتيجية وبرامج تشغيل لخلق فرص عمل ت               
مكافحة الفقر، فيما سيخصص النصف اآلخر لدعم موازنة السلطة وسد العجز المالي الذي تعاني منه، وذلـك                 
في حال التزم المانحون ذلكوتطرق أيضاً الى ان الوزارة اعدت بصفتها عضواً في اللجنة الوزارية المـشرفة                 

ت الى وجود دراسات جاهزة إلقامة مشروع       على االنسحاب، خططاً وتصاميم إلعادة تأهيل عدد من المعابرولف        
واستذكر مرسوماً رئاسياً اصدره عباس اخيراً يقـضي بالغـاء جميـع            .كورنيش غزة على شاطئ بحر القطاع     

  القرارات السابقة الصادرة في شأن تخصيص عقارات او أراٍض حكومية في القطاع لمواطنين مقيمين في 
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  . الضفة الغربية، او في الخارج
  20/8/2005الحياة 

  
  تعاون سياحي مشترك بين فلسطين واألردن

اتفق وزير السياحة زياد البندك، ووزيرة السياحة األردنية علياء بوران علـى الـصيغة النهائيـة                : بيت لحم   
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها البندك ومستشار الوزارة ابراهيم جاد            .لبرنامج التعاون المشترك بين البلدين    

لى األردن مؤخراً لمناقشة الصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي المشترك بين الجانبين الـذي سـيتم توقيعـه                 اهللا ا 
ويتضمن البرنامج االتفاق على صيغة التسهيالت التي ستقدم للمجموعات السياحية المسافرة الـى األردن              .قريباً

يث تحصل هذه المجموعات على تـسهيالت       أو غيره، والتي تنظم من خالل الشركات السياحية الفلسطينية، بح         
  .خاصة على الحدود األردنية الفلسطينية

  20/8/2005األيام الفلسطينية 
  

   ألف طن من النفايات اإلسرائيلية في القطاع والضفة   خمسون
تلوث البيئة، دفن النفايات، المياه الملوثة، سرقة الرمال كلها ظواهر خطرة تهدد في شـكل حقيقـي مـستقبل                   

وهي تشغل اليوم بال المسؤولين الذين يتدارسـون        · لسطينيين واألرض الفلسطينية، خصوصاً في قطاع غزة      الف
ولعل االكثـر   · مختلف السبل الستدراك وقوع كارثة بيئية ال يمكن ألحد توقع حدود انتشارها ومدى أخطارها             

وات الخمس األخيرة في قطـاع غـزة        خطورة منها الكميات الهائلة من النفايات التي دفنتها اسرائيل خالل السن          
وال تقل خطورة عن هـذه      ·  ألف طن من النفايات    50قرب الكتلة االستيطانية غوش قطيف ويصل حجمها الى         

وقبل أيـام تجاوبـت     · مليون طن من الرمال التي تعتبر ثروة طبيعية مهمة للفلسطينيين          15النفايات آثار سرقة    
ل خبرائها لمعاينة المنطقة بعد االنسحاب وإعداد تقرير عن وضـعية           االمم المتحدة مع طلب الفلسطينيين إرسا     

النفايات المدفونة والسبل األفضل إلخالئها بأقل ما يمكن من أضرار على رغـم ان المختـصين الفلـسطينيين                  
يؤكدون ان أضرارها بدأت تنتشر بين السكان نظراً الى ارتفاع نسبة األمراض بين االطفال، خصوصاً سرطان                

لقد نجح االسرائيليون حتى اآلن في تنفيذ مخططاتهم بينما فشل الفلسطينيون في تحقيق أبسط المطالـب،                .·الدم
سواء بالحصول على عينات من هذه النفايات لفحصها او منع الشاحنات االسرائيلية من االستمرار فـي نقـل                  

·  المطاحن في منطقة المستوطنات    ويجرى الحديث عن المنطقة الواقعة غرب حاجز      ·النفايات ودفنها في المنطقة   
فقبل اندالع االنتفاضة وجدت اسرائيل انها المنطقة االفضل لدفن النفايات وغيرها من المواد غيـر الـصالحة                 

 5ثم باشرت آلياتها بحفر نحـو       ·وحتى تخفي حقيقة ما تفعله أعلنت أنها منطقة غير صالحة للسكن          · لالستعمال
ومنذ ذلك الوقـت    ·  كانت مملوءة بالرمال والطين وتم وضع النفايات مكانها        آالف متر مربع بعمق ثالثين متراً     

فالشاحنة التي كانت تصل مليئة بالنفايات لدفنها في هذه الحفرة كانـت            · كثرت تحركات الشاحنات في المنطقة    
 أبو صفية ان الخطـر مـن دفـن هـذه          الوزيرويرى·. ثروة االرض الفلسطينية   ..تعود مملوءة بالرمال والطين   

· النفايات كبير حتى وان كانت من النوع الصالح لالستعمال، اذ انها موجودة فوق افضل خزان جـوفي للميـاه             
وبحسب تقديرات االختصاصيين الفلسطينيين، فإن النفايات التي دفنت في المنطقة القريبة من غوش قطيف هي               

 االول المستند االسرائيلي الذي يحـتفظ     :ويستند ابو صفية في حديثه هذا على أمرين       · نفايات صناعية وكيماوية  
حصلت على مستند يشير في شكل واضح الـى ان          : به، والثاني فحوصات أجريت حول عينة من المياه ويقول        

مستوطنات قطاع غزة توقفت عن استعمال مياه غوش قطيف ليقتصر استعمالها على الزراعة والصناعة وتبين               
ان و· تي تنتج عن دفن النفايات في غوش قطيف بعد تحللها في المياه           ان ذلك يعود الى التخوف من االضرار ال       

  .نتائج فحص العينات أشارت في شكل واضح الى وجود نسبة عالية من التلوث والملوحة
  20/8/2005االتحاد االماراتية 
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  تصويب

معـرض  وقع خطأ بالتواريخ من المصدر في الخبر الذي ارسل الينا امس حول أمسية محمود درويـش فـي                   
والصحيح أن محمود درويش سيحضر في مناسبتين األولى أمسية شعرية في مكتبة األسد             .دمشق الدولي للكتاب  

 والثانية حفل توقيع كتابه الجديد كزهر اللوز أو أبعد، الصادر أخيراً عن شـركة               26/8/2005يوم الجمعة في    
  .27/8/2005رياض الريس للكتب والنشر وذلك يوم السبت في 

  20/8/2005بل اللبنانية المستق
  

 الشرطة المصرية تخلي مواقعها علي حدود غزة 
قال مسؤول امني مصري بسيناء ان عناصر من الشرطة المصرية المتمركزة علي الحدود بين مصر وغزة 

أن  وقال . جنديا مصريا من قوات حرس الحدود750بدأت االستعدادات النهائية الخالء مواقعها ليحل محلها 
واضاف نتوقع نشر هذه القوات في وقت قريب اال انه لم يفصح .  الجنود المصريين سيتم علي مراحلانتشار

 . عن موعد نشرها
  20/8/2005القدس العربي 

  
    غزة   االنسحاب من   فضل المقاومة في:  خامنئي

 اخفاق انه .  النظام الصهيونيينبع من خيار    هذا االنسحاب ال   وقال انغزة    باالنسحاب من قطاع   اشاد خامنئي 
  لن   وأضاف أن أزمة فلسطين. بفضل المقاومة الفلسطينية   يتم   معتبرا انه   ،  يقومون به الن ال خيار لهم   وهم

يصوت فيها    وهو إجراء انتخابات   للمشكلة   يوجد سوى حل واحد   ال   واعتبر أن   يحلها مثل هذه االنسحابات 
باالنتخاب وتتولى السلطة سوف تحل    حكومة تأتي   أي   موضحا أن   ،  لحقيقيون الختيار حكومتهمالفلسطينيون ا

   . القضية الفلسطينية
20/8/2005األيام البحرينية   

  
   في الكويتزائري إسرائيل سحب جوازات

طن او مقيم في وزارة الخارجية انه ال يحق للوزارة سحب او مصادرة جواز اي موا اكد مصدر ديبلوماسي
بالمقابل اوضح مصدر .اعتقد ان ذلك يدخل في اختصاصات وزارة الداخلية: مضيفا, الي سبب من األسباب

امني في وزارة الداخلية ان سحب جوازات سفر المواطنين الذين زاروا اسرائيل هو موضوع خارجي والمعنية 
نه اذا احيل الموضوع إلينا من الخارجية لكن المصدر استدرك بالقول ا, به وزارة الخارجية وليس الداخلية

  .في حال ثبوت دخولهم الى اسرائيل بالفعل, فستكون لنا اجراءات حيال اولئك المواطنين
20/8/2005السياسة الكويتية   

  
 مزيد من الترحيب بتحرير قطاع غزة 

تب السياسي للجماعة استمرت ردود الفعل المرحبة بتحرير قطاع غزة من االحتالل االسرائيلي، واعتبر المك
االسالمية أن التحرير يأتي في أعقاب جهاد طويل ومسيرة مباركة من الشهداء األبطال، ليؤكدوا مرة جديدة أن 

واعتبر الوزير السابق طالل المرعبي ان . هذا العدو ال يمكن أن ينزاح عن أرضنا اال بفعل الجهاد والمقاومة
ة الفلسطينية ويعزز مساعي السالم رغم كونه ال يشكل خطوة االنسحاب االسرائيلي من غزة يعزز السلط

الى ذلك، . متقدمة نحو السالم الحقيقي الذي يجب ان يعطي الدولة الفلسطينية السلطة الكاملة على كل اراضيها



 

 23

زار وفد من حزب اهللا برئاسة المسؤول السياسي في البقاع موفق الجمال، مخيم الجليل لالجئين الفلسطينيين، 
  .نئا بتحرير غزةمه

20/8/2005السفير   
 

   ضبط الحدود مع غزةبمبارك يتعهد 
فالمرء ال . ليس في مصلحتنا ان تتم عمليات تهريب.....   ضبط الحدودتعهد مبارك بأال تتهاون مصر في
نا على المهربين ولكن وجود قوات نحن نقوم دائما بعمليات التفتيش والقبض. يعرف اين ينتهي االمر باالسلحة

  ا ف ب. لن يضمن إغالقا تاما للحدود
20/8/2005السفير   

 
  مصر تطلب من الرباعية التجهيز إلعادة إعمار غزة  

علمت الخليج أن مصر طلبت من أطراف اللجنة الرباعية الدولية عقد اجتماع للجنة، لبحث سبل دعم السلطة 
قطاع غزة وأربع مستعمرات شمال الضفة الوطنية الفلسطينية في مرحلة ما بعد االنسحاب االسرائيلي من 

  .الغربية، خصوصا في مجاالت إعادة اإلعمار والبنية التحتية والتعليم والصحة
20/8/2005الخليج اإلماراتية   

 
  الشرطة تفجر شاحنة مشتبه بها امام كنيس يهودي : واشنطن

يس يهودي في ضاحية سيلفر فجرت الشرطة االميركية صباح امس شاحنة مشتبها بها كانت متوقفة امام كن
وصرحت الشرطة ان مدير المعبد اليهودي ابلغ  .سبرينغ في واشنطن بعد ان اجلت سكان المنازل المجاورة
  ا ف ب. عن الشاحنة التي تبين بعد ذلك انها كانت تحمل مواد طالء

20/8/2005 الدستور  
  

     االنسحاب من غزة خطوة تاريخية : فيشر
اللماني يوشكا فيشرأمس بمجريات االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة، مرحبا بما سماه اشاد وزير الخارجية ا

 انه رغم الحوادث، توصل الجانبان حتى االن الى تنفيذ قسم كبير من عمليات االخالء في قالو.خطوة تاريخية
 خطواتهما على طريق وخلص الى ان الحكومة االلمانية تدعو الفلسطينيين واالسرائيليين الى متابعة .جو هادئ

  .المنطق وبعد النظر
20/8/2005 الدستور  

 
  مبارك يدعو الى تنفيذ المزيد من االنسحابات

دعا الرئيس المصري حسني مبارك إسرائيل الى تنفيذ المزيد من االنسحابات من الضفة الغربية، وقال في 
واصفاً اياه .  على صنع السالماإلسرائيلي الوحيد القادر  إن شارون هوحديث لصحيفة يديعوت أحرونوت

وحذر من عواقب . بالشجاع ذي عقيدة استراتيجية واضحة عرف كيف يالئم نفسه مع الظروف التي تغيرت
  . هذه الضمانة الوحيدة لمنع اإلرهاب والعنف. عليكم تقديم العون لغزة: اغالق القطاع وعزله عن العالم

20/8/2005الحياة   
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 مبارك وشارون قمة ثنائية محتملة بين 
قالت مصادر مصرية انه ليس من المستبعد عقد قمة مصرية إسرائيلية بين الرئيس حسني مبارك وارييل 

وكشفت المصادرعن أن الرئيس مبارك يسعى إلى الحصول . شارون عقب إتمام االنسحاب من غزة المحتل
استئناف المفاوضات الفلسطينية على مزيد من الضمانات من شارون بالبدء في تنفيذ خطة خريطة الطريق و

اإلسرائيلية وإبداء المزيد من المرونة حيال مجمل ملفات التفاوض العربية اإلسرائيلية األخرى خاصة على 
وكشف الرئيس المصري أمس عن احتمال قيامه بتلبية دعوة اسرائيلية خالل شهر . المسارين السوري واللبناني

  .اركة في حفل تأبين إسحق رابين نوفمبر المقبل لزيارة إسرائيل للمش
20/8/2005شرق األوسط ال  

 
 البابا يزور أقدم كنيس يهودي في المانيا

أصبح البابا بنديكتوس السادس عشر أول حبر أعظم للفاتيكان يطأ كنيسا يهوديا في ألمانيا لدى زيارته أمس 
لسامية مجددا، وأكد أن المسيحية وحذر البابا في زيارته من تصاعد معاداة ا. الكنيس اليهودي في كولون

ودعا البابا إلى تعزيز الحوار بين . ترفض العداء للسامية تماما، مذكرا أن اليهود إخوة المسيحيين القدماء
 ألف يهودي كولوني من 11وكان البابا قد بدأ زيارته للكنيس اليهودي بصالة على أرواح . األديان المختلفة 

  . ضحايا العهد النازي
20/8/2005 األوسط شرقال  

 
  1991كان على الجيش دخول المخيمات في الـ: الخازن

، 1991رأى  النائب فريد الخازن انه كان يجب على الجيش اللبناني دخول المخيمات الفلسطينية منذ العام 
 آنذاك ولكن ما حصل انه توقف عند المداخل المؤدية اليها وذلك لعدم وجود قرار سياسي، علما بان الفلسطينيين

ورأى ان الحديث عن رابط بين سالح المخيمات وعودة .كانوا على استعداد للتعاون في هذا الموضوع
  .الفلسطينيين او رفض التوطين بعيد عن الواقع

20/8/2005المستقبل اللبنانية   
 

  سنشارك في تشكيل أجهزة األمن الفلسطينية: بوتين
نه خطوة مهمة جداً في مجال التسوية، وقال ان موسكو ووصف بوتين إجالء المستوطنات من قطاع غزة بأ

لكنه اشار الى ان الخطوة االسرائيلية تشكل جزءاً . تدرك مدى كونها مؤلمة بالنسبة الى المجتمع االسرائيلي
فقط من خريطة الطريق، مشدداً على ان الخطة الدولية تتضمن عناصر اخرى ستحرص المجموعة الدولية 

 بوتين ان بالده تعتزم المشاركة في الجهود الرامية الى إعادة بناء االقتصاد الفلسطيني وأعلن .على تنفيذها
  . والبنية التحتية للسلطة، وكذلك في إعادة تشكيل قوى األمن فيها

20/8/2005الحياة   
  

  العالقات الفلسطينية الداخلية ..أسئلة االنسحاب 
 ياسر الزعاترة 

ل العالقات الفلسطينية الداخلية كواحد من أهم األسئلة المطروحة، ليس فقط في سياق أسئلة االنسحاب يبرز سؤا
بسبب تأثيره على األوضاع الداخلية والمعيشية للجماهير في غزة المحررة، وإنما لتأثيره الحيوي أيضاً على ما 

 أم 67 ة عام،تبقى من ملفات الصراع، أكان بميزان مقررات ما يعرف بالشرعية الدولية، أي األراضي المحتل
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بمنظوره الشمولي كصراع مع المشروع الصهيوني برمته، فضالً عن الصراع حول ما تبقى من عناصر 
  .السيادة في غزة

لعل من سوء الطالع بالنسبة للفلسطينيين هو أن من وقفوا ضد المقاومة المسلحة، ومعهم من حاولوا االنقالب 
، وهم صالح، هم أنفسهم الذين يتسيدون المشهد هذه األيامعلى الرئيس الراحل ياسر عرفات تحت شعارات اإل

أنفسهم الذين منحوا شارون فرصة التمتع بانسحاب سياسي، فيما نضع أيدينا على قلوبنا بشأن سؤال المستقبل، 
وما إذا كان هؤالء أيضاً هم من سيوفرون لشارون فرصة تحقيق مشروعه القائم على جعل االنسحاب من غزة 

  ريس االستيطان في القدس والضفة وصوالً إلى الحل االنتقالي بعيد المدى أو الدولة المؤقتة؟محطة لتك
في سياق العالقات الداخلية يبدو واضحاً أن سادة السلطة وعلى رأسهم دحالن ومجموعته ال يريدون ألحد 

رة، وكل ما قيل حول سواهم أن يكون له دور في ترتيبات ما بعد االنسحاب، ال سيما موضوع األراضي المحر
لجان مشتركة للتنسيق ما هو إال ذر للرماد في العيون، وهي حالة ستثير الكثير من اللغط في الشارع 

األهم من ذلك هو ما يتعلق .الفلسطيني نظراً للسيرة غير الحسنة لهذا الفريق على صعيد الفساد والمحسوبية
ن إصرار السلطة على نزع أسلحة الفصائل بدعوى عدم بالتعاطي السياسي واألمني مع قوى المقاومة، ذلك أ

الحاجة إليها بعد التحرير، أكان تطبيقاً للبند األول من خريطة الطريق الذي ينص على مكافحة البنية التحتية 
لإلرهاب، أم في سياق تحجيم خصوم سياسيين، هذا اإلصرار سيؤدي إلى إرباك الساحة الفلسطينية وتوفير 

  .شروع شارون الرامي إلى نقل األزمة إلى المجتمع الفلسطينيالفرصة لنجاح م
وفي حين تبدو حماس على إصرارها التقليدي على عدم االنجرار إلى أية معركة داخلية وتحريم الدم 
الفلسطيني، فإن اآلخرين لن يتورعوا كما فعلوا من قبل عن إراقة الدماء في سياق تأكيد سلطتهم، فضالً عن 

جون على مصاريعها كما فعلوا من قبل أيضاً، فيما سيكررون على الدوام مقولة الحرص على فتح ابواب الس
  . مصالح الشعب الفلسطيني

هنا ينهض سؤال ما يعرف بالمسار الديمقراطي الفلسطيني، وما إذا كان القوم سيحرصون بالفعل على تعزيز 
التزوير إذا لم يكن من خالل التأجيل بدعوى ذلك المسار، أم أنهم سيتجاوزونه بشكل من األشكال؛ من خالل 

الظروف غير المواتية، وفي أية حال يبدو من العبث المراهنة على انتخابات شفافة تؤدي إلى منح مختلف 
القوى حقها الطبيعي من التمثيل، لكن الحد األدنى من العدالة ال بد أن يمنح حماس حصة كبيرة، وتبقى المشكلة 

نات في الساحة العربية لم تؤد يوماً إلى تكبيل أيدي السلطات، فكيف حين تتوفر لذلك الفساد في أن رقابة البرلما
  !حماية خارجية واسعة العتبارات سياسية وأمنية معروفة؟

ما يمكن أن يقال هنا هو أن الظروف الموضوعية قد تمنح السلطة ما يكفي من أدوات القوة كي تحسم الحراك 
حها، لكن الموقف الشعبي سيكون له شأن آخر، ويكفي أن نذكّر هنا بوضع السلطة الفلسطيني الداخلي لصال

البائس على هذا الصعيد بعد أوسلو مقابل الحضور الواسع لحماس، كي ندرك حقيقة ما سيجري في المرحلة 
  .المقبلة

20/8/2005 الدستور  
 

 مصيدة التطبيع في غزة
 عبد الباري عطوان

راء االسرائيلي في استثمار االنسحاب من قطاع غزة امريكياً واعالمياً، والخوف نجح ارييل شارون رئيس الوز
كل الخوف ان ينجح في استثماره عربياً ايضاً، فقد انهالت عليه التهاني واالطراءات من العديد من الزعماء 

 .العرب، وخاصة الرئيس حسني مبارك



 

 26

وة االنسحاب هذه اعتداالً او من منطلق حسن النية شارون ال يستحق االطراء واالشادة، فهو لم يقدم علي خط
تجاه العرب والفلسطينيين، وانما للحفاظ علي التفوق الديموغرافي اليهودي، وتكريس الوجود االستيطاني في 

 .القدس المحتلة وباقي انحاء الضفة الغربية، مثلما صرح اكثر من مرة
ن، ويخصص تغطية حية لمقاومتهم لعمليات االجالء هذه، نفهم ان يسقط االعالم العالمي في مصيدة المستوطني

وابرز الصعوبات التي واجهت القوات االسرائيلية في هذا الخصوص، ولكن ال نفهم ان تسقط بعض وسائط 
 .االعالم العربية في المصيدة نفسها، وتخدم اهداف شارون دون ان تدري

عالمي التهريجي الضخم، انظروا صعوبة اخالء ثمانية فالرجل يريد ان يقول للعالم، ومن خالل هذا السيرك اال
آالف مستوطن وحجم اآلالم الناجمة عن ذلك، فكيف سيكون الحال اذا ما تقرر تفكيك مئة وخمسين مستوطنة، 

 واجالء حوالي ثالثمئة الف مستوطن من الضفة والقدس المحتلين؟
كاذبة التي ذرفوها علي منازلهم المسروقة في الرأي العام العالمي الذي انطلت عليه دموع المستوطنين ال

مستوطنات غزة، لم يتوقف عند منظر اطفال رفح وجنين ونابلس وجباليا وهم يبحثون بين انقاض منازلهم 
 .المدمرة عن كراريسهم وكتبهم وبقايا مالبسهم المدرسية البالية

 لم 1948يني من مدنهم وقراهم عام عندما طردت العصابات االرهابية اليهودية اكثر من سبعمئة الف فلسط
 .ينقل هؤالء بحافالت مكيفة الي فلل فارهة، وانما الي العراء، وتحت تهديد السالح

الزعماء العرب ارتكبوا خطايا كثيرة وكبيرة، والمأمول ان ال يرتكبوا ام الكبائر اي التطبيع مع شارون 
سلفان شالوم وزير الخارجية، وفي حديث مع وحكومته، كمكافأة علي االنسحاب من قطاع غزة، فقد كشف 

صحيفة كويتية عن زيارات متعددة لرجال اعمال خليجيين للدولة العبرية، وقال ان هناك اكثر من دولة تستعد 
 .القامة عالقات دبلوماسية معها

بلوماسية علي الزعماء العرب ان يتذكروا ان تحرير قطاع غزة لم يتم بسبب جيوشهم الجرارة، وال جهودهم الد
المتميزة، وانما بفضل تضحيات المحاصرين المجوعين في االراضي العربية المحتلة، ولذلك نتمني عليهم ان 
يتريثوا، وان ال يهرولوا نحو التطبيع الن هذا سيشجع شارون علي المزيد من البطش، والمزيد من االستيطان 

 .في الضفة الغربية والقدس
 الف مستوطن 140ا تمخض عنها من اتفاقات ضاعفت اعداد المستوطنين من المفاوضات السرية في اوسلو وم

الي ثالثمئة الف، مثلما ضاعفت عدد المستوطنات، وجاءت االنتفاضة المسلحة لتصحيح هذا الوضع الخاطيء، 
التطبيع مع شارون لن يشجعه علي العودة  .وتسجيل سابقة تفكيك اول مستوطنات يهودية علي ارض فلسطينية

 مائدة المفاوضات او وقف عمليات االستيطان وابتالع القدس المحتلة، بل ربما يؤدي الي نتائج عكسية الي
 .تماماً، النه سيفسر هذا التطبيع علي انه عالمات ضعف، ومباركة لسياساته االستيطانية هذه

20/8/2005القدس العربي   
  

  نواٍد للفالشاه فقط 
  عبد الوهاب المسيري    . د

 مقاال بعنوان اإلسرائيليون األفارقة اإلثيوبيون يرفضون المجتمـع         2005 يناير   13في  فة هآرتس   نشرت صحي 
والمقـال  . اإلسرائيلي، كما رفضهم بقلم أيديت أبراهامي، وأومير باراك ويبدو من اسميهما أنهما من الفالشـاه              

فقد طرحت الصهيونية   . صهيونيةيذكر القارئ اإلسرائيلي بقضية أساسية تمس صميم األيديولوجيا والشرعية ال         
تصور أن أعضاء الجماعات اليهودية المنتشرين في أنحاء العالم، على الرغم من اختالف لغـاتهم وعـاداتهم                 

وال تزال الدولة الصهيونية تكرر هذه االدعـاءات التـي يكـذبها            . وانتماءاتهم، هم في واقع األمر شعب واحد      
فالسلطات اإلسرائيلية تنكر   . تقع مشكلة الفالشاه في صميم هذه القضية      الواقع الصهيوني في فلسطين المحتلة، و     

 بأن يحلوا مـشكلتهم     1985 يناير   5عليهم يهوديتهم، حتى أن رئيس سابق للكنيست نصحهم في جريدة الموند            
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ـ      !.وقد طلبت الحاخامية من الفالشاه أن يتهودوا من جديد        . باعتناق المسيحية  ق وعلى المستوى اإلدراكي لم يل
نحن لدينا الكثير من المشاكل حتى من غيـر هـؤالء           : الفالشاه الترحيب من العلمانيين فلسان حالهم كان يقول       

إن الدولة الصهيونية التي تدعي أنها دولة يهودية لم تنجح حتى اآلن في تعريف من اليهودي، ثم يـأتي                    .السود
مختلفة عن اليهودية الحاخامية، فهـم ال يعرفـون          يهوديتهمهؤالء ليزيدوا الطين بلة فهم أفارقة سود، كما أن          

العبرية وال التلمود، وأعيادهم مختلفة، كما أن بعض شعائرهم وطقوسهم الدينية غير معروفة لدى يهود العالم،                
 هموقد قام بعض علماء األنثروبولوجيا الغربيين بتـصنيف       . وتبين مدى تأثرهم ببعض العقائد اإلحيائية اإلفريقية      

 أنه كان يـصلي     48فلسطينيوأخبرني أحد أصدقائي من     . طائفة مسيحية دخلت عليها عناصر يهودية     على أنهم   
ومما يفـاقم    . قد تأثروا باإلسالم   همففوجئ ببعض الفالشاه ينضمون إليه ويصلون معه، مما يدل على أن بعض           

ال عالقـة لهـم      هجرة من يسمون الفالشاه موراه، وهؤالء حسب تصريحات أحد قساوسة الفالشـاه              ,الوضع
وقد قـام التجمـع الـصهيوني        .باليهودية أساسا، وأن بعض من هاجر منهم إنما هم من المبشرين المسيحيين           

وكرد فعل لهذا الوضع قـام الـشباب اإلثيـوبي          . بالتمييز ضد الفالشاه في المسكن وفي التعليم وفي قوة العمل         
 معها ويحددون هويتهم الجديدة مـن خاللهـا،         ونتماهأميركية إسرائيلية، ي  /  فظهرت ثقافة أفريقية   ,بعزل نفسه 

ويعترف كثير من الشباب اإلسرائيلي من أصل إثيوبي أنهـم          . وليس من خالل ثقافة إسرائيلية أو يهودية عامة       
أدوا الخدمة العسكرية التي كان من المفروض أن تدمجهم في المجتمع، ولكن هذا لم يحدث، فهم يشعرون أنهم                  

وهم يذهبون ألنديتهم ومقـاهيهم وقاعـات       . وب فيهم في أماكن تجمع الشباب اإلسرائيلي      مختلفون وغير مرغ  
الديسكو الخاصة بهم، ال تحديا للمجتمع أو كعالمة من عالمات التمرد وإنما ألنهم ممنوعـون مـن الـذهاب                   

يين قد أقلعوا عـن     وهم يعترفون أن معظم الشباب اإلثيوب     . للنوادي اإلسرائيلية وال يسمح لهم بأن يندمجوا فيها       
  .محاولة االنتماء

  :ودالالت هذا الخبر كثيرة والبد أن توضع في سياقها اإلسرائيلي الصهيوني العريض
 من األساطير الصهيونية األساسية أن يهود المنفى سيعودون من بالدهم األصلية ويستوطنوا في فلـسطين،                -1

 بحيث يصبحون جـزءا مـن كـل إسـرائيلي           ونيةالصهيوسينبذون هوياتهم القديمة وسيتم صهرهم في أتون        
وقـد  . وما حدث هو العكس تماما، فالمجتمع اإلسرائيلي مجتمع غير متجانس من البدايـة            . صهيوني متجانس 

عمقت الهجرة من االتحاد السوفيتي السابق من عدم التجانس هذا، وقد نشر المجلس الـصهيوني أنـه وصـل                   
قادم جديد، وقد يصل العـدد      ألف   18 . 900 شهر نوفمبر نحو      وحتى منتصف  2004إسرائيل منذ مطلع عام     

ولكن تقرير المجلس يذهب إلـى أن نـصف   .  ألفا حسب معطيات الوكالة اليهودية23 -22مع نهاية العام إلى     
 إلـى   60 ألف قادم جديد من دول االتحاد السوفيتي سابقا من           11 -10هذا العدد ليسوا يهودا بالفعل، فمن بين        

بعض الصهاينة العلمانيين يطالبون بما يـسمونه       هناك   و ,وقد بدأوا يتزوجون مع اإلسرائيليين    , هودغير ي % 70
  .التهويد العلماني

والعنـصرية  .  أزمة الهوية عند الشباب الفالشاه هي تعبير عن العنصرية المتأصلة في الكيان الـصهيوني              -2
 مجموعة بشرية دون األخرى، فما يحـدث أن         جزء من رؤية للكون وال يمكن أن يقوم العنصري بالتمييز ضد          

الجميع يندرج تحت مقولة اآلخر المرفوض، ولذا فرغم أن عنصرية التجمع الصهيوني موجهة بالدرجة األولى               
وقـد أدى هـذا الوضـع        .ضد العرب، إال أنها موجهة بدرجات قد تكون أقل حدة نحو السفارد واإلثيـوبيين             

 وهو أمر لم يكن شائعا بينهم في        , بين شباب الفالشاه وتعاطي المخدرات     العنصري إلى تزايد معدالت الجريمة    
 لقد كنا في إثيوبيا بشرا، أما هنـا فلـسنا           :وقد تزايدت نسبة االنتحار بين الفالشاه، وقد صرح أحدهم        .. إثيوبيا

  واهللا أعلم .سوى حمير، وقد قال كلماته هذه قبل أن ينتحر
  20/8/2005االتحاد االماراتية 
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  ريكاتيركا
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