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  يون يواجهون تحديات ما بعد االنسحاب بالتوافقالفلسطين
احمد قريع أمس قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية في دمشق لتقى ا: دمشق من 23/8/2005الحياة  نشرت

لوضعهم في صورة الوضع في غزة، وتم االتفاق على وضع استراتيجية فلسطينية موحدة للتعاطي مع المرحلة 
وقالت مصادر .  خيار استراتيجي للشعب الفلسطيني حتى عودة حقوقه كاملةالمقبلة تنطلق من أن المقاومة

االجتماع للحياة انه تم االتفاق على ضرورة تنسيق المواقف والعمل على تعزيز الوحدة واقامة احتفاالت 
أكد موسى ابو مرزوق ان جميع الفصائل ستشارك في االنتخابات التشريعية  من ناحيته .مشتركة باالنسحاب

وأشار ماهر الطاهر الى انه تم االتفاق على عدم االقتتال . لمقبلة وان الجميع سيقبل بنتائج هذه االنتخاباتا
اتفق على عقد , قالو. الداخلي، ورفض فوضى السالح واعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير بمشاركة عامة

  .ل الفترة القريبة المقبلةلقاء لالمناء العامين واعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خال
أن السلطة وحماس توصلتا، الـى      : جانبالت شكاي من دمشق    23/8/2005الرأي العام الكويتية   ونقلت مراسلة 

اتفاق مبدئي حول ضرورة انهاء ظاهرة حمل السالح العلنية في التجمعات والمدن داخل غزة، اذا ما انـسحبت                  
وتضمن االتفاق الذي تم في دمشق أمس، بعد لقاء          .ي بيد السلطة  شكل كامل، و ان يكون الملف االمن       ب اسرائيل  

شكل موحـد وتحـت العلـم     باالحتالل،   ، ان تجري االحتفاالت بانسحاب قوات      بشكل منفرد  قريع وخالد مشعل  
  .الفلسطيني

وقال   عقد في مكتب خالد الفاهوم،أن اإلجتماع مع الفصائل: 23/8/2005السفير  مراسل زياد حيدروذكر 
 إن الجميع توافق على أن ما تحقق في غزة هو إنجاز كبير ولكن هناك تحديات كبيرة بالنسبة , في أعقابهشلح

لمستقبل الضفة الغربية ومستقبل القضية الفلسطينية برمتها، لذلك توافقنا على ضرورة أن تكون هناك 
لمقاومة ال مساس به، والمقاومة وأوضح أن سالح ا .استراتيجية فلسطينية موحدة للتعاطي مع المرحلة المقبلة

ستستمر على قاعدة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الداخلي بما يضمن مشاركة الجميع في القرار وتحديد 
قال لم يبحث موضوع العودة ألن مستقبل غزة والصيغة القانونية للقطاع لم توضح و. مستقبل القضية والشعب

واعتبر إن المقاومة لن تنتقل إلى .  وليس هناك إجابات لدى السلطةهناك مشاكل إجرائية لم تستكمل بعد. بعد
الضفة الغربية بعد االنسحاب ألن المقاومة موجودة فعليا، وشدد على أن تهديد شارون بالعودة إلى غزة حقيقي 

 عن ويشكل خطرا، معتبرا أن ذلك يعطي مبرراً إضافيا للحفاظ على سالح المقاومة، راجيا اإلعالميين التوقف
 . طرح هذا السؤال باعتبار أنه ليس مطروحا على الصعيد الفلسطيني

د موسى ابو مرزوق أن المعركة الحقيقة يكإلى تأ: ب.ف.أنقال عن  23/8/2005الخليج اإلماراتية  وأشارت
مع اسرائيل هي في الضفة الغربية ونرجو أال يكون هناك خالف مع السلطة حول سالح المقاومة النه ما دام 

وقال ان حماس ترى ان االنسحاب هو نتيجة طبيعية للمقاومة . ناك احتالل يجب ان يكون هذا السالح موجوداه
  .التي يجب ان تستمر في كل مناطق االحتالل حتى ينسحب العدو

أبو مرزوق اشـار الـى وجـود    إلى أن  :ب. ف.  انقال عندمشق من  23/8/2005 القبس الكويتية   ونوهت
  . ولكنه لم يحددها وطالب بالتباحث حولها واالحتكام الى الحوارخالفات مع السلطة،

 هنـاك شـعور     ان,  ماهر الطاهر  قول :دمشقمن  رزوق الغاوي    23/8/2005شرق األوسط   ال وأورد مراسل 
عميق بالمسؤولية لدى جميع الفصائل بأن هذا اإلنجاز كبير رغم المخاطر التي يستهدفها شارون عبـر تحييـد            

 بالضفة والسيطرة على القدس وتصفية حق الالجئين، ورغم إدراكنا لهذا الموضوع لكننا نعتقد              غزة واالستفراد 
  .أن تفكيك المستوطنات يشكل هزيمة وتراجعاً للمشروع الصهيوني

 مصادر مطلعة إلى أن قريع، أبلغ قيـاديين مـن حركـة             هكشفتما   :بيروتمن   23/8/2005 البيان   وجاء في 
سؤول من الحركة إلى غزة، الفتا إلى ان القيادة المصرية شجعت هـذا األمـر               حماس بضمانات لدخول أي م    

في وقت ترددت معلومات عن أن رمضان شلح ال يفضل في المرحلـة             . وأجرت اتصاالت لضمان هذه العودة    
ـ         .الراهنة المغامرة، لكنه قد يوافق على عودة نائبه زياد نخالة          ة ال  أما بالنسبة إلى خالد مشعل فإن قيادة الحرك
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تحبذ عودته حاليا، فيما جرى الحديث عن عودة ثالثة من قياديي الحركة كانوا غـادروا غـزة فـي األعـوام         
وتتحضر قيادات فصائل أخرى للعودة منها حركة فتح االنتفاضـة، والجبهـة             .الماضية ولم يسمح لهم بالعودة    

  .الشعبية وجبهة النضال لتكون إلى جانب عباس خالل االحتفاالت
ن زيارة قريع لسوريا كانـت      من أ  مصادر فلسطينية    هقالتما   :دمشقمن   23/8/2005الوطن القطرية    وبينت

 وأكدت المصادر ان القضايا االساسية سـيتم        ,مفاجئة بالنسبة للفصائل في دمشق التي لم تخطر مسبقا بالزيارة         
أطلع الفصائل وقياداتها علـى     حسمها في غزة ألن معظمها ذات طبيعة عملياتية وميدانية مشيرة الى ان قريع              

عبرت المصادر عن   ‚ وفي سياق متصل  . مجمل القرارات واالجراءات الصادرة عن السلطة في اآلونة االخيرة        
خاصة مع االسد مـشيرة الـى ان الجانـب          ‚  مع القيادة السورية   قريعارتياحها الكبير لنتائج زيارة ومحادثات      

ؤشر واضح وقوي على وجود رغبة حقيقية إلقامة تنسيق حقيقـي           السوري ينظر الى هذه المبادرة على انها م       
‚ زيارة على انها تطور نوعي في عالقـة الجـانبين         ال مؤكدة ان دمشق تتعامل مع       ,مع سوريا في هذه المرحلة    

  .وهو ما يسمح بالوصول الى نوع من التفاهم االستراتيجي حول مجمل القضايا المتصلة بعملية السالم
  

   يغادر غزة  كابوس االستيطان
أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس اتمـام       : القدس المحتلة، غزة   23/8/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  

إخالء مستعمرات غزة، والتوجه اليوم إلى الضفة إلخالء حوميش وسانور، وقال الميجر هاريـل للـصحافيين                
وقام مستوطنو  . رحلة األولى من خطة فك االرتباط     أكملنا إجالء الوجود االستيطاني من غزة، وأعلن اكتمال الم        

سانور أمس بالصعود إلى مئذنة مسجد أثري يقع داخل األراضي التي صـادرتها قـوات االحـتالل إلقامـة                   
، وذلك في إطار أساليب كثيرة سيعمد إليها المتطرفون،         المستعمرة، وباشروا هدمها مستخدمين مطارق ضخمة     

دخلت القوات اإلسرائيلية مـن دون معارضـة إلـى           .فرات حالقة على الجنود   منها رشق البطاطا المزودة بش    
واتفـق  . ولم تكن هناك أي إشارة في نتساريم لالحتجاجات الصاخبة او المتاريس المشتعلة بـالنيران              .نتساريم

وحتى قبل وصول الجنود رفع الشمعدان اليهـودي        . السكان على الرحيل بهدوء بعد صالة جماعية مع الجنود        
انكم تنفذون أمرا غير شـرعي، فيمـا اعتبـر الحاخـام             وقال روزنبالت . معبدالوانزل بعناية من على سطح      

وقالت اإلذاعة إن حرس الحدود قام بإجالء عدد من          .دروكمان، ان اجالء مستوطني غزة مؤقت، وقال سنعود       
وصـرح  . تعمرة فـي الـضفة    وسينقل سكان نتساريم إلى منازل مؤقتة في مجمع كليات بمس         . الناشطين اليهود 

وقال هذا المصدر إن نحو الفـي       . مصدر عسكري ان الجيش والشرطة اإلسرائيليين سيخليان حوميش وسانور        
  . ناشط يهودي يعارضون خطة الفصل اإلسرائيلية، تسللوا بطريقة غير شرعية إلى المستعمرتين

 الشرطة اإلسرائيلية سينتشرون حـول      في المقابل أعلنت مصادر في الشرطة ان عدة آالف من الجنود ورجال           
وقال شهود إن محادل وجرافات تمهد االرض حول سانور ليتاح لقوات األمـن بـاالقتراب               . سانور وحوميش 

وقال المتحـدث  . اكثر ما يمكن بينما تقوم الشرطة بتدريب الخيول في حقل مجاور استعدادا لبدء عملية االخالء  
وأكـد  . جندي وشرطي سيشاركون في اخالء مستعمرات شمال الضفة       باسم الشرطة إن خمسة إلى ستة االف        

الذين يلجأون إلى القوة مـنهم سـيدخلون        (...) وزير عزرا لالذاعة ان هؤالء الناشطين لن يلقوا اي تسامح           ال
 حاخاما في مستعمرات الضفة ليطلب منهم دعوة        15قال ديسكين انه تحدث من دون جدوى إلى نحو          و. السجن

وحول مستوطنو سانور المستعمرة إلى قلعة حصينة، وعلـى قمـة قلعـة              . الهدوء خالل اإلخالء   اتباعهم إلى 
حجرية ضخمة تطل على المستعمرة الجبلية الصغيرة تسلق شباب يهودي متطرف سـاللم وقـاموا بتكـديس                 

ـ  . امدادات وقضبان حديدية ملتحمة على اشكال يمكن استخدامها في صد القوات اإلسرائيلية            ستوطنون وقام الم
بوضع امدادات من الطعام والماء باالضافة إلى تخزين مواد مثل البويات وزيت الطعام والتي يمكن استخدامها                

وتكدست على السطح أيضا أكوام من القضبان الحديدية المشرشرة التي          . اثناء اندالع اشتباكات مع قوات االمن     
  )وكاالت. (يمكن استخدامها في إقامة حواجز
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المشروع االستيطاني في غزة بلـغ       أن   غزة فتحي صباح   نقالً عن مراسلها في    23/8/2005ياة  الحوأضافت  
 جرافة في هدم منازل المستوطنين      200ومع شروع نحو     .أمس نهايته الحتمية برحيل المستوطنين عن نتساريم      

في القطاع قد انتهى    في المستوطنات االحدى والعشرين الواحدة تلو األخرى، يكون مشروع االستيطان اليهودي            
ازالت جرافات االحتالل مستوطنة بيت سادية غـرب عـن الخريطـة أمـس               .عاما38ًوزال لألبد بعد نحو     

فأصبحت أثراً بعد عين، فيما واصلت الجرافات هدم المنازل في مستوطنات موراغ ودوغيت وغيرهـا مـن                 
لخيام في منطقة صناعية مجـاورة      في غضون ذلك، بدأ مجلس المستوطنات بنصب المئات من ا          .المستوطنات

وتأتي هذه الخطـوة نتيجـة رفـض         .لبلدة نيتفوت في النقب الغربي بغية انشاء مخيم لمستوطني غوش قطيف          
  .المستوطنين الحلول التي طرحتها عليهم مديرية االنفصال القاضية بإسكانهم في تجمعات في صحراء النقب

  
  لقاء قريب بين عباس وشارون 

محمود عباس وشـارون  أن : غزة ـ  ردينة فارس وعبدالقادر فارس عن مراسليها 23/8/2005 عكاظ نشرت
واعلـن  . جاء ذلك في اتصال هاتفي جـرى بينهمـا        .  امس على عقد لقاء قريب بينهما دون تحديد موعده         ااتفق

وقـال  .  وصفه بالقرار الشجاع والتـاريخي     ذي ال ,مكتب شارون ان عباس اتصل هاتفيا لتهنئته على االنسحاب        
  .البيان الصادر عن شارون ان عباس اعرب عن أمله ان يفتح االنسحاب صفحة جديدة في العالقات

ن شارون وابو مازن تداوال في اخالء       من أ  يديعوت احرونوت    ما أوردته  23/8/2005 48عرب   وذكر موقع 
 مصادر فلسطينية ان    وقالت.  وطلب ابو مازن مواصلة اخالء المستوطنات من االراضي الفلسطينية         ,قطاع غزة 

 .ينوي مطالبة شارون، خالل اللقاء المرتقب، بمواصلة االنسحاب حسب التفاهمات التي تم التوصل اليها             عباس  
وقالت االذاعة االسرائيلية ان ابـو مـازن        . بموشيه كتساف وشكره على اخالء المستوطنات     عباس  كما اتصل   

  .!لخطةاثنى على االصرار الذي ابدته اسرائيل في تنفيذ ا
نه تم خالل اإلتصال أقول نبيل أبو ردينة، إلى :  من غزة 22/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفـا       وأشارت

التأكيد على أن السلطة ملتزمة بعملية السالم من أجل الوصول الى سالم عـادل ودائـم يـؤدي الـى األمـن                      
  .واإلستقرار للجميع

  
  إطالق سراح الصحافّي الفرنسي المختطف

ـ المصادر أمنية فلـسطينية أعلنـت       أن  : غزةمن   23/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   ذكر ر علـى   وعث
في الوقت   .وأوضحت المصادر أن أجهزة األمن لم تعثر على الجناة         .أمسالصحافي الفرنسي وأطلقت سراحه     

تى اآلن الجهـة التـي      هذا ولم تتضح ح   .  بعد وساطة فلسطينية   صحفينفسه قال فلسطينيون إنّه ُأطِلق سراح ال      
  .ذلكقامت باختطافه وأسباب 

رفض االفصاح قائد الشرطة  أن :صفاء كنج ـ من غزةعن مراسلتها  23/8/2005 القدس العربي وأضافت
 االجهزة االمنية تطارد ىواضاف ستبق . قائال ان هناك تفصيالت امنية ال يمكن البوح بها,أية تفاصيلعن 

 ان الصحافي ىالتفاوض لم يتم مباشرة مع الخاطفين، مشيرا ال :وقال. عدالةالمجموعة حتي تضعها في يد ال
  .كان طوال الوقت محتجزا في مدينة غزة

بدأت تتكـشف بعـد أن اتـصل         خيوط القضية  من أن    : 23/8/2005 األيام الفلسطينية     في كتب حسن جبر  و
 وأبلغوها بوجود الصحافي معهم     ,بو سمهدانة  لثقتهم بها كما أفاد جمال أ      المقاومة الشعبية  الخاطفون بقيادة لجان  

وحاولوا إدارة مفاوضات وعقد صفقة مع السلطة لإلفراج عنه مقابل تنفيذ وعود منها السماح لهم بالعمل فـي                  
  .أجهزة السلطة
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وزيـر الخارجيـة    إليـه   شـار   ما أ : ا ف ب، وفا، ي ب ا      نقال عن    23/8/2005 المستقبل اللبنانية    وأوردت
المهم هو انه تم التوصل الى      و. المر يتعلق بخالف فلسطيني فلسطيني ال نعرف كل عناصره         ان ا  منالفرنسي  

  .مخرج ايجابي
العميد حسني طمأن الرعايا األجانب بأن إلى أن : غزةمن  22/8/2005 وكالة االنباء الفلسطينية وفا وأشارت

  .مواطنينأجهزة األمن تبذل كل جهد من أجل حمايتهم وتوفير األمن لهم ولكافة ال
  

  السلطة ستوظف استثمارات لبناء الميناء واصالح المطار
 ان السلطة تنوي تنفيـد      , محمد دحالن  هأعلنما  :  غزة – فتحي صباح  عن مراسلها    23/8/2005 الحياة   نشرت

وقـال، ان هنـاك      . مشروعاً استثمارياً في قطاع غزة وشمال الضفة تقدر كلفتها بنحو نصف بليون دوالر             38
وأضاف ان هذه االستثمارات بتمويل سـعودي وامـاراتي ومـن            .ت ستبدأ في اليوم التالي لالنسحاب     استثمارا

وأضاف ان السلطة تنوي     .مطار وغيرها من المشاريع   الالمجتمع الدولي، وتشمل بناء ميناء غزة واعادة تأهيل         
عقيباً على اخالء آخـر     وت . مليون يورو  22انشاء جناح جديد في المطار سيخصص للصادرات الزراعية بكلفة          

مستوطن أمس، قال ان المشروع االستيطاني في االراضي الفلسطينية فشل في الماضي ويفشل اآلن وسيفـشل                
وفي شأن المفاوضات حول المعابر، بخاصة رفح، أشار الى وجود تطور ايجابي أخيراً، رافضاً               .في المستقبل 

  .االفصاح عن ماهيته
 على حق شركات النقل      دحالن ديشد ت :غزة -حامد جاد   عن مراسلها    23/8/2005 األيام الفلسطينية    وأضافت

الفلسطينية في االستفادة من العطاءات، التي ستطرحها وزارة األشغال لنقل ركام منازل المستوطنين إلى داخل               
  .إسرائيل، وكذلك إلى مناطق أخرى خارج القطاع

  
  بيةنيتساريم إلى الضفة الغر السلطة تدين نقل مستوطني

مستعمرة أرييل حيث   إلى  دانت السلطة الفلسطينية أمس قرار إسرائيل نقل المستوطنين         : أ.ب.د-القدس المحتلة 
وقال عريقات أن إسرائيل كانت تعهدت لالدارة األميركيـة بـاال تنقـل أي مـن                .اعتبرت ذلك تحركا خطيرا   

ة تعتبر القـرار االسـرائيلي حـدثاً        وأضاف ان السلط   .مستوطني القطاع إلى أي مستعمرة في الضفة الغربية       
 وتابع أن نفس العوامل التي أدت لالنسحاب االسرئيلي من غزة هي نفـس العوامـل التـي سـتؤدي                    ,خطير

 .لالنسحاب من الضفة الغربية والقدس يوما ما
 23/8/2005السياسة الكويتية 

  
 نرسخ ثقافة السالم استعداداً للحل النهائي  : عباس
د محمود عباس امس المطالبة بخروج يجدت :ا ف ب، ا ب، رويترز نقال عن 23/8/2005 السفير نشرت

االحتالل من الضفة الغربية بعد انسحابه من غزة، مشيرا الى انه يعمل على ترسيخ ثقافة السالم بين الشعب 
نسحاب وانتقد تنافس الفصائل على إظهار أن اال .الفلسطيني من أجل تهيئة الظروف لمفاوضات الحل النهائي
 المهم كيف , ليس مهما من وراء االنسحاب وقال.جاء نتيجة عملياتها العسكرية واعتبر االمر سخيفا وصغيرا

  .نمضي من هنا لتحقيق أهدافنا الوطنية
 إن الفلسطينيين يتجاوبون بشكل كبير ,قول عباس:  نقال عن رويترز23/8/2005الخليج اإلماراتية  وأضافت

وقال كل أولئك الذين اعترضوا . ن التغيير بدأ نحو ثقافة السلم بدال من ثقافة العنفمع طروحاته السلمية وإ
  .على خطة فك االرتباط بما فيها الفصائل اآلن ترحب وتحتفل بإخالء المستعمرات
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  التقاعدىمكتب عباس يتولي إبالغ سفراء محالين عل
 23 التقاعد شملت ىق له بإجراء إحاالت علقرر عباس تنفيذ مضمون قرار ساب : عمان ـ من بسام البدارين

تم رسميا  حيث .سفيرا ودبلوماسيا فلسطينيا من العاملين بالخارج بدون التنسيق مع الدائرة السياسية في تونس
 وقام بمهمة اإلبالغ رمزي خوري , التقاعد او دفع تعويضات نهاية الخدمة لهمى علينحالالمإبالغ السفراء 

 فيها بضرورة اإلستعداد للخروج من مواقعهم في مهلة أقصاها الثالثون من شهر همأبلغعبر إتصاالت هاتفية 
وعلمت القدس العربي بان رمزي خوري حاول إقناع الدائرة السياسية بالتدخل إلبالغ السفراء  .أيلول المقبل

مة البديلة للسفراء لم يتم التاكد بعد من هوية القائ و.بذلكعباس لكن القدومي رفض القيام  بمضمون قرارات
 إعداد قائمة بديلة بتعيينات جديدة سيتم اإلعالن عنها بعد الثالثين من ى حيث يعمل القدوة عل,والدبلوماسيين

 القدومي وتحجيم مستويات حركته ىالضغوط الفتحاوية التي تهدف لتضييق الخناق عليشار إلى أن . ايلول
وتتوقع مصادر  . الرجل تداركه اآلن وفقا لمقربين جدا منهوفعاليات صالحياته تتزايد، األمر الذي يحاول

 أين ىولم يعرف بعد إل .سياسية ان ال تبدي الحكومة األردنية اي تعاون مع القدومي خالل إقامته في عمان
يمكن ان تصل تفاعالت الصراع والخالف بين القدومي من جهة وبين عباس ومجموعة من أعضاء المركزية 

 .ىمن جهة أخر
  23/8/2005لقدس العربي ا 

  
  تفعيـل دور الرباعـيـة ل    يزور موسكو   القدوة
يوم الخامس والعشرين من الشهر       إلى روسيا       ناصر القدوة بزيارة رسمية    يقوم    : عبد الرازق أبو جزر     -  غزة

  لسياسية علـى الـساحة     على آخر المستجدات ا     وقال القدوة انه سيطلع نظيره الروسي     .  يومين   وتستمر   الجاري
بيان صادر امس على أهمية        في    مؤكدا  .ستخليها إسرائيل    التي   الفلسطينية واستعدادات السلطة إلدارة االراضي    

وفى مقدمته روسيا مطالـب بالحفـاظ          لوزير فان المجتمع الدولي   لووفقا   .  خالل المرحلة المقبلة     الدور الروسي 
وفقـا    67 وقال لن نقبل بأقل من دولة مستقلة على حـدود العـام                . الراضى الفلسطينية ل   على المركز القانوني  

   . لقرارات الشرعية الدولية
  23/8/2005األيام البحرينية 

  
  إحراق مكاتب نواب في الخليل 

 النار في مكاتب أعضاء المجلس التـشريعي فـي          وا أضرم ينمجهولأن   :غزة من   23/8/2005البيان   نشرت
وعقـب  . وأفادت المصادر الفلسطينية أن النيران طالت مكاتب الحوراني والنتـشة والـشوبكي           .  الخليل مدينة

الحوراني إنها عملية تهدد المواطن الفلسطيني وال يهمني أن كنت مستهدفاً وأشعر أن المجلس هو المـستهدف،                 
  .واصفاً العملية بجريمة تمت تحت جنح الظالم

أدانـوا   أعضاء المجلس التشريعي عن محافظة الخليـل         أن: الخليلمن   23/8/2005الحياة الجديدة    وأضافت
يستنكرون بشدة هـذا العمـل االجرامـي،         أنهم     لهم بيان وجاء في , االعتداء الذي تعرض له مكتب الحوراني     

  . أجهزة ومؤسسات السلطة الى الكشف عن الفاعلينندعووي
  

   األمنيين في السلطةرواتببشأن توضيح 
 وزارة الداخلية واألمن الوطني بأنه سيصار الى تطبيق زيادة في الرواتب وفقاً لقـانون               توضحأ:  وفا –غزة  

  .الخدمة العسكرية فور استكمال الجوانب الفنية واالدارية
  23/8/2005الحياة الجديدة 
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  نواب يتسلمون سيارات جديدة ويرفضون التخلي عن القديمة

نـواب تـسليم    المية في المجلس التشريعي عن رفض عدد مـن           كشفت مصادر رس   : منتصر حمدان  -رام اهللا 
السيارات التي في عهدتهم، رغم تسلمهم سيارات جديدة صرفت لهم مؤخرا، في حين ان هناك عددا آخر قـام                   

وكان نواب توصلوا الى اتفاق مع وزارة المالية بـشأن آليـة شـراء               .بتسليم السيارات وتمت اعادتها للمجلس    
ورغـم تأكيـدات     .شراء تسديد ثمنها بالتقسيط وبكفالة رواتبهم     العلى ان يتكفل الراغبون ب    سيارات جديدة لهم    

  .تسليم ، نفى رئيس لجنة الرقابة علمه بذلكال عن مسؤولين في التشريعي امتناع عدد من النواب 
  23/8/2005الحياة الجديدة 

  
   حماس تعتزم نقل نموذج مقاومة غزة للضفة 

 المقاومة المسلحة إلى الضفة الغربية ضد قوات االحتالل أمر وارد، بعد اكتمال إن نقل: قال سعيد صيام
 معتبرا أن تكرار تنفيذ نموذج مقاومة غزة في الضفة ليس مستبعدا حيث تسعى حماس لتحرير .االنسحاب

واعتبر أن خروج االحتالل من غزة يستوجب نمطا جديدا من  .الضفة بالمقاومة مثلما تم تحرير القطاع
المقاومة من جانب اإلخوة في الضفة والقدس، وال يمكن بحال من األحوال فصل القطاع عن الضفة، فلن يقبل 

  .أي فلسطيني تحييد غزة، واستفراد إسرائيل بالضفة وتهويدها للقدس
22/8/2005اسالم اون الين   

  
  وفد قيادي من حماس يلتقي السفير القطري في غزة

وقال مصدر في الحركة إن .  في غزة السفير القطري لدى السلطة21/8حماس صباح األحد  زار وفد من
الوفد ضم كل من سعيد صيام وسامي أبو زهري، وذلك لبحث آخر المستجدات في األراضي الفلسطينية، 

  .وخاصة االنسحاب من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية
22/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 تفاالت بتحرير غزةالمزيد من االح

استمرت االحتفاالت أمس لمناسبة االنتصار الذي تحقق في قطاع غزة وفي هذا االطار، احتفل اتحاد الشباب 
الديموقراطي في صور للمناسبة بمهرجان شبابي وطالبي برعاية وحضور النائب حسن حب اهللا وأكد حب اهللا 

هذا . وم يعيش الشعب الفلسطيني مرحلة االنتصار في غزةاننا نعيش مرحلة مهمة بعد االنتصار في لبنان، والي
ثم تحدث مسؤول . االنتصار الذي تحقق من خالل المقاومة التي أجبرت الجيش االسرائيلي على االنسحاب

المكتب الطالبي لالتحاد في صور محمد هجاج الذي دعا الى استمرار االنتفاضة والمقاومة حتى دحر االحتالل 
 . لضفة الفلسطينية والقدس وعودة الالجئين الى ديارهمواالستيطان عن ا

23/8/2005السفير   
 

  صاروخ جديد للمقاومة 
وقال .  كيلومترا15ًأعلنت لجان المقاومة الشعبية في غزة أنها أنتجت صاروخا أسمته سجيل يصل مداه إلى 

  . ادقهم لم تتعود على الذلأبو مجاهد أن مسلحي األلوية سيردون على أي اعتداء إسرائيلي بالمثل ألن بن
23/8/2005البيان   
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  الجهاد ترفض فتح قناة حوار مع اسرائيل  : البطش

قال خالد البطش، ان حركته رفضت كل المحاوالت السابقة لفتح حوار مع اسرائيل مشيرا الى ان اسرائيل تفتح 
ية فليس لدينا مشكلة ولكن نحن فى حوارا مع السلطة واذا ارادت فتح حوار مع من يريد من الفصائل الفلسطين

واضاف البطش  اذا كان هناك حوار مع اسرائيل فسيكون  .الجهاد نرفض رفضا قاطعا ان يكون هناك حوار
  .حوار الخاضع لالحتالل مع قوة االحتالل او المقاومة مع االحتالل 

23/8/2005 48عرب   
  

  االعتداءات في الضفة تتواصل 
صلت قوات االحتالل اعتداءاتها على المواطنين وممتلكاتهم في عدة مـدن وقـرى             وا:  احمد رمضان  ،رام اهللا 

وبلدات في الضفة الغربية، حيث شهدت اعتقاالت في صفوف المواطنين واقتحام ومداهمـة للمنـازل وإقامـة                 
ففـي الخليـل    . الحواجز، فيما أغلقت تلك القوات طريق غزة الساحلية الذي يربط شمال قطاع غزة بجنوبـه              

تقلت قوات االحتالل أمس شخصين من بلدة الشيوخ شمال شرق المدينة، وقامت بعمليـة تفتـيش للمنـازل                  اع
وفي بيت لحـم، اقتحمـت       .وداهمت قوات االحتالل مركزاً للكمبيوتر وسط البلدة، وأجرت تفتيشات دقيقة فيه          

ـ   أحد وداهمت منزل  قوات االحتالل، في ساعة مبكرة من فجر أمس ، بلدة الخضر            وفـي سـياق     .ينواطن الم
آخر،أطلق أحد المستوطنين مساء أول من أمس، النار على فلسطيني كان يمر على طريق حبلة ـ قلقيلية، مما  

 وفي جنين، تعرضت بلدة سيلة الظهر وقرية الفندقوميـة أمـس العتـداءات المـستعمرين                .أدى إلى إصابته  
وهاجم عـشرات المـستعمرين      . المناوئة للفلسطينيين  المتطرفين، الذين اقتحموا منازل البلدة ورددوا الشعارات      

صباح أمس بعض المزارعين بالقرب من مفرق قرية رامين على الشارع الرئيسي الواصل بـين محـافظتي                 
، مقر مركز رياضي واعتقلت الـشبان        وفي القدس، اقتحمت قوة معززة من جيش االحتالل       . نابلس وطولكرم 

وسبق عملية االقتحـام تفجيـر      . من الملفات والسجالت الخاصة بالمركز    المتواجدين فيه، واستولت على عدد      
  .سيارتين في الشارع الترابي خلف الحاجز بحجة الشك فيهما

  23/8/2005المستقبل اللبنانية 
  

  خنادق حول الجدار في سلفيت بالضفة 
كر شهود عيـان    وذ.  بحفر خنادق حول الجدار في أراضي مدينة سلفيت        أمسشرعت جرافات االحتالل صباح     

 أمتار، وقامت باقتالع األشجار مخلفة دمارا كبيرا فـي          5االحتالل حفرت خنادق بعرض أكثر من      أن جرافات 
وأضـاف  .األراضي الزراعية، فيما قامت الكسارات بتحويل الحجارة إلى بالط لرصف الشوارع داخل الجدار            

لى تلف المحاصيل الزراعية، وحدوث حـاالت       الشهود بأن طبقة كثيفة من الغبار انتشرت في المنطقة، وأدت إ          
  .  اختناق بين األهالي في المنطقة الشمالية من سلفيت، وخاصة بين مرضى الربو

  22/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  يحذر من مؤامرة ضد األقصى  التميمي 
قتحـام المـسجد األقـصى      حذر الشيخ تيسير التميمي، من ان عدداً من الجماعات اليهودية المتطرفة هددت با            

 امس الى ان هناك اتفاقاً بين هذه الجماعات والحكومة االسرائيلية بهذا الصدد،  مؤكـداً                روأشا.الخميس المقبل 
ان الخطر بات قريباً جداً، وناشد االمتين العربية واالسالمية، في حديثه بمناسبة ذكرى مرور سـتة وثالثـين                  

قاذ االقصى والوقوف امام المخططات اليهودية المتطرفة الهادفة الـى           عاماً على حريق األقصى، العمل على ان      
  .هدمه
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  23/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  بشارة يحذر من مخطط إسرائيلي لالستيطان في الضفة  
أكد عزمي بشارة أن شارون سيتخذ عدداً من اإلجراءات في الضفة الغربيـة فـور                : أمين أبو وردة   -نابلس  

وقال إن هدف شارون األساسي في توسيع االستيطان في منطقة          .  فك االرتباط في قطاع غزة     االنتهاء من خطة  
األغوار لسببين، األول استراتيجي هو الحد من أي تواصل عربي على الحدود واآلخر هـو الـسيطرة علـى                   

ضفة الغربيـة   واعتبر بشارة أن ما يمارسه شارون في ال       .المناطق غير المكتظة سكانيا لتكثيف االستيطان فيها      
هو نظام ابارتيد مطالبا في الوقت ذاته باالنتباه إلى ما يجري في الضفة الغربيـة مـن توسـيع لالسـتيطان،                     
خصوصاً في هذه المرحلة التي ينفذ فيها شارون خطة فك االرتباط في قطاع غزة التي أخذت كافة األضـواء                   

ذي توافد الى قطاع غزة لتغطية االنسحاب غيـب         وقال خالل مؤتمر صحافي ان اإلعالم العالمي ال       . من العالم 
الفلسطينيين واظهر المستوطنين كضحية ولم يركز على النتائج السلبية التي خلقها هذا االستيطان ألكثـر مـن                 
ثالثة عقود، وأضاف كان المطلوب هو تصغير خطة شارون من قبل الفلـسطينيين وان تكـون االسـتراتيجية          

  .رائم التي ارتكبها هؤالء المستوطنينالفلسطينية التركيز على الج
  23/8/2005الخليج اإلماراتية 

  
  تدعو الى قمة اسالمية عاجلةمؤسسة القدس 

دعت مؤسسة القدس الدولية، منظمة المؤتمر اإلسالمي إلى عقـد اجتمـاع عاجـل لبحـث الخطـر                  : بيروت
ألقصى اليوم في قلـب الخطـر،       وأكدت في بيان لها أن ا     .الصهيوني المحدق بالمسجد األقصى وسبل مواجهته     

وهو إن نجا من محاوالت االعتداء عليه بالنار، فإنه واقع في كل يوم تحت ضربات آالت الحفر الـذي تنخـر                     
. أساساته مركزة على المسجد القبلي وقبة الصخرة المشرفة حتى يأتي يـوم ويحـدث االنهيـار، ال قـدر اهللا                   

ووجهت باسـم أمينهـا     . دورها والتدخل على المستوى السياسي     ووجهت الدعوة إلى جامعة الدول العربية ألخذ      
العام الدكتورالعدلوني، الدعوة أيضاً إلى منظمات حقوق اإلنسان في كافة األقطار العربية وغير العربية لتفعيل               
دورها والضغط من أجل حماية المقدسيين الذين يتعرضون لممارسات قمعية يوميا من قبل سلطات االحـتالل،                

  .إلى إفراغ القدس من سكانها، تمهيدا لتهويد المدينة ووضع اليد على مقدساتها اإلسالمية والمسيحيةتهدف 
  23/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  التحذير من نكبة حقيقية وتطهير عرقي شامل في القدس 

قدس، عبر  من خطر التطهير العرقي ضد المواطنين في محافظة الأمسحذرت شخصيات وطنية مقدسية، 
قرار سلطات االحتالل مصادرة أكثر من ألف وخمسمائة دونم من أراضي المواطنين في بلدات وأحياء الطور 

جاء ذلك، خالل االجتماع الذي عقد في مقر مجلس محلي أبو ديس  .والزعيم والسواحرة وأبوديس والعيزرية
الجدار، ووزارتي الزراعة والحكم بالقدس الشريف، بحضور عدد من الشخصيات الوطنية، وممثلي شؤون 

وشدد المشاركون في  .المحلي، ومجلس الخدمات المشترك، ورؤساء المجالس المحلية في جنوب شرق القدس
االجتماع، على أن الهدف من قرار سلطات االحتالل هو استكمال بناء جدار الفصل العنصري، والسيطرة على 

آالف الدونمات وتصل حتى البحر الميت، وعزل المواطنين في األراضي المتبقية والتي تُقدر مساحتها ب
 .تجمعات وغيتوهات متفرقة ومغلقة من كل الجوانب

  22/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
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  ..اهالي جنين ينفون المزاعم االسرائيلية حول تسهيل تنقل المرضى

المرضية على الحـواجز العـسكرية التـي        نفى اهالي جنين وجود اي تسهيالت للحاالت         :كتب علي سمودي  
اقامتها قوات االحتالل على مداخل الطرق التي اوعزت للفلسطينين استخدامها كطرق بديلة عـن تلـك التـي                  
اغلقتها في اطار الترتيبات احادية الجانب التي بدأت بتنفيذها منتصف الشهر الجاري في منطقة جنين تمهيـدا                 

واخضعت قوات االحتالل عدة مناطق وشـوارع رئيـسية جنـوب            .جنينإلخالء اربع مستوطنات في منطقة      
وغرب وشرق جنين الغالق كامل واقامت البوابات الحديدية والمكعبات االسمنتية وحظرت علـى المـواطنين               

ورغـم ابـالغ    . التنقل عبر هذه المناطق التي تعتبر حيوية والشريان الذي يربط جنين بقراها والعالم الخارجي             
تالل االرتباط المدني الفلسطيني في جنين بتأمين خطوط ومناطق تنقل بديلـة لتنقـل الفلـسطينيين                قوات االح 

والتعهد بعدم شل حركة المواطنين او القيام باجراءات تعسفية اال ان روايات االهالي تؤكد ان قوات االحـتالل                  
لجيش تقوم بصلب المواطنين    سيطرت على مداخل الطرق البديلة عبر إقامة الحواجز ونشر قوات معززة من ا            

وال تقتصر اجراءات العرقلة والمضايقات على المواطنين بـل         .ومركباتهم واخضاعهم الجراءات امنية مشددة    
تشمل سيارات االسعاف كما يروي العاملين عليها والذين اكدوا ان قوات االحتالل لم تسهل حركـة تـنقالتهم                  

الطباء والممرضين واضاف هؤالء الموظفين الذين تحفظـوا        وتواصلهم الحضار ونقل الحاالت المرضية او ا      
على اسمائهم حتى ال يتعرضوا للعقوبات من قبل جنود االحتالل بان الجنود يتحجزونهم ويمنعونهم من المرور                

  .اال بعد اخضاعهم وسيارات االسعاف للتفتيش الدقيق
  20/8/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
  األولى دون مستوطنين  غزة تبيت ليلتها 
باتـت  , من آخر مستوطنة يهودية على أرض غزة        ,   مع إجالء آخر مستوطن يهودي        :غزة،عبد القادر فارس  

  ..  عاماً من االحتالل واالستيطان 38غزة يوم أمس ليلتها األولى خالية من المستوطنين بعد 
  23/8/2005عكاظ 

  
  دعوات لتغيير تسميات المناطق المحررة 

يريد الفلسطينيون تأكيد استرجاع أرضهم بعد رحيل المستوطنين عبر تغيير أسماء األراضـي التـي               : ب.ف.أ
وتقول تهاني عبد الرحمن المقيمة في رفح ان        .  عاما لتحمل أسماء وطنية أو أسماء الشهداء       38احتلتها إسرائيل   

مه هي أقل ما يمكـن ان نفعلـه         الرئيس عرفات ما زال معنا بطريقة أو بأخرى، وتسمية األرض المحررة باس           
أما محافظ رفح مجيد آغا فيعتبر ان الدول التي ستؤمن مساعدات مالية إلعادة اإلعمـار التـي                 . تكريما لذكراه 

وفي رفح، قرر السكان سلفا أن تحمل مستوطنة موراغ اسـم الـشيخ             . تستحق ان تسمى مدن المنطقة باسمها     
ويقول مجيد آغا الذي يتشوق أن تطـأ         .والر إلعادة إعمار المدينة   الذي ينوي منح مئة مليون د      خليفة بن زايد  

قدماه أرضا حرم شعبه منها سنوات عدة الن نظامنا ديمقراطي، علينا السماح للمواطنين بالمشاركة في اختيار                
ـ   . أما الفلسطينيون األكثر تشددا، فيفكرون في خيارات أخرى       . األسماء وتنظيم استفتاءات لهذه الغاية     دأ وقـد ب

ويقول ان اإلسرائيليين   . امين يتصور ان تحمل مستوطنات مثل نيتساريم او كفر داروم اسم الشيخ احمد ياسين             
ما نفعله هو فقط استرجاع أرضنا وهذه هي الرسالة التي يجب ان ينقلها قادتنـا إلـى                 . ال يهبوننا هذه األرض   

لسطينيون لمشاريع على المدى القريب مثل بناء       والى جانب إعطاء أسماء جديدة للمدن، يخطط الف       . اإلسرائيليين
  . فنادق على الشاطئ وإعادة إعمار مطار غزة وانتشار مراكز طبية

  23/8/2005البيان  
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  أن دوغيت تتحول إلى غبار أهالي بيت الهيا ال يصدقون

رة دوغيـت   شرعت جرافتان اسرائيليتان وحفار في هدم منازل المستوطنين المخالة في مـستعم           :  كونا -غزة  
ووقف الكثير من ابنـاء بيـت        .وشوهدت منازل هذه المستعمرة وهي تنهار     .والقريبة من بلدة بيت الهيا امس     

الهيا التي جرفت اليات االحتالل العشرات من منازلهم خالل االنتفاضة والتي دمرت مـساحات واسـعة مـن            
يم ابو حليمة والذي تشجع بالـدخول الـى         وقال ابراه  .اراضيها الزراعية يرقبون المشهد الذي انتظروه طويال      

ما يجرى االن حلم بعيد يتحقق على ارض الواقـع غيـر            .. ارضه القريبة من المستعمرة انا ال اصدق عيناي       
واضاف قريبا سنعود الى زراعة ارضنا التي حرمنا منها منذ سنوات طويلة والتـي               .مصدق حقيقة هذا االمر   

من جهته قال ابو زيـاد الغـول         .ر مثمرة وابار مياه ومزروعات اخرى     ازالت الجرافات كل ما فيها من اشجا      
والذي يقطن في منطقة السيفا انه كاد يطير من الفرح عندما بدأت جرافات االحتالل في هـدم منـازل هـذه                     

واشار الى ان الجرافات عملت بسرعة على انهاء هدم         .المستعمرة التي كانت سببا في تعذيب االف الفلسطينيين       
ل المستعمرة حيث بدا جنود االحتالل والذين كانوا يشرفون على عملية الهدم وكأنهم في عجلة من امرهم                 مناز

  .النهاء هذه المهمة
 23/8/2005السياسة الكويتية 

  
  الصحافة الفلسطينية تابعت االنسحاب عن بعد

 عمليـة اخـالء      في مكتب صحفي في رام اهللا تجمع عدد من الصحفيين للمتابعـة عـن بعـد                :وليد بطراوي 
المستوطنات في قطاع غزة وردود الفعل الفلسطينينة في المدن والمخيمات هناك، ليس النهم اختاروا ان يلزموا                

ما يقارب االربعة االف صحفي وصلوا من شـتى انحـاء           . مكاتبهم بل النهم ال يستطيعون الوصول الى غزة       
مستوطنات االسرائيلية هناك وفي المدن والمخيمات      العالم الى قطاع غزة لتغطية ما يحدث من تطورات داخل ال          

. الفلسطينية، لكن الصحفيين الفلسطينيين لم يستطيعوا السفر من الضفة الغربية الى قطاع غزة وهو امر مـؤلم                
بعض الصحفيين الفلسطينيين لم يبذلوا جهداً للحصول على تصاريح خاصة من السلطات االسرئيلية لمعـرفتهم               

لكن الناطق بلسان الجيش    . ن الصحفي الفلسطيني مسجل لدى الحكومة االسرائيلية بانه ارهابي        ال. المسبقة بالرد 
االسرائيلي إيتان عروتسي يقول إن الحكومة االسرائيلية كانت سهلت دخول االف الصحفيين لتغطيـة عمليـة                

عامل مع الصحفيين   اخالء المستوطنات ومنحتهم بطاقات صحفية صادرة عن مكتب الصحافة الحكومي، وإنها تت           
نحن نتعامل كجيش ودولة فقط مع الصحفيين الذين يحملون البطاقـة           :وقال عروتسي . الفلسطينيين بنفس المبدأ  

الصحفيون الفلسطينيون اذا ما تقدموا بطلب للحصول علـى هـذه           . الصحفية الصادرة عن الحكومة االسرائيلية    
لكـن  .  جاء من البرازيل للعمل في دولة اسـرائيل        البطاقة فاننا سنفحص ذلك، تماما كما نفحص طلب صحفي        

الصحفيين الفلسطينيين يصرون على انه ال شأن السرائيل بهم عند تنقلهم مـن ارض فلـسطينية الـى ارض                   
  . فلسطينية

  22/8/2005بي بي سي العربية 
  

  فيركور الفلسطيني 
آسرة عن المقاومة، بعنوان وفيركور هو االسم المستعار الذي وقع به كاتب فرنسي قصة : خيري منصور
خالصة قصة فيركور، امتناع عائلة فرنسية عن تبادل الكالم مع الضابط النازي الذي فرض وصمت البحر، 

نفسه ضيفاً ثقيالً على العائلة ، واختار أفراد العائلة سبيالً غير مسبوق للمقاومة وهو الصمت وتجاهل هذا 
 بعض الصحف حكاية مماثلة عن رجل فلسطيني اقتحم المحتلون باألمس نشرت في. الكائن الطارئ على البيت

قبل أعوام عدة بيته في غزة، وأصر على البقاء داخل البيت في غرفة بحجم زنزانة، وكان الصمت هو السبيل 
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المتاح للمقاومة، يقول فيركور الفلسطيني انه منذ عرف بقرار االنسحاب من غزة لم ينم، وكان يعد الدقائق 
يقول فيركور . ر تلك اللحظة، وأخيراً رأى القطعان وهي تغادر المستوطنات كما لو أنها ثيران هائجةبانتظا

الفلسطيني ابن دير البلح، إن الضابط الذي احتل بيته، كان يرفع الغطاء عن طفلة نائمة، ليضعه على جسد 
الرجل قصة كالتي كتبها لم يكتب هذا  .عسكري أحس بالبرد، وربما بقشعريرة الخوف من حجر أو قذيفة

  .فيركور، ولم يوقعها باسم دير البلح أو غزة، لكنه اطلق الحكاية من ذاكرته
23/8/2005الخليج اإلماراتية   

 
 ! حذار الحديث عن تحرير غزة

يؤكد حقوقيون ومسؤولون فلسطينيون ان غزة ستبقى، وفق معايير القانون الدولي، ارضاً محتلة بعد إخالء 
 أن إسرائيل الوكان سيلفان شالوم قد ق. ، وذلك على عكس ما تسعى اسرائيل الى فرضهقعه مواجيش االحتالل

وتفترض خطة فك االرتباط . تدرس أمرالتوجه الى مجلس االمن الستصدار قرار بأن غزة لم تعد ارضا محتلة
 السيطرة االسرائيلية بعد تطبيقها انه لن يكون هناك اساس لالدعاء بأن القطاع ارض محتلة، وذلك برغم بقاء

 دحالن، ان القطاع سيبقى من الناحية لوقا. العسكرية واالقتصادية غير المحدودة على غزة براً وبحراً وجواً
. القانونية تحت مسؤولية االحتالل ألنهم سيتحكمون بحياتنا بشكل او آخر، عبر المعابر او المرفأ او األجواء

جتمع الدولي مطالب بالحفاظ على المركز القانوني لالراضي الفلسطينية وقال ناصر القدوة، من جانبه، ان الم
ويقول المحامي يونس الجرو ان اعتبار غزة لم تعد تحت االحتالل . بعد االنسحاب االسرائيلي احادي الجانب

احتالل سيشكل سابقة خطيرة بالنسبة للقضية الفلسطينية وفي القانون الدولي، مضيفا ان الهدف من اعالن انهاء 
غزة ظاهريا تبرئة اسرائيل من كافة المسؤوليات القانونية كسلطة محتلة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي 

من جهته، يوضح . تفرض على السلطة المحتلة حماية السكان وتأمين احتياجاتهم االساسية والصحية والتعليمية
نتهاء االحتالل الحربي والسيطرة والتحكم راجي الصوراني ان االنسحاب كمصطلح سياسي وقانوني يعني ا

باالرض والسكان وهذا ما لن يحدث ألن اسرائيل ستحتفظ بقدرتها على ممارسة السلطة على القطاع وستبقى 
قطاع غزة سينقطع بالكامل عن اسرائيل وهذا ال أن ويقول . تسيطر على الحدود وعلى السماء وعلى البحر

عن الضفة والقدس بالمفهوم السياسي االقتصادي االجتماعي واالنساني، وهنا نأسف عليه، لكنه سيقطع بالكامل 
  .ويحذر من ان الحديث عن تحرير غزة يؤدي الى تحريف جوهر النقاش عن القضايا ا ف ب .االزمة الحقيقية

  23/8/2005السفير 
  

 لقاء عمالي كتائبي فلسطيني 
الفلسطينيين في لبنان بزيارة مصلحة الشؤون العمالية قام وفد من لجنة المتابعة لحملة حق العمل لالجئين 

لحزب الكتائب، والتقى الوفد رئيس المصلحة موسى فغالي والنقيب حليم مطر، وقد رحب فغالي بهذه الخطوة 
أما . وأبدى استعداده للتعاون وأكد على أهمية دور العمال الفلسطينيين في االقتصاد اللبناني وإعادة االعمار

ر فقد رحب بخطوة وزير العمل والمذكرة التي أصدرها وقال ان هذا القرار إنساني بصرف النظر النقيب مط
  .عن السياسة ونحن كعمال مهمتنا الوحيدة الحفاظ على الناس الذين نمثلهم

  23/8/2005السفير 
  

   !   جميعها عربية– الكيانبؤر بطالة في 
سرائيلية ان عدد الباحثين عن عمل في إسـرائيل تراجـع            في وقت ادعت فيه مديرية التشغيل اال       :ياسر العقبي 

 عاطل عن العمل، تؤكد المعطيات      226,600 بالمائة، ووصل عددهم إلى      1.1خالل شهر تموز الماضي بنسبة      
   بلدة عربية لقائمة 28 ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع العربي في الداخل، واحتالل سالتي نشرت أم
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  .بطالةالبلدات المنكوبة بال

  23/8/2005 48عرب 
  

  استنكار فلسطيني واسع لحادثة تدنيس مسجد حسن بك 
لحادثة تدنيس مسجد حسن بك في يافا ففـي           واصلت شخصيات ومؤسسات فلسطينية استنكارها الشديد      :رام اهللا 

اولها على  ما أقدمت عليه هذه العناصر الضالة من أشباه الشياطين بتط         : قال القاضي أحمد ناطور إن     بيان عممه 
لهو حلقة أخرى من سلسلة االعتداءات العنصرية القذرة على المقدسات اإلسالمية وعلى مشاعر              رسولنا الكريم 

بإجراء تحقيق جدي وفوري إللقاء القبض على المعتدين ومعاقبتهم وفقاً للقانون، داعياً أهلنا             وطالب  . المسلمين
من جهته اعتبـر الـشيخ كمـال         و .صة في  مسجد حسن بك     في مدينة يافا لليقظة والمرابطة في المساجد وخا       

خطيب أن هذا الحادث الذي يتزامن مع االنسحاب يؤكد أن خروج المستوطنين من هناك ليس نهاية المشكلة،                 ال
 فيما أعربت األمانة العامة لمجمع الفقه اإلسـالمي        .بقدر ما هو بداية لظروف أصعب بكثير للمواطنين العرب        

وأكدت أن هذه الجريمة استهزاء صريح بمقام سيد األولين واآلخرين وتدل           . ا لهذا الحادث  عن عظيم استنكاره  
على خبث متأصل في الطباع وحقد منحدر في النفوس وتتنافى مع جميع المبادئ والقيم األخالقية واإلنـسانية                 

عجوة، حذر من تـداعيات      إمام مسجد البحر في يافا، الشيخ أحمد أبو          .وال يقرها أي دين من األديان السماوية      
وفي سياق متصل ندد الشيخ سالمة وزير األوقاف في بيان أصدره بخـصوص هـذا               .تدنيس مسجد حسن بك   

العمل المشين والذي يبعث على الغضب والسخط ويمس مشاعر العرب والمسلمين، واستفزازهم مـن خـالل                
  .ه وسلماستمرار تدنيس األماكن المقدسة والمس بالرسول محمد، صلى اهللا علي

  23/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  اختتام دورات تدريبية لتمكين عضوات المجالس المحلية
احتفلت وزارتا شؤون المرأة والحكم المحلي، أمس، في قاعة المركـز الـوطني للتـدريب                :كتبت حنان قرط  

خليل والرام، حول تمكين عضوات     التربوي، بالبيرة، باختتام الدورات التدريبية التي نظمت في مناطق جنين وال          
وهنأت زهيرة كمـال، وزيـرة شـؤون المـرأة،           .المجالس المحلية، بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان       

العضوات في المجالس البلدية على فوزهن باالنتخابات، مؤكدة أن ذلك يندرج ضمن اإلنجازات التـي تحققهـا             
من النساء قدرتهن على كـسب      % 70أثبتت  فقد   صعبة للغاية،    إن المعركة : النساء في مختلف الميادين،وقالت   

من المرشحات إلى االستعانة بـ الكوتا، وذلك يدل        % 30أصوات الناخبين بفضل المنافسة الحرة، فيما احتاجت        
على إنجاز كبير حققته النساء في مختلـف المنـاطق، رغـم المعوقـات التـي واجهـت وتواجـه بعـض                      

على % 20الذي يضمن وجود    . قانون االنتخابات المحلية الجديد للمرحلة القادمة     وأشارت كمال إلى    .العضوات
إن ذلك إنجاز كبير على الصعيد العربي، ونقطة إيجابية تـسجل           : األقل من النساء في المجالس المحلية، وقالت      

 عملهن فـي  ودعت كمال عضوات المجالس المحلية إلى تحدي الصعوبات، التي قد تنجم نتيجة .للحركة النسائية 
   .ة المصالح التنموية داخل المجتمعالمجالس المحلية، مؤكدة ضرورة العمل على تلبي

  23/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  األونروا تؤكد استمرار خدماتها للسنوات المقبلة 
قبلة  أبو زايد على استمرار دور الوكالة وتوسيع خدماتها من خالل خطة خمسية للسنوات الم              كارين أكدت   :غزة

وقالت إن األونروا ستنفذ مشاريع إعادة بناء بيوت التي تم تـدميرها خـالل              . نافية أي تقليص لخدمات الوكالة    
االنتفاضة وتوسيع برامج تشغيل العاطلين عن العمل لتشمل أعداد كبيرة من الخريجين وبرامج تشغيل أطول قد                
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الجئين الفلسطينيين مهما تغير وضعهم وحصلوا       وأكدت أن ال   ،تمتد لمدة عامين كذلك توسيع مشاريع اإلقراض      
  .على أي جنسية سيبقون الجئين على أن يتم حل قضيتهم ضمن إطار مفاوضات الحل النهائي

  23/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  أهالي الشهداء يطالبون بإطالق سراح جثـامـين أبنائهـم 
سلطات االحتالل جثامينهم مـن عـدم إطـالق سـراح            الشهداء التي تحتجز     يحذر ذو  :كتب عيسى سعد اهللا   

جثامينهم فوراً، مشيراً إلى أن االنسحاب لن يكتب له النجاح ولن يكون مكتمالً، من دون عودة جثامين هـؤالء                   
وحول أعداد جثامين الشهداء في مقابر وثالجات االحتالل قال ياسر العرعير منسق التجمع الـوطني                .الشهداء

ال يوجد عدد محدد، لكن العدد يفوق المائة شهيد في الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحاً أنه                ألسر الشهداء إنه    
ـ               بإثارة قـضيتهم علـى      48تم تكليف لجنة قانونية مكونة من محاميين من قطاع غزة ومحاميين من عرب ال

  .المستوى اإلسرائيلي والدولي
  23/8/2005األيام الفلسطينية 

  
   روسياإبعاد أسيرة فلسطينية إلى

 عامـا   26 إبعاد األسيرة ايرينا سراحنة       أمس ذكر نادي األسير أن سلطات السجون الصهيونية قررت       : رام اهللا 
وقـال النـادي أن      . سنوات األسبوع المقبـل    3إلى روسيا، وذلك مع اقتراب موعد انتهاء مدة حكمها والبالغة           

م مـع زوجهـا     2002 اعتقلت في شهر أيار      األسيرة سراحنة القابعة في سجن الرملة للنساء من أصل روسي،         
  .48 عاما المحكوم مؤبد بتهمة نقل منفذي عمليات استشهادية إلى داخل اراضي 34إبراهيم سراحنة 

  23/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   اوضاع مأساوية في سجن الدامون 
يشها األسرى في سجن الدامون      كشفت جمعية انصار السجين عن األوضاع المأساوية التي يع         :رومل السويطي 

والذي كان قد تم إغالقه بقرار من لجنة اسرائيلية متخصصة والتي أصدرت هذا القرار لعدم صالحيته للعـيش                  
اآلدمي حيث انه قديم جداً وآيل للسقوط وقد تم فتحه مرة أخرى بسبب االكتظاظ فـي الـسجون االسـرائيلية                    

وبحسب الرسالة   .أبناء الشعب الفلسطيني خالل االنتفاضة الحالية     وهجمة االعتقاالت التي طالت عدد كبير من        
التي وصلت من أسرى الدامون أن قدم السجن يزيد من صعوبة العيش فيه فجدرانه هالكة ومتهاويـة تتـساقط                   

 .أما موضوع التهوية فسيء للغاية     .منها طبقة القصارة من جراء الرطوبة العالية والعفن المتسلق على جدرانه          
 أسيراً وتحتـوي    14 م يعيش فيها       7 ×4ما يتعلق باالكتظاظ اوضح التقرير ان مساحة الغرفة الواحدة تبلغ           وفي

على مرحاض واحد والذي يشتمل في نفس الوقت على مكان خاص باالستحمام هذا ما يؤدي إلـى أمـراض                   
توفر أبسط حاجيات الحياة    وإمعاناً بالتضييق على أسرى الدامون وحتى اللحظة ال ت         .عديدة يصاب بها األسرى   

وهو الماء وقد كشفت جمعية انصار السجين عن طبيعة الماء الذي يشربه األسرى بأنها غير صالحة للـشرب                  
وقد جاء في الرسالة أن إدارة مصلحة السجون تقوم علـى مـساومة األسـرى                .لكثرة الشوائب الموجودة فيها   

بذويهم ألنهم محرومون من الزيارة ألكثر من عامين ألسباب         األبطال الذين قدموا طلبات للسماح لهم باالتصال        
تصفها إدارة السجن بأنها أمنية وقد قامت االدارة برفض كل تلك الطلبات وساومت بعضهم على أن تسمح لـه                   

كما شرح األسرى عن المهزلة القانونيـة التـي          .مقابل التعاون معهم ونقل أخبار األسرى الذين يعيشون معهم        
ارة السجن بحق األسرى الذين ينهون ثلثي محكوميتهم فعندما يمثلون أمام القاضي لتخفـيض ثلـث                تمارسها إد 

المدة االكتفاء بثلثي المدة  يصرح القاضي بان األسير يشكل خطراً على امن المنطقة ويرفض العفو واإلفـراج                  
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هم محامين للمرافعة عنهم في    عن األسير وقد توجه األسرى األبطال إلى كافة الجمعيات والمؤسسات كي توفر ل            
  .تلك المحكمة

  22/8/2005 48عرب 
 

  ألسرى سيكون ناقصااضمن تأي اتفاق ال ي: أبو زايدة
قال سفيان أبو زايدة، ان أي اتفاق ال يضمن الحرية لألسـرى سـيكون ناقـصاً وال معنـى                    :كتب حسن جبر  

من المنـاطق التـي ينـسحب منهـا         وطالب بتحرير كافة االسرى وخصوصاً األسرى القدامى، واألسرى         .له
وأكد ضرورة إبقاء قضية االسرى الفلسطينيين على رأس أولويات وأجندة السلطة الوطنية والفصائل              .االحتالل

جاء ذلك في كلمة ألقاها في االعتصام االحتفالي بمناسبة         . الوطنية واإلسالمية وجماهير الشعب الفلسطيني عامة     
ة أنصـار األسرى امس، وللتضامن مع النائب مـروان البرغـوثي وكـل             الجالء عن غزة الذي نظمته منظم     

وقالـت فـدوى البرغـوثي التـي        . االسرى في سجون االحتالل، وذلك أمام مقر الصليب األحمر بمدينة غزة          
إن هذا النصر جاء ثمرة من ثمرات وتضحيات االسرى والشهداء الذين ناضـلوا مـن               : شاركت في االعتصام  
  . عن أملها في ان ينتقل النصر من غزة الى الضفة والقدساجل الحرية، معربة

  23/8/2005األيام الفلسطينية 
  

 إسرائيل تعرقل اتفاق فيالدلفي 
وذكرت هآرتس أن إسرائيل باتت . قررت إسرائيل عرقلة اتفاق فيالدلفي مع مصر بطلب المزيد من الضمانات

ووجهت لجنة الخارجية واألمن في الكنيست . لفلسطينيةتطالب مصر بالتعهد بعدم تقديم أسلحة وذخائر للسلطة ا
وأشارت هآرتس إلى أن موفاز عرض األمر في محادثة . لثغرات القائمة في اتفاق فيالدلفي لـ امالحظات

 بندا ويرد في 83وبحسب هآرتس فإن االتفاق يحوي . هاتفية مع نظيره المصري طنطاوي ومع اللواء سليمان
فين يعترفان بمسؤوليتهما بحسب معاهدة السالم اإلسرائيلية المصرية، في ضمان عدم مقدمة االتفاق أن الطر

وتم تعريف مهمة . وقوع نشاطات أو تهديدات بالتهريب، أو التسلل واإلرهاب من أراضي أي من الدولتين
انونية القوة المصرية على أنها مكافحة اإلرهاب، التهريب والتسلل على طول الحدود، لمنع نشاطات غير ق

 . ولن يكون للقوة أهداف عسكرية. كهذه والحفاظ على الحدود وضمان االستقرار وفرض القانون
  23/8/2005السفير 

  
  شارون يدشن التطبيع في قمة العالم  

كدت مصادر غربية مطلعة ل الخليج أن شارون نجح مبدئيا في استثمار االنسحاب مـن                أ :كتبت  حنان البدري   
شين مشاريع تطبيع مع عدد من الدول العربية خالل قمـة العـالم، وقالـت إن جهـودا                  غزة، وكشفت نيته تد   

دبلوماسية تبذل في هذا االتجاه مسرحها واشنطن، التي يعتقد أعضاء بارزون في إدارتها إمكان االستفادة مـن                 
ـ           .االنسحاب لتحريك خريطة الطريق    ة العـالم،   يتزامن هذا مع بدء تسريبات إسرائيلية لنية شارون حضور قم

أوالهما أن  وإلقاء خطاب، يتم إعداده بحيث يرمي الكرة في الملعب الفلسطيني، مركزا على نقطتين أساسيتين،               
ما النقطة الثانية، فستكون الهجـوم       !الدور على عباس وأنه لم يفعل المطلوب منه، بينما قامت إسرائيل بواجبها           

تخاذ خطوات فعالة وحاسمة ومجدولة زمنيا للتعامـل        بعنف على حركتي حماس والجهاد، وتحريض السلطة ال       
  .مع الفصائل، وإال خاضت إسرائيل حربا جديدة للقضاء على هذه المنظمات

  23/8/2005الخليج اإلماراتية 
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  عولمة ذكرى المحرقة أمام األمم المتحدة 

 إحياء ذكرى المحرقـة     الخليج أن مشروع قرار لتعميم    ـ  أكد مصدر دبلوماسي عربي في مقر األمم المتحدة ل        
وأضاف المـصدر   .  المقبل  العامة لألمم المتحدة في سبتمبر     اليهودية عالميا سيدرج على جدول أعمال الجمعية      

 دولة أوروبية، تتقدمها بريطانيا، إذ أرسلت حكومة بليـر خطابـا إلـى رئـيس                30أن المشروع يحظى بدعم     
لمشروع، كما يحظى المـشروع بـدعم الواليـات المتحـدة            دولة أوروبية لهذا ا    30الجمعية العامة يؤكد تأييد     

وبينما تقرر أن يناقش مشروع القرار خالل األسابيع القليلة المقبلة، فإن طلبا آخر قدم               .وروسيا وكندا وأستراليا  
إلى األمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان، يهدف لعمل برنامج تعليمي تابع لألمم المتحـدة عـن المحرقـة،                   

د في حال إقراره لمطالبة الدول األعضاء بااللتزام بإدانة ورفض أو أي إنكار جزئـي أو كلـي لحـدوث                   ويمه
  .المحرقة أو الضطهاد اليهود

  23/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  شارون يأمر بالتحضير لخطوة عسكرية بعد ثالثة أشهر
االعداد لخطوة عسكرية كبيرة بعـد      قالت مصادر اسرائيلية أن شارون طلب من حالوتس         : غزة صالح النعامي  

. وأضافت المصادر انه خالل لقاء مع حالوتس قال ان الخطوة ستترك اثارا كبيرة على المنطقـة               . ثالثة اشهر 
 قائالً ان قوات الجيش ستكون حتى منتصف اكتوبر منشغلة في تبعـات             يهوحسب المصادر فقد رد حالوتس عل     

من ناحيته قال شـارون انـه       . في اقامة معسكرات له حول غزة     خطة فك االرتباط، وسيكون الجيش مشغوال       
. يتوجب ان تتم الخطوة العسكرية الكبيرة بعد ثالث اشهر حيث ان الظروف الداخلية والدولية واالقليمية مواتية               

  . ولم تتضح معالم الخطوة العسكرية، وما اذا كانت تستهدف االراضي الفلسطينية او لبنان او ايران
  23/8/2005شرق األوسط ال

  
  هدم منازل مستوطنات غزة ينتهي في غضون أسبوعين ونصف

فـي غـضون    . أعتقد بأننا سنكون متقدمين على البرنامج المقرر      : قال الجنرال موسكوفيتش  : ب.ف.نتساريم ا 
الذين لـم   اشار الى ان المستوطنين     ه  إال ان  .اسبوعين ونصف من اليوم، يمكن ان نكون انتهينا من عملية الهدم          

نريد ان نساعدهم النهم تعرضـوا لـصدمة        : واضاف .يتسن لهم الوقت لتوضيب امتعتهم، سيسمح لهم بالعودة       
  .عاطفية كبيرة

  23/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  من مواقعها العسكرية  % 70قوات االحتالل فككت نحو 
ها العسكرية وأبقت علـى تواجـد       من مواقع % 70أكد شهود عيان أن قوات االحتالل فككت نحو         : ألفت حداد 

للجنود اإلسرائيليين في مواقع مؤقتة، وآخرين يجوبون الـمستوطنات وباقي الـمناطق التي تسيطر عليها الى              
وباتت أغلب هذه الـمواقع خالية تماما من        .جوار الـمستوطنات عبر دوريات محمولة في آليات وناقالت جند        

  .يةالمعدات والجدران الحديدية واإلسمنت
  22/8/2005 48عرب 

  
  بدء باخالء حومش وسانور وسط مواجهات عنيفة 

وقالـت  . بدأت قوات الشرطة والجيش باخالء المستوطنين والمتسللين من سانور وحومش وسط مقاومة عنيفة            
وحسب كرادي   .الشرطة انها اعتقلت عشرات الشبان والفتيات الذين قاوموا قوات الشرطة ورشقوهم بالحجارة           
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الخالء يجري بصورة هادئة نسبيا، وان المقاومة لم تتجاوز الخطوط الحمراء بعد، مضيفا ان رد الشرطة                فان ا 
وافادت االذاعة ان عضو الكنيست الداد يقف على سطح احد المبـاني             .والجيش سيكون وفقا لمستوى المقاومة    

دات ثقيلة القتحام ابواب البيوت     وحسب االذعة تزودت قوات االخالء بمع      .ويطالب الجنود برفض تنفيذ األوامر    
وقالت االذاعة ان اسرائيل حـشدت قرابـة ثمانيـة االف            .التي سيرفض سكانها فتحها امام الجنود والشرطة      

وادعت جهات استيطانية ان المستوطنين ال يملكون اسلحة وان االنبـاء           . شرطي وجندي الخالء المستوطنتين   
ح والقنابل داخل المستوطنتين هي شائعات تروجهـا سـلطات          التي نشرت حول وجود كميات كبيرة من السال       

وافـادت اذاعـة    . االمن تمهيدا الستخدام العنف ضد المستوطنين، حسب زعم مسؤولين في مجلس االستيطان           
. الجيش ان بين المعتصمين في حومش جنديان فرا من الخدمة العسكرية وبحوزتهمـا سـالحهما العـسكري                

كثر من مئتي متسلل من نشطاء الحركات الكهانية واليمينية المتطرفـة يتحـصنون             وافادت وسائل االعالم ان ا    
وقال مراسل االذاعة ان المستوطنين رشـقوا الجنـود بالقـاذورات والزجاجـات              على سطح القلعة البريطانية   

كما قاموا بسكب الزيت على مـدخل حـومش فـي           . الفارغة ورددوا هتافات ضد االنفصال ورئيس الحكومة      
واستولى المتسللون على منازل المستوطنين الذين سبق لهم الجالء وقام هـؤالء          .ة لمنع الجنود من التقدم    محاول

وافـادت   .باحراق اطارات على مداخل المستوطنة واحاطتها باالسالك الشائكة استعدادا لمواجهة قوات االمـن            
 بسبب خرقها لقيود فرضت عليها      مصادر في الشرطة ان الشرطة اعتقلت رئيسة مجلس كدوميم دانييال فايس،          

  . بعد اعتقال سابق
  23/8/2005 48عرب 

  
  خريطة المستوطنات التي تشملها خطة الفصل في شمال الضفة الغربية

  

  
  23/8/2005 48عرب 
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  ر يحرقون معدات عسكرية مستوطنو يتسها

هاجم عشرات المستوطنين من سكان مستوطنة يتسهار، معدات امنية وقامت بتدميرها احتجاجا علـى اخـالء                
ميرها هي كاميرات واجهزة رصد نـصبها الجـيش         دوقال مصدر امني ان المعدات التي تم ت       . حومش وسانور 

  . لحماية المستوطنة
  23/8/2005 48عرب 

  
  ة طعن جندي في حومش وسانور  طعن شرطية ومحاول

قالت الشرطة االسرائيلية ان مستوطنا حاول ظهر اليوم طعن احد الجنود الذين يتولون اخالء المستوطنين، لكن                
كما اصيبت في سانور شرطية، كما يبدو طعنا، على ايـدي احـدى       . الجنود تمكنوا من السيطرة عليه واعتقاله     

  .المستوطنات
  23/8/2005 48عرب 

  
  حام القلعة البريطانية بعد اخالء المعتصمين داخل المسجد اقت

بدأت قوات الوحدات الخاصة التي وصلت الى سانور الخالء المعتصمين داخل وعلى سطح القلعة البريطانيـة                
باقتحام ابواب الطابق السفلي للقلعة، في وقت يكاد ينتهي فيه اخالء البؤر التي اعتصم فيها المستوطنون داخـل              

وقال مصدر اسرائيلي ان قوات الشرطة والجيش انتهت من اخـالء مـسجد              .خريوطنة الواحدة بعد األ   المست
 . مستوطنا من جماعة حباد الدينية     40سانور الذي حوله المستوطنون الى كنيس يهودي، واعتصم بداخله قرابة           

  .عتصمين هناكموتمكن الجنود من الصعود الى سطح الكنيس والسيطرة على ال
  23/8/2005 48عرب 

  
  شارون يتعهد بتصعيد االستيطان في الضفة

أكد شارون عزمه مواصلة البناء في المستوطنات القائمة على أراضي الـضفة بعـد أن أتـم إخـالء                   : القدس
 أعطت  1967كل الحكومات منذ العام      ..في الكتل االستيطانية   سيكون هناك بناء  : المستوطنات في غزة، وقال   

ناطق محددة وانا سأواصل البناء فمعاليه ادوميم ستواصل النمو وسـيتم ربطهـا بالقـدس               اهمية استراتيجية لم  
إي (وأكد عزمه على تطبيق المشروع االستيطاني المعروف باسم          .ستبقى جزءاً من اسرائيل الى االبد      وأريئيل

لمشروع لن يتسبب بشطر    ا: وقال. الذي يربط الكتلة االستيطانية االسرائيلية معاليه ادوميم مع مدينة القدس         ) 1
نحن ال ننقل أحـدا     : وايد انتقال المستوطنين من غزة الى أريئيل، وقال        .يهودا والسامرة اذ سيتم ايجاد الحلول     

فالناس يمكنهم ان يذهبوا الى حيث يريدون وأضاف بعد ان اكد على ان السرائيل مصلحة في استيطان الجليل                  
وردا على سؤال عن االسباب      .من اسرائيل مرتبطة جغرافيا مع اسرائيل     أريئيل ستبقى الى االبد جزءاً       :والنقب

: التي تجعل الناس تصدقه بعد ان اطلق شعارات مشابهة بالنسبة للمستوطنات في غزة مثل غوش قطيف، قـال                 
بـسبب االسـتيطان    : وقال .إنه أمر ستشاهدون نتائجه في الوقت القريب إذ لن تكون هناك خطة انفصال ثانية             

اذا لم يكن هناك استيطان هل كان باالمكان تجديد          )..المسجد اإلبراهيمي (ا اآلن الصالة في مغارة االنبياء     يمكنن
داخل سـياج   ) مسجد بالل بن رباح في مدخل بيت لحم       (واالحتفاظ بقبة راحيل     االستيطان في غوش عتصيون؟   

 . او منطقة امنية على السهل الـساحلي؟       بيت ايل وشيلو وكتلة أريئيل     أو أن تكون لدينا معاليه ادوميم؟      القدس؟
  .ان لدينا حلماً تم تحقيق أجزاء منه وأجزاء أخرى لم تتحقق: وأضاف

  23/8/2005األيام الفلسطينية 
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  هرتسوغ يزعم حق اسرائيل بمهاجمة غزة 

مـسعى  نسحاب، وفي   االفي اطار المساعي التي تبذلها اسرائيل لتسويغ مزاعمها بأن احتالل غزة سينتهي بعد              
وزير هرتسوغ، ان اسرائيل لن تعتبر دولة محتلـة اذا          اللتبرير اي عدوان اسرائيلي مستقبلي على غزة، ادعى         

وحمل في تـصريحات ادلـى بهـا لالذاعـة          ! ما هاجمت غزة بعد االنسحاب منها، ردا على هجوم فلسطيني         
  .نسحاباالسرائيلية، صباح اليوم، السلطة مسؤولية فرض الهدوء في القطاع بعد اال

  23/8/2005 48عرب 
  

  جنود االحتالل يتذكرون تجريف منازل الفلسطينيين  
منذ فتـرة   . يقول جندي اسرائيلي وهو يشاهد كيف تحول الجرافات منازل المستوطنين، الى ركام العالم يتغير             

يه ال تـصمد    في مستعمرة بيات ساد    .غير بعيدة، كنا نجرف منازل الفلسطينيين، اليوم نحن نجرف منازل يهود          
ويقول جندي في حين تهدم الجرافات منزالً آخر إني حزين لرؤيـة            . المنازل المتواضعة طويالً امام الجرافات    
وفي محيط المستعمرة تصطف جرافات اخرى تابعة للجيش، هـي           .هذا المشهد لكن كان ال بد من القيام بذلك        

نيين، اما الجرافات الثقيلة، فهي تخـص شـركة         نفسها التي كانت تستعمل لجرف منازل االستشهاديين الفلسطي       
  )ب.ف.ا. (خاصة

  23/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  .. بين النكبة وانسحاب المستوطنين
استحضرت مشاهد هدم المستوطنات مشاهد من ترحيل الفلسطينيين في عام النكبـة لـذاكرة              : كتب بالل ظاهر  
عوت احرونوت ان المستوطنين الذين تم اخالؤهم انهـم         واعتبر برنياع في مقال نشر في يدي      . الصحفي برنياع 

وقـال ان    .مهجرون والجئون ويعانون من ضائقة حقيقية رغم كونها مغلفة بتعويضات بل وانهم بائسون فعال             
التهجير واللجوء هما مصطلحان يثيران مشاعر كبيرة في الوعي االسرائيلي كونها تذكر البعض بمئـات االف                

 لم يتطرق بتوسع في مقاله الى هؤالء المهجرين الفارين من الوحش            هاال ان  .ا من المحرقة  اليهود الالجئين هرب  
وانما ركّز في مقالـه علـى المقارنـة بـين اقـتالع             . النازي والمذابح التي ارتكبها ضد العديد من الشعوب       

عمـا بـدوره ان      زا 48وكرر مزاعم المؤسسة التأريخية الصهيونية لحرب       . المستوطنين وترحيل الفلسطينيين  
قسما من الالجئين الفلسطينيين نزحوا عن وطنهم استجابة لطلب قيادتهم وقسما ثانيا نزح النه وجد نفسه داخـل   

 حقيقة ان دولة اسرائيل لم تعترف ابدا بمسؤوليتها         ىولفت ال  .اطالق النار وقسما ثالثا طرده الجيش االسرائيلي      
. كما انها لم توافق على حق عودة الالجئين الى مـدنهم وقـراهم            . ناالخالقية او االقتصادية تجاه قضية االجئي     

وحل قضية  .  زعم انه لم يكن خيارا امام اسرائيل       هورغم اعترافه بمسؤولية اسرائيل عن قضية الالجئين اال ان        
وتناسى عن قصد طبعا، كيف تم ترحيل الفلسطينيين عن وطـنهم            .الالجئين داخل اسرائيل سيؤدي الى دمارها     

وقبل . عام النكبة لكي ال يمتنع عن المقارنة بين تهجير الفلسطينيين القسري وانسحاب المستوطنين من غزة              في  
ذلك كان عليه ان يشير الى ان المستوطنين استوطنوا افي القطاع، وفي الضفة ايضا، كمرسـلين مـن دولـة                    

ارسات االحتالل وبتأييـد دولـة      االحتالل وممارساتهم ضد الفلسطينيين في القطاع والضفة كانت جزءا من مم          
 48وقد تناسى ان الغالبية العظمى من الالجئين نزحوا عن وطنهم في العـام              . االحتالل وحماية جيش االحتالل   

 اراد من مقاله قول شـيئا اخـر         هلكن. في اعقاب المذابح التي اقترفتها العصابات اليهودية والجيش االسرائيلي        
ان يـسكن   : وتتمثل هذه الفرصة في المعادلـة التاليـة       . يدة امام الالجئين  وهو ان فك االرتباط خلق فرصة جد      

الالجئون في القطاع في المناطق التي كانت تتواجد فيها غوش قطيف في مقابل اقتالع المستوطنين واعـادتهم                 
  ولم يكتف بذلك بل طالب الفلسطينيين بـعدم اهدار هذه الفرصة والخالص من . الى داخل الخط االخضر
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  .للجوء واال فانهم لن يلوموا في المستقبل اال انفسهما

  22/8/2005 48عرب 
  

 استخدام المستوطنين مادة قاتلة ضد الجنود
أثبتت الفحوصات المخبرية أن المادة التي استخدمها المستوطنون لمقاومة االخالء في غزة هي مـادة     : تل أبيب 

  . المذكورة احتوت على الصودا الكاويةوقال الناطق بلسان الشرطة ان المادة . سامة وقاتلة
  23/8/2005شرق األوسط ال

  
  هيمنة الرواية اإلسرائيلية لإلخالء  

في استطالع ل الخليج افاد صحافيون فلسطينيون يعملون كمراسلين لوسائل اعالم            :القدس المحتلة وديع عواودة   
فالـصحافي عمـاد    .  عملية اخـالء غـزة     اجنبية ان اسرائيل نجحت بتسويق روايتها في المنابر الدولية بشأن         

إن االعالم الغربي افرد مساحات واسعة في تقاريره للقصة االسرائيلية التي اظهـرت شـارون               : الزعنون قال 
واشار الـى   . بطال والمستعمرين كضحايا يقتلعون من اراضيهم، الفتاً الى غياب الرواية الفلسطينية بهذا الصدد            

رسمي واستنكاف السلطة الوطنية عن تشكيل طواقم من المهنيين لمواكبة اخالء           القصور االعالمي الفلسطيني ال   
  .المستوطنات وفق خطة مدروسة

إن االعالم الفلسطيني بنفسه انساق احيانا خلف الرواية االسرائيلية، الفتاً الـى امكانيـة              : وقال عبد القادر حمد   
الواقع في الـسنوات االخيـرة، اضـافة الـى          تسليط االضواء على قلة عدد المستوطنين المتبقين على ارض          

ولفت الى ان وسائل االعالم االجنبية قد نقلت ما سوقته اسرائيل من كارثة انسانية              . 67جرائمهم المتراكمة منذ    
على سبيل المثال كانـت شـبكتا       : ودموع وحشود مبالغ فيها بغية التهويل، واغفلت البعد الفلسطيني، واضاف         

بثان صور المنازل والمنشآت التي احرقها او أتلفها المستعمرون من دون تعليـق او              ان وفوكس نيوز ت   .ان.سي
  .تفسير

وقال محرر في رويترز فضل حجب هويته ان التغطية الفلسطينية لالخالء كانت ضعيفة وغير فعالـة علـى                  
اعتقد ان  :  واضاف المستويين المحلي والعالمي، الفتاً الى غياب استراتيجية اعالمية واضحة لدى الفلسطينيين،          

بعض قادة السلطة الوطنية قد احجموا عن ذلك وانساقوا خلف الرواية االسرائيلية كونها تخدم مـصالحهم مـن                  
  .ناحية اظهار دورهم في االنسحاب االحادي وابراز الخسائر االسرائيلية للفوز باطاللة المنتصر

لسلطة الوطنية الى تكثيف المواد االعالمية حـول        ودعا مراسل فلسطيني لوكالة االنباء االمريكية بأن تسارع ا        
فظائع المستعمرين منذ اربعة عقود وابراز عملية السطو المسلح التاريخية على االرض ونهب مياههـا التـي                 

  .ابقت اهالي القطاع تحت وطأة الظمأ
ساحات واسعة للرواية   افردت وسائل االعالم الفلسطينية م    : لخليجلوليد اللوح   وتعقيبا على مجمل االتهامات قال      

الفلسطينية، ومع ذلك كان االسرائيليون اكثر نجاحا باقناع وسائل االعالم العالمية بروايتهم الفتا الـى وجـود                 
محاوالت فلسطينية مستمرة الظهار بقاء المعابر والميناء بيد االحتالل والى احتالل الضفة واستمرار العـدوان               

عائي االسرائيلي نجح في تهويل قضية اخـالء المـستعمرات العتبـارات            ونوه الى ان النشاط الد    . على شعبنا 
واشار الى ان مركزه جهز تقارير حول اضرار المستوطنات والسيادة          . سياسية تتعلق بالضفة الغربية ومستقبلها    

دون الفلسطينية المنقوصة على القطاع منوها الى ان االحتالل تحكم في التغطية الميدانية لالخالء بحيث حـال                 
واتهم الفضائيات العربية باالنسياق وراء الروايـة االسـرائيلية   . دخول المراسلين الفلسطينيين الى المستعمرات 

  .نتيجة سعيها العتبارات التنافس واالستباق
  23/8/2005الخليج اإلماراتية 
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   مليون شيكل، على حساب التعويضات 221تحويل 

 مليـون   221الى شارون، صباح اليوم، انها حولت، حتى اآلن، مبلغ          قالت دائرة فك االرتباط في تقرير حولته        
 650واضافت الدائرة ان هذه المبـالغ حولـت الـى           . شيكل على حساب التعويضات التي ستدفع للمستوطنين      

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة ملف فك االرتباط قد استمعت امس الى تقارير حول الحلول التي توفرها                . عائلة
  .دة من الوزارات المعنية للمستوطنين الذين اخرجوا من قطاع غزةكل واح

  23/8/2005 48عرب 
  

  الكيانتوقعات بهجرة قسم من مستوطني غزة الراحلين الى خارج 
 منذ اليوم األول من االعالن الرسمي عن مباشرة تنفيذ االنسحاب كانت المعطيات             :امال شحادة ،  القدس المحتلة 

 عائلة تـرفض    400ان خمسين في المئة من المستوطنين في غزة قد غادروا بيوتهم وان             االسرائيلية تشير الى    
والصور التي التقطتها عدسات الكاميرات للعائالت التي حزمت امتعتهـا وغـادرت المـستوطنات              . المغادرة

الـسكن  طوعا، وتلك التي اصرت على المقاومة، تعطي صورة اولية لنوعية هؤالء المستوطنين الذين اختاروا               
البروفيسور اوفرات يقول في حديثه مع الحياة ان الصور التي شاهدناها للمستوطنين الذين              .على ارض محتلة  

نسحاب من الضفة حيث هناك نوع آخر من المستوطنين الذين          االغادروا غزة طوعاً سنجدها بنسبة اكبر اذا تم         
 فـي المئـة     70لمعطيات الرسمية تشير الى ان      ا .لن يقاوموا بمعظمهم اي انسحاب اذا توفرت لهم بدائل جيدة         

 في المئة من    20 في المئة من اصول افريقية وآسيوية و       10منهم هم من مواليد اوروبا والواليات المتحدة ونحو         
ايمن شاهين، ان التطـرف     . ما يظهر، بحسب ما يرى المحاضر في جامعة االزهر في غزة د           . مواليد اسرائيل 

وبموجب الدراسات التي اعدها حول هؤالء المـستوطنين        . شكناز اكثر من السفارديم   االسرائيلي موجود بين اال   
فان االيمان بارض اسرائيل كمشروع سياسي يترسخ لدى االشكنازيم فيما يسيطر العامل االقتصادي اكثر على               

ا تـشجيعاً   يقول بروفسور اوفرات ان جميع المستوطنين الذين وصلوا الى غوش قطيف تلقو            .اليهود السفارديم 
هؤالء جاؤوا من مختلف البلدات االسـرائيلية وبمعظمهـم مـن           . ومساعدات ودعماً من الحكومات االسرائيلية    

المركز والجنوب وهناك من المستوطنين الذين غادروا سيناء من عادوا ليستوطنوا في منطقة شبيهة بالبيئة التي                
  .عاشوا فيها سنوات طويلة

على مساحة شاسعة من االرض والقروض والهبات لبناء بيوت رحبة فخمة           لجميعهم توافرت فرصة الحصول     
ولكن األبرز في قرار    . وفيالت، اضافة الى انهم نظروا اليها من منطلق ما جاء في التوراة عن ارض اسرائيل              

وصولهم الى هذه المنطقة، هو ضمان عمل وربح وبيت وسكن باسعار زهيدة جداً مقارنة بوضعية االسرائيليين                
في مناطق السكن التي جاؤوا منها، إال ان اندماجهم في هذه المستوطنات ووصول اعداد اخرى في مـا بعـد                    

  .للسكن من منطلق سياسي وعقائدي غلب االعتبار السياسي
ويختلف شاهين مع اوفرات، ويقول ان الجانب االقتصادي لدى مستوطني غزة وبخاصة غوش قطيف، غيـر                

ربما تكون هذه الدوافع للمستوطنين الذين سكنوا في شمال         : هذه األرض ويضيف  وارد في دوافع وصولهم الى      
اما مستوطنو غوش قطيف، فـإن      . غزة لقرب هذه المستوطنات من منطقة ايرز وهي مركز تجاري وصناعي          

 70المكان االقتصادي والتجاري الوحيد لهم فهو اشدود، ومن يريد منهم الوصول اليها يحتاج يومياً الى السفر                 
هذا يعكس الحقيقة وراء االستيطان في هذه المنطقة وهي         : ويضيف .كيلومتراً ويضطر الى عبور طرق التفافية     

الدوافع االيديولوجية والسياسية التي بدأت من الحكومات االسرائيلية والقت تجاوباً كبيراً من الوسـط واليمـين         
ويقول اوفرات انه    .لسياسية وااليديولوجية ايضاً  المتطرف الذي وجدها فرصة لتحقيق أهدافه وممارسة عقائده ا        

طوال السنوات الماضية وصل الى غوش قطيف نوع من المستوطنين األول، وهو االكثرية، ومعـروف بانـه                 
وهناك اليمين المتوسط، وهذا    . متطرف صعب ومستعد ان يحارب ويقاتل من اجل الحفاظ على األرض والبيت           
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مئة من المستوطنين وال يندفع بسرعة للمقاومة والقتال، وكمـا يقـال يتحـرك               في ال  25النوع ال تتعدى نسبته     
اما النوع الثالث من المستوطنين فأقل تطرفاً وقد فهم الوضع وعلم ان ال نتيجة لقتاله وتعنته بالتمـسك                  . بالقوة

ول علـى   في السكن على ارض محتلة وقرر اتخاذ خطوات سريعة الى االمام فوافق على مغادرة بيته والحص               
  .اما المتدينون فيرون الخروج من دون مقاومة عاراً عليهم. تعويضات، وهؤالء في االساس من العلمانيين

  هل يمكن لهؤالء المستوطنين االندماج في المجتمع االسرائيلي؟: والسؤال إذاً
فرت لهم فيها حياة    الناحية االقتصادية ستكون األكثر صعوبة على هؤالء المستوطنين، فهم يأتون من مناطق توا            

 فـي   40اقتصادية مزدهرة وسكنوا سنوات في بيوت واسعة وفيالت لينتقلوا الى مناطق تعدت نسبة الفقر فيها                
ويرى اوفرات ان أول ما يحتاجه هـؤالء عالجـاً نفـسياً            . المئة وارتفعت نسبة البطالة وتعاني من ازمة سكن       

المـشكلة  : ويقول. ا من االندماج في المجتمع االسرائيلي     خاصاً على مدار ثالث سنوات على االقل حتى يتمكنو        
لن تكون من المجتمع االسرائيلي نفسه ألنه سيستقبل هؤالء في حالة من العطف والشفقة، اذ سيـصلون الـى                   
داخل الخط االخضر وقد رسخ في اذهان االسرائيليين انهم طردوا من بيوت بنوها وعاشوا وانجبـوا اطفـالهم                  

وتبقى المشكلة الحقيقية كيف سـيعتاد      ... اراض زرعوها وحولوها الى مناطق زراعية منتجة      طردوا من   . فيها
ويرى اوفرات الصعوبة األكبر فـي ان        .هؤالء على حياة فيها نوع من التراجع خاصة من الناحية االقتصادية          

متوافراً لهم كما كـان     معظم هؤالء ليسوا من االكاديميين والغالبية اعتادت على الزراعة وهذا الفرع لن يكون              
وال يستبعد محـدثنا     .في غزة وهنا قد تواجه نسبة كبيرة المشكلة، اال اذا نجحت في ضمان مجاالت عمل بديلة               

  .ان يهاجر بعضهم الى خارج اسرائيل
  23/8/2005الحياة 

  
  استطالع جديد يبين تغلب شارون على نتنياهو داخل حزب الليكود 

رائيل مساء االثنين انقالبا داخل حزب الليكود بعدما تغلـب شـارون علـى              اظهر استطالع جديد نشر في اس     
وجاء في استطالع للرأي بين اعضاء       .خصمه االبرز نتنياهو في حال جرت االنتخابات الداخلية في هذه االيام          

% 28 من اعضاء الليكود مقابل   % 36حزب الليكود ونشرته القناة التلفزيونية العاشرة ان شارون يحظى بتأييد           
 .يعتقدون ان استقالة نتنياهو من الحكومة لم تكن مبـررة         % 54وتبين من استطالع اليوم ان      . يؤيدون نتنياهو 

فقط % 17.5ان صورة نتنياهو اصبحت اسوأ مما كانت عليه في الماضي على اثر استقالته مقابل               % 29ورأى  
ب تقديم موعد االنتخابات العامـة وانمـا        انه ال يتوج  % 51وقال   .تهالذين يعتقدون ان االستقالة حسنت صور     

 مشاركا يشكلون عينة تمثل كافة اعـضاء        458وافادت القناة ان االستطالع شمل       .اجراؤها في موعدها المحدد   
  .في كل اتجاه% 2.78الليكود وان مجال الخطأ هو 

  22/8/2005 48عرب 
  

  هنود متهودون يقررون العودة إلى بالدهم 
هنود المتهودون العودة إلى بالدهم متهمين الحكومة بتضليلهم، واستخدامهم درعاً بـشرياً            قرر ال : القدس المحتلة 

وروى بعضهم في مقابالت مـع       .ضد هجمات المقاومة الفلسطينية، وإجبارهم على الخدمة في جيش االحتالل         
  .هيونية عديدةصحيفة هندوستان تايمز معاناتهم واستغاللهم من قبل السلطات الصهيونية بذرائع ومسميات ص

  23/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

 الترسانة النووية اإلسرائيلية تعتبر تهديداً لمنطقة الشرق األوسط : فعنونو
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أكد فعنونو أن الترسانة النووية اإلسرائيلية تعتبر تهديداً لمنطقة الشرق األوسط بالكامل، داعياً إسرائيل : باريس
وقال في حديٍث مع صحيفة  .حد من انتشار األسلحة الذرية في الشرق األوسطإلى التوقيع على اتفاقية ال

إن إسرئيل برفضها التوقيع على هذه االتفاقية ستكون مسؤولة عن انتشار : االومانيتيه الفرنسية نشرته أمس
درة على تنفيذ كل السالح النووي في المنطقة آجالً أم عاجالً، كما أن إسرائيل بعنادها هذا تعتقد بأنها ستكون قا

 .ما تراه باالعتماد على تهديدها النووي حتى ولو كان ما تقوم به ضد الشرعية الدولية ويتناقض مع القوانين
إن االستمرار في بناء جدار الفصل وتوسيع : جدار وقالالأكد أن السالم اليمكن أن يتحقق إالّ بتدمير و

إن االنسحاب : وبخصوص االنسحاب من غزة، قال .لقوانيناالستعمار في الضفة عمالن مخالفان للشرعية ول
 .من غزة غير كاٍف، وأن األحوال في القدس تسوء، واحتمال انفجار األوضاع متوقّع في كّل لحظة
  23/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

 
  اسرائيل تنقل أبقارها من المستعمرات  

 بقرة  500 دروري امس ان السلطات االسرائيلية  نقلت قطيعاً من           أعلن رئيس النقابة االسرائيلية للحليب شايكه     
وقد نقل القطيع الى قرية بير طوبيا التعاونية في صحراء النقب إثـر البـدء                . عجل الى اسرائيل   300حلوب و 

  )ب.ف.ا. (بتطبيق خطة االنسحاب
  23/8/2005القبس الكويتية 

  
  دعم أصحاب المزارع المجاورة للمستوطنات

 8وليد عبد ربه، وزير الزراعة أن الوزارة خصصت مؤخراً، موازنة اضافية قيمتها             . أعلن د  : جاد كتب حامد 
ماليين دوالر لدعم المزارعين من أصحاب المزارع المجاورة للمستوطنات، وكذلك من تعرضـت مـزارعهم               

اعادة اعمار مزارعهم   وبين ان هذه الموازنة استهدفت تمكين المزارعين من          .للتجريف من قبل قوات االحتالل    
ونوه الى أن المزارعين المتضررين من منطقة شمال قطاع غزة سيتم تعويـضهم           .عبر تزويدهم بكافة ما يلزم    

 ماليـين   4بقيمـة   ) UNDP(من خالل مساعدة تقدمها الحكومة اليابانية عبر برنامج األمم المتحدة االنمـائي             
وأكد أهمية القرار الذي اتخذه     .ازم اعادة تأهيل أراضيهم   دوالر ستخصص لتزويدهم بشبكات الري واألشتال ولو      

  .مجلس الوزراء بشأن اعتماد المناطق الزراعية المؤهلة كأساس لتشجيع ودعم االستثمار في القطاع الزراعي
  23/8/2005األيام الفلسطينية 

  
  مؤشر سوق فلسطين يواصل انخفاضه 

لية، تراجعه خالل جلسة حافظت على معامالت نشطة        واصل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لألوراق الما      : نابلس
 4ر89 نقطة بانخفاض قدره     848ر50واغلق المؤشر العام للسوق القدس على        .تجاوزت الخمسة ماليين دينار   

 شركة جرى التداول على     18 شركات من ين     9وتاثر مؤشر القدس بانخفاض اسعار      %.0ر57نقطة ما نسبته    
  .اسهم لها

  23/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  غزة تستقبل مباراة في دوري العرب
 قررت اللجنة المنظمة لبطولة دوري أبطال العرب لكرة القدم الموافقة على اقامـة           : رويترز،شرم الشيخ مصر  

وقال عثمان الـسعد األمـين      .مباراة العودة بين فريقي شباب رفح الفلسطيني والوحدات األردني في مدينة غزة           
 سبتمبر ستكون عيدا لالحتفال بغزة بعد ان بـدأ اخـالء            30 ان اقامة المباراة المقرر لها       العام لالتحاد العربي  

  .المستوطنات اليهودية في قطاع غزة األسبوع الماضي في اعقاب احتالل دام ما يقرب من أربعة عقود
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  23/8/2005القبس الكويتية 
  
  

  
  

  رفضوا لقاء األسد في نيويورك بوش وشيراك وشارون
ر ديبلوماسية خليجية في واشنطن امس ان وساطات عربية مع ديك تشيني ومع كوندوليزا رايس ذكرت مصاد

فيما اكدت اوساط البعثة , اخفقت في حملهما على اقناع الرئيس بوش بلقاء االسد على هامش القمة الدولية
ر لعقد اي اجتماع مع خˆالديبلوماسية الفرنسية في واشنطن ان الرئيس الفرنسي جاك شيراك غير مستعد هو اال

ونسبت المصادر الى ديبلوماسي قطري في العاصمة االميركية ان كال من سورية واسرائيل  .نظيره السوري
بامكانية جمع االسد وارييل , ن اقتراحا الحدى الدول الخليجية على عالقات حسنة بالبلدينˆرفضتا حتى اال

ائيلي الذي فوتح بهذا االقتراح ابلغ الوسيط الخليجي بأنه وان الجانب االسر, شارون سرا او علنا في نيويورك
  ةفكيف يمكن تجاوزهما باجتماع قمة اسرائيلي, طالما ليس هناك مجال للتقريب بين دمشق وواشنطن وباريس

  .ن قبل االنتهاء من حل المشكلة اإلسرائيلية  الفلسطينية بشكل حاسمˆ ليس وقته االةسوري
23/8/2005السياسة الكويتية   

 
 اللقاء الوطنى اللبناني الفلسطيني في صيدا 

تشكل ورقة عمل اللقاء الوطني اللبناني الفلسطيني المزمع انعقاده في صيدا خالل الفترة القليلة القادمة، اذا ما 
تم االتفاق عليها بين االطراف والقوى السياسية اللبنانية والفصائل الفلسطينية، مادة حوار حقيقي بين السلطة 
اللبنانية والمرجعية الفلسطينية التي يختارها الالجئون الفلسطينيون في لبنان من أجل إرساء قواعد للتفاهم الدائم 

على اللجنة التحضيرية للقاء والتي سيتمثل فيها كل عرضه وعلمت السفير أن اتفاقاً قد تم  .على مختلف القضايا
بد الرحمن البزري وعن الجماعة االسالمية مسؤولها من النائبين بهية الحريري وأسامة سعد والدكتور ع

السياسي بسام حمود وممثلين عن القوى الفلسطينية االربعة أي فصائل منظمة التحرير وقوى التحالف 
وهناك اتجاه كي يضاف الى اللجنة التحضيرية . الفلسطينية والقوى االسالمية الفلسطينية واللجان الشعبية

وى الوطنية واالسالمية وغيرها من شخصيات وهيئات كحركة أمل والحزب ممثلون عن االحزاب والق
كما ان مسودة الدعوة الى . الشيوعي وحزب اهللا ومنظمة العمل والحزب القومي وشخصيات وفعاليات وطنية

 الحقوق ، الحوار اللبناني الفلسطيني،وسائل دعم حق العودة: اللقاء باتت شبه جاهزة وتتضمن نقاط البحث
  . ورقة العمل السياسية،اسيةيسانية والمدنية والساالن

23/8/2005السفير   
 

  متهودون يقررون العودة إلى بالدهم متهمين 
قرر الهنود المتهودون، والذين قامت الحكومة الصهيونية باستجالبهم من واليتي مونيغور وميزورام في الهند 

لى بالدهم متهمين الحكومة الصهيونية بتضليلهم، قبل عدة أشهر لالستيطان في فلسطين المحتلة، العودة إ
واستخدامهم درعاً بشرياً ضد هجمات المقاومة الفلسطينية، وإجبارهم على الخدمة في جيش االحتالل 

وروى بعضهم في مقابالت مع صحيفة هندوستان تايمز الهندية معاناتهم واستغاللهم من قبل .الصهيوني
  .ت صهيونية عديدةالسلطات الصهيونية بذرائع ومسميا

23/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
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 من األميركيين يؤّيدون اقتراح تدمير مكة % 23
 في 23 آب الحالي، أن 14 إلى 12أظهر استطالع للرأي، أجراه المعهد العربي االميركي في واشنطن، من 
يدو، بأن على واشنطن تدمير األماكن المئة من االميركيين يؤيدون اقتراح عضو الكونغرس االميركي توم تانغر

المقدسة في العالم العربي واإلسالمي، بينها مكة، إذا تعرضت الواليات المتحدة إلى هجوم إرهابي جديد، في 
وقال رئيس المعهد جيمس الزغبي أمس يجب أن يظهر هذا االستطالع .  في المئة هذا األمر73حين يرفض 

  . ميركيين ترفض تهديدات تانغريدو الخطيرةبوضوح أن األغلبية الساحقة من اال
23/8/2005السفير    

 
 ظروف زيارة مبارك السرائيل لم تتحقق بعد  

ارييل شارون في مزرعة ونفى مصدر مصري األنباء التي تحدثت عن قرب عقد قمة بين حسني مبارك 
ارك منذ ان تولى الحكم العام وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه ان مب, االخير في النقب خالل نوفمبر القادم

 اشترط وجود تقدم ملموس في عملية السالم بين كل العرب واسرائيل وليس بين الفلسطينيين 1981
واإلسرائيليين فقط لزيارة اسرائيل و قال ان االنسحاب من قطاع غزة غير كاف وان إسرائيل ما زال لديها 

  .ية السالمبعض التحفظات التي ال تساعد على االندفاع في عمل
23/8/2005عكاظ   

  
  األنغلوأميركية اإلمبراطورية الصهيونيةتفكك 

)مركز الزيتونة(أمل عيتاني   
يحاول ماثياس شانغ الذي كان المستشار السياسي لرئيس الوزراء الماليزي السابق محاضر محمد من خالل 

رى قرب تفكك وانهيار اإلمبراطورية استقرائه للمعطيات السياسية واألدلة التاريخية أن يستشرف المستقبل في
الصهيونية األنغلوأميركية القائمة على اقتصاد الحرب ونهب الشعوب رغم كل مظاهر القوة العسكرية 

  .  واالقتصادية التي تبدو عليها حاليا
ريخ إال أن هذا االنهيار لن يكون هادئا برأيه، بل سيكون القرن الحادي والعشرون القرن األكثر دموية في تا
  .  البشرية حيث سيشهد إعادة ترسيم للخريطة العالمية، وستتوج عشريناته بانهيار آخر اإلمبراطوريات العالمية

في ما يقارب الثالثمائة وستين صفحة من القطع المتوسط، يقدم مؤلف كتاب تفكك اإلمبراطورية الصهيونية 
دات التي تدعم رأيه بأن هذه اإلمبراطورية ستكون استشراف المستقبل، مئات األدلة واالستشها: األنغلوأميركية

 من هذا القرن فحتما 2015اإلمبراطورية العالمية األخيرة وأن العالم سوف يشهد زوالها إن لم يكن في العام 
  . 2020في العام 

والكاتب الذي قضى تسعا وعشرين عاما في مهنة المحاماة وتولى منصب المستشار السياسي لرئيس الوزراء 
لماليزي محاضير محمد، ال يدعي أنه يقدم نظرية فلسفية، بل يبني آراءه على تحليل المعلومات والمادة ا

اإلعالمية والوقائع التاريخية وتصريحات المسؤولين في كل من الواليات المتحدة األميركية وبريطانيا والكيان 
  .الصهيوني

  نمور الورق على طريق االنهيار
 فصال، ويقول كاتبه إنه يهدف من ورائه إلى شرح وإثبات أن 21ة وخمسة أجزاء تضم ينقسم الكتاب إلى مقدم

اإلمبراطورية األنغلوأميركية الصهيونية في طريقها إلى التفكك واالنهيار، مؤكدا أن وقوع الحرب النووية أمر 
  . محتوم

ة، ويخلص في نهاية كتابه ويشرح كيف أن الكيان الصهيوني هو المحور األساسي في الحروب النووية المقبل
إلى القول إن القرن الحادي والعشرين سوف يشهد نهاية اإلمبراطورية الرأسمالية، كما سيشهد أيضا إعادة 
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 القرن األعنف في تاريخ البشرية، إذ -حسب رأي المؤلف-ترسيم الخريطة العالمية، حيث سيكون هذا القرن 
  .  مذكورة لن يختفي من الوجود بهدوءإن العدو المختبئ المتمثل باإلمبراطورية ال

يقول المؤلف إن أميركا بلد يعيش على الحرب، حيث إن حكوماته المتعاقبة ارتكبت سالسل متصلة من الجرائم 
بحق اإلنسانية، مخالفة كل شرائع حقوق اإلنسان، ومخالفة للروح التي قامت على أساسها الواليات المتحدة 

  . ودستورهانفسها، حين أعلنت استقاللها 
ولكنه يرى مع ذلك أن كل استعراض القوة الذي تقوم به الواليات المتحدة األميركية وكل الحروب التي 
خاضتها في العالم، ليست سوى نذير على قرب انهيارها، ويستشهد بقول الزعيم الصيني ماوتسي تونغ إن كل 

حدة األميركية ليست سوى نمور من ورق، الدول الرجعية ذات القوة الذائعة الصيت ومنها الواليات المت
  . والسبب أن هناك حالة طالق بينها وبين شعوبها

ومع أن اإلمبراطورية األميركية ما زالت قوية ولم تسقط بعد، فإنها ستسقط في يوم من األيام حتى لو كانت 
  . تمتلك السالح النووي، ألنها ليست سوى نمر من ورق

شومسكي للدفاع عن فكرة كون الواليات المتحدة األميركية بلدا رجعيا، إذ يقول ويستشهد الكاتب بمقولة نعوم ت
من االستفتاءات في أوروبا تشير إلى أن الواليات المتحدة األميركية تشكل الخطر األكبر % 80تشومسكي إن 

سالم العالمي على السالم العالمي، وإن الكثير من الناس حول العالم يرون أن جورج بوش يشكل تهديدا على ال
  . فاق به تهديد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين حين كان في السلطة

ويخلص من خالل تحليل األوضاع االقتصادية والسياسية في الواليات المتحدة األميركية إلى القول إن كل ما 
اوالت أخيرة تسعى نراه من قوة ومن حروب تقوم بها اإلمبراطورية الصهيونية األنغلوأميركية ليست سوى مح

  .  إلى تطويل ساعات االحتضار التي تعانيها قبل أن تلفظ أنفاسها األخيرة
  اقتصاد الحرب ضرورة لتعويض اإلفالس

ويدخل الكاتب في تحليل الوقائع ليثبت وجهة نظره للقارئ، فيتحدث عن االنهيار االقتصادي الذي تعاني منه 
  .ديين ومسؤولي اإلدارة األميركيةالواليات المتحدة بلسان الخبراء االقتصا

/  نوفمبر18وينقل تصريحا نشرته صحيفة غارديان البريطانية للخبير االقتصادي األميركي آالن فرام يوم 
 بليون دوالر، وبالتالي فإن حجم الدين 800 مفاده أن الدين األميركي وصل إلى سقف 2004تشرين الثاني 

  .2001ا كان عليه حين تسلم جورج بوش االبن زمام الرئاسة عام تريليون دوالر عم2.23األميركي ازداد 
وأن الحكومة األميركية تسدد دينها من حسابات التقاعد التي توفرها دائرة الخدمات االجتماعية للمواطنين، مما 

  .  أن اإلدارة األميركية قد قامت بسرقة ونهب هذه الدائرة-حسب رأي الكاتب-يعني 
ف رئيس قسم الدراسات االقتصادية في جامعة بوسطن يجب أن تكون هناك زيادة ويقول لورنس كولتيكو

  . على الضرائب الفدرالية حتى نتمكن من تغطية العجز في خزينة الدولة% 78فورية بنسبة 
 الذي يقول عندما نراكم دينا Dow Theory Lettersكما يستشهد الكاتب بمقولة مارتين ولف مؤلف وناشر 

  . إن أحدا ما عليه أن يسدده، وقد بدأ حزب رعاية ودعم الدين األميركي يتالشى ببطءبهذا الحجم، ف
كما يشير الكاتب إلى قيام الحكومة األميركية بالمقامرة باالحتياطي المالي، مما سوف يسبب حسب رأي 

  . الخبراء ليس فقط انهيار االقتصاد األميركي بل والعالمي أيضا
قام أيضا بمقال لمارتين وولف كبير المحررين والمعلقين االقتصاديين في فايننشال ويستشهد الكاتب في هذا الم

تايمز حيث يقول إن الواليات المتحدة األميركية تسير حاليا في الممر المريح نحو الخراب، فقد تم جرها إلى 
اقيتها والدور طريق ترتفع فيها بشكل مضطرد أعمدة الديون الداخلية والخارجية مما يتسبب بتقويض مصد

  .العالمي الذي تلعبه عملتها
ومن ناحية أخرى فإن المصارف األميركية بدأت تسحب دعمها للدوالر األميركي خاصة بعدما قامت بطبع 
كميات هائلة من الدوالرات دون أن تكون لها تغطية، وحسب رأي مدير صندوق النقد العالمي رودريغو دي 
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التوازن القائم والناتج عن ازدياد الدين األميركي ال يهدد اقتصاد فإن عدم ) Rodrigo de Lato(راتو 
  .  الواليات المتحدة فحسب، بل يهدد االقتصاد العالمي أيضا

ويضيف دو التو نحن مفلسون، وأعتبر أن كال من بوش وكيري تصرفا بعدم مسؤولية حين غيبا هذا 
  . الموضوع عن أجندتهما

علومات فإنه يرى أن هذا االنهيار االقتصادي هو الذي يدفع الواليات المتحدة وبناء على ما ذكره المؤلف من م
واقتصاد الحرب هذا يستوجب اختراع أسباب لغزو األمم، منها ما نشهده اليوم من . إلى اعتماد اقتصاد الحرب

  . دعاوى نشر الديمقراطية، والقضاء على اإلرهاب الذي يرى فيه الكاتب أداة حربية
دلة بعد ذلك أن الواليات المتحدة التي توعد رئيسها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بالقضاء ويثبت باأل

ونزع سالحها ) إيران، العراق، كوريا الشمالية(على اإلرهاب ومحاربة الدول المارقة ممن سماها محور الشر 
  .يةالنووي، هي التي زودت العراق بالمواد األولية لألسلحة النووية والبيولوج

هذا من ناحية ويثبت الكاتب من ناحية أخرى أن أميركا التي تحمل لواء نشر الديمقراطية هي التي كانت راعية 
للدكتاتوريات في العالم بحجة مواجهة المد السوفياتي، هذا باإلضافة إلى كونها تلعب دورا بارزا في 

  .   أنها إمبراطورية عالمية قائمة بحد ذاتهاإمبراطورية المخدرات والجريمة وغسيل األموال، التي يرى الكاتب
ويخلص إلى القول إن أميركا والحلف الصهيوني األنغلوأميركي يبحث دائما عن وحش لمحاربته، وبعد انهيار 
اإلمبراطورية السوفياتية صار التطرف اإلسالمي الوحش الجديد الذي تجب محاربته، خاصة وأن الدول 

  .  بحر من النفطالعربية واإلسالمية تعوم على
  ثالثة أضالع لمثلث واحد

ويحلل الكاتب بعد ذلك الرابط بين الصهيونية والواليات المتحدة األميركية وبريطانيا، فيرى أنها أضالع لمثلث 
فبرأيه إن الواليات المتحدة ذات االقتصاد القائم على الحرب بحاجة إلى إشعال الحروب والتوسع للبقاء . واحد

ة، في حين أن بريطانيا ما زالت تحمل أطماعا استعمارية توسعية خاصة بعد انحسار رقعة الدول على قيد الحيا
التي كانت تستعمرها، وبالتالي فإن أطماعها هذه تدفعها إلى التحالف مع أميركا لتحقيق ما تصبو إليه، في حين 

  . أن الصهيونية تصبو بدورها إلى بناء إمبراطوريتها في العالم
ضالع المثلث الثالثة تحكمها الصهيونية، فالصهيونية األميركية هي العضلة أو ذراع التنفيذ، في ويرى أن أ

  .حين أن الكيان الصهيوني هو المحرك، فيما ترفد بريطانيا المثلث بالمال وتشكل عقله المدبر
ذا البناء المحكم، ويتعمق الكاتب في شرح كيفية تكون هذا المثلث، متحدثا عن األوجه العقدية والعسكرية له

وهنا يغرق في استشهادات تاريخية طويلة لم يأت فيها بجديد، فجاء هذا الجزء من الكتاب مستطردا استطرادا 
  .  ممال بسبب كون المعلومات متوفرة في الكثير من المصادر السياسية والتاريخية واأليديولوجية وغيرها

اسات والخطط في العالم، ويتابع الخيوط الصيهونية كما يتحدث عن وجود حكومة ظل هي التي ترسم السي
فيتحدث عن حجر األساس في بناء اإلمبراطورية الصهيونية، ويرى أنها قامت على أساسين، أولهما إنشاء 
دولة إسرائيل، والثاني السيطرة المالية على الواليات المتحدة األميركية وذلك عبر تأسيس اإلمبراطورية 

  .   بنظام االحتياط الفدرالياالقتصادية المتمثلة
ومن ناحية أخرى يتطرق الكاتب إلى الدعاية التي تقرع بها اإلمبراطورية المذكورة طبول الحرب، فيرى أنها 
مبنية على اعتبار الديمقراطية عدوة التبعية االستعمارية، وأن التعبئة االستعمارية ال تمكن متابعتها إال من 

  . القيم والشعارات النبيلة ستستخدم دائما كذريعة لتبرير الحروبخالل الحرب االقتصادية، وأن 
  القرن الحادي والعشرون

ويخلص الكاتب في نهاية كتابه إلى القول بأن خريطة العالم في القرن الحادي والعشرين سوف تتغير بشكل 
السيطرة على الموارد جذري، بسبب الحروب التي ستقوم بها اإلمبراطورية الصهيونية األنغلوأميركية من أجل 

  . الطبيعية في العالم في محاولتها التعويض عن االنهيار االقتصادي الذي تعانيه
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ويذكر أن هذا ما صرح به بول ولفويتز حين قال ليس لدينا خيار في الحرب على العراق، إنه يعوم على بحر 
  . حاولة السيطرة عليهمن النفط، فيرى أنه بهذه العقلية ستقوم اإلمبراطورية بغزو العالم وم

ويتحدث أيضا عن تقهقر هذه اإلمبراطورية بفعل تضافر وبروز قوى جديدة في العالم تعيد التوازن إليه، 
ويشجع بعضها بعضا على التماسك، وهذه القوى سوف تبدأ من منطلقات قارية، حيث هناك أوروبا القديمة 

  . لعالم، وتسيء إلى مصالحهاالتي تضرها السيطرة األنغلوأميركية الصهيونية على ا
ويرى أنه في هذه الحالة ستكون أوروبا القديمة األخ األكبر للدول الكبرى مثل الصين واليابان وغيرهما من 
الدول اآلسيوية ذات القوة االقتصادية، والتي إذا ما تماسكت مع بعضها في وجه الغزو اإلمبريالي فإنها ستشجع 

لها الدول األميركية، على الوقوف في وجه اإلمبراطورية الصهيونية دوال غيرها في قارات أخرى، أو
األنغلوأميركية ومحاصرتها، مما سيؤدي إلى تقهقرها وانهيارها التام في عشرينيات القرن الحادي والعشرين 

  . على أبعد تقدير
اتب أن يشرح كيف وتشكل المنهجية االستنتاجية في هذا الجزء من الكتاب أحد نقاط ضعفه إذ لم يستطع الك

 جزءا من -حسب رأيه-ستستطيع أوروبا القديمة أن تنهض بدون أعظم جناح فيها وهو بريطانيا التي تشكل 
  .  أضالع مثلث اإلمبراطورية الصهيونية األنغلوأميركية

ليا، أو كما لم يستطع أن يقدم شرحا منطقيا لكيفية تخطي العقبات االقتصادية التي تواجهها الدول األوروبية حا
يشرح كيف سيكون بإمكان القوة االقتصادية التي تتمتع بها كل من الصين واليابان أن تقف وحدها في وجه 

  .إمبراطورية بالشراسة والقوة التي تحدث عنها
كما أغفل الكاتب الحديث عن الهزات التي يمكن أن يتعرض لها االقتصاد اآلسيوي، خاصة وأن دوال آسيوية 

ا وإندونيسيا لها تجارب مريرة في هذا المجال، إذ استطاع شخص واحد جورج سوروس أن كبرى مثل ماليزي
يهز اقتصاد ماليزيا سابقا من خالل مضارباته في سوق النقد الماليزي، مما أثبت حينها أن هذه الدول هي نمور 

  .اقتصادية من ورق
األميركية أن تتضامن مع بعضها بعضا أخيرا وليس آخرا لم يستطع الكاتب أن يبين كيف يمكن لدول القارة 

وتقف في وجه الواليات المتحدة األميركية على الرغم من إقراره في مواطن أخرى من الكتاب أن األنظمة 
  !التي تحكم جمهوريات الموز هي صنيعة اإلدارة األميركية نفسها

23/8/2005الجزيرة نت   
 

  سالحكم رغم أنفكم يا حماس
ةفايز صالح أبو شمال.  د  

شئتم في تنظيم حماس أم أبيتم، قبلتم أنتم وبقية المجموعات المقاومة أم رفضتم، عليكم تسليم سالحكم رغم أنفكم 
 تحقق الشروط العشرة التالية الضرورية ألمن وسالمة أنللسلطة الفلسطينية الواحدة الوحيدة، ولكن بعد 

  :واطمئنان واستقرار شعبنا
، بما في ذلك التخلي اإلسرائيلي التام 1967والتام من قطاع غزة، إلى حدود  االنسحاب اإلسرائيلي الكامل -1

  .وهي أولى دالئل وعالمات السيادة. عن السيطرة على منافذ القطاع البرية والبحرية والجوية
 حرية إقامة وعودة الفلسطينيين المشتتين في الدول العربية والخارج إلى قطاع غزة بشكل مؤقت، إلى حين -2
  .1948يب كيفية وآلية عودتهم إلى مدنهم وقراهم المغتصبة في فلسطين قبل نكبة ترت
 حرية انتقال وتنقل الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، والعكس، دون عوائق، وتفتيش، -3

لشكل وبطاقات ممغنطة، وتنقل البضائع بين المنطقتين الفلسطينيتين دون الشكل الحالي ظهر إلى ظهر ودون ا
  . الجدد باب إلى باب
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 إطالق سراح جميع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون اإلسرائيلية، وإعالن إسرائيلي -4
  .رسمي باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية، وتطبيق معاهدة جنيف الرابعة، على األسرى الفلسطينيين

ة لالنسحاب من كل أراضي الضفة الغربية التي احتلت  إعالن إسرائيلي واضح وجلي عن مواعيد محدد-5
  .، بما في ذلك القدس، وتفكيك كل المستوطنات المقامة على األراضي الفلسطينية المحتلة دون شرط1967سنة 

 إعالن إسرائيلي واضح وصريح، مع ضمان دولي باحترام آدمية اإلنسان العربي الفلسطيني، والكف عن -6
طالق النار عليه بسبب، وبدون سبب، والقبول بتحقيق دولي في كل إطالق نار إسرائيلي تحقيره، وإهانته، وإ
  .على الفلسطينيين

 الموافقة اإلسرائيلية على تحمل المسئولية عن كل ما لحق بالشعب العربي الفلسطيني من تدمير مادي -7
ئولية الكاملة عن عدم تطبيق قرار  حتى اليوم، وتحمل إسرائيل المس1948ومعنوي زلزل حياته منذ النكبة سنة 

 الداعي إلى عودة الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا عنها، والتعويض 194الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
  .على من ال يرغب بالعودة إلى فلسطين

سرائيليون  اإلقرار اإلسرائيلي مع الضمان الدولي لذلك؛ بالتعويض المالي عن المعاناة التي تسببها اإل-8
  . فلسطين، طوال سنوات الصراع المريرة للشعب العربي في

 وقف التحريض العقائدي اليهودي المنهجي في المدارس الدينية، وفي التجمعات الفكرية، الموجه ضد -9
المقدسات اإلسالمية بشكل خاص، وضد العرب، والفلسطينيين بشكل عام، والقبول اإلسرائيلي برقابة دولية 

  .مناهج الدراسية، والمطبوعات الفكريةعلى ال
 تجريد منطقة الشرق األوسط من السالح غير التقليدي، بما في ذلك نزع السالح النووي اإلسرائيلي مقابل -10

  .نزع سالح حماس وأخواتها في الفصائل المقاومة
ها على أرض الواقع، تلكم هي الشروط العشرة التي يتوجب تحقيقها، وانصباب الجهد العربي والدولي لتطبيق

 سيفرض علينا نحن الشعب العربي الفلسطيني؛ بكافة فصائلة المقاومة، وشخصياته الوطنية  وهو ما
واإلسالمية، وعلى كل حر شريف على هذه األرض، أن نتعهد للعالم أجمع، بأننا سنخرج بالعصي، والجنازير، 

قوة، ونسلمه في احتفال رسمي مهيب، وبحضور والحجارة، لنجمع سالح حماس من يد أبنائها، وأخواتها بال
شخصيات دولية، ومشاركة الوفد المصري، وتحت رعاية نائب رئيس الوزراء، ووزير اإلعالم الدكتور نبيل 

 الذي ما انفك يؤكد لشعبنا أن رفض آرئيل شارون لعودة الالجئين الفلسطينيين، والتخلي عن  علي شعث،
 الغربية وعدم االنسحاب منها رفضاً تكتيكياً فقط، وليس رفضاً مبدئياً، القدس، ووقف االستيطان في الضفة

إذا استجابت إسرائيل للشروط العشرة، من حق وزير اإلعالم  .يستند على قناعة عقائدية، ومصالح استراتيجية
اإلعالن أن على أرض غزة سلطة فلسطينية واحدة، وسالح مقاوم واحد، يعبر عن كرامة وحرية اإلنسان 

    .العربي الفلسطيني
13/8/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي   

 
  !!ثمار أول المواسم  حركة فتح

 يحيى رباح
حرصت الفصائل الفلسطينية دون استثناء على القيام بمسيرات مسلحة عبرت شارع , في األيام القليلة الماضية

واشتركت مسيرات الفصائل في منطوق واحد عمر المختار، وهو الشارع الرئيسي والتاريخي في مدينة غزة، 
غير أن تلك الفصائل اختلفت في ادعاءاتها !!! وهو انتساب االنسحاب اإلسرائيلي إلى المقاومة، واالنتفاضة

األخرى، ولجأ بعضها إلى التبشير بما يمكن أن نسميه شبعا الفلسطينية ، أي اإلبقاء على مبرر ما الستمرار 
وبعض !!!  من قطاع غزة بعد استكمال اإلخالء للمستوطنين والعسكر على حد سواءالعمل العسكري انطالقاً
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!!! هذه الفصائل اعتبر أن شبعا الفلسطينية ستكون ممثلة بأي نوع من الوجود اإلسرائيلي على معبر رفح
مرار وبعضها اآلخر وجدها ممثلة بأي نوع من االعتداء اإلسرائيلي ، أو عدم اإلفراج عن األسرى، أو است

ولعلنا نالحظ أن  شبعا الفلسطينية التي تتشبت بها !!! السيطرة اإلسرائيلية على األجواء والواجهة البحرية
بعض الفصائل هي على غرار  شبعا اللبنانية موجهة إلى نسق العالقات الداخلية أكثر من توجيهها إلى إسرائيل 

إلى المساعدة على وجود وتعميق هذه الصيغة الملتبسة، ولهذا السبب ربما تلجأ الحكومة اإلسرائيلية !!! نفسها
 :وبطبيعة الحال

 بصيغة  شبعا الفلسطينية هو نفس سبب التشبت بصفة  شبعا اللبنانية وهو استمرار ثفإن السبب وراء التشب
ومعروف أن !!! الغطاء الشرعي لوجود ما يعرف باسم سالح للمقاومة بعيداً عن سقف الشرعية الوطنية

ح سواء كان المقاومة أو غيرها هو عنصر حاسم في االستقواء، وعنصر حاسم في استخدام حق  الفيتو السال
  !!!حين يأتي دور الوئام المطلوب للمسائل الوطنية

يأتي دور حركة فتح، والعبء الملقى على كاهلها، والمياه الزائدة التي قد تفيض على  :ومن هنا بالضبط
كما بدأ يعترف  :ذلك أن حركة فتح !!!لة ظالمة وضاغطة إلى هذا الحدشواطئها، إذا استمرت المعاد

اإلسرائيليون أنفسهم هي التي وضعت في البداية كافة تفاصيل االنتفاضة بالمطلق، وبقيت قرابة مئة وخمسين 
اتها وأنها باإلضافة إلى انجاز!!! يوماً تبذل كل جهد خارق ومستطاع إلدماج بقية الفصائل في هذه االنتفاضة
بل إنها في كثير من األحيان !!! الكبرى التي تفردت بها، فإنها عملت بالتعاون مع كافة الفصائل بدون استثناء

!!! كانت هي صاحبة الجهد كله في تلك الشراكة بينما اآلخرون يشاركونها في وضع أسمائهم على البيانات فقط
 من عدد الشهداء، ومن الخسائر األخرى، ناهيكم عن أما على صعيد الثمن، فلقد دفعت حركة فتح الثمن األوفى

تدمير مشروعها الوطني الذي بنته بيديها وهو مشروع السلطة الوطنية ومؤسساتها وهياكلها، فكيف ستتصرف 
حركة فتح في األيام القريبة القادمة، أي بعد استكمال اإلخالء والخروج اإلسرائيلي استيطانياً 

 :ةوالخطوة القادم؟؟؟وعسكرياً
هي أن الكاميرا العالمية التي لم تلتفت إلينا مطلقاً في الفصل األول، وهو إخالء وخروج المستوطنين، حيث 
كان المشهد من إنتاج وإخراج إسرائيلي مئة بالمئة ولكن الفصل الثاني سيكون كلّه لنا، ألن الفصل القادم 

 هل هي قوية أم هي هشة؟؟؟ وهل هي تدار من !!!سيكون عنوانه دون أدنى ريب  اختبار العالقات الفلسطينية
داخل البيت أم من خارجه؟؟؟ وإلى أي حد تتواجد األصابع والتأثيرات اإلسرائيلية في الموضوع؟؟؟ وهل العالم 

 من حولنا يريد عرساً مهما كان الوضع، أم يريد استئناف العمل للوصول إلى حل عادل؟؟؟
لمسئولية في المواسم القاسية، وهي التي زرعت الغراس للمرحلة لقد تحملت حركة فتح العبء األكبر من ا

القادمة، فها ستجني الثمر لشعبها أم تترك الحقول نهباً لالرتباكات واالدعاءات والمغامرات واأللعاب المليئة 
 بالخطورة؟؟؟

ا، وعادلة في إذا لم تكن فتح موحدة، ومستوعبة لكل مياهها ، وحريصة على كل أجياله :ولكن قبل ذلك كله
األرباح على قدر الخسائر، ووفية لتاريخها من أجل مستقبلها، هل تستطيع بدون ذلك كلّه أن تحافظ على 

 .الميراث وأن تحافظ على األمل
22/8/2005الحقائق   

 
  الحياة في سبيل اهللا 

 أحمد الربعي
ة أو حتى أحد الكوادر الصغيرة أريد أن أسمع تصريحا واحدا من أحد قادة حماس أو الجهاد اإلسالمي في غز

يتحدث عن البناء والتنمية وتطوير التعليم وتحسين الخدمات الصحية، يتكلم عن حياة الناس وتحسين مستوى 
كلما خرج أحدهم في وسائل اإلعالم تحدث عن الموت والشهادة وأننا سنزلزل األرض من تحت أقدام . المعيشة
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ب إسرائيل من قطاع غزة، وهي لحظة لألمل في المستقبل والدفع وحتى في لحظة نادرة مثل انسحا. العدو
  .لتحسين الشروط التفاوضية لدفع إسرائيل لالنسحاب من بقية األراضي المحتلة

اإلنسان ال بأس أن يموت في سبيل اهللا دفاعا عن أرضه، ولكن لماذا ال نعيش في سبيل اهللا بالدعوة إلى البناء 
لماذا ال نحبب الحياة للجيل الناشئ ونقنعه بأن . م في هذه الدنيا هي إعمار الكونوتذكير الناس أن مهمة المسل

تحدي التنمية بأهمية تحدي الحرب بل ربما أصعب، وأن مهمة تحرير األوطان قاسية، ولكن مهمة إعادة البناء 
دة وبين أن لماذا الخلط بين مشروع شخصي لفرد يريد أن يموت ويستشهد حسب فهمه للشها. هي أكثر قسوة

يجر هذا الشخص بقية خلق اهللا معه للموت عبر عمليات فوضوية وضرب لمدنيين وإطالق لصواريخ متخلفة 
  . َضَررها أكثر من نفعها

رحم اهللا امرؤا عرف قدر نفسه، فمتى نعرف قدر أنفسنا؟ متى ندرك حجم الفجوة الكبيرة بيننا وبين اآلخر، 
انياته التكنولوجية؟ ونحن هنا ال ندعو لالستخفاف بأنفسنا وبإمكانياتنا، ولكن ومعرفة حجم تحالفاته الدولية وإمك

أما إغفال . العاقل من يدرس الصورة من كل جوانبها، ومن يستخدم كل الوسائل الممكنة للوصول إلى هدفه
و الهدف دور المفاوضات والدبلوماسية واستخدام أوراق الضغط السياسي، واالعتقاد بأن االحتكام للسالح ه

  . الوحيد في كل زمان ومكان فهو عمل يفتقد إلى المسؤولية، وهو أحيانا عملية دفع الناس لمزيد من الشقاء
مخطئة حركتا حماس والجهاد إذا اعتقدتا أنهما وحدهما ساعدتا على إخراج إسرائيل، فالقوى الفلسطينية كلها 

السلطة الوطنية الفلسطينية والدخول في مفاوضات ضحت، والعمل السياسي والدبلوماسي الكبير الذي مارسته 
ولو كانت المسألة . صعبة مع إسرائيل، وضغوط المجتمع العربي والدولي كلها ساهمت في هذا االنتصار

  . مجرد معركة عسكرية بين طرفين لكانت النتائج محسومة سلفا ولغير صالحنا
تنفس الصعداء بعد عشرات السنين من االحتالل تريد رحمة بالفلسطينيين، وبأهل غزة خاصة، فالناس تريد أن ت

مدرسة ومستشفى وطرقا وقانونا وحياة تتوفر فيها الحد األدنى من الحاجات اإلنسانية وهو أمر لن يحل عبر 
تصريحات ستزلزل األرض من تحت أقدامهم مهما صدقت النوايا، بل بعمل سياسي رفيع يبنى في غزة 

 . ألرض بكل الوسائلويناضل من أجل تحرير بقية ا
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  ال تسجنوا أبو مازن 

 عبد الرحمن الراشد
اشعر بان محمود عباس رئيس فلسطين يسير في الطريق اياها، التي مر بها سلفه ياسر عرفات، حيث حبس 

ه الفلسطينيين رحمه اهللا كان حبيس الفريقين، المتطرفين من رفاق. وراء أسوار رام اهللا وأغلق عليه مكتبه
وفي كل مرة كانت تلوح بادرة انفراج، ينفذ المتطرفون من رفاقه تفجيرا . والمتطرفين من اعدائه االسرائيليين

يقتل اناسا، لتتوعده اسرائيل بالويل، رغم ان عرفات كان كل مرة يعلن شجبه للعمليات االنتحارية ويصفها 
   . هما وغمااألكيد انهم تكالبوا عليه حتى مات. باإلرهابية

فأبو عمار كان قد حسم امره بالتفاوض ومنع العمليات . ابو مازن يسير في الدرب نفسه، حيث تتكرر مشاهده
العسكرية، لوال ان المتمردين من رفاقه خذلوه في احلك ايامه، وأضعفوه امام خصومه، وأظهروه امام المأل 

ا مع الفصائل المتمردة التي تتحداه، بأنها لن تنصاع اآلن ابو مازن سيواجه زمنا صعب. زعيما ال يطاع له أمر
  . ألوامره وال تريد تحرير االراضي المحتلة، اال على طريقتها بالسالح

ستكون . كلنا نخشى، ونرجو ان نكون مخطئين، ان معركة آتية وال بد ان يحسم احد الطرفين لمن الحكم
وراتنا هذه، لكننا نرى ابو مازن يدخل الزاوية نرجو ان تخيب تص. مواجهات مؤلمة تقسم الناس وتؤذيهم

سيضطر للتنازل كل يوم لكل طرف، كما تنازل أبو عمار . الحرجة اياها التي دخلها أبو عمار نفسه من قبل
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عن كل متر من األرض لالسرائيليين، كان قد كسبه في اوسلو، ثم خسرها مدينة بعد مدينة وقرية بعد قرية 
  . ض قبالة مقره في رام اهللاحتى انتهت دباباتهم ترب

او يرسلون اوالدهم للتفجير في مطعم او ايضا، وفي كل مرة كان يقذف المتمردون صاروخ كاتيوشا ، 
، كان ابو عمار يخسر كل ما ربحه دوليا وعربيا وفلسطينيا، حتى انتهى مهزوما مكسورا محاصرا مستشفى

هم جميعا تآمروا عليه، فلم يعدل معه االسرائيليون ولم ال شك في ان. يتعاقب االطباء على فحصه عند كل ازمة
  . يعطف عليه الفلسطينيون المتمردون

مشاعرنا مع ابو مازن، ال تقل عن مشاعرنا مع الرئيس الراحل، خوفا عليه، ورجاء له، لكن السياسة وإدارة 
راطيا، فال يخذلوه امام اعدائه، ان تمنياتنا ان الذين يختلفون معه، ان يختلفوا ديموق. الدولة لن تدار بتمنياتنا

تمنياتنا للكبار في حماس والجهاد والفصائل اال . يعطوه فرصة ليثبت لهم وعده ويبرهن للعالم انه عند كلمته
يحاربوا رئيسهم مهما بلغ الخالف معه، وتباعدت المصالح بين الفرقاء، فحقوقهم لن تسلب مهما طال الزمن 

  . لدولة او قوال في صيغة التحرير النهائيةسواء كانت مناصب في ادارة ا
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  إسرائيل الجديدة 

 حسن البطل 
هذا زمن المبشرين بالنصر، أو زمن نعاة المشروع الصهيوني الذي بدأ انهياره، كما يقولون في طهران 

قيقة، قد تغري بعض  د52مشهد جرافة تأتي على بيوت مستوطنة صغيرة في غزة، خالل . وغزة.. ولبنان
ونعيم قاسم ، علي خامنيئي: نفهم أسباب السادة .االستيطان غول من اسبست وقرميد: أولئك المبشرين بالقول

أال نخشى أن المبشرين  .االمبريالية نمر من ورق: كنا فهمنا أسباباً أخرى لمقولة ماو تسي تونغ. وخالد مشعل 
 هيكليات ثالثة للكيانية االسرائيلية، كما سبق لبعض قادة بقرب انهيار المشروع الصهيوني يخلطون بين

اآلن، يربطونها . الفصائل ان حاولوا إلحاق الكيانية الفلسطينية بدرجة صحة أو مرض العروبة السياسية
  .بالعالمية اإلسالمية

ترويكا اسرائيلية ـ األحسن لنا أن نرد بدايات انكفاءة االستيطان اليهودي الى إعادة هيكلته، وباعتبارها بيريس
 -، هي أرض الميعاد، أو أرض 1967صهيونية، علماً أن عقيدة االستيطان، التي أطلقها نصر عسكري 

المشروع الصهيوني الذي أطلقه ثيودور هيرتسل كان مشروعاً، قومياً علمانياً باألساس،  .اسرائيل الكاملة
  . دون انتظار عودة المسيح المخلص اليهودي..لتحرير اليهودية الدينية من الشتات، وإقامة وطن قومي

المشروع اإلسرائيلي، الذي تدحرج إليه أو تبلور فيه المشروع الصهيوني بناه بن ـ غوريون، وفتش عن 
مجال حيوي استعماري، متذرعاً بحاجات االستيعاب، ودواعي األمن، ومتعلالً بالرفض العربي والفلسطيني 

المشروع الصهيوني ُأنجز باقامة  !.ثم نظرية المراحل الفلسطينية.. إلسرائيليةنظرية المراحل ا. لدولة اسرائيل
أما المشروع .. وطن قومي يهودي، والمشروع االسرائيلي باالعتراف العربي الفلسطيني بدولة اسرائيل

على على نوعية الحياة الصهيونية؛ و. اليهودي فقد كان رافعة للمشروعين، ثم استفحل ليشكل خطراً عليهما
  !.وقيمياً.. واجتماعياً.. عسكرياً اقتصادياً، ديمغرافياً: الديمقراطية االسرائيلية؛ وعلى أمن دولة اسرائيل

وادخالها .. أن سؤال الداهية هنري كيسنجر، األميركي اليهودي، كان كيف السبيل النقاذ اسرائيل من نفسها
ليهودي صارت شرطاً، بفضل بقاء الفلسطينيين، إعادة هيكلة مشروع االستيطان ا. بوابة السالم مع العرب

ونضالهم، ومتغيرات العصر بالطبع، إلعادة هيكلة الدوالنية االسرائيلية، ومن ثم إعادة هيكلة .. عنادهم
الصهيوني االسرائيلي ـ اليهودي الخالصي؛ وإعادة ارتباط : إذاً، فك ارتباط المشروعين. المشروع الصهيوني
ومع مخاطر تداخل الحلقات الصهيونية ـ االسرائيلية ـ اليهودية، . وروبية للدول العاديةاسرائيل بالمعايير األ

  .هناك أفق النطالقة دولة اسرائيل الجديدة



 

 35

23/8/2005األيام الفلسطينية   
  
  

  كاريكاتير
  

  
  23/8/2005البيان 


