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  31  كاريكاتير
***  

  غزة بال مستوطنين اليوم والضفة تنتظر  
دخلت القوات اإلسرائيلية عددا من المـستعمرات        :القدس المحتلة، غزة   22/8/2005الخليج اإلماراتية    نشرت

،  مقرر إخالؤهما في الضفة مواجهات     في غزة الستكمال إجالء ما تبقى من مستوطنين، فيما شهدت مستعمرتان          
اريخ المقاومة من الوصـول     وذلك وسط مطالبة لوزراء متطرفين بإنشاء حزام أمني في غزة، بذريعة منع صو            

واستؤنفت عملية اإلخالء وبدأت بعدما أشعل محتجون في قطيف النار في باالت من القش وفـي                 .إلى الداخل 
كما تدفقت القـوات  . إطارات سيارات وأقفاص خشبية عند المدخل الرئيسي لكن الجنود تجنبوا الحاجز المشتعل 

 رجال الشرطة والجيش بصيحات اليهود ال يطردون اليهود         وفي عتصمونا، قوبل   .إلى داخل عتصمونا وشالف   
وانتشر نحو الف جندي وشرطي من دون أسلحة في المستعمرة وتمركزوا بشكل خاص حول              . وبمقاومة رمزية 

ان من االرجح التوصل إلى اتفاق مـع        : وقال متحدث باسم الجيش   .  من التحصن فيه   نمعارضيالالكنيس لمنع   
ويعتزم الجيش  . كما دخل الجنود ايلي سيناي ونيسانيت إلخراج عدد من االسر          .عاالعائالت على خروجها طو   

وفي جـاني طـال، بـدأ     .كما بدأت القوات أمس عملية شاملة لهدم منازل المستوطنين     .دخول نتساريم االثنين  
ارة ومزقـوا   إلى ذلك، افاد شهود إن مستوطنين من سانور رشقوا الجنود بالحج          . الجنود تدمير البنية األساسية   

وأمرت قـوات االمـن المـستوطنين       . وصعد المستوطنون فوق الجرافات   . إطارات عجالت اآلليات العسكرية   
وتحدثت مصادر عسكرية عن اعمال شـغب ارتكبهـا          .بالعودة إلى المستعمرة وأرغمت الرافضين على ذلك      

وهـاجم  . ه إلـى الـضرب    وأكدت المصادر أن جنديا نقل إلى المستشفى بعد تعرض        . مستوطنون قرب سانور  
شارون، قادة مجلس المستعمرات في الضفة وغزة، متهما اياهم بتفضيل مصالحهم الـسياسية علـى مـصلحة                 
المستوطنين، فيما اقترح الوزير كاتس على الحكومة تغيير سياستها االمنية في غزة واالمتناع عن نقل المـواد                 

 ودعا إلى ترك سقوف بيوت المستوطنين تنهار ليهـرب          الخطرة المستخدمة في بناء المستعمرات إلى إسرائيل،      
سكان غزة إلى سيناء بدل هرب سكان اشكلون والنقب إلى تل ابيب، وطالب بهدم بيوت المستوطنات الـثالث                  

من جهتـه، طالـب النائـب يـاتوم          .الواقعة في شمال غزة وإقامة منطقة أمنية هناك لمواجهة صواريخ قسام          
 إخالء مستعمرات شمال القطاع وضمها إلى التواصل اإلقليمي لمدينـة اشـكلون             الحكومة بالتراجع عن قرار   

  .67إن قطع هذه المستوطنات عن اشكلون يشكل سابقة في العودة إلى حدود : اإلسرائيلية، وقال
موفاز حض أجهزة االمـن بزيـادة        أن   غزة فتحي صباح   نقالً عن مراسلها في    22/8/2005الحياة  وأضافت  

اشـاد  وطة والحذر تحسباً لقيام مستوطنين او يهود متطرفين بارتكاب مجازر ضد الفلـسطينيين،    اجراءات الحي 
وعكفت  . معارضاً 130وفي جنين اعتقلت الشرطة نحو       .وزير عزرا بأسلوب تعامل الشرطة مع المستوطنين      ال

 عـشرات   وتظهر أشرطة فيديو وصـور     . من معارضي الخطة   254الشرطة على اعداد لوائح اتهام ضد نحو        
المشاغبين يعتدون على رجال الشرطة بالضرب والقاء مواد كيماوية وحجارة عليهم، فيما الـشرطة تتعامـل                

 .معهم بلطف واضح من دون أن ترد بعنف على اعتداءاتهم
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ديسكين رأى ان االختبار الحقيقي لمدى مقدرة السلطة الفلسطينية على فرض  أن 22/8/2005السفير وذكرت 
 وقال هرئيل.  بعد خروج المستوطنين، معتبراً انه ما زال من المبكر صنع التيجان ألبو مازنالهدوء سيكون

 500وذكرت االذاعة ان مستوطني نتساريم ال.  سيكون آخر يوم في عملية إجالء المدنيين من غزةاإلثنين
ل المستوطنين في وقال مسؤول في وزارة الدفاع انه يتوقع هدم جميع مناز. سينقلون الى ارييل في الضفة

وتوجه شارون الى معسكر لجيش االحتالل في عين هشلوشا لتهنئة الجنود بعد إخالء معظم . غضون اسبوعين
وخاطب العسكريين قائال لقد نفذتم هذه المهمة البالغة الصعوبة بالنسبة اليكم وإلى السكان بطريقة . المستوطنات

 االيجابي الذي اعطته القوات خالل تنفيذ اإلخالء وبكون وأشاد باالنطباع. تفرض االحترام وإنني اشكركم
وقال إن العالم كله يصفق لكم ويعرب عن إعجابه بما قمتم به في الظروف التي . الجيش يخضع لقيم اخالقية

وشدد على انه لن تكون هناك خطة فصل أخرى، مضيفاً ان اسرائيل ستفاوض الفلسطينيين حول . واجهتموها
وقال . ط بعد قيامهم بتفكيك التنظيمات االرهابية وإجراء إصالحات جدية في اجهزتهم األمنيةخريطة الطريق فق

 . يمكن لخريطة الطريق ان تقودنا نحو اتفاقات جيدة في المستقبل
ان تظن مجموعات متطرفة أن بإمكانها أن تفرض . قال حلوتس اعتقد ان بعض الحوادث التي وقعت ال تغتفرو

وأشار .  للقلق، مؤكدا انه صدم بمقارنة بعض المستوطنين مصيرهم بمصير ضحايا المحرقةقوانينها امر مثير
وقال لقد تم خرق . الى ان متطرفين يهود يقومون بتخزين اسلحة، معربا عن خشيته من حدوث اعمال عنف

ر من الوقت ال ننوي البقاء اكث. سنعمل بحزم... قوانين تم خرقهاالكثير من الخطوط الحمراء هنا، جميع ال
وال بد ان نعرف ايضا ما . المقرر، ولكن ال بد من معرفة ما اذا كان الفلسطينيون مستعدين لتحمل مسؤولياتهم

 . يقبل الجدل بالحد من عدد الحوادثلقد نجح الفلسطينيون بما ال . سيجري في فيالدلفي
دأ ينفد وسيتصاعد الضغط بعد قال فركش ان صبر الفلسطينيين على منعهم من دخول اراضي المستوطنات بو

خروج المستوطنين، معتبرا ان الفلسطينيين ينوون القيام بمسيرات نحو المستوطنات قبل انسحاب القوات 
 . االسرائيلية منها وفتح النار على الجنود قبل انسحابهم

نة العبرية معتبرا  مطلع السقبلوفي حديث لمعاريف قال موفاز إن الجهاز األمني يأمل االنتهاء من االنسحاب 
اضاف اذا احتجنا الى وقت أطول من ذلك فسنواصل السيطرة على المنطقة، وعلى . ان هذا التاريخ ليس مقدساً

ورداً على سؤال حول موعد تسليم اراضي المستوطنات للفلسطينيين، . الفلسطينيين أال يسارعوا الى االحتفال
في تقديري سيحتاج األمر بعد االنتهاء . من إخالء المستوطنينقال ما زلنا نمر اآلن في خضم المرحلة األولى 

وفي الوقت ذاته . خالء الى اربعة او ستة أسابيع ليتسنى لنا جمع العتاد وهدم المباني وإخالء المعسكراتاإلمن 
ا كم. كنت ارغب باالتفاق معهم على البروتوكول الخاص بانتشار قواتهم على محور فيالدلفي وتنفيذ االنتشار

ونأمل من الفلسطينيين ان يتواصل . أن هناك حاجة لالتفاق على قضية المعابر ومسألة الجهاز الجمركي
 )48ا ف ب، اب، رويترز، عرب . (التنسيق القائم معهم، لمنع العمليات وانطالق المسيرات

 شـعارات    ان فتية من نتساريم قـاموا بكتابـة         من  مصدر امني  هافاد  ما 22/8/2005 48عرب  وأورد موقع   
) زوجتـه (تحرض على قتل شارون، على جدران البيوت، منها شارون، هتلر يفتخر بك، وشـارون، ليلـي                 

  ). خارج السجن(نحتاجك في الخارج ) قاتل رابين(بانتظارك، ويغئال عمير 
  

  وولشالقضايا االمنية واالقتصادية محور لقاء عباس مع 
 مليون دوالر من اجل مشاريع بهدف خلـق         50ركية ارسلت   أعلن عباس ان االدارة االمي    :  غزة ،فتحي صباح 

 مليونا اخرى لمشاريع المياه، مضيفا انها ستطلب مـن الـدول            30فرص عمل في غزة، ووافقت على ارسال        
واضاف انه بحث خالل    . المانحة مزيدا من الدعم االقتصادي للسلطة من اجل النهوض بوضع الضفة والقطاع           

. امنية واقتصادية، الفتا الى اهتمام االدارة االميركية باجراءات جديدة في الـضفة           لقائه وولش امس في قضايا      
بالنسبة الى انتقال مستوطني نتساريم إلـى        و .وقال ان النقاش تطرق الى قضية تجميد االستيطان وبناء الجدار         
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ن كله غير شـرعي     أرئيل، اعتبر عباس أن ما يهمنا اآلن هو أنهم يخرجون من غزة، مشدداً على أن االستيطا               
من جانبه، قال وولش ان خطة فك االرتباط فرصة مهمة العادة تفعيل خريطة الطريق، مكررا رؤية بوش في                  

  .شأن اقامة دولتين
  22/8/2005الحياة 

  
  مفاوضات فتح المطار والميناء تراوح مكانها

لتنقل بين غزة والضفة ال تزال تراوح أكد حليلة أن اللقاءات التنسيقية بشأن المطار والميناء وحرية ا: رام اهللا
وقال ان الوضع الحالي أصبح يتطلب تدخال وضغطا دوليا وعدم االكتفاء  .مكانها، ولم يحدث فيها اي اختراق

 .بحضور هذه اللقاءات
  22/8/2005القدس العربي  

  
  قريع يطلع االسد على الوضع في غزة بعد االنسحاب 

 انه اطلع الرئيس االسد خالل لقائهمـا فـي   ،قريع اعلنأن  :ف ب ا،دمشق من   22/8/2005الدسـتور  نشرت
 نحـن نعتـز بعالقاتنـا       ،دمـشق وقال بعيد وصوله الـى       .دمشق على الوضع في قطاع غزة بعد االنسحاب       

اكد ان غزة جزء من الوطن ولـن         و .السورية وهي تقوم على التنسيق والتشاور التام بشفافية تامة        -الفلسطينية
ال باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على خط الرابع من حزيـران              تستكمل فرحتها ا  

  . 194م حقوقهم المشروعة وفق القرار ودعا الى حل مشكلة الالجئين حال عادال يضمن له. 67
 امس بعدم التطرق الـى موضـوع         من دمشق  قريع طالب أن   :ا ف ب  نقال عن    22/8/2005 البيان   وأضافت
سالح المقاومة، ونفى اي خالفات بين السلطة وحماس وقال نحن نتفق كفلسطينيين على صيغ النـضال                سحب  

  .المستقبلي في غزة او في غيرها
  

   ممثل عنان في غزة يلتقيشعث
 في صورة األوضاع في األراضي الفلسطينية، في        هووضع . لعملية السالم  عنان استقبل شعث، ممثل     : وفا ،غزة

، على ما تتوقعه السلطة من األمم المتحدة، لمعالجة المرحلة الالحقة لالنسحاب، حيث             هطلعوأ .ضوء االنسحاب 
: ، بمعالجة ذيول االنسحاب وتأثيراته على األرض، مثل       همتم االتفاق على تكوين فريقي عمل، حيث يعنى أحد        

واتفق علـى أن يتـولى       .المعابر والمطار والميناء والركام، ووضع خطة تنمية مستقبلية لألراضي الفلسطينية         
وشدد،  .الفريق اآلخر، مهمة إعادة العملية السلمية إلى مسارها الصحيح، وتحقيق االنسحاب من الضفة والقدس             

ولفت إلى أهمية الدعوة بعد تحقيق هذه اإلنجازات، إلى عقد           على ضرورة استكمال بنود تفاهمات شرم الشيخ،        
وتطرق إلى حديث كارين أبو زيد، إلـى صـحيفة           . السالم العادل  مؤتمر دولي يقود إلى الحل النهائي وتحقيق      

 في هذا الصدد،    األمميممثل  الوأكد   .إسرائيلية، حيث طالب بضرورة تكذيب ما نشر، تكذيباً واضحاً وصريحاً         
  .أن الصحفي اإلسرائيلي قام بتحريف أقوال أبو زيد، ونقل عنها كالماً غير حقيقي

  22/8/2005الحياة الجديدة 
  

  لرجوب يبحث تطورات االنسحاب مع أبو الغيط ا
 الساحة الفلـسطينية وتطـور عمليـة        ى بحث أبو الغيط مع الرجوب آخر المستجدات عل        :كتب محمود النوبي  

 وأن حل الـصراع     ، وأكد الرجوب أن القيادة والشعب الفلسطيني متفقان علي وحدة الشعب           . اإلسرائيلياالنسحاب
 توحد عناصر الـشراكة     ى وأن وحدة الشعب تقوم عل     ، لشعب يكمن في إقامة الدولة    القائم بين أطياف وعناصر ا    
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وقال إن الخطوات التي تلي االنسحاب تمثل ضـمانا    .السياسية وتداول السلطة وإجراء عملية االنتخابات المقبلة 
   . لألمل وفتح أفق سياسي أمام الشعب الفلسطيني

  22/8/2005االهرام 
  

  عدة لالنتخابات التشريعية لجنة االنتخابات مست
اعلنت لجنة االنتخابات المركزية استعدادها الجراء االنتخابات التشريعية فى موعدها الذى حـدده             : ألفت حداد 

واوضـح ان   . على درجات الشفافية والوضـوح    أ ب هاان االستعدادات جارية لتنظيم    وقال عمار دويك،  . عباس
 ،يث يكون األالف من الحجاج من ذوي حق االقتـراع موجـودين            ح ،لموعد كان اختيارا موفقا   ل عباساختيار  

واشار الـى   .اضافة الى انه يتزامن مع العطلة الشتوية بحيث نتمكن من استخدام المدارس دون تعطيل الدراسة    
  .القتراعا يوماً من يوم 22 من نوفمبر فيما تبدأ الدعاية االنتخابية قبل 24انه سيتم فتح باب الترشيح في 

  21/8/2005 48عرب 
  

  لخوض االنتخاباتتوقع والدة أكثر من قائمة تيار ثالث 
فتح وحماس لخوض االنتخابات التشريعية      في حين تتجه األنظار الى استعدادات حركتي       :كتب حسام عزالدين  

الـمقبلة، شرع ممثلون عن قوى ديمقراطية وشخصيات في تفعيل نقاشاتهم لتشكيل كتلة ديمقراطيـة وطنيـة                
وقالت مصادر في هذه القوى، ان اجتماعا موسعا سيعقد مطلع االسبوع الــمقبل              .مقدورها الـمنافسة يكون ب 

ولـم تكن فكـرة   .بهدف البحث في تفاصيل تشكيل هذه الكتلة بعد ان تم االتفاق على تشكيلها من حيث الـمبدأ          
ديد موعد فتح باب الترشيح، سيسرع      تشكيل التيار الثالث جديدة، اال ان تحديد موعد االنتخابات، اضافة الى تح           

، علـما انه بـات مـن   نحركتيالفي ضرورة حسم الخالفات التي برزت واالعالن عن تيار قادر على منافسة        
   .الواضح انه ستكون هناك أكثر من قائمة ترى في نفسها تيارا ثالثا

  22/8/2005األيام الفلسطينية 
  

   سالحهم منظمة التحرير تطالب بتجريد المستعمرين من
حذرت دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير من شن المستعمرين المزيد من الهجمـات               : رام اهللا 

والجرائم بحق الفلسطينيين، ونبهت من خطورة االنفالت االرهابي الواسع الذي يقـوده مـا يـسمى بمجلـس                  
وطالبت بالعمـل    . المذابح بحق الفلسطينيين   المستعمرات في الضفة وغزة مما قد يترتب عليه ارتكاب مزيد من          

  .الفوري على تجريد المستعمرين من أسلحتهم
  21/8/2005وآالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
  مسلحون يطلقون النار على منزل عقيد في الوقائي 

 ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن عددا من المسلحين أطلقوا النار على منزل محمود مـصلح، مـسؤول                : غزة
، قاموا بإطالق النار في     ته أن أفراد عائل   ،وأضافت المصادر  .جهاز األمن الوقائي في المنطقة الوسطى من غزة       

  .الهواء لفترة طويلة احتجاجا على الحادث
 22/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  الداخلية تنهي آليات التعامل مع الصحفيين خالل االنسحاب

وزارة الداخلية من وضع اللمسات األخيرة على آليات التعامل مـع الـصحفيين             انتهى المكتب الصحفي ل   : غزة
 ضابط، من خالل برنامج تدريبي خـاص        124ووسائل اإلعالم خالل فترة االنسحاب، حيث تم إعداد وتأهيل          
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 سلـسلة مـن ورشـات     ،م26/7/2005في مجال اإلعالم والعالقات العامة، هذا وأعقب الدورة التي بدأت في            
أما بالنـسبة    . وفق اللغات التي يتحدثون بها     همباللغات األجنبية بشكل متخصص للضباط، حيث تم تقسيم       العمل  

للدورة الخاصة بالعالقات العامة واالتصال الجماهيري، فقد ركزت بشكل أساسي على تأهيل نخبـة أخـرى،                
   .ؤها خالل عملية االنسحابللتعامل مع الصحفيين وآلية التعاطي مع األزمات، وآليات التنسيق المقرر إجرا

  21/8/2005الحياة الجديدة 
  

  األجهزة األمنية تنتشر حول جنين 
أعلن مصدر أمني فلسطيني، أن األجهزة األمنية ستنتشر اعتباراً من اليوم حول جنين، لمنـع               : ب.ف. أ ،جنين

  .مستوطناتالحصول هجمات على اإلسرائيليين خالل عملية تفكيك 
  22/8/2005األيام الفلسطينية 

  
  المجلس التشريعي يحذر من المساس بالمسجد االقصى

وحـذر مـن    . أن المسجد االقصى ال يزال هدفا مباشرا للمتطرفين اليهـود           أكد المجلس التشريعي   : بترا ،غزه
داعيا االمتين العربية واالسالمية للخروج      .خطورة أي مساس بالمسجد االقصى وبالقدس واالماكن المقدسة فيها        

تهما والنهوض للدفاع عن القدس ومقدساتها االسالمية والمسيحية والوقوف أمام االعتداءات التي ستدفع             من كبو 
وناشد المجتمع الـدولي    . المنطقة والعالم أجمع الى االنفجار الشامل والى دورة عنف من الصعب الخروج منها            

داعيا . القانون الدولي وقراراته الشرعية   واللجنة الرباعية من أجل التدخل الفوري وأجبار أسرائيل على احترام           
  .الى عدم المساس بواقع القدس وطابعها الحضاري والتاريخي والسكاني

  22/8/2005الرأي االردنية 
  

   االتفاقية بين السلطة وشركة النسور ةناقشم
ة فتح ملفات   عقدت اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي اجتماعاً، في إطار تواصل حمل           :األراضي المحتلة 

وناقشت الشكوى المقدمة من قبل     . الفساد والتحقيق فيها ولمناقشة عدد من القضايا والشكاوى الواردة إلى اللجنة          
جمعية سكان مدينة العودة والمتعلقة باالتفاقية الموقعة بين السلطة وشركة النسور، التي تتبلور حـول قـضية                 

 قامت اللجنة بدراسة القضية األساسية، ودراسة االتفاقيـة         حيث. األراضي المخصصة للدولة بقرار من عرفات     
الموقعة، وتوصلت اللجنة إلى ان المقوسي أجرى عدداً من التحالفات تحت حماية بعض المـسؤولين األمنيـين                 

 برجاً ولم يجر تسليم الحكومة سوى       17واألجهزة األمنية قام باثرها باالستيالء على أراضي الدولة، بنى عليها           
  .  احد منها وبالقوةبرج و

  22/8/2005الشرق القطرية 
  

   مع مسؤولين أمنيين بريطانيينهاحماس تنفي لقاء
ووصف مشير  .نفت حماس نفياً قاطعاً أن يكون احد من قيادييها التقى مع مسؤولين أمنيين بريطانيين في غزة

اماً عن الصحة، وقال أن المصري النبأ الذي نشرته صنداي تلغراف في عددها الصادر أمس بأنه عار تم
صفحة الحركة مفتوحة امام الجميع، وعندما جرت في السابق اتصاالت مع أطراف أميركية وأوروبية، أعلنت 

  .الحركة ذلك بوضوح
22/8/2005الحياة   
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   سالح المقاومة سيبقى وليحاولوا انتزاعه منا:حمدان
 سيبقى، واذا ظن احد ان في امكانه انتزاع هذا قال اسامة حمدان ان سالح المقاومة الفلسطينية في الداخل

وانتقد من يقول ان هناك سالحاً . السالح من ايدينا، فليحاول، وسيجد امامه رجاالً اشداء يحسنون التعامل معه
وسأل اين كان سالح السلطة يوم كان االحتالل يقتحم المدن والمخيمات . فلسطينياً واحداً هو سالح السلطة

وان السالح الذي حمى الشعب الفلسطيني وقهر االسرائيلي هو سالح !.  والنساء ويدمر البيوت؟ويقتل االطفال
وقال ان اندحار اسرائيل من غزة رسالة تقول انتهت التسوية، لم يعد  .المقاومة وهو الذي ينجز اليوم النصر

 ان تقاوموا واذا اردتم ان هناك مشروع للتسوية وان عليكم ايها الفلسطينيون اذا اردتم ان تحرروا ارضكم،
وان الذين يتعلقون بالتسوية انما . تطلقوا االسرى ان تقاوموا، ان كل الذي يحقق اهدافنا المقاومة ال التسوية

  .يتعلقون بحبال الهواء، ويركضون وراء السراب، وال يمكن ان يشرب العطشى من السراب
22/8/2005المستقبل اللبنانية   

 
  التي تتحدث عن إلغاء منصبي كرئيس حركة فتح كاذبةالتصريحات : القدومي

إن األنباء التي تحدثت عن اجتماع للجنة المركزية لفتح، ذكر أنها عقدت في األرض المحتلة، : قال القدومي
وصدر عنها أقوال وقرارات هي بعيدة عن الصحة تلقفتها الصحافة والفضائيات العربية وتثير حولها زوبعة 

وأشار إلى أن ياسر عرفات، رأس اجتماعات اللجنة المركزية لحركة فتح بعد المؤتمر  .من القيل والقال
، وقد استحدث هذا المنصب بعد أن أصبح رئيساَ لدولة فلسطين في المنفى في 1989الخامس للحركة عام 

 أمين سر الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني، فأصبح رئيساً للجنة المركزية، واستمر القدومي
وطالب القدومي أعضاء حركة فتح بالتوقف عن اإلدالء  .اللجنة المركزية بكافة الصالحيات المعهودة إليه

  .بالتصريحات التي تثير البلبلة بين األوساط الشعبية دون مبرر
22/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
  بالتحريرألوية الناصر تنظم عرضاً في رفح احتفاالً 

ية الناصر صالح الدين مساء السبت  عرضاً عسكرياً ضخماً في رفح احتفاال باندحار قوات االحتالل نظمت ألو
إن اندحار االحتالل وجالء مستوطنيه، : وقال أبو مجاهد أحد قادة ألوية الناصر .وقطعان مستوطنيه عن غزة

ن ستواصل المقاومة حتى دحر ، مؤكداً أن ألوية الناصر صالح الديوالقدسبداية الطريق نحو تحرير الضفة 
وأشار إلى أن األلوية ستعمل على إيصال كل ما يمكنها من . االحتالل عن كافة األراضي الفلسطينية المحتلة

وأكد أن األلوية ستحتفظ  .مواد قتالية وخبرات عسكرية إلى الضفة ليواصل مقاومو الضفة طريق التحرير
 . سالح شرعي ويجب أن يبقى مشرعاً في وجه االحتاللبسالحها، مشدداً على أن سالح المقاومة هو

21/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

 مسلحون فلسطينيون يتجمعون عند مقر البرلمان في غزة 
تجمع عدد كبير من اعضاء فتح مسلحين ببنادق هجومية عند مقر المجلس التشريعي في غزة امس  للمطالبة 

 االقل من اعضاء كتائب شهداء االقصي بتوفير عمل لهم واتهموا  علي200وطالب . بتوفير عمل لهم
وكادت اشتباكات بااليدي تقع بين المحتجين والشرطة . كما أطلق بعضهم النار في الهواء. المسؤولين بالفساد

 ىوقال متحدث باسم المحتجين يدع. وتفرق المحتجون بعد ذلك. قبل ان يدعو قادة الجانبين الي التزام الهدوء
ابو جهاد انهم جاءوا لتوجيه رسالة بضرورة مراعاة العدالة في معاملة مقاتلي فتح وتوفير فرص عمل لمن 

 رويترز. وشكا من ان فرص العمل تقدم لمن ال يستحقونها فيما يعاني المقاتلون من النسيان. قدموا تضحيات
22/8/2005القدس العربي    
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  ة  الجالء نتيجة جهود الفصائل كاف: اإلفرنجي

أكد عبداهللا االفرنجي أهمية استيعاب كافة القوى الفلسطينية داخل أجهزة وقوات السلطة الوطنية وفي كافة 
كما طالب السلطة بأن تأخذ  .المؤسسات الوطنية، وتكريم كل عائالت شهداء الشعب الفلسطيني من دون استثناء

وشدد  .تل واحد خارج اإلطار في قوات السلطةبعين االعتبار إعطاء كل مقاتل فلسطيني حقه وان ال يترك مقا
على أن فتح التزال قوية وعمالقة وحركة قادرة على أن تقود النضال مضيفاً أن هذا االنتصار جاء نتيجة 

  .جهود كافة الفصائل الفلسطينية
22/8/2005الخليج اإلماراتية   

 
   داخلية في فتح تمهيداً للتشريعية انتخابات

وكانت عملية الترشح للمرحلة . تخابات داخلية لبلورة قوائمها االنتخابية في مواجهة حماستستعد فتح إلجراء ان
   .الثالثة من االنتخابات المحلية والتي تستمر عشرة أيام انطلقت أمس

22/8/2005البيان   
  

  حماس تنظّم مسيرة مركباٍت في نابلس 
 قال الدكتور محمد غزال و. بتحرير غزة، مسيرة مركبات حاشدة في نابلس احتفاء امسنظمت حماس، مساء

إن هذه المسيرة تأتي من أجل التعبير عن مشاركة أبناء الشعب الفلسطيني في نابلس الفرحة بتحرير غزة 
وللتأكيد على أن هذا التحرير إنما جاء بفضل سالح المقاومة، معِربا عن أمله في أْن تكون هذه االحتفاالت 

  .قدس وكامل فلسطينمقدمة لالحتفال بتحرير ال
22/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
  فتح تنظـم مهرجاناً جماهيرياً احتفاالً باالنسحاب

كلـمة الحركة  ألقى فايز أبو عيطة أحد قياديي فتح، احتفاالً باالنسحاب اإلسرائيلي  نظمت فتح مهرجانا
زة، مؤكدا أن هذه العمليات فرضت على استعرض فيها عمليات الـمقاومة واقتحام الـمستوطنات في شمال غ

ووجه التحية لجميع األسرى والجرحى الذين بذلوا الكثير  .حكومة االحتالل االنسحاب من غزة، وشمال الضفة
  .من التضحيات من أجل أن يتحقق االنسحاب

22/8/2005األيام الفلسطينية   
  

  فتح ستعقد مؤتمرها السادس في النصف االول من العام المقبل
فتح ان اللجنة التحضيرية التي شكلتها اللجنة ادر مسؤولة في اللجنة المركزية ل علم من مص: بيت لحم،معا

. المركزية للحركة في اجتماعها األخير ستجتمع في عمان خالل األيام المقبلة برئاسة رئيسها ابو ماهر غنيم
فتح  حول آليات عقد المؤتمر السادس لاليهوأشارت هذه المصادر إلى أن اللجنة ستناقش تفاصيل ما تم التوصل 

ولم تورد هذه المصادر أية معلومات حول مكان وزمان انعقاد المؤتمر، ولكنها أشارت إلى احتمالية أن ينعقد 
مستبعدة انعقاده في الشهور المتبقية من هذا العام نظرآ للظروف  .المؤتمر في النصف األول من العام المقبل

دها المناطق الفلسطينية وخاصة االنسحاب من غزة واإلعداد لالنتخابات التكميلية البلدية والتطورات التي تشه
  .واالنتخابات التشريعية

22/8/2005الحياة الجديدة   
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  أهالي جنين يخشون هجمات اليهود المتشددين
 . ينسحبوا يبدي سكان عدد من قرى جنين تخوفهم من قيام المستوطنين  بهجمات ضدهم قبل ان         :ب،ف، أ ،جنين

وفرض الجيش االسرائيلي اجراءات امنية مشددة على قرية سيلة الظهراالمر الذي جعل شوارعها شبه خاليـة                
وحذر راغب ابو دياك من ان يقوم مستوطنو حومش بوضع مواد سامة او كيماوية في خزان المياه الرئيـسي                   

 شكلنا لجان حراسة ليلية لمراقبة تحركـات        ، وتابع بسبب تخوفنا من اعمال انتقامية      ،الموجود داخل المستوطنة  
 ويتخوف سـكان هـذه      ، وال يختلف الوضع في قرية العصاعصة      ، وهناك لجان لحراسة المساجد،    المستوطنين

 ، وقال عاطف عصاعصة اننا متـوترون      ،القرية ايضا من اعمال انتقامية ومن هجمات قد ينفذها المستوطنون         
لجان التضامن الدولي ان تحـضر الـى قريتنـا بعـد ان شـعرنا ان                ونخشى ان يهجموا علينا وقد طلبنا من        

واضاف لقـد اصـبح الوضـع    . المستوطنين يحاولون يوميا التقدم باتجاه القرية لمهاجمتنا ولكن الجيش يمنعهم  
 لكن اليوم نصبوا اكثر من      ، في السابق كان ال يسكن سانور سوى اربعين او خمسين مستوطنا           ،اصعب من قبل  

 مستوطن جـدد    500 وتقديري ان اكثر من      ،اخل المستوطنة واكثر من عشر خيام خارج حدودها       مائة خيمة د  
  .موجودون اآلن فيها

 22/8/2005الوطن القطرية 
  

  مستوطنون يهاجمون منازل الـمواطنين وممتلكاتهـم 
  مغـادرة  اضطر عشرات الـمواطنين القاطنين على أطراف قرية عجة جنوب جنين، إلى           :كتب محمد بالص  

مستوطنين المتطرفين، الذين هاجموا هذه المنازل، انطالقا من سانور، في وقت خرج فيـه              منازلهم هرباً من ال   
ووفقاً لـما أكـده     .المئات من المستوطنين إلى الشارع الرئيسي المحاذي لحومش، للتظاهر على قرار اإلخالء           

حادة، وهم يهاجمون منـازل المـواطنين،       شهود العيان، فإن العشرات من المستوطنين، كانوا يحملون أدوات          
وحال التواجد الـمكثف للجيش اإلسرائيلي في الــمكان، دون          .وسط إطالق هتافات ضد الفلسطينيين والعرب     

دمير محتويات مـصنع لإلسـمنت فـي        تمكن المستوطنين من الوصول إلى المنازل الفلسطينية فأقدموا على ت         
وهاجم المستوطنون محطة للمحروقات وعاثوا تدميرا فيهـا،         .الفرار منه مكان، وهو ما دفع العاملين فيه إلى        ال

  .فيما شوهد عدد منهم يسرقون بعضا من محتويات المحطة، ويقومون بنقلها إلى داخل المستوطنة
  22/8/2005األيام الفلسطينية 

  
  مئات المسافرين يجتازون معبر العودة دون عراقيل

ل  د الجم ب محم ساف  :آت ات الم ودة      واصل مئ ر الع از معب زة، اجتي اع غ ى قط ن وإل ادرين م ادمين والمغ رين الق
ذ    الوأآد مصدر أمني فلسطيني مسؤول أن الوضع على     . الحدودي دون أي عراقيل تذآر     ه من معبر في أحسن أحوال

سافرين                               ة الم شهر، موضحا أن آاف ذ نحو ال ذآر من ام ي شهدا أي ازدح م ي ر ل عدة أشهر، مشيرا إلى أن جانبي المعب
 350وأوضح أن نحو       .يتمكنون من اجتياز المعبر في نفس يوم وصولهم إليه، دون االضطرار لالنتظار يوما آخر             

ى               .مسافرًا يغادرون القطاع عبر المعبر، ومثلهم يصلون بشكل يومي         ام إل وأرجع المصدر سبب عدم وجود ازدح
ا من حدو            شهر، تخوف ل نحو ال ادروا قب سفر غ راغبين في ال ة ال سحاب    أن غالبي ر خالل االن وفي  .ث إغالق للمعب

ين                    ا ب ارهم م راوح أعم ا  35-16(السياق ذاته، تواصل سلطات االحتالل منع صغار السن ممن تت سفر    )  عام من ال
سطيني                            اط الفل ر مكاتب االرتب سيق مسبق عب د إجراء تن التي   عبر معبر العودة منذ أآثر من شهر ونصف، إال بع

  اء الراغبين في السفر من صغار السن للجانب اإلسرائيلي، للحصول على موافقات تقوم بدورها بإرسال قوائم بأسم
  22/8/2005األيام الفلسطينية 
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  اغالق طرق ومعابر رئيسية في غزة  

 يافادت مصادر امنية فلسطينية ان القوات االسرائيلية اغلقت، صـباح اليـوم الطريـق الـساحل               : الفت حداد 
وعلـل الجـيش     .نوب القطاع أمام حركة السيارات والمارة، حتى إشعار آخر        والرئيسي الواصل بين غزة وج    

واوضحت المصادر ان الصيادين منعوا من الوصول الى سـاحل           .اغالق الطريق بانه من اجل اخالء نتساريم      
منطقة الشيخ عجلين القريبة من المستوطنة، كما منع المستجمون من السباحة في المنطقة، وستكثف الـدوريات                

كما اغلقت القـوات     .بحرية اإلسرائيلية تواجدها في تلك المنطقة تحسبا لوقوع احداث قد تؤخر عملية االخالء            ال
  .االسرائيلية معبر المنطار التجارى وذلك ليوم واحد فقط من اجل عملية االخالء

  22/8/2005 48عرب 
  

  يرينيوس  المطران ثيوبيلوس خلفا الانتخاب 
وكانت  .يرينيوساليسة الروم األورثوذكس ثيوبيلوس، بطرياركا جديدا للكنيسة خلفا         انتخب المجمع المقدسي لكن   

االنتخابات قد جرت اليوم، بعد ان ردت المحكمة المركزية االسرائيلية صباح اليوم طلب الخوري يعقوب ابـو                 
م الطلـب الـى     قال المحامي عالء محاجنة، ان ابو عقـل قـد         و. عقل منع االنتخابات بادعاء انها غير قانونية      

المحكمة، االحد، في محاولة لمنع االنتخابات مسوغا ذلك بأن المحكمة االسرائيلية ال تملك صالحية البت فـي                 
مواضيع تتعلق بانتخاب او اقالة البطريارك، كما ان طلب منع االنتخابات جاء متأخراً ألن االنتخابات بـدأت،                 

بطي ان هذا الطلب جاء فقط لعرقلة االنتخابـات وجـر يـد             كما قال مكتب المحامي ق    . عمليا، قبل ثالثة أشهر   
على الصعيد ذاته يدعي زبولون اورليف، ان بحوزته وثائق تؤكـد      .المحاكم للتدخل في القضايا الداخلية للكنيسة     

ان الحكومة االردنية والسلطة الفلسطينية اشترطت المصادقة على كل واحد من المرشحين لتـولي المنـصب،                
  .  يتعهد فيه بالعمل على الغاء االتفاقيات التي تم بموجبها بيع امالك تعود للكنيسة الى االسرائيليينبتوقيع التزام

  22/8/2005 48عرب 
  

   دونم حول القدس2000إخطارات جديدة لمصادرة 
 . أخطرت سلطات االحتالل فلسطينيين بمصادرة نحو ألفي دونم من األراضي، في القـدس وحولهـا               :بيت لحم 

ادر إن سلطات االحتالل سلّمت أربع إخطارات لمواطنين في جبل الزيتون المطّل على مدينة القدس               وقالت مص 
المحتلة وبلدتي السواحرة الشرقية والعيزرية، شرقي القدس، يتضمن وضع اليد على أراضيهم ألسباب عسكرية              

بلدة العيزرية لوحـدها،     دونماً من أراضي     1286وتتضمن هذه اإلخطارات مصادرة     . وألغراض بناء الجدار  
  . دونم في جبل الزيتون والسواحرة الشرقية700وفقاً إلخطارين عسكريين، في حين تمت مصادرة أكثر من 

  22/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  االحتالل يشدد اجراءاته العسكرية شمال ووسط الضفة
ها وممارساتها التعسفية على جميع الطرق       شددت قوات االحتالل من اجراءات     : رومل شحرور السويطي   ،نابلس

الفرعية والرئيسة في شمال ووسط الضفة فقد احتجزت بعد ظهر امس، أكثر من ثالثمائة مركبة على طريـق                  
وقال مراسل وفا، إن قوات مؤللة من جيش االحتالل أقامت حاجزاً عسكرياً مفاجئاً              .وادي الباذان شمال نابلس   

وشددت من إجراءاتها    .المركبات المتوجهة إلى نابلس والمغادرة لها من الحركة       قبالة مدخل الصيرفي، ومنعت     
العسكرية على الطرقات الواصلة بين نابلس ورام اهللا، وبين محافظات قلقيلية وطولكرم وجنين، األمـر الـذي                 

الحتالل مع  من جهة أخرى قام جيش ا     . أعاق حركة األهالي وبشكل خاص القادمين إلى رام اهللا والبيرة والقدس          
الذي يقع على مفرق يربط محافظات نابلس وسلفيت ورام اهللا معا            ساعات الصباح األولى بإغالق حاجز زعترة     
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 نع جنود االحتالل علـى حـاجز حـوارة        ما أدى عرقلة حركة سفر المواطنين إلى المحافظات الثالث، فيما م          
إلى حاجز بيت إيبافي لكنهم فوجئـوا بـإجراءات         عشرات الشبان من العبور باتجاه رام اهللا، ما دفعهم لالتجاه           

  .مشددة أخرى، ما اضطر العشرات منهم إلى أخذ طرق جبلية وعرة األمر الذي أدى إلى تأخيرهم عن أعمالهم
  22/8/2005الحياة الجديدة 

  
  ه سرقة أعضائاساعائلة أحد شهداء شيلو تحمل مستشفى هد

اسا عين كارم مسؤولية سرقة األعضاء الداخلية البنها الذي  حملت عائلة شهيد إدارة مستشفى هد:رام اهللا
وأشارت عائلة الشهيد أسامة طوافشة إلى أن رب العمل اإلسرائيلي الذي كان  .وصل إلى المستشفى جريحاً

يعمل لديه الشهيد أسامة يتصل بها بين الحين واآلخر ليعرض عليها مبالغ مالية لتسوية القضية وإغالق الملف، 
وبدوره أكد وفد المركز، أن إمكانيات المركز القانونية والفنية ستوضع  .على رفضها لكل هذه العروضمشددة 

 .في خدمة أفراد العائلة من أجل فضح هذه الجريمة النكرة، وتعرية االحتالل بكافة الوسائل المتاحة
  21/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
  جديدةحدوث جرائم  مؤشرات متتابعة ومتسارعة ل:إتجاه

حذرت جمعية إتجاه إتحاد الجمعيات العربية، في بيان لها من المؤشرات المتتابعة والمتسارعة لحدوث جـرائم                
كما حذرت السلطات واجهزة الدولة من االدعاء حينها انهم لم يعرفـوا او             . دموية جديدة ضد الجماهير العربية    

قاء راس خنزير في باحة مسجد حسن بيك هو من صنع الجريمـة             وجاء في البيان ان ال     .لم يسمعوا او لم يروا    
وأشار البيان إلى الترابط المنطقي المباشر بين       . المنظمة والمخطط لها بدم بارد من قبل جهات ارهابية يهودية         

االرهاب اليهودي الذي ينشط في جانبي الخط االخضر والذي رأينا نتائجه مؤخرا في شـفاعمرو ومـستوطنة                 
وفي ختام البيان دعت جمعية إتجاه لجنة المتابعة الى عقد جلسة طارئة اخرى             . لضفة واليوم في يافا   شيلو في ا  

مكملة للجلسة التي عقدتها غداة مجزرة شفاعمرو، وذلك لتدارس سلسلة الجرائم الدموية وكيفية الـدفاع عـن                 
  .النفس وحماية انفسنا ووجودنا ومقدساتنا

  20/8/2005 48عرب 
 

  رية الفلسطينية تجارة رائجة في إسرائيل   األعضاء البش
ـ : أحمد إبراهيم  ـ   .. ألف شيكل  17الكبد بـ    .. ألف شيكل  55الكلية ب لم يكن هذا   . معذرة .. شيكال 30لتر الدم ب

إعالنا منشورا عند مدخل أحد محال بيع اللحوم في إسرائيل ولكنه إعالن نشره أحد المراكز الطبية الكبرى في                  
 .مركز الذي يوفر األعضاء البشرية ألي شخص مريض يطلبها مقابل المبالغ السابق ذكرهـا             إسرائيل، وهو ال  

المثير أن هذه التجارة باتت رائجة في إسرائيل خاصة في ظل وجود أساس قوي لهـذه التجـارة سـواء مـن       
عضائهم رغبة  المرضى اإلسرائيليين المحتاجين لهذه األعضاء أو الفلسطينيين األصحاء الراغبين في التبرع بأ           

وأشار المعهد العام لمكافحة الجرائم االقتصادية في دراسة له          .منهم في تحسين أوضاعهم االقتصادية المتدهورة     
وتكـشف الدراسـة أن     . بعنوان تجارة األعضاء التجارة األربح اليوم إلى انتشار تجارة األعضاء في إسرائيل           

واطن الفلسطيني يبيع أعضاءه بسعر بخس حيث يبيـع         هناك عصابات تتحكم في هذه التجارة، وتوضح أن الم        
ـ  ، وهو مـا يمثـل       ألف شيكل  55ض اإلسرائيلي بقرابة     آالف شيكل في حين تباع هذه الكلية للمري        10كليته ب

 وال تقتصر التجارة على الشباب أو كبار السن بل          .فارقا كبيرا يعكس المكاسب المادية التي تحققها هذه التجارة        
  .طفالامتدت لتشمل األ

  22/8/2005االتحاد االماراتية 
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  القدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية: سالمة

وقـال فـي     ،األقـصى  فك أسر المسجد     ىيوسف سالمة العرب والمسلمين ال    .دعا د :  جمال المجايدة  ،أبو ظبي 
حـدثت بعـده     فقد سبقته محاوالت كما      ،تصريح له امس ان االعتداء الغاشم قبل ست وثالثين سنة ليس األول           

وأشار الى أن ما تقوم به إسرائيل مـن أعمـال            . عنا ببعيد  1990 وما مجزرة المسجد األقصى سنة       ،حوادث
 وما حادث النفـق     ،حفريات وغيرها من أجل تقويض بنيان الحرم القدسي وزعزعة أركانه لهو عمل مرفوض            

هي العاصمة    فمدينة القدس  ،سرائيلسرائيل القدس عاصمة إل   إ روذكر إن الفلسطينيين يرفضون قرا     .عنا ببعيد 
لماذا ال تعقد المؤسسات العربية واإلسالمية اجتماعات لها لمناقـشة هـذا      : وتساءل قائال    األبدية لدولة فلسطين  

  .وهل هناك أهم وأخطر من أولى القبلتين ومسرى النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم! الوضع الخطير؟
 22/8/2005الوطن القطرية 

  
   أشهر6ناء منبر صالح الدين ينتهي في غضون إعادة ب

وقـال إن    . أشهر 6أعلن المهندس رائف نجم أن العمل في بناء منبر صالح الدين سينتهي بالكامل في غضون                
وأضاف أنه تم تصميم منبر بديل على الحاسب         .من أهم ما احرقه روهان منبر صالح الدين األثري التاريخي         

جامعة البلقاء التطبيقية في مدينة السلط األردنية بإشراف لجنة االعمار وعلـى            اآللي، وبوشر في صناعته في      
حسابها، موضحا أن كلفته تبلغ حوالي ثالثة ماليين دوالر، وأن الخبراء والمختصين مـن عـدة دول عربيـة                   

  . وإسالمية ما زالوا يعملون فيه في مختبرات وورش الجامعة، وسينتهي بالكامل في غضون ستة أشهر
  21/8/2005 لمركز الفلسطيني لإلعالما

  
   تسليم مفاتيح شقق الدفعة األخيرة من المرحلة األولى :مدينة زايد

أكد رئيس جمعية أصدقاء اإلمارات بغزة يوسف الحداد أن الفئات المستفيدة من الدفعة الثانية              :  موفق مطر  ،غزة
ابقة وتنطبق علـى نفـس مـستوى الـشرائح          من المرحلة األولى من مدينة الشيخ زايد هي ذات المعايير الس          

وأضاف انه ونظرا للحاجة الملحة وللحالة التي تحياهـا آالف األسـر             .االجتماعية المستفيدة في الدفعة األولى    
الفلسطينية الفقيرة تم التصديق على الدفعة األخيرة في أبو ظبي وتمت إجراءات القرعة بغزة وستوزع مفـاتيح                 

والهـالل األحمـر    ت  في احتفال تنظمه إلى جانب جمعية أصدقاء اإلمـارا        . دة اليوم الشقق على األسر المستفي   
وتمنى الحداد على الشيخ سلطان بن زايد        .اإلماراتي وزارة الشؤون االجتماعية، وكالة األونروا وزارة األشغال       

عـددا مـن     ن ان وبـي  .مواصلة مكرمة الشيخ زايد بإكمال بناء مراحل المدينة كدعم نبيل للفقراء في فلسطين            
المواطنين والهيئات المحلية والشعبية ومسؤولين ومحافظين ورؤساء بلديات وجهوا مناشدات مباشرة إلى دولة             

  .اإلمارات إلكمال باقي مراحل المدينة نظرا لحاجة آالف األسر الفقيرة للمأوى
  22/8/2005الحياة الجديدة 

  
  يضع سلسلة مطالب من السلطة : شارون
 بعـد   وضع شارون، سلسلة من المطالب التي قال إن على السلطة الفلـسطينية           : لرؤوف ارناؤوط  عبد ا  ،القدس

، وقبل المضي في تنفيذ خارطة الطريق، أن تقوم بتنفيذها، أهمها وقـف العنـف               استكمال تنفيذ خطة االنفصال   
ت خاصـة فـي     واالرهاب والتحريض، وتفكيك البنى التحتية للفصائل، وجمع االسلحة واستكمال االصـالحا          

وقال بدون هذه والتي ال انوي التنازل عنها قيد انملة، فإنه سيكون من المستحيل التقدم طبقـا                 . االجهزة االمنية 
وأضاف ال توجد مرحلة ثانية في خطة االنفصال، هناك فقط امر واحد وهو امكانية التقـدم                 .لخارطة الطريق 

 عبـرت عـن     رايس :وقال .طينيون كل ما عليهم تنفيذه    في خارطة الطريق، وهذه هي خطتنا حينما ينفذ الفلس        
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االمل الذي نشاطرها اياه بأن تستمر اللحظة السانحة الى ما بعد تطبيق االنفصال، وان تتوفر الظروف للتقـدم                  
في هذا االطار، فقد اشارت بشكل واضح الى ان الخطـوة التاليـة مـن               . في تطبيق خارطة الطريق فيما بعد     

   .ي وقف االرهاب والعنف وتفكيك المنظمات االرهابية وخاصة حماسالجانب الفلسطيني ه
  22/8/2005األيام الفلسطينية 

  
  هجوم حاد على شارون في لجنة الخارجية واألمن البرلمانية 

تعرض شارون، الى هجوم حاد من قبل نواب المتمردين واليمين المتطرف في لجنة الخارجية واالمـن فـي                  
انـت  : وكان اول المهاجمين النداو الذي صرخ في وجـه شـارون           .يذه لفك االرتباط  الكنيست، على خلفية تنف   

لقد اوصلت اسرائيل الى ارقام قياسية من الفساد، انت ال تـستحق            . كاذب، مخادع وظالم، وحان وقت استقالتك     
اي ائتالف، لن   لن نجلس معك في     : وقال. وانضم الى النداو ايتام الذي توعد شارون باالنتقام السياسي        . القيادة

نكون وزراء في حكومتك، سندعك تداعب الخراف في مزرعتك، سننتقم منك سياسياً، سنرسلك الى المقاطعـة                
 هكما توعـد  . في المزرعة كي تجلس هناك بين الجدران واألسيجة وتداعب الخراف كشخص ال يستحق القيادة             

لعالم بعد الصالة دعاء خاصـا حـول مـا          بأن يهتم شخصيا في التاسع من آب، بأن يتلو كل طفل يهودي في ا             
وقال مصدر برلماني ان شارون لم يرد على هجـوم ايتـام            . يسميه ايتام الخراب الذي انزله شارون باسرائيل      

  .والنداو، ما زاد من غضب ايتام الذي وصف شارون بعد الجلسة بـعديم االحاسيس والرحمة
  22/8/2005 48عرب  

  
  ويل االجالءهبة اميركية ببليون دوالر لتم

أفادت يديعوت أحرونوت أن االدارة األميركية ستمنح اسرائيل هبة خاصة بمبلغ بليون            :  أسعد تلحمي  ،الناصرة
دوالر لتمويل خطة فك االرتباط، وهو مبلغ أقل من نصف المبلغ الذي طلبته اسرائيل لتغطيـة نفقـات نقـل                    

وأضـافت  .  تهويد منطقتي الجليل والنقـب     –نمية  القواعد العسكرية من القطاع الى اسرائيل وتمويل مشروع ت        
  .الصحيفة أن بوش قد يعلن قريباً عن الهبة المالية التي تحتاج الى تصديق الكونغرس

  22/8/2005الحياة 
  

  حالوتس وصل الى نتساريم 
وصل حالوتس الى نتساريم، ورغم االنباء التي تحدثت عن اتفاق بين الجيش وحاخامـات المـستوطنة علـى                  

 المستوطنين بدون مقاومة، اال ان التلفزة االسرائيلية نقلت صورا لعدد من المستوطنين الذين اعتـصموا              خروج
وقال الجيش ان جنوده بدأوا الدخول الى بيوت المستوطنة وابالغ سـكانها بـأن علـيهم                 .فوق اسطح المنازل  

  . االستعداد لالخالء الذي يتوقع المصدر االنتهاء منه اليوم
  22/8/2005 48عرب 

  
  مستوطنون يعتدون على عدد من الصحافيين 

على مجموعة من الصحافيين الفلسطينيين واألجانب الذين كانوا يغطـون    اعتدى عدد من الـمستوطنين   : نابلس
والحقت مجموعة من الـمستوطنين عددا من الصحافيين واعتـدت علـيهم            .استعدادات الجيش إلخالء سانور   

صوير الخاصة بصحافي يعمل لدى احدى محطات التلفزة االسرائيلية كما واعتـدوا            واقدموا على تحطيم آلة الت    
  .بالضرب على صحافي اجنبي

  22/8/2005األيام الفلسطينية 
  



 

 16

 
  مستوطنون يقيمون مأتماً لشارون  

ووضعت خمسة   .اقام مستوطنو عتصمونا أمس مراسم رمزية امام شاهد قبر من كرتون، دفنوا خاللها شارون             
وفكرة اقامة مقبرة االشرار    . رتون اخرى الى جانب قبر شارون من دون أن تكتب عليها أي عبارات            شواهد ك 

 .ابتكرتها عائلة اروش، إحدى أولى العائالت التي زارها الضباط طالبين منها االستعداد الخالء المستعمرة
  22/8/2005البيان 

  
  مستوطنو نيتسر حزاني يحاولون العودة الى مستوطنتهم  

 سيحاولون العودة الى مستوطنتهم بعد طردهم من بيـت           نيستر جزاني  ل احد المستوطنين ان سكان مستوطنة     قا
ونقلت االذاعة عن المستوطن قولـه ان المـستوطنين فـي            .الضيافة الذي اقاموا فيه بشكل مؤقت في الجوالن       

ء المكان بسبب حجـز الغـرف       طريقهم اآلن الى غزة، بعد تبليغهم من قبل ادارة بيت الضيافة ان عليهم اخال             
وادعى ان دائرة فك االرتباط ال تقدم لهم اي مساعدة، او على اتصال بهـم اليجـاد   . مسبقا من قبل المستجمين 

حل، ولذلك قرر المستوطنون ترك اطفالهم في حيسفين واستقالل سياراتهم الخاصة وثـالث حـافالت ركـاب      
  .والعودة الى مستوطنتهم

  21/8/2005 48عرب 
  
  راق ممتلكات عسكرية في حومش اح

افاد مصدر امني اسرائيلي ان المعتصمين في حومش، واصلوا اعمال العنف واالعتداء على ممتلكات الجـيش                
  . وقاموا باحراق موقع عسكري لالتصاالت وثقب اطارات عدد من السيارات العسكرية

  22/8/2005 48عرب 
  

  ستوطني غوش قطيف اعتقال اسرائيليين بتهمة سرقة ممتلكات بيوت م
 اعتقلت شرطة نتيفوت صباح االثنين، اثنين من سكان القرية الزراعية شوفا لالشـتباه فبقيامهمـا    :ياسر العقبي 

وأحيل االثنان الى التحقيق، فيمـا      . في غوش قطيف  بسرقة ثالجات ومكيفات هوائية وخزائن مطبخ من منازل         
وكـان االثنـان     .سيتم احضارهما في وقت الحق من اليوم إلى محكمة الصلح في بئر السبع لتمديد اعتقالهمـا               

وخالل اخالء الدكان   . استغال تصريح دخول إلى غوش قطيف، الخالء دكان من غاني طال تابعة لوالد احدهما             
  .توطنين على الطريققاما باخالء بيوت المس

  22/8/2005 48عرب 
  

  شارون يستعد لجني المكاسب السياسية لالنسحاب
يستعد شارون لقطف ثمار االنسحاب، اذ من المقـرر ان يتوجـه            :  فتحي صباح  ، أسعد تلحمي  ، غزة ،الناصرة

ت زعماء العـالم    الشهر المقبل الى نيويورك للمشاركة في مداوالت الجمعية العمومية، وسط توقعات بأن يتهاف            
رغم ذلك، فان التقارير االستخبارية تفيد انه لن ينجح في تحقيق اختراق على صعيد تطبيع العالقات                . على لقائه 

  .مع الدول العربية
  22/8/2005الحياة 

 
  فك االرتباط لن يساعد اسرائيل بالتطبيع مع العالم العربي
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لي ان تقارير استخباراتية اسرائيلية تفيد بانه علي اشارت يديعوت احرونوت ا :الناصرة من زهير اندراوس
عكس االمال في وزارة الخارجية فان تنفيذ فك االرتباط لن يؤدي الي انطالقة في اقامة عالقات ديبلوماسية مع 

وبحسب الصحيفة فان اسرائيل ستحظي بما اسمته الهدوء السياسي، والذي . دول عربية، كما صرح شالوم
ونقلت الصحيفة عن  .د االنتخابات التشريعية الفلسطينية واالنتخابات العامة في اسرائيلسيستمر الي ما بع

 سيستغل هذه الفترة من اجل االنحراف نحو اليمين لكسب تأييده ه تقديرها انشارونمصادر سياسية في مكتب 
 . في االنتخابات المقبلة

  22/8/2005القدس العربي 
  

  نا وبين الليكود الفصل المشترك بينى انته:بيريس
بيريس قال فيه لقد انتهي الفصل المشترك بيننا وبين الليكود، واضاف انه مع انتهاء ـنقلت معاريف تصريحا ل

فك االرتباط لم يعد بقاء الحزب في الحكومة امرا مفروغا منه، كما انه رفض فكرة تأسيس حزب جديد مع 
 .  اجندته السياسيةشارون، معتبرا ان هذه الفكرة غير واردة بالمرة علي

  22/8/2005القدس العربي 
  

  اليوماللجنة الوزارية لشؤون فك االرتباط تجتمع 
يعقد شارون، بعد ظهر االثنين، جلسة للجنة الوزارية لشؤون فك االرتباط، بهدف متابعة اخالء المـستوطنات                

ا في ذلك المشاكل التي تواجه      وتلقي تقارير حول طرق معالجة قضايا المستوطنين الذين تم سحبهم من غزة، بم            
وكان  .اعادة توطينهم في اسرائيل وتسجيل اوالدهم في المدارس وتوفير العمل لمن فقد عمله بسبب االنسحاب              

شارون قد اعلن انه سيعمل على اعادة توطين المستوطنين في قرى زراعية وجماهيرية او في بيوت مـستقلة،                  
س ان مكتب شارون بلور، اقتراحا يقضي باعادة بناء نفيه دكـاليم،            وقالت هآرت . حسب ما يرتأونه هم بأنفسهم    

وتم تحويل االقتراح الذي صاغه المدير العام لديوان شارون، ايالن كوهين، الـى قـادة     . في نيتسانا، في النقب   
  . المستوطنين لتدارسه

  22/8/2005 48عرب 
 

  نتنياهو يطالب باحتالل العقبة
ونقلت القنـاة   .  العقبة بزعم حماية إيالت بعد تعرضها وإيالت لهجوم صاروخي         دعا نتنياهو إلى احتالل    :عمان

  . إن اقتراحه هو لمنع أي هجمات مقبلة تطال منطقة إيالت قولههالثانية في التلفزيون اإلسرائيلي عن
  22/8/2005الخليج اإلماراتية 

 
  االخالء أكبر مسرحية إلظهار شارون كبطل سالم  : باحث إسرائيلي

االنسحاب باكبر مسرحية في تاريخ اسرائيل وربما في العالم         وصف البروفسور كيمرلينج     : آمال شحادة  ،سالقد
واكد ان واحدة من النتائج التي حققتها هذه المسرحية هـي عـرض             . واطلق عليها اسم مسرحية مبتزة الدموع     

قعون رد الجميـل مـن جـانبهم        شارون واسرائيل كأبطال سالم يمنحون هدية احادية الجانب للفلسطينيين ويتو         
الدموع تنسكب كالميـاه    .  مسرحية مخرجة جيدا    االنسحاب قال ان  و .بتفكيك كل المنظمات المسلحة الفلسطينية    

المشتكون المهنيون يبكون ويصرخون الشعارات     . والخصوم المزعومون يتعانقون ويسقط كل على رقبة نظيره       
 ظل استخدام المخزون الذي ال ينضب من رموز الكارثـة  التي يفترض ان تهز الشعب الماكث في صهيون في       

   .والخراب، وحتى رجال فكر وكتاب معروضون كرجال اخالق، يتجندون لتعظيم الحزن الجماعي
  22/8/2005الخليج اإلماراتية 
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  منزال فلسطينيا 40العفو عن ضابط هدم 
 حالوتس قرر اصدار العفو عن الضابط افادت االذاعة االسرائيلية االحد ان :الناصرة من زهير اندراوس

 منزال 40، عندما قام بهدم )2004/تشرين االول(االسرائيلي الذي ارتكب جريمة بحق الفلسطينيين في خانيونس
واشارت االذاعة بان . فلسطينيا مستخدما الحجة االسرائيلية بان البناء اقيم بدون الحصول علي تراخيص

 .دون الحصول علي موافقة او اذن من السلطات المختصة والمسؤولة عنهالضابط اياه قام بعمليات الهدم 
  22/8/2005القدس العربي 

  
  اعضاء في مركز الليكود يدعون تزييف تواقيعهم 

 عضوا في مركز الليكود سحب تواقيعهم عن العريضة التي تطالـب بانعقـاد مركـز                44طلب ما ال يقل عن      
ـ        الحزب عاجال القالة شارون من رئاسة ال       مـن  % 20حزب، وبذلك يفقد المبادرون الى انعقاد المركز نسبة ال

وكان المطالبون بسحب تواقيعهم قد ادعوا فـي         .اعضاء المركز الذين يتحتم موافقتهم على انعقاد جلسة عاجلة        
وقام هنغبي، حسب يديعوت احرونوت بتوجيه رسالة الى المستشار القضائي للحـزب،            . انه تم تزييف تواقيعهم   

  . ه فيها اطالع المحكمة الداخلية للحزب على عملية التزييفطالب
  21/8/2005 48عرب 

 
  انتحار الشاعرة االسرائيلية دالية رابيكوفيتش 

افادت االذاعة االسرائيلية، ان الشاعرة االسرائيلية رابيكوفيتش، قد اقدمت على االنتحار، حسب ما يستدل مـن                
وت احرونوت نقال عن زميل الشاعرة فقد عانت في السنوات االخيـرة            وحسب ما افاد به موقع يديع     . التحقيقات

برزت منذ العـدوان االسـرائيلي علـى لبنـان          والشاعرة   .من حالة نفسية سيئة وحاولت االنتحار عدة مرات       
  .  بمعارضتها للحرب، ونشطت في حركات سالمية عارضت العدوان

  21/8/2005 48عرب 
  

  من القطاع التجاري % 12 عائلة اسرائيلية تسيطر على 15
 عائلة اسرائيلية تسيطر على مصالح تجارية وصناعية تدر عليها سـنويا مـا              15افادت معطيات اقتصادية ان     

مـن  % 12وحسب هذه المعطيات تحقق هذه العائالت سنويا، ارباحا تصل الـى            .  مليار شيكل  114مجموعة  
من % 8ن البحث ان هذه العائالت تشغل في شركاتها         كما يستدل م  . مجمل األرباح التي يحققها القطاع التجاري     

 شركة  500ويفيد ان في اسرائيل      . الف عامل  100العاملين في القطاع التجاري، وتشكل هذه النسبة، اكثر من          
من مجمل  % 59 مليار شيكل سنويا، ما يساوي       570تسيطر على القطاع التجاري تدر على أصحابها اكثر من          

مـن  % 40 الف عامل يـشكلون      560ويعمل في هذه الشركات قرابة       .ي االسرائيلي مدخول القطاع االقتصاد  
  .مجموع العاملين في هذا القطاع

  21/8/2005 48عرب 
  

  %1.8هبوط االنتاج الصناعي في إسرائيل 
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أفاد المكتب المركزي لالحصاءات أن االنتاج الصناعي في إسرائيل انخفض بنسبة معدلة لألخذ في االعتبـار                
وفي النـصف    .% 0.2 في حزيران مقارنة مع أيار بعدما هبط في الشهر السابق            % 1.8وسمية تبلغ   عوامل م 

  )رويترز. ( عن نفس الفترة من العام السابق% 4.7، ارتفع االنتاج الصناعي 2005األول من 
  22/8/2005المستقبل اللبنانية 

  
  نداء إلى بريجيب باردو

السرائيلية للرفق بالحيوان امس نداء الى بريجيت باردو الناشطة في           وجهت الجمعية ا   :ب،ف، أ ،القدس المحتلة 
 وقالت اتي التمان مؤسسة     ، لكي تساعدها في انقاذ الحيوانات التي تركها مستوطنو غزة         ،مجال حماية الحيوانات  

ي اوجه   في حديث مع وكالة فرانس برس ان       ،الجمعية االسرائيلية للرفق بالحيوان المسماة دعوا الحيوانات تعيش       
  .هذا النداء الى باردو لكي تساعدنا في انقاذ الحيوانات التي تركها المستوطنون

 22/8/2005الوطن القطرية 
  

  مليون دوالر كلفة التدخين يومياً في الضفة والقطاع 
لو تم استثمار مبلغ ما يحرقه المدخنون في فلسطين لثالثة أيام فقط، فسيكون باإلمكان               : خدمة قدس برس   ،غزة

بناء مشفيين على مستوى راٍق أو بناء مدرسة بكامل تجهيزاتها بتكلفة مليون دوالر، ال سيما في ظل الحاجـة                   
هذا ما كشفت عنه معطيات إحصائية فلسطينية رسمية، أفادت أن عدد علـب              .الفلسطينية الماسة لهذه المرافق   

متوسط التكلفة اليوميـة للتـدخين بحـوالي    السجائر المدخنة يومياً يقدر بأكثر من ربع مليون علبة، حيث يقدر   
 أعـوام   10 ألف مواطن في األراضي الفلسطينية، مدخن منذ         655وبينت الدراسة أن هناك نحو       .مليون دوالر 

وأوضحت  . في المائة يدخنون السجائر    99 في المائة من مجمل السكان، معظمهم        18فأكثر، يشكلون ما نسبته     
  .ع تزايد العمرنين ترتفع باطراد مأن نسب المدخ

  21/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  اتفاقات فلسطينية أردنية لتعزيز التعاون االقتصادي  
 فـي  أعلن  شريف الزعبي أنغزة هديل عطا اهللا   نقالً عن مراسلتها في      22/8/2005الخليج اإلماراتية    نشرت

ة من التفاهمات االقتـصادية الراميـة   مؤتمر صحافي مشترك عقده مع مازن سنقرط امس أنه تم التوصل لجمل    
لتعزيز العالقات التجارية واالقتصادية المشتركة بما في ذلك االتفاق على إقامة معرض لمنتجات الـصناعات               

ـ      وأوضح أنه سيتم استئناف االجتماعات المشتركة بين الجانبين       . األردنية في غزة    ةعلى مستوى اللجـان الفني
وأكد الزعبي أن األردن تتطلع إلى تفعيل عالقات         .التجارة البينية بين البلدين   المشتركة، وقد انتقد ضعف حجم      

 الفتاً إلى أنه تم البحث على مدار اليومين الماضيين في فرص إقامة مشاريع مشتركة ومنها                يالتعاون االقتصاد 
اعية وسائل  منطقة صناعية مشتركة ومنطقة تجارية حرة وبحث الزعبي على هامش زيارته لمنطقة غزة الصن             

وقـال   .معالجة المشاكل التي يواجهها المستثمرون في مجال استيراد المواد الخام األولية والبضائع من الخارج             
ولفت إلى إطالعه على المعوقات التي       نحن ننظر إلى السوق الفلسطيني على انه امتداد طبيعي للسوق األردني          

لضفة أوغزة واصفاً هذه اإلجراءات بالهيمنة التي يفرضـها         تضعها سلطات االحتالل أمام انسياب التجارة إلى ا       
  .الكيان على االقتصاد الفلسطيني، موضحاً بأن األردن على استعداد لتسهيل معامالت المستثمرين الفلسطينيين

إحـدى  الذي قـال أن      سنقرط   هقالما   نابلس سامر خويرة   نقالً عن مراسلها في    22/8/2005 البيان   وأضافت
تتعلق بتعزيز االستثمارات المشتركة للقطاع الخاص في كـال البلـدين، وأخـرى تتعلـق بتجـارة                 االتفاقيات  

الترانزيت، والثالثة في مجال النقل والمواصالت، وتنص الرابعة على إقامة مناطق صناعة مشتركة في الجانب               
انب األردني، والسادسة   الفلسطيني من الحدود، والخامسة إلقامة مناطق تجميع ألغراض تسهيل التجارة في الج           
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والسابعة ثنائية للتجارة الحرة     تتعلق بالتعاون والتنسيق بين البلدين في إطار اتفاقية التجارة العربية المتوسطية،          
بين البلدين، والثامنة إلقامة نظام للتحطيم وحل النزاعات التجارية، إضافة إلى اتفاقية بين مؤسستي المواصفات               

  . واألردنيةوالمقاييس الفلسطينية 
  
  

  ارتفاع ودائع العمالء في البنوك العاملة في فلسطين 
 ماليين في نهاية شهر     4609أظهرت بيانات سلطة النقد أن إجمالي قيمة الودائع ارتفعت من           :  حامد جاد  ،غزة

لطة وبينت س . مليون دوالر 5ر6، مسجلة بذلك ارتفاعاً مقداره      تموز مليوناً في نهاية     4614حزيران لتصل إلى    
النقد في تقريرها الشهري أن ودائع العمالء ودائع القطاعين الخاص والعام باستثناء ودائع البنوك فيمـا بينهـا،     

 مليوناً خالل فترة المقارنة نفسها، مسجلة بذلك ارتفاعاً في الشهر الماضي            4174 مليوناً إلى    4114ارتفعت من   
  %.1ر5 مليون دوالر، ما نسبته 60قيمته 

  22/8/2005لسطينية األيام الف
  

  السيطرة على المعابر والموانئ والمطارات في كانون الثاني
 توقع مازن ابو شريعة ان تصبح المعابر والموانئ والمطـارات تحـت الـسيادة               : ابراهيم ابو كامش   ،رام اهللا 

 دوالر خـالل     مليارات 10الفلسطينية في كانون االول المقبل مشيرا الى ان الدول العربية والمانحة ستستثمر             
واكد ان قضية السيطرة على المعابر هذه ما زالـت محـط             .الفترة المقبلة العادة تأهيل البنية التحتية في غزة       

خالف مع الجانب االسرائيلي ولم يتم حسمها حيث يصر االسرائيليون على موقفهم في مراقبة وفحص اي منتج                 
هيل الكوادر ذات العالقة بالمواصفات والرقابة والتعليمـات        وقال نقوم حاليا بتأ    .سيتم ادخاله السوق الفلسطينية   

الفنية االلزامية تمهيدا لتسلم صالحياتنا على الموانئ والمعابر اضافة الى العديد من المشاريع المستقبلية ومـن                
  .بينها التعاقد مع شركات مؤهلة لفحص البضائع المستوردة خاصة واننا ما زلنا نفتقد لمثل هذه االمكانية

  22/8/2005الحياة الجديدة 
  

  غزة أول مشروع إنارة بالطاقة الشمسية في
 تمكنت دائرة الطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية المستدامة في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أمس مـن                ،غزة

فادة من  إنجاز أول مشروع إنارة من نوعه في فلسطين بالطاقة الشمسية تمثل في إنارة جسر وادي غزة باالست                
اإلشعاع الشمسي كمصدر مستدام للطاقة حيث أصبح بالمقدور ضمان استمرار إضاءة هـذا الممـر الـساحلي           

وشاركت في تنفيذه سلطة الطاقة والمـوارد الطبيعيـة         . الحيوي في كافة الظروف األمنية والسياسية والمناخية      
تهما في تأمين مصدر طاقة كاٍف وفعـال        ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين حرصاً منهما على تحقيق رسال       

  .ونظيف لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني وذلك بتمويل من مرفق البيئة العالمي التابع لألمم المتحدة
  22/8/2005الحياة الجديدة 

  
  وزارة االتصاالت تحذر من االستثمار في المستوطنات

ة في مجال االتصاالت وتكنولوجيـا المعلومـات،        وزارة، الشركات األجنبية العامل   الحذرت   :األراضي المحتلة 
وقالت، إن هذا التحذير يأتي بعد أن أقدمت شـركة انتـل            . والتي تسعى لالستثمار في المستوطنات في الضفة      

وأدانت الوزارة هذا العمـل ووصـفته       . العالمية بوضع خطط لتوسيع استثماراتها في مستوطنة  كريات غات         
ات والهيئات المحلية واإلقليمية والدولية ذات العالقة، على سرعة التحرك لثني           وحثت، جميع المؤسس  . بالعدائي

  .الشركة المذكورة عن نواياها



 

 21

   22/8/2005الشرق القطرية 
  

  موظفو الهالل األحمر يعلقون اإلضراب الـمفتوح واالعتصام
 تعليق اإلضراب الـمفتوح    أعلنت لجنة الـمتابعة في جمعية الهالل األحمر، أمس،       :  أيمن أبو ليلة   س،خان يون 

وأكدت اللجنة في بيان لهـا أنهـا        .  يوماً داخل مبنى الجمعية في حي األمل       15واالعتصام الذي استمر لـمدة     
أعلنت تعليق اإلضراب بعد زيارة دحالن، وكمال الشرافي ولقائهم بممثلي لجنة الـمتابعة، حيث استمعا إلـى                

ضحت أن دحالن أبدى تضامنه التام وتأييده لكافة مطالب الـموظفين          وأو .همومهم ومعاناتهم وطلباتهم العادلة   
 وأوضحت أن دحالن أبدى تضامنه التام وتأييده لكافة مطالب الـموظفين الـمـشروعة             ،الـمشروعة والعادلة 

والعادلة، التي تطالب بتحسين أوضاعهم الـمالية واإلدارية أسوة بالجميع، متعهداً بصفته الرسـمية بمـساواة               
اتب موظفي الهالل األحمر في غزة برواتب الـموظفين في السلطة الوطنية، إضافة لتثبيت كافة الـمعاقين               رو

وعمال اإلنشاءات العاملين في الجمعية، وتثبيت ضباط اإلسعاف العاملين علـى بنـد الورديـات بالــمناوبة                 
عة أن اللجنة قررت تعليق اإلضراب       رائد النمس الناطق اإلعالمي باسم لجنة المتاب       قالو .الشفتات على مراحل  

وعودة الـموظفين إلى أعمالهم ألنها تعول كثيراً على قرار دحالن وتعهده بتحـسين أوضـاع الــموظفين                 
  . المضربين عبر الربط والمساواة بين رواتبهم ورواتب موظفي السلطة

  22/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  ليلة انتخاب الرئيس جديد الكاتب ممدوح نوفل
وجـرى   . احتفل مساء امس االول بتوقيع كتاب جديد للكاتب ممدوح نوفل بعنوان ليلة انتخاب الرئيس              :رام اهللا 

وبشأن الكتاب ومبررات صـدوره بعـد        .الحفل في ملتقى زهرة عباد الشمس برام اهللا التي صدر عنها الكتاب           
ة والواضحة لمـا جـرى فـي الـداخل           سنة ليقدم لشعبنا الصورة الحقيقي     15ربع قرن قال نوفل انه جاء بعد        

 مرحلة التحـول نحـو      -والخارج عن واقع الحركة الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني في مرحلة الثمانينيات          
الواقعية حسب اقواله، حيث بعد اعالن الدولة ثم انتخاب عرفات رئيسا للدولة جاءت قـصة الكتـاب لعـرض                   

  .لسياسية المتخذة قبل وبعد اعالن الدولةصورة عن هذا التحول كشاهد على القرارات ا
  21/8/2005الحياة الجديدة 

  
  موسيقار عالمي يعزف احتجاجاً بجانب الجدار  

استقطبت حفالت الموسيقار العالمي دانييل بارينبويم مئات الفلـسطينيين والمتطـوعين            :نابلس أمين ابو وردة   
واشـار  .  من الجدار العنصري في منطقة قلنديا      األجانب وعدسات المصورين بعد شروعه بالعزف على مقربة       

الى انه قادم الى رام اهللا على رأس قيادة االوركسترا من اجل االعالن عن تضامنه مـع الـشعب الفلـسطيني                     
وقال ان الجدار امـر  . والمطالبة بحريته، مؤكدا ان االوركسترا تقدم افضل مثل للديمقراطية والحياة الحضارية          

االراضي الفلسطينية وهو فكرة خاطئة وان تشييده جـاء القتطـاع المزيـد مـن االرض                زائف النه يبنى في     
  .وال يمكن اقناع الفلسطينيين بالحصول على دولة مجزاة.. الفلسطينية ليس اال

  22/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  اللقاء الثالث حول قضايا الجنوسة ومكانة المرأة الفلسطينية 
 العربي للدراسات اإلجتماعية التطبيقية عن اللقاء الثالث في سمينار قضايا الجنوسة           المركز   –أعلن مدى الكرمل  

الجندر ومكانة المرأة في المجتمع الفلسطيني، الذي أفتتح في نهاية حزيران ويعقد مرة في الشهر علـى مـدار                   
ات الجنوسـة، النـسوية     الثقافة االبوية وعالق  : من القضايا التي سيتم طرحها ومناقشتها     . عشرة لقاءات متتالية  
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والقومية، عالقات السلطه والنظام األبوي، طرق بحث ومنهجيات نسوية، الرجولة والجنسانية، المـرأة والفـن               
  . وغيرها، وتقوم منار حسن على تنسيق المشروع

  20/8/2005 48عرب 
  
  

  الممثلة فالنتينا تواصل تصوير مسلسل فلسطيني 
 بيـت   \صوير مسلسل فلسطيني مع المخرجة رائدة غزالة وإنتاج شبكة معا           تواصل الممثلة فالنتينا أبو عقصة ت     

 حلقة والذي واضب على كتابته عدد من الكتاب الفلسطينين،          13ويعتبر هذا اإلنتاج الدرامي المكون من       .. لحم  
قم ويضم طا . إنطالقة للعمل الدرامي الفلسطيني والذي سيعرض في فلسطين وعلى عدد من الفضائيات العربية            

  .العمل الكبير العديد من الممثلين الشبان الواعدين
  20/8/2005 48عرب 

  
 منظمة المؤتمر االسالمي تدعو الي انسحاب اسرائيلي كامل 

دعت االمانة العامة لمنظمة المؤتمر االسالمي امس الي انسحاب اسرائيل من جميع االراضي : اف ب، جدة
 . الفوري لمواجهة االجراءات االسرائيلية الرامية الي تهويد القدس والي التحرك1967الفلسطينية المحتلة سنة 

22/8/2005القدس العربي   
 

  مجمع الفقه في جدة يستنكر تدنيس اليهود للمساجد
استنكرت األمانة العامة لمجمع الفقه االسالمي في جده بشدة حادثة القاء يهود متطرفين رأس خنزير في ساحة 

وذكر البيان المسلمين بان أمس وافق ذكرى احراق المسجد  .ا السبت الماضيمسجد حسن بك في مدينة ياف
 .االقصى على يد اليهود وناشد المسلمين حكومات وهيئات وشعوبا العمل على حماية المقدسات اإلسالمية

22/8/2005السياسة الكويتية   
 

  تعليمات جديدة حول جوازات السفر ألبناء غزة والمستثمرين ال 
أكد مدير عام دائرة األحوال المدنية والجوازات العامة مروان العمد انه ال تعليمات : ين عبد الهادي نيف،عمان

، نافيا ما أشيع حول تراجع شخصية ألبناء غزة أعقبت االنسحابجديدة بشأن اصدار جوازات مؤقتة وهويات 
ي هذا السياق ان الدائرة صرفت وأعلن العمد ف .الحكومة عن تعليمات اصدار جوازات سفر وهويات لهذه الفئة

بطاقة شخصية ، معلنا كذلك ) 27600(منذ البدء بتطبيق قرار صرف بطاقات شخصية ألبناء غزه وحتى اآلن 
من جانب آخر ، نفى  .جواز سفر مؤقت ألبناء غزة) 6957(ان الدائرة صرفت خالل العام الحالي وحتى اآلن 

) 15(زات سفر للمستثمرين والتي تدفع رسومها لوزارة الداخلية العمد صدور تعليمات جديدة تتعلق بمنح جوا
  .ألف دينار ، فالدائرة مازالت تصدر هذه الجوازات وال عودة عن القرار المتعلق بها

22/8/2005الدستور  
 

  وزراء الخارجية العرب بالقاهرة اوائل سبتمبر 
جية العرب التي تعقد االسبوع األول من بدأت الجامعة العربية أمس االستعدادات الجتماعات وزراء الخار

وتجري حاليا مراجعة شاملة لملف الصراع العربي االسرائيلي في ضوء تطورات االوضاع في . الشهر القادم
 3ان الموقف الجماعي العربي يتركز في رفض  وقالت مصادر. فلسطين وقيام اسرائيل باالنسحاب من غزة
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عدم قبول  .الجدار .ي الضفة وأي محاولة لتوسيع القائم من المستعمراتاالستيطان ف: اجراءات اسرائيلية وهي
  .أي إجراء لتهويد القدس ورفض االجراءات القديمة واجراءات ضم القدس للسيادة االسرائيلية

22/8/2005أخبار اليوم   
 
 
 

 الحريري تبحث الموضوع الفلسطيني مع وفد من الشعبية 
الالجئين الفلسطينيين في لبنان مع وفد من الجبهة الشعبية برئاسة مسؤول بحثت النائبة بهية الحريري أوضاع 

اعتبرت الحريري أنه ليس جديداً و. العالقات السياسية في الجنوب أبو عماد الجنداوي بحضور عدنان الزيباوي
: وقالت. نيينعلى صيدا أن تحمل الورقة الفلسطينية والهم الفلسطيني، فهي معنية بأكبر مخيم لالجئين الفلسطي

من هنا .. وأن تكون صيدا رائدة في فتح هذا الملف الساخن والشائك فهذا يحتاج الى تفاهم وتعاون بين الجميع
كان التفاهم على ترتيب لقاء حول الورقة الفلسطينية التي تتضمن جملة من األمور، يأتي في مقدمها مقاربة 

ة ورفض التوطين واالنتباه للقرارات الدولية التي تحتوي على الثوابت الوطنية الفلسطينية وال سيما حق العود
بنود ملتبسة في هذا الموضوع، معتبرة أن اإلصرار على بقاء األونروا وتفعيل دورها يثبت حق الفلسطينيين 

أن المطروح هو الحقوق األساسية للشعب الفلسطيني مثل حق التعليم والصحة والعمل، : وأضافت. في العودة
فالجانب الفلسطيني سيقدم ورقة ونحن . ص من المصطلحات التي تتضمن إهانة للشعب الفلسطينيوالتخلّ

 . سنعالج هذه األوراق تحت مظلة القانون اللبناني أوالً، والقانون الدولي ثانياً
22/8/2005السفير   

  
 منظمة حقوقية ايطالية ترشح شارون لنوبل للسالم 

مة حقوق االنسان في ايطاليا قدمت طلبا رسميا الى لجنة جائزة نوبل للسالم افاد مصدر اسرائيلي امس، ان منظ
وبررت المنظمة ترشيحها لشارون بقولها انه وضع االسس التفاق . في اوسلو، ترشح فيه شارون لنيل الجائزة

    .سالم اسرائيلي فلسطيني، وان العالم كله ينظر اليه بتقدير ازاء قيامه بفك االرتباط مع غزة
22/8/2005 48ربع  

  
  منع فلسطينيي العراق من دخول السليمانية 

 .قالت مصادر كردية أن فلسطينيي العراق، ممنوعون من الدخول إلى السليمانية بسبب وجود سياح يهود
 .وتشير المصادر إلى أن القرار جاء بهدف حماية اإلسرائيليين والذين سجلوا حضورا الفتا لالنتباه هذا العام

22/8/2005إلماراتية الخليج ا  
 

  قباني يدعو الى نصرة الشعب الفلسطيني
 الشيخ محمد رشيد قباني من الخطر الذي يتهدد المسجد األقصى، ودعا العرب  اللبنانيةحذر مفتي الجمهورية

هود والمسلمين في العالم الى نصرة الشعب الفلسطيني الفتاً االنتباه الى المحاوالت المتكررة التي دعا اليها الي
  .المتطرفون القتحام المسجد األقصى وهدمه بحجة بناء هيكل سليمان على أنقاضه

22/8/2005المستقبل اللبنانية   
 

  المطالبة بإجراء تحقيق :التحالف الوطني اإلسالمي
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دعا التحالف االسالمي الوطني الى اجراء تحقيق في ما ذكر ان كويتيين قاموا بزيارات الى اسرائيل ألنها 
  .ابقة خطيرةتشكل س

22/8/2005القبس الكويتية   
 

 احتفاالت في بيروت لمناسبة االنسحاب من غزة 
عقدت اللجنة الوطنية للدفاع عن االسرى والمعتقلين في سجون االحتالل الصهيوني واالميركي، لقاء وطنيا في 

ي حضور النائب مروان دار الرابطة االهلية في مقر تجمع اللجان والروابط الشعبية في الطريق الجديدة، ف
بداية، القى رئيس الرابطة االهلية في الطريق . فارس، والنائب السابق بشاره مرهج، وعدد من المواطنيين

الجديدة راجي الحكيم كلمة ترحيبية قال فيها ان من حقنا في لبنان، ان نحتفل بهذا االنتصار فهو تعويض جزئي 
ثم تحدث االمين العام للمؤتمر . نبا الى جنب مع اخوانهم الفلسطنيينللتضحيات الكبرى التي قدمها اللبنانيون ج

القومي العربي ومنسق الحملة االهلية لنصرة فلسطين والعراق معن بشور قائال ان تحرير غزة ليس منّة من 
يين وحيا النائب فارس االنتصار الفلسطيني الرائع ودعا الفلسطين تل ابيب حتى يقابلها بعض حكامنا بالتطبيع

 . بمختلف فصائلهم الى عدم التوقف عند التفاصيل الداخلية واستكمال الجهاد والمقاومة
22/8/2005السفير   

 
 توقيع بروتوكول عمالي لبناني فلسطيني 

عقد اجتماع موسع بين المجلسين التنفيذيين لالتحاد العام لنقابات عمال لبنان برئاسة مارون الخولي واالتحاد 
وأفاد بيان وزعه االتحادان ان االجتماع بحث . عمال فلسطين فرع لبنان برئاسة صالح العدويالعام لنقابات 

في مختلف القضايا العمالية في العالم العربي عموماً ووضع العمال الفلسطينيين في لبنان خصوصاً وما 
نقابات عمال لبنان بطرح وبادر االتحاد العام ل. يواجهونه من مشاكل ومعوقات تاريخية في سوق العمل اللبناني

وتضمن . بروتوكول تعاون مع نظيره الفلسطيني ووقعه الفريقان، بعد االتفاق على تأليف لجنة متابعة لتنفيذه
تعاون اإلتحادين المباشر في المساعدة على دعم تطبيق التشريعات : البروتوكول عشر مواد من أبرزها

الساسية للبنانيين والفلسطينيين في البلدين، والسعي الى تطوير واالتفاقات والتوصيات الخاصة بحقوق العمال ا
كما نص على قيام االتحاد العام لنقابات عمال لبنان . القدرة اإلنتاجية للعمال الفلسطينيين وتحسين ظروف العمل

يد العمال بإدخال العمال الفلسطينيين في البرنامج الوطني لحماية حقوق العمال والعامالت في لبنان بحيث يستف
 .ويسري هذا البروتوكول من تاريخ التوقيع ويعمل به لمدة ثالث سنوات. الفلسطينيون من خدمات البرنامج

22/8/2005السفير   
 

  كالوجين االستيطان يتعارض مع خارطة الطريق
يطان أن االست.  أكد المبعوث الروسي الخاص لعملية السالم في الشرق االوسط الكسندر كالوجين، بترا،غزه

والنشاطات االستيطانية يتعارضان مع خطة خارطة الطريق ويعتبر من قبل اللجنة الرباعية خطوة أحادية 
  .يمكن أن تؤثر على مسار المحادثاتالجانب 

  22/8/2005الرأي االردنية 
 

   نبيل شبيب...إلى أين يمضي الحوار األوروبي مع حماس؟
 نبيل شبيب
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لجديدة مع حركة حماس عن الصيغة األوروبية العامة للتعامل مع المنطقة ال تنفصل االتصاالت األوروبية ا
المجاورة جغرافياً على ضوء التطورات الدولية الجارية، وعلى ضوء ارتفاع نسبة شعبية التيار اإلسالمي 

  . عموماً ارتفاعاً كبيراً
  بريطانيا في المقدمة

 عن وجودها من قبل، كان في لقاء وزراء خارجية االتحاد القرار باستئناف االتصاالت مع حماس، أو اإلعالن
 في لوكسمبورج، وُأعلن آنذاك في صيغة أوسع نطاقاً تقول بالرغبة في 2005األوروبي في منتصف نيسان 

. الحوار مع ما سمي اإلسالم السياسي في المنطقة بعد االقتصار على التواصل مع القوى العلمانية لعدة عقود
ول ذلك لمنظمة حماس بالذات كان واضحاً لدى المطّلعين على السياسات األوروبية، كما يشير إلى إالّ أن شم

ذلك مثالً ميشائيل لودرس، الكاتب والصحفي الخبير بالشؤون العربية واإلسالمية، في مقال له أواخر أيار 
  .ألقل على ا2000، والذي يؤكّد فيه أن االتصاالت لم تنقطع واقعياً منذ عام 2005

تعزز ذلك أقوال كروك، الذي لعب دوراً رئيسياً في اتصاالت االتحاد األوروبي مع حماس، بمعرفة 
  .سوالناموراتينوس، وبمعرفة 

الالفت للنظر في االتصاالت الجديدة أن أول ما بدأت كان عن ديبلوماسيين بريطانيين أجروا محادثات مع 
ما يلفت النظر هنا أن سترو كان أحد األقطاب الرئيسيين في رؤساء مجالس بلديات فلسطينية من حماس، و

ومع الكشف عن االتصاالت الجديدة سعى إلى .  ضد حماس2003أوروبا في العمل على استصدار قرار 
  . التهوين من أهميتها، مستبعداً احتمال إلغاء ذلك القرار

 األوروبية األخرى، تطرح التساؤل عن واالتصاالت من الجانب البريطاني األقرب إلى واشنطن من األطراف
مدى التنسيق مع األمريكيين، رغم ما ينشر من تصريحات أمريكية رافضة لالتصاالت، كما ورد على لسان 

من جهة أخرى ينبغي التساؤل عن التأثير السلبي المنتظر لتفجيرات لندن على هذا الحوار، إذ من . رايس
  .ثر تشدداً داخل الحكومة البريطانية، أو في بريطانيا عموماًالمؤكّد أنه سيدعم جناح الفريق األك

وإذا مضت بريطانيا على طريق الحوار فمن المؤكّد أن دوالً أوروبية أخرى ستمضي أشواطاً أبعد، كفرنسا 
، وبالعمل للظهور في موقف متميز في الساحة الفلسطينية، وقد أعلن الزهار، عن لقاء له بالفعل وكذلك ألمانيا

والجدير بالذكر أن إعالن . مع أحد ممثلي الحكومة األلمانية، بعد أيام من الكشف عن االتصاالت البريطانية
الزهار ينقض صحة ما يتردد إعالمياً وسياسياً أن االتصاالت تجري على مستويات متدنّية فقط، أو مع 

تجاه قرار الناخب الفلسطيني، باإلضافة إلى مسؤولين منتخَبين في البلديات انطالقاً من رؤية سياسية واقعية 
  . القول إن القرار األوروبي حول االتصاالت الجديدة يتحدث عن اتصاالت ديبلوماسيين دون مستوى السفراء

  !وإرهاب.. مقاومة
عاج مما يؤكّد األبعاد السياسية األوسع نطاقاً مما يتردد حتى اآلن حول االتصاالت الجديدة، ما أثارته من انز

  .إسرائيلي شديد، اقترن بالتحذير من أنها خطوة تضعف مواقع المعتدلين من سلطة محمود عباس بالذات
وأبرز األبعاد السياسية للقرار كامنة في زعزعة ما سبق أن سعى الطرف اإلسرائيلي لتثبيته في أعقاب 

حت عنوان الحرب على اإلرهاب تفجيرات نيويورك وواشنطن، وهو إدراج التعامل مع المقاومة الفلسطينية ت
والواقع أن زعزعة الرؤية اإلسرائيلية ال تأتي نتيجة الموقف األوروبي، بل هو نتيجة . لدى الحكومات الغربية

لها، فقد أحدثَها العجز عن تحقيق األهداف اإلسرائيلية بطريق العنف العسكري المطلق، جنباً إلى جنب مع 
ه في العراق، ثم ثبات وجود حماس على األرض الفلسطينية، ليس في اإلخفاق األمريكي على الطريق نفس

صيغة عمليات مسلّحة فقط، وإنما الوجود الشامل لمختلف الخدمات االجتماعية على المستوى الشعبي، وذلك 
في أشد الظروف قسوة كما هو معروف، وهنا بالذات تؤكّد المصادر الغربية تعليل شعبية حماس بهذا الجانب 

جتماعي الشعبي، وهو ما ينطوي في الوقت نفسه على القول إن الجانب االجتماعي والمعيشي مقابل الفساد اال
على هذا األساس أيضا تتحرك السياسة األوروبية تجاه ! سبب تلك الشعبية، وليس العمل المسلّح-في السلطة
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تيار على أرض الواقع، ومن جهة أخرى حماس فمن جهة يؤكّد التحرك األوروبي استحالة تجاهل شعبية هذا ال
  .يراد أن تكون االتصاالت مقترنة بدفعها إلى االقتصار على أن تكون قوة سياسية واجتماعية غير مسلّحة

تتخذ االتصاالت الجديدة مع حماس على الساحة الفلسطينية موقعاً متميزاً، إذ ال يخفى على األوروبيين أن 
جوء منظمات أخرى أصبحت القاعدة رمزاً لها، فإذا كان األمريكيون قد بدأوا لجوء حماس للسالح يختلف عن ل

بالتمييز بين منظمات مقاومة وأخرى إرهابية في الساحة العراقية، فال ينبغي استغراب أن يتجدد السؤال عن 
  .دةالساحة الفلسطينية، أوروبياً على األقل، وهو ما يزعج الطرف اإلسرائيلي من االتصاالت الجدي

على أن ذلك ال يعني بطبيعة الحال أن الموقف الرسمي األوروبي سيتحول سريعاً إلى القول رسمياً بمشروعية 
المقاومة المسلّحة الفلسطينية، وبالمقابل ال يستبعد أن يكون الهدف المباشر من االتصاالت الجديدة هو مواكبة 

 االنسحاب من غزة وعلى مستوى االنتخابات النيابية المتغيرات على الساحة الفلسطينية على مستوى ما بعد
ويعني ذلك ممارسةَ ضغوط أوروبية تُكمل الضغوط العربية واألمريكية، محورها السعي لتحويل . المقبلة

التهدئة إلى هدنة دائمة، أو التخلّي المطلق عن عمليات مسلّحة وراء الخطّ األخضر، أو العودة إلى ما بدأت به 
ث عدم استهداف مدنيين إسرائيليين، أو سوى ذلك مما ينصب على الجانب األمني من المعادلة حماس من حي

والسؤال المطروح هو ما الذي يعرضه الجانب األوروبي . التي تُبذل الجهود لتحقيقها في الساحة الفلسطينية
لك مع أخذ الوجود الشعبي بالمقابل، هل ستقتصر عروضه على التعامل في قطاع التنمية واإلعمار وما شابه ذ

والعام لحماس بعين االعتبار، أم سينطوي على مطالبة الطرف اإلسرائيلي بخطوات مقابلة، من قبيل عدم 
استهداف المدنيين، ووقف االجتياحات العسكرية، ورفع الحصار المفروض على الفلسطينيين، وإطالق سراح 

  ..كافّة األسرى والمعتقلين؟
1/8/2005فلسطين المسلمة   

  
  االستعراض الذي أساء للفلسطينيين

 عبدالرحمن الراشد
شارون يجبر مواطنيه . طالعوا الوضع كما يبدو للعالم ايضا، ال كما نريد ان نراه في سياقين حقوقي وتاريخي

على الخروج من بيوتهم التي سكنوها، وبعضهم ولد فيها، وبعضهم قتل دفاعا عنها خالل الثالثين سنة 
رون واجه وزراءه المتشددين بسبب عزمه االنسحاب من غزة ويواجه معركة مقبلة مع نتنياهو شا. الماضية

ثم راقبوا ما يحدث في غزة  .الذي هدد شارون وخرج من وزارة المالية متوعدا اياه في االنتخابات المقبلة
طفاف وراء حيث تستعرض منظمات وفصائل فلسطينية سالحها عالنية متحدية عباس الذي طالبهم باالص

تحدوا كل خطبه الماضية معلنين صراحة انهم لن يلقوا سالحهم ولن يوقفوا . سلطة واحدة وسالح واحد
الصحافة الدولية قالت  .بل وامعانا في االساءة اليه خطف بعضهم صحافيا فرنسيا وال يعرف مصيره. عملياتهم

لقد خسر الفلسطينيون  .ب واهداء الوعودان شارون أوفى بوعده اما عباس فانه ال يستطيع سوى القاء الخط
كثيرا في الماضي بسبب تشرذمهم بين فصائل تخدم جهات خارجية مختلفة، عراقية وسورية واردنية 

ظهرت  .اليوم تشرذمت بين قيادات محلية تريد التنافس على السلطة والجمهور والمصالح الضيقة. وسوفييتية
متحفزة للقتال في وقت كان الجانب االسرائيلي المتحضر الذي يعارض هذه الجماعات امام العالم كما لو انها 

اما . بأطفاله ونسائه معتصمين في بيوتهم يقتادون محمولين من ايديهم وارجلهم ويطردون الى خارج غزة
لقد كانت اسوأ  .الفصائل فظهرت كما لو انها امتداد لصور القاعدة وعصابات العراق مقنعين مدججين متوعدين

كان بإمكانهم ان يسيروا مظاهرات سلمية من االرامل وااليتام . ة يمكن ان يراها العالم في يوم االنسحابصور
كان . كان بإمكانهم ان يعدوا العالم بالسالم اذا استمرت انسحابات اسرائيل. الذين قتل ذووهم من قبل اسرائيل

بكل أسف ال يدري  . عن الظهور بمظهر مالئمبإمكانهم ان يبتعدوا على االقل عن كاميرات التلفاز إن عجزوا
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هؤالء كم اساءوا ألنفسهم بالخطف واالقنعة واألسلحلة والمسيرات المتوثبة في وقت العالم يريد انهاء القضية 
  !ابو مازن، انها مشكلتك المقبلة، هذا هو الخبر غير السعيد. لصالحهم بدون الحاجة الرسال اوالدهم للقتال

22/8/2005الشرق األوسط   
  

  من غزة أبعد من االنسحاب
 محمد السّماك

وهي هل كان هذا االنسحاب نتيجة فشل إسرائيل في . يطرح االنسحاب من غزة عالمة استفهام كبيرة وأساسية
  .اعتماد سياسة االحتالل االستيطاني أم أنه كان نتيجة خطأ هذه السياسة؟ هناك فرق بين الخطأ والفشل

  :أمرين أساسيينلقد راهنت إسرائيل على 
ولكن . قامت المستعمرات في غزة وفي الضفة على هذه القاعدة. األمر األول هو هجرة اليهود الى إسرائيل

في الواليات . إذ أنه ال يزال يهود إسرائيل يشكلون أقلية بين يهود العالم. الهجرة لم تكن في المستوى المنشود
 انخفض عدد المهاجرين الى 2004وفي عام .  إسرائيلالمتحدة فإن عدد اليهود هو أكثر من عددهم في

يعود السبب في ذلك الى المقاومة الفلسطينية . وهو أدنى رقم للهجرة منذ سنوات عدة.  ألفاً فقط21إسرائيل الى 
لقد قامت االنتفاضة األولى وقامت االنتفاضة . التي تشكل األمر الثاني الذي خسرت إسرائيل الرهان عليه

استخدمت إسرائيل كل آلتها . ثبتت االنتفاضتان إرادة فلسطينية في مقاومة االحتالل لم تتوقعها إسرائيل أ.الثانية
وبدالً من أن تخبو . العسكرية، ووظفت كل إمكاناتها كقوة احتالل من وسائل القمع والترهيب ضد الفلسطينيين

رت الصناعة الفلسطينية المحلية النتاج المقاومة وأن تخمد االنتفاضة، ازدادت طوابير االستشهاديين، وتطو
  . إسرائيلي1200وخالل السنوات األربع الماضية قتل . السالح بما في ذلك صواريخ القسام

  :وهكذا وجدت حكومة الجنرال شارون نفسها أمام الوقائع التالية
وليس في ذلك أي . لسطينيينقليل من الهجرة اليهودية يقابلها كثير من االرتفاع في نسبة اإلنجاب عند الف: أوالً

لقد !!.  في المئة، فإن النتيجة هي انفجار سكاني50استغراب، ذلك أنه عندما تصل نسبة البطالة في غزة الى 
أدى ذلك الى .  ولكن اليهود في العالم لم يستجيبوا لسياسته االستيطانية،كان شارون هو بطل االستيطان األول

مله شارون الى اليهود الذين استنكفوا عن الهجرة وليس الى خطأ سياسي وهو فشل يح. فشل سياسة االستيطان
لقد كانت حماية ثمانية آالف مستوطن مكلفة جداً ليس مالياً وعسكرياً فقط، ولكن معنوياً . ارتكبته حكومته

  .فكان ال بد من وضع حد لهذا االستنزاف باالنسحاب. أيضاً
أدى ذلك الى اتساع . لي يقابله كثير من الصمود الوطني الفلسطينيكثير من القمع العسكري اإلسرائي: ثانياً

وقد ترافق ذلك كله . حجم اإلدانة الدولية إلسرائيل، وبالتالي الى اتساع حجم التعاطف الدولي مع الفلسطينيين
واريخ من خالل العمليات االستشهادية أو من خالل القصف بص مع استمرار العمليات الفدائية الفلسطينية سواء

. فاالضطهاد العسكري لم يكسر شوكة المقاومة، بل إنه أدى الى بروز أشواك عديدة أخرى أشد صالبة. القسام
إما الدولة الليبرالية الديموقراطية أو الدولة . أمام هذه الوقائع كان على حكومة إسرائيل أن تختار أحد أمرين

.  تعامل الفلسطينيين معاملة مواطنين من الدرجة األولىإذا اختارت األولى فإن عليها أن. العسكرية اليهودية
أي أن . وفي الضفة نحو المليونين. وفي غزة وحدها مليون ونصف.  نحو المليون عربي1948ففي إسرائيل 

 أما إذا اختارت الدولة اليهودية، وهذا ما حدث، فإنها .عدد العرب في فلسطين الكبرى يساوي عدد اليهود
ن األراضي المحتلة حيث الكثافة الفلسطينية، من هنا فإن أهمية االنسحاب من غزة تكمن مضطرة لالنسحاب م

  .وعندما ينهمر ـ وسوف ينهمر فال بد أن يغمر المنطقة كلها... في أنه أول الغيث
22/8/2005المستقبل اللبنانية   

 
  !ما قبل االنتخابات التشريعية
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سميح شبيب   
خابات التشريعية الفلسطينية في الخامس والعشرين من كانون الثاني المقبل، بإعالنه رسمياً موعد اجراء االنت

  .يكون عباس قد حسم زمنياً بداية مرحلة ونهاية أخرى، فيما يتعلق بالتكوين السياسي السلطوي الفلسطيني
دعو تدرك فتح اآلن قبل غيرها من قوى سياسية أخرى بأن التفرد في السلطة هو أمر محال، وهي بالتالي ت

الجميع للمشاركة وال يوجد مسؤول فلسطيني واحد في فتح، إال ويؤكد بأن التفرد جاء نتيجة مقاطعة القوى 
شاركتها في االنتخابات الجديد في األمر، تأكيد حماس، على م. للمشاركة في الحكم، وفي االنتخابات التشريعية

شعبية والديمقراطية، واضافة الى ذلك وهذا مهم ، اضافة لقوى ديمقراطية وطنية أخرى كالجبهتين الالتشريعية
للغاية، لعله من نافلة القول، بأن ما ستعززه نتائج االنتخابات التشريعية المقبلة، سيكون له آثاره الحاسمة في 
إعادة تشكيل الخارطة السياسية السلطوية المقبلة، ذلك ان تفرد هذا الفصيل أو ذاك بات أمراً محاالً، وبالمقاييس 

افة، وبالتالي، ستجد فتح نفسها، أمام حقيقة ماثلة وهي ليست هي الحزب الحاكم، وهذا ما سينعكس بوضوح ك
  !.وجالء على استحقاقات عقد مؤتمرها العام المقبل

ما يهمنا في هذا السياق، هو تلك الفترة الفاصلة بين اإلعالن عن موعد اجراء االنتخابات التشريعية وبين 
، خالل تلك الفترة االنتقالية الحاسمة والحساسة والساخنة ستتفاعل عوامل عدة محاورها اباتلك االنتخاجراء ت

  :األساسية هي
نسحاب من غزة، وبروز جغرافيا سياسية جديدة، تحتاج الى إدارة من نمط جديد، بحيث يكون السالح واحداً اال

  .ط األمن الذاتي والموضوعي في القطاعوالقانون واحداً والعلم واحداً وإال تعددت السلطات وتلونت، وسق
استعداد القوى كافة، ومنها الحركات اإلسالمية، لخوض غمار االنتخابات التشريعية، وسيتمثل االستعداد 

  .بالبحث عن تحالفات وبرامج وشعارات، وغير ذلك
لمفاوضات، كي ال البحث عن صيغ اقليمية ودولية جديدة، من شأنها الدفع بتطبيق خارطة الطريق، واستئناف ا

  .تكون غزة أوالً وأخيراً
تفاعالت فتح الداخلية، تلي ضوء المستجدات الجديدة، وأبرزها نزول حماس ميدان التنافس االنتخابي من جهة 
ومطالبتها المشاركة في الحكم، ومن خالل ذلك، سيتقلص دور فتح في المجلس التشريعي المقبل، وكذلك في 

، فهنالك صراع ارادات ساخنة وحقيقية وعلى المستويات كافة، وأبرزها الصراع والى ذلك .المجلس الوزاري
على مساحات المشاركة في الحكم والمجلس التشريعي، وهذا ما يتطلب مناخات عمل سياسي مساعدة، أبرزها 

خلي، والقدرة االبتعاد كلياً عن السالح واستخدام السالح في حسم األمور، وبالتالي النجاح في اختبار األمن الدا
على ممارسة الخالف في ظل ضبط النفس واحترام الرأي اآلخر، ودون ذلك فإن فشالً ذريعاً قادراً على اهدار 

 .االنجازات الوطنية كافة، سيكون بانتظار شعب معذب، يتوق الى األمن واألمان واالستقرار والسالم
22/8/2005األيام الفلسطينية   

 
  ما قبله وما بعده.. ةاالندحار اإلسرائيلي من غز

 ياسر الزعاترة
في خضم الجدل حول ما إذا كان االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة انتصاراً أم مصيبة ستقع على رأس 
القضية الفلسطينية، يبدو من المهم التذكير باألجواء التي أعلن شارون خاللها قرار االنسحاب وهي أجواء لم 

 في ظل يأس إسرائيلي من 2000بة للرجل الذي جاء إلى السلطة في العام تكن في واقع الحال مواتية بالنس
   .القضاء على انتفاضة األقصى

  ظروف اإلعالن عن قرار االنسحاب
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مر عام آخر على االجتياح اإلسرائيلي للضفة الغربية، لكن االنتفاضة لم تتوقف، فكان الجدار األمني الذي 
 لكن الشارع اإلسرائيلي كان في ذروة اليأس والضجر مما يجري، وهو تسارع بناؤه نوعاً من تهدئة الخواطر،

  .ضجر وجد صداه في جملة من المعطيات الواضحة
كان من بين هذه المعطيات خروج وثيقة جنيف وتمتعها بدعم أميركي ودولي غير مسبوق، إلى جانب تمرد 

وامر، ومن ثم خروج عدد من القادة العديد من الكوادر في بعض القطاعات العسكرية اإلسرائيلية على األ
العسكريين واألمنيين، مثل رؤساء جهاز الشاباك األربعة السابقين، على النص الرسمي وانتقاد برنامج شارون 

  .السياسي واألمني، وتحذيرهم من كارثة قادمة على الدولة العبرية في حال واصل ذات النهج المتبع
ية لشارون وعائلته هي ذروة التصعيد والرسالة األكثر حدة التي فهم فيما كانت لعبة إخراج الفضائح المال

الرجل مضامينها وكان ال بد له تبعاً لها من الخروج بمبادرة سياسية تنقذه كزعيم وتنقذ البالد من أزمة 
  .استثنائية

  .في هذه األجواء خرج شارون بمشروع فك االرتباط، أو االنسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة
  رون يهيئ غزة لما بعد االنسحابشا

هكذا عاد شارون ليتصدر المشهد السياسي اإلسرائيلي من دون منازع، على رغم المشاغبة عليه من طرف 
متطرفي الليكود، وعلى رأسهم نتنياهو، فيما شرع هو في ترتيب أوراق االنسحاب من غزة بطريقته الخاصة، 

 أن يساهموا في وضع االنسحاب في إطاره الصحيح كحالة هزيمة وبالطبع من خالل اغتيال القادة الذين يمكن
  . واندحار أمام المقاومة

وليكمل اللعبة باغتيال في هذا السياق كان اغتيال الشيخ أحمد ياسين، ومن بعده الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، 
ن بالمقاومة المسلحة إلى سدة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات من خالل السم، تمهيداً لجلب قيادة جديدة ال تؤم

  .القيادة في السلطة الفلسطينية
في هذه األثناء كان قطاع غزة يتحول إلى كتلة من اللهب في مواجهة العدو، إذ انتقل زخم المقاومة إليه بعد أن 

هكذا برزت ظاهرة الصواريخ، وإلى جانبها عمليات . كان متركزاً في الضفة الغربية طوال ثالث سنوات
  .تحام النوعية للمستوطنات، ومعها عمليات األنفاق التي ابتكرتها حركة حماس بحرفية مذهلةاالق

وفيما كان الفلسطينيون يدفعون أثماناً باهظة لعملياتهم النوعية والجريئة من حيث اغتيال القادة وهدم البيوت 
  . في المجتمع اإلسرائيليوتجريف األراضي، فقد كانت القناعة بضرورة الخروج من القطاع تزداد تجذراً

مع قدوم القيادة الفلسطينية الجديدة وتزامن ذلك مع تراجع واضح للوضع العربي والدولي أمام السطوة 
األميركية، وبخاصة بعد استخدام قضية اإلصالح في سياق االبتزاز، كانت األجواء تتهيأ لمرحلة جديدة عنوانها 

  .التهدئة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
ما ينبغي قوله في ضوء هذا االستعراض هو أن االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة كان بالفعل انتصاراً 

صحيح أن للرجل أهدافه على صعيد تكريس . مدوياً للفلسطينيين، وليس مجرد برنامج سياسي لشارون
ل االنتقالي بعيد المدى االستيطان في الضفة والقدس واستكمال بناء الجدار، وصوالً إلى تحقيق مشروعه للح

ممثالً في دولة فلسطينية في قطاع غزة، ترتبط عبر ممر آمن يسيطر عليه اإلسرائيليون، بثالثة أو أربعة 
كانتونات فلسطينية في الضفة تتمدد على ما يقرب من نصف مساحتها، لكن ذلك لن يكون قدراً بالضرورة، 

  .مخططاً كهذا، وبذات الوسيلة أي المقاومةومن فرض االنسحاب من قطاع غزة، يمكنه أن يفشل 
  السيادة على القطاع

كثيرة هي األسئلة التي تترتب على االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، لعل أبرزها ما يتعلق باستكمال 
عناصره، وتحديداً االنسحاب من المعبر البري مع مصر، وصوالً إلى فتح المطار والميناء ومنح الفلسطينيين 

التحكم بأجوائهم ومعابرهم، وبتعبير أدق عناصر السيادة للقطاع وتحوله إلى دولة ناجزة، بصرف النظر فرصة 
من أرض % 1،5، أو 67من األراضي المحتلة عام % 6 كيلو متر مربع، أي 362عن مساحته المحدودة 
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تنسيق االنسحاب مع شارون، ما ينبغي أن يقال هنا هو أنه لوال موافقة القيادة المصرية على .فلسطين التاريخية
  .ومعها قيادة السلطة لكان االنسحاب من المعبر الحدودي حتمياً بفعل المقاومة

  العالقة الفلسطينية الداخلية
بعد أسئلة المعابر البرية والبحرية والجوية، يبرز سؤال العالقة بين الفصائل الفلسطينية بعد االنسحاب، السيما 

حركتي حماس وفتح، وفي حين ال يتوقع أن تلجأ حماس إلى أي شكل من أشكال في ظل التنافس الواضح بين 
   .القوة المسلحة في سياق حسم العالقة حتى لو أصابها بعض العنت من فتح والسلطة

في حين ال يتوقع أن يحدث ذلك، فإن السلطة لن تسكت على نفوذ حماس الواسع وستسعى إلى تحجيمه بمختلف 
الخطوة األولى في خريطة الطريق التي سيبادر شارون إلى المطالبة بها هي تفكيك البنية الوسائل، السيما وأن 

أما االنتخابات فال يستبعد أن يجري ترتيبها على نحو ال يخل . التحتية للفصائل المسلحة وعلى رأسها حماس
  .بمعادلة السيطرة الفتحاوية على الوضع برمته

االستحقاق المتعلق بخريطة الطريق سيدفع إلى توتير األجواء الفلسطينية، من المؤكد أن ميل السلطة إلى تنفيذ 
وقد يدفع تالياً نحو التعامل مع قطاع غزة بوصفه دولة يمكن أن تتعاطى مع الصراع حول الضفة الغربية كما 

  .تتعامل معه دول الجوار العربي، وهو خيار بالغ السوء بالتأكيد
اه عن حقيقة ما سيقوم به شارون مباشرة بعد االنسحاب من أجل التأكيد على لكن األسوأ هو أنه سيلفت االنتب

تنفيذ رؤيته، أعني توسيع االستيطان في الضفة والقدس واستكمال بناء الجدار، وهي اإلجراءات التي تتطلب 
  .توافقاً فلسطينياً من أجل مواجهتها، حتى لو كان ذلك من خالل انتفاضة سلمية

ق ما يتعلق باإلدارة العامة للقطاع، إذ أن من يمسكون بملفات االنسحاب هم أنفسهم الذين يدخل في ذات السيا
سبق أن جربهم الشارع أيام أوسلو، فأثبتوا سيرة الفتة في ميدان الفساد، وإذا ما واصل هؤالء تحكمهم 

  .بالتفاصيل فإن إحباطاً كبيراً سيصيب الجماهير
  الموقف الدولي والعربي وتبعاته

ن شك في أن االنسحاب من غزة سيوفر لشارون فرصة تسويق نفسه أميركياً ودولياً بوصفه رجل السالم، ما م
ما سيدفع إلى التسامح مع خطواته المرتقبة، إلى جانب تفهم مواقفه من استكمال خطوات خريطة الطريق، 

اريس بمرتبة غير مسبوقة وقد رأينا كيف حظي الرجل في ب.وبخاصة اشتراطه تفكيك البنية التحتية لإلرهاب
بالنسبة إليه، ممثلة في كونه أحد أكبر زعماء العالم، بحسب ما وصفه الرئيس الفرنسي شيراك، والذي أحاطه 

حين يحدث ذلك على الصعيد الدولي، فال بد أن ينعكس على  .بدفء استثنائي أثناء زيارته األخيرة لباريس
فاجأ بمرحلة تطبيع مبكر جديدة، قد يصار إلى تدشينها خالل القمة الصعيد العربي، وهنا يمكن القول إننا قد ن

االستثنائية المتوقعة في شرم الشيخ، فيما يمكن القول إنها قد بدأت قبل ذلك، مع أن محاولة إطالقها خالل قمة 
  .الجزائر قد فشلت

لخارجية اإلسرائيلي وقد ظهرت بداياتها بعودة السفيرين المصري واألردني إلى تل أبيب، وإعالن وزير ا
سلفان شالوم عن قرب تدشين عالقة مع عشر دول عربية أخرى، فيما شهدت أعلى تجلياتها بدعوة شارون 

  . نوفمبر القادم/لزيارة تونس خالل شهر تشرين الثاني
فما أن تنتهي غضبة المستوطنين ويتمتعوا بتعويضاتهم المجزية حتى تبدأ مالمح المرحلة الجديدة من حيث 

  . سن المكانة الدولية للدولة العبرية، السيما حين تأتي مرحلة تطبيع مع الدول العربية، وفق ما هو متوقعتح
خالصة القول هي إن مكانة شارون ال تبدو مهددة في المدى القريب، اللهم إال إذا جرت تحوالت جديدة تسمح 

ينيون على توسيع مدى المقاومة من بتمرد فلسطيني وعربي على متعلقات خطة االنسحاب، فأن يصر الفلسط
  .أجل تحرير الضفة الغربية والقدس الشرقية، فإن ذلك سيصيب شارون في مقتل

  مستقبل مخطط شارون
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من المؤكد أن شارون ما زال يراهن على ضعف القيادة الفلسطينية الجديدة، ومن ورائها ضعف الوضع 
تحقيق مشروعه الذي يتضمن إلى جانب ذلك اختراق العربي تبعاً للسطوة األمريكية عليه، وذلك من أجل 

المنطقة سياسياً واقتصادياً، لكن الالفت أيضاً هو أن السطوة المشار إليها ال تبدو مرشحة لالستمرار، وبالطبع 
  .بسبب تصاعد المقاومة العراقية ومالمح إفشالها للمشروع األمريكي في العراق

قق انتصار غزة، وهي المسار الذي سيفشل مشروع شارون وعموم وهكذا تكون المقاومة هي المسار الذي ح
المشروع األميركي الصهيوني إلعادة تشكيل المنطقة على مقاس المصلحة اإلسرائيلية كما نظر لها المحافظون 

  .الجدد وقادتهم الصهاينة في األروقة األميركية
21/8/2005الجزيرة نت   
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