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  سانور وحومش  المسرحي لخالء اإل مستوطنة بإنتهاء 25إستكمال إخالء 
خالفـا لكـل     أنـه    القدس المحتلة آمال شـحادة     نقالً عن مراسلتها في    24/8/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  

حومش وسانور  خالل فترة قصيرة ومن دون وقوع مواجهات عنيفة           التوقعات انتهى جيش االحتالل من إخالء       
وكان المئات من   .  آالف جندي إلى حومش وسانور     8صباح دخل قرابة    الومنذ ساعات   . كما تكهن قادة الجيش   

مستوطني سانور قد اعتصموا فوق سطح القلعة وغالبيتهم من  المتسللين من نشطاء عصابات كهانـا وشـبيبة                  
علنوا استخدامهم األسلحة لمقاومة االخالء، اال ان مصدرا عسكريا كشف انهـم ابلغـوا الجـيش                التالل الذين ا  

موافقتهم على مغادرة القلعة والخروج من المستعمرة ولكن ليس قبل ان يظهروا أمام عدسات الكـاميرا انهـم                  
وا امام الكاميرات   وظهر. فوافق الجيش ونفذت المسرحية كما خطط لها ومن دون اي مقاومة          . يقاومون الجيش 

وفـي حـومش     .وهم يرشقون الجنود بالقمامة والزجاجات الفارغة ويرددون عبارات ضد االنفصال وشارون          
ونقلت جيروزاليم بوست عن مسؤول كبير فـي الحكومـة     . واجهت قوات اإلخالء مقاومة من قبل المستوطنين      

 90مرات غير المشروعة في الضفة في غضون        اإلسرائيلية أنه من المحتمل أن تبدأ إسرائيل في تفكيك المستع         
وقال المسؤول إن إخالء المستعمرات في غزة غير من قواعـد           . يوما من إخالء المستعمرات في شمال الضفة      

اللعبة في ما يتعلق برد فعل إسرائيل المتوقع تجاه أي هجمات للفلسطينيين، وكذلك فيما يتعلـق بالمـستعمرات                  
. وة دفع ظهرت خالل االيام القليلة الماضية وتريد القوات اإلسرائيلية اسـتغاللها           وأشار إلى ق   .غير المشروعة 

وقـال  . فقبل أشهر قليلة من إخالء المستعمرات بدا من غير المتصور تفكيك المستعمرات غيـر المـشروعة               
الحديد المسؤول إن الفكرة وراء تفكيك المستعمرات غير المشروعة المنتشرة في الضفة االن هي الطرق على                

إلى ذلك، كشفت مصادر إسرائيلية ان شارون وافق على انسحاب الجـيش مـن المـدن                 .وهو ما زال ساخنا   
وقالـت المـصادر إن     . تـشرين األول المقبـل    /الفلسطينية في غزة ابتداء من النصف الثاني من شهر اكتوبر         

افت أن شـارون التقـى الطـاقم        المسؤولين اإلسرائيليين سيطلعون الفلسطينيين على تفاصيل هذا القرار، وأض        
المشرف على بناء جدار الفصل العنصري وطلب منه اإلسراع في إنجازه واستكمال البوابات التي ستقام فـي                 
مواقع محددة على هذا الجدار كما بدأ الطاقم االستيطاني التابع لمكتب شـارون العمـل بـربط المـستعمرات                   

وحسب الجدول الزمنـي     .راضي المحيطة بها واقامة الطرق    المتناثرة بعضها ببعض بمصادرة مساحات من األ      
المفصل الذي اتفق عليه في هيئة األركان فإنه سيستكمل حتى نهاية األسبوع المقبل هدم كل منازل المستوطنين                 
في غزة بل وستنتهي عملية نقل مقبرة غوش قطيف، فيما سيكرس االسبوع التالي والـذي سـيكون األسـبوع             

وقالت إن اإلسرائيلي األخير الـذي  . يش في القطاع لتفكيك معسكرات الجيش وخروج الجنود األخير لوجود الج  
  .أيلول سيكون قائد فرقة غزة العميد كوخافي  سبتمبر8سيخرج من القطاع في 

 . حـومش  من أشخاص   709و شخصاً من سانور     620قد تم إخالء    أنه   24/8/2005 48عرب  وأضاف موقع   
 شخصاً من أفراد الشرطة والجيش بجروح خفيفة، في حـين تـم             31مستوطنتين  وأصيب في المواجهات في ال    

  . مستوطنا17ًإعتقال 
   

  عباس يلتقي مبارك اليوم  
أن محمـود   من  مصدر فلسطيني مسؤول    به  أفاد  ما  : ب.ف.أ نقال عن    24/8/2005الخليج اإلماراتية    نشرت

لقـاء سـيتركز    الوقال إن    .لها حسني مبارك  عباس سيتوجه من غزة إلى مصر في زيارة ليوم واحد يلتقي خال           
  .    وستكون هذه المرة األولى التي يستخدم فيها أبومازن معبر رفح منذ توليه الرئاسة .على بحث آخر التطورات

  زيارته  ان عباس سيلتقي خالل    ,مصادرال ولق: ألفت حداد عن مراسلته    23/8/2005 48 عرب   وأضاف موقع 
 .اللواء عمر سليمان
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  ائيل تخالف اتفاق هدم البيوتاسر
ـ سائدة حمد التفاق، بهدم منازل المستوطنين من ل اعلنت الخارجية الفلسطينية ان اسرائيل تقوم، خالفاً :جنين  

وقال الناطق باسم الوزارة انه سـيكون       . دون ان تزيل المواد الضارة من اسقفها، خصوصاً مادة االسبيستوس         
  .مواد من بين االنقاضمن الصعب مستقبالً ازالة هذه ال

  24/8/2005الحياة 
  

  السلطة تتسلم قطاع غزة بداية أكتوبر : عريقات
أعلن صائب عريقات انه من المنتظر أن تتسلم السلطة قطاع غزة بالكامل في بداية               :القدس المحتلة والوكاالت  

وأعلنت السلطة   .ستيطانيوأعرب عن اعتقاده بأن خطوة االنسحاب هي نهاية للمشروع اال         . شهر أكتوبر المقبل  
 مشروعا تتعلق بالخدمات العامة والبنية التحتية والطريق التي تربط بين الـضفة             38أمس أنها سلمت ولفنسون     
وقالت في بيان إن السلطة تقدم كل التسهيالت لتشجيع القطـاع           .  مليون دوالر  140والقطاع بتكلفة ال تقل عن      

، مبينة أن بشائر ذلك بدأت بـاإلعالن مـن قبـل            يهاا في أراض  الخاص ورجال األعمال من أجل أن يستثمرو      
 مليون دوالر بمشاركة بين رجال أعمال محليين وآخرين مـن           160مجموعة فلسطينية عن إنشاء صندوق بـ       

  . الخارج
  24/8/2005البيان  

  
   من المخططات اإلسرائيلية المبيتةا تخوف يبديقريع

خوفه من المخططات اإلسرائيلية المبيتة للضفة الغربيـة والقـدس،          أبدى أحمد قريع ت    : هدى سالمة    - دمشق  
وبعـد أن   . الحتالل، ألن االحتالل موجود في المياه واألجـواء       اوقال أمس إن عملية االنسحاب ال تمثل إنهاء         

 أكد أن الشعب الفلـسطيني      ,بعض القلق من خالفات قد تحدث بين الفصائل قبل فك االرتباط          عن وجود   كشف  
انات أعدائه، وأثبت أنه قادر على تحمل المسؤولية وأن الوحدة الوطنية خط أحمر والجميع متفق حول                خيب ره 

  .  كلنا ملتزمون بنتائجها، وصندوق االقتراع هو الحكم: قال, ذلك، وعن االنتخابات القادمة
   24/8/2005الشرق القطرية 

  
  زيارة وفد رسمي فلسطيني لسوريا خالل أسابيع

واألسد علـى    خالل اللقاء الذي عقد بين قريع تم االتفاق: رام اهللا، غزةـ وائل بنات  ورناؤوط عبد الرؤوف أ
تنظيم زيارة وفد رسمي فلسطيني لسوريا خالل األسابيع القادمة، وذلك لبحث أوجه التعـاون المـشترك مـع                  

 للعالقـات التاريخيـة    الفلـسطيني -السوريين، وبحث إمكانية تطوير هذه العالقة بما يعكس الطموح السوري         
  .المشتركة

   24/8/2005الوطن السعودية 
  

  منطقة جنين تحت سيطرتها األمنية تبقي إسرائيل 
قال صائب عريقات ان اسرائيل ال زالت تصر على ان تبقي منطقة جنـين خاضـعة للـسيطرة                  :  ألفت حداد 

واوضح انه تـم ابـالغ كافـة         .لموضوعاالمنية االسرائيلية، ولم تعط ردا نهائيا للجانب الفلسطيني حول هذا ا          
  . ال تنفذ خطة فك ارتباط من منطقة شمال الضفةا يعني انه,بذلك ان استمرار اسرائيل ,الجهات الدولية

  24/8/2005 48عرب 
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  عودة إلى غزة ترتبط بمصير المعابرال: أبو بكر
 أي الجئ فلسطيني إلى قطاع غزة        إن عودة  , قال مدير الالجئين في منظمة التحرير      :عمان –نادية سعد الدين    

وأشار إلى أهمية أن ينعكس االنسحاب إيجابياً على         .ترتبط بنتائج االتفاق النهائي حول مصير المعابر والحدود       
وأكد أن عودة أي فلسطيني إلى       .الالجئين في الشتات، الفتاً إلى أن هذا األمر ليس منحصراً فقط في أبناء غزة             

  .حق العودة والتعويض لن تكون على حساب ,غزة
   24/8/2005الغد االردنية 

  
  فك االرتباط يخلص شارون من ورطته بالقطاع: ملحم

وصف الدكتور مصطفى ملحم خطورة فك االرتباط الشارونية بأنهـا الطريـق            :  اسعد العزوني  -العرب اليوم   
 .الستراتيجي في خاصرتهم  بسبب كثافته الديمغرافية وموقعه ا    , الوحيد الذي يخلص شارون من ورطته في غزة       

ان الممارسات اليومية للشعب الفلسطيني في القطاع والمقاومة الحقت بالمحتلين خسائر كبيرة ناهيك عن              : وقال
غير انه لفت الى عدم النظر لكل ما تقدم بـسطحية علـى انهـا               , طانية نفسيا يعدم استقرار المستعمرين االست   
 مثـل   ذلـك ان هناك حسابات صهيونية استراتيجية اخرى ادت الى         واوضح   .الوحيدة التي ادت الى االنسحاب    

لكنه حذر من ان الممارسات التي تحدث حاليا في الضفة والقـدس            , ظهور شارون على انه رجل محب للسالم      
 رفـض شـارون     عنو. بالتحديد تشير الى امكانية استغالل هذا االنسحاب لتكثيف االستعمار االستيطاني هناك          

 اكد ان اهداف شارون مختلفة جـذريا عـن اهـداف الـشعب              ,يادة الفلسطينية حول االنسحاب   التفاوض مع الق  
, وقال ان سياسة اسرائيل ليست ثابتة      . اطالع القيادة الفلسطينية على اهدافه     تهالفلسطيني ولذلك فليس من مصلح    

ـ          ذلك وخدمـة لمـصالحهم   بمعنى ان االسرائيليين سيقومون باعادة احتالل القطاع اذا ما رأوا ان هناك حاجة ل
  .االستراتيجية

  24/8/2005العرب اليوم 
  

  التشريعي يطالب بتحسين شروط عقود واتفاقيات 
طالب المجلس التشريعي السلطة بالقيام بترتيب أوضاع الغاز الطبيعي والكهرباء واتفاقياتهما، ومن أبرز             : غزة

اتفاقيـات  وجوب عرض كافة االتفاقيـات والعقـود   إعادة النظر في اتفاقيات الغاز، وو: النقاط التي ركز عليها  
االمتياز على المجلس ألخذ موافقته قبل التوقيع النهائي والتسويق، وطالب بضرورة إعادة هيكلـة وتـصويب                

  .أوضاع شركة توزيع كهرباء غزة
  24/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
 فتحمركزية لأبو العينين ترشيح 

قيادة حركة فتح في لبنان الى عمان، للمشاركة في أعمال اللجنة التحضيرية توجه خمسة أعضاء من مجلس 
 من الشهر 27 و26 و25 وتستمر أعمال اللجنة التحضيرية ثالثة أيام في .للمؤتمر العام السادس للحركة

محمود و رفعت شناعة ، آمنة جبريل،فتحي ابو العردات، عارف خالدمن لبنان هم، والمشاركون . الحالي
وكشف عارف أن مهمة اللجنة التحضيرية تنحصر بوضع جدول أعمال المؤتمر بعد االتفاق على . سدياال

 ولفت الى أن أعضاء فتح في اللجنة الذين يمثلون مخيمات لبنان سوف يصرون على تسمية خمسة .بنوده كافة
لطان ابو العينين  سوف يرشحون سكما انهم  ،أعضاء من قيادات فتح في لبنان الى عضوية المجلس الثوري

  .الى عضوية اللجنة المركزية للحركة
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 كما علمت السفير أن مرشحاً آخر من أعضاء لبنان سوف يطرح كمرشح لعضوية اللجنة المركزية لم يكشف 
 .أن اسم عارف بات محسوماً لعضوية المجلس الثوري إضافة الى اسم فتحي ابو العرداتوالنقاب عن اسمه، 

24/8/2005السفير   
  

 من الضفة% 42علىشارون يريد دولة فلسطينية : سعدات
سعدات، إن االنسحاب من غزة ال يمثل نهاية احتالل القطاع، بسبب إصرار رئيس الوزراء أحمد قال 

رييل شارون هي توسيع االستيطان ألأضاف أن الرؤية السياسية . اإلسرائيلي على محاصرته، براً وبحراً وجواً
.  في المئة من الضفة42ربية، وفرض مشروعه في إقامة دولة فلسطينية على مساحة وتكريسه في الضفة الغ

واعتبر سعدات أن اسلوب تعامل السلطة الفلسطينية مع خطة الفصل قد يؤدي إلى أن تكون في موقع الشريك 
 . الثانوي مع إسرائيل

24/8/2005السفير   
 

   إسرائيليا في غزة167المقاومة قتلت 
 عملية عسكرية من مجموع 217كتائب انفردت بتنفيذ الأن ‚  لكتائب الشهيد عز الدين القسامأكد تقرير عسكري

 أغسطس من 15العمليات ضد قوات االحتالل والمستوطنين في قطاع غزة منذ بداية انتفاضة األقصى وحتى 
فذت بأيدي باقي فصائل فيما بلغ عدد العمليات المنفردة التي ن‚  عملية عسكرية400العام الجاري والتي تقدر بـ

تقتصر اإلحصائية فقط على العمليات العسكرية التي تمكنت من و.  من إجمالي عدد العملياتعملية35المقاومة 
  . إيقاع قتلى أو جرحى في صفوف العدو على حد اعترافه 

24/8/2005الوطن القطرية   
 

 مسيرة لـحماس احتفاال باالنسحاب اإلسرائيلي من غزة
آلالف من الفلسطينيين في مسيرة نظمتها حركة حماس مساء اول امس في مدينة غزة للتعبير شارك عشرات ا

ونظم . عن احتفائها بما اعتبرته اندحار آخر مستوطن صهيوني عن قطاع غزة، وتضامنها مع المسجد األقصى
هنية كلمة في وألقى . عناصر القسام عروضا مسلحة في ساحة الجندي المجهول قبالة مقر المجلس التشريعي

وانتقد هنية ما وصفه بـ محاولة . المشاركين اعتبر فيها ان تنفيذ خطة الفصل يمثل انتصارا للشعب الفلسطيني
واشار الى . البعض تبهيت نصر المقاومة، معتبراً ان خطة الفصل تمثل االنكفاءة األولى للمشروع الصهيوني

والمساهمة في البناء، قائال حماس كما أبدعت في حرص حماس على المشاركة في االنتخابات التشريعية 
  . المقاومة ستبدع في ميدان البناء واإلعمار

24/8/2005شرق األوسط ال  
  

  نسعى إلى إقامة مجتمع سلمي من غزة: حماس
أكّدت حركة حماس أنها تسعى إلى إقامة مجتمٍع سلمي يقوم على عقد اجتماعي وينتظم من خالل األسلوب 

واالنتخابات الحرة النزيهة التي تفرز القيادة التي يختارها الشعب بشكل حر وصحيح، مشددة على الديمقراطي، 
خالل لقاء  وجاء ذلك .أنها ترى في نفسها صمام األمان لوحدة شعبنا الفلسطيني وأمنه بل وأمن المنطقة كلها

  .نس، أمس الثالثاءإعالمي وحفل تكريمي للصحافيين األجانب والعرب والمحليين في محافظة خانيو
24/8/2005الوطن القطرية   
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  اشتباك بين الجهاد وقوات االحتالل

اوضحت مصادر امنية فلسطينية ان ناشطين من الجهاد االسالمي فتحوا النار على دورية اسرائيلية في قباطية 
جهاد االسالمي ما أدى الى وقوع اشتباك مع العسكريين، فاصيب ثالثة فلسطينيين احدهم ناشط مطلوب في ال

  ·.يدعى جهاد زكارنة برصاص الجنود االسرائيليين
24/8/2005االتحاد االماراتية   

 
   قتيالً إسرائيلياً في القطاع منذ احتالله  230 شهيد فلسطيني و2600

 2600في معطيات جمعتها تنظيمات فاعلة في مجال حقوق اإلنسان وأخرى ناشطة سياسياً، تبـين استـشهاد                 
وتبين أن التنظيمات لم تتابع عـدد        .1967 إسرائيلياً في قطاع غزة منذ احتالله في العام          230تل  فلسطيني ومق 

 فلسطينياً من قطاع غزة، وهؤالء استشهدوا       950قدر العدد ب  في حين    1987 و 1967داء الفلسطينيين بين    الشه
حرير في األردن وفي لبنان      بتكليف من منظمة الت    1967في مواجهات مع جيش االحتالل اإلسرائيلي في العام         

وحسب  . شهيد 400أو عند محاولتهم تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية ويقدر عدد الشهداء من سكان غزة ب              
 في الضفة وبين سـبتمبر      656 فلسطينياً، مقابل    414منظمة بتسليم استشهد بنيران جيش االحتالل في القطاع         

قطاع مغلقاً في وجه اإلسرائيليين وانسحب الجيش مـن معظمـه    الفترة التي كان فيها ال2000 وسبتمبر   1993
 فلسطينياً، معظم الشهداء من نشطاء منظمات فلسطينية استشهدوا في أثناء العمليات التي نفذت ضد               92استشهد  

 فلسطينياً، مـنهم    3265أما معطيات انتفاضة األقصى فتشير حسب بتسليم إلى استشهاد          . الجيش والمستوطنين 
 في المائة، ونحو ألف منهم كانوا مسلحين بينما كان اآلخرون مـدنيين             52،6القطاع ويشكلون نسبة     في   1718
وبموجب المعطيات فإنه في االنتفاضة الثانية انتقل، ألول مـرة، مركـز المقاومـة       .  طفالً وقاصراً  185بينهم  

ئيلي فـي القطـاع مقابـل       المسلحة من الضفة إلى قطاع غزة، ويعزى السبب لتعاظم الضغط العسكري اإلسرا           
  .الضفة

  24/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

   دونمات في أبوديس809االحتالل يعتزم مصادرة 
وأفـادت  ‚  دونمات من أراضي بلدة أبو ديس 809 أعلنت سلطات االحتالل اعتزامها مصادرة :رام اهللا ـ قنا 

ادرة هـذه المـساحة مـن أراضـي          االحتالل أصدر اخطارا بمـص      بأن وزارة الحكم المحلي الفلسطيني أمس    
وأوضحت في بيان صحفي أن سلطات االحتالل أصدرت في الوقـت نفـسه اخطـارات               ‚ المواطنين في البلدة  

 دونما وفى بلدة السواحرة     477 دونما وفى بلدة العيزرية      87بمصادرة أراض أخرى في منطقة الطور بمساحة        
نية التي تنوي سلطات االحتالل مصادرتها في بلـدات         وبينت أن مجمل االراضي الفلسطي    ‚  دونما 212الشرقية  

  ‚ دونما1585شرق القدس تبلغ 
 24/8/2005الوطن القطرية 

  
  قباطية  الإصابة ثالثة فلسطينيين بنيران جنود االحتالل في 

 وأوضح رئيس البلديـة، أن سـت        ،أصيب ثالثة مواطنين صباح اليوم، بنيران جنود االحتالل في بلدة قباطية          
جنود بإطالق النار بشكل عـشوائي ،       ال جيب عسكرية داهمت الحي الشمالي الغربي من البلدة، وشرع           سيارات

وأكد أن جنود االحتالل اعتدوا بالضرب المبرح على اثنـين مـن             .مما أدى إلى إصابة سائق شاحنة ومرافقه      
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فة فـي منطقـة المربعـة       وأشار إلى وجود تعزيزات عسكرية مكث      .موظفي مديرية التربية والتعليم في قباطية     
  .ومنطقة المقاهي القريبة من الحارة الشرقية

  23/8/2005 48عرب 
  

  المزيد من الحواجز العسكرية في محيط قلقيلية
 وأفادت مصادر محلية أن جيش االحتالل       ،العسكرية في محيط محافظة قلقيلية    شددت قوات االحتالل إجراءاتها     

وذكرت المصادر أن جيش االحـتالل أحـاط         . جينصافوط شرق قلقيلية   أقام يوم أمس معسكراً بالقرب من بلدة      
المعسكر بالسواتر الترابية واإلسمنتية، مشيرة إلى أن بلدة جينصافوط تشهد منذ أيام محاوالت اقتحام يقوم بهـا                 

من ناحية أخرى، نصب جيش االحتالل صباح اليوم حاجزاً عسكرياً بالقرب مـن قريـة                .مستوطنون صهاينة 
وأوضح شهود عيان أن من يريد التوجـه         .الشرقية وآخر على طريق حبلة، ومنع األهالي من المرور        عزون  

إلى نابلس من أهالي قلقيلية عليه الوصول إلى رام اهللا ومن ثم التوجه إلى حاجز حواره ومنه إلى نابلس، وهذا                    
لخطـر نتيجـة انتـشار       ساعات، مشيرين إلى أن من يسلك هذا الطريق يعرض نفـسه ل            4يستغرق أكثر من    

  .المستوطنين المسلحين في تلك الطرق، والذين يطلقون النار على كل فلسطيني يمر من أمامهم
  24/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   شجرة من قطاع غزة 1000قتلع ياالحتالل س

ييمت سيقوم في األيـام     إن ما يسمى بالصندوق الدائم إلسرائيل الكيرن ك       : مصادر أمنية إسرائيلية قولها   أعلنت  
 شجرة من مستعمرات قطاع غزة التي أخلتها قوات االحتالل من المستعمرين            1000القريبة باقتالع ما يقارب     

 .لنقلها إلى النقب الجنوبي، بناء على طلب الجيش
  24/8/2005 48عرب 

  
  إسرائيل شرعت بترسيم حدود معاليه أدوميم

 .معاليه ادوميم  تفكجي، ان الحكومة االسرائيلية شرعت بترسيم حدود      قال خليل ال   : كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   
واشار الى ان الكتلة الجاري ترسيمها تمتد من مستوطنة معاليه ادوميم باتجاه كيدار ومن ثـم باتجـاه الخـان                    

 تضم مستوطنات الون وكفار ادوميم ونفيه برات ومن ثم تضم مستوطنة            .االحمر لتعود الى منطقة وادي القلط     
 دونما على االقـل مـن       1250قبل ايام صدرت اوامر عسكرية بمصادرة       : علمون ومن ثم مستوطنة ادم وقال     

 .االراضي الفلسطينية القامة هذا الجدار منها اراض تم االعالن عنها في سنوات سابقة كمناطق عسكرية مغلقة               
 لقـرى عناتـا وحزمـا والطـور         وبحسب التفكجي فان االراضي المقامة عليها الكتلة االستيطانية هذه تعـود          

كما تهـدف العـادة التـوازن       : وأضاف والعيزرية وابو ديس والعيساوية وجميعها تقع في محيط مدينة القدس         
هذه هي االستراتيجية االسرائيلية الواضحة التـي تعمـل عليهـا الحكومـة             .. الديمغراقي للصالح االسرائيلي  

عيم كليا عن مدينة القدس، وجرى ربطها بنفق تحـت االرض           واشار الى انه جرى فصل بلدة الز       .االسرائيلية
  .مع بلدة العيزرية بحيث يتم استخدام المعبر المقام في منطقة الشياح للوصول الى القدس

  24/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  جدار في محيط معبر قلنديا الجديدالتسريع أعمال بناء 
ن الماضيين من اعمال بناء جدار الفصل في محـيط معبـر            سرعت السلطات االسرائيلية خالل اليومي    : القدس

قلنديا الجديد تمهيدا لبدء العمل فيه، وفصل منطقة شمال القدس نهائيا عن المدينة، وقـال النـاطق العـسكري                   
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االسرائيلي انه يتوقع البدء بتشغيل المعبر خالل شهرين بعد ان اشار الى ان االنشغال باخالء المستوطنين مـن                  
  .عملية البناءغزة اخر 

  24/8/2005األيام الفلسطينية 
  

   متلهفة لتقبيل مواقع استشهاد ولديها  خنساء فلسطين
أم نضال فرحات، أو خنساء فلسطين، كما يحلو للفلسطينيين في غزة أن يطلقـوا عليهـا،                 : رائد محمد  -غزة  

ات االحتالل مـن مـستعمرات      تعيش هذه األيام أسعد أيام حياتها، وتشعر بنشوة خاصة للنصر مع انسحاب قو            
وقالت الحمد هللا الذي أبقاني على قيد الحياة حتى أرى تضحيات أبنائي مثمرة، ولم تذهب سـدى،                  .قطاع غزة 

وتنتظـر أم    .وليعلم الجميع أن العدو ما كان ليرحل عن المستعمرات لوال ضربات القسام والمقاومة الفلسطينية             
عن المستعمرة، التي ارتوت بدماء نجلها محمد، لتقبل األرض التـي           نضال بفارغ الصبر جالء قوات االحتالل       

احتضنت دمه، وأظهرت أم نضال قدراً كبيراً من الفخر بأبنائها وتضحياتهم، وقالت الحمد هللا الـذي شـرفني                  
باستشهادهم، ولن تتوقف مسيرة العطاء، والبد من استكمال مشروع المقاومة حتـى تحريـر كامـل التـراب                  

 وفوق سيارة كانت متوقفة إلى جانبها، اعتلى طفل صغير ظهر السيارة، ممتشقاً سالحاً ومرتدياً زياً                .الفلسطيني
عسكرياً كامالً، وقالت أم نضال وهي تشير إلى الطفل الصغير هذا ابن نضال سيواصل الطريق الـذي سـلكه                   

، مشيدةً بمبادرة كتائب القـسام  وقالت المقاومة ليست مقصورة على الرجال والبد من دور نسائي  . أبوه من قبله  
  .إلى تشكيل وحدات مقاومة نسائية

  24/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

 نساء غزة يتظاهرن احتفاال برحيل المستوطنين
تظاهرت مئات النساء الفلسطينيات أمس الثالثاء عند مفترق الشهداء قرب مستوطنة نتساريم : غزة ـ ا ف ب

ووصلت المشاركات في التظاهرة التي نظمها االتحاد العام للمرأة  .طاع غزةاحتفاال برحيل اخر مستوطن من ق
علي متن حافالت انزلتهم عند موقع لالمن الوطني الفلسطيني يبعد مئات االمتار من المفترق القريب من 

من ومنع اال .ورددت المتظاهرات اللواتي رفعن اعالما فلسطينية هتافات ترحب باالنسحاب .مستوطنة نتساريم
الوطني الفلسطيني التظاهرة الوصول الي مفترق نتــساريم خوفا من تعرض المتظاهرين الطالق النار من 

 .الجنود االسرائيليين المتمركزين في ابراج ومواقع عسكرية بمحيط المستوطنة وعلي الطريق العام
  24/8/2005القدس العربي 

  
      ونراقب بدقة حذرون: رئيس بلدية جنين

 ان لجنة طوارىء تشكلت مهمتها متابعة كافة االمـور المتعلقـة            :قال رئيس بلدية جنين   :  كمال زكارنة  ،عمان
باخالء المستوطنات واالنسحاب االسرائيلي من جنين وضمان الهدوء والنظام اثناء وبعد االنسحاب والـسيطرة              

 مشيرا الى ان جميـع االجهـزة        ،تعداد للقيام بواجباتها فورا   وقال ان طواقم البلدية على اتم االس       .على الوضع 
االمنية الفلسطينية بدأت باالنتشار في مواقع محددة وهي في حالة طوارىء دائمة وتتـابع عمليـة االنـسحاب                  

وحذر من احتمال قيام المستوطنين باالعتـداء علـى اهـالي            .االسرائيلي التي يتوقع ان تنتهي االسبوع المقبل      
اشار الـى ان     كما   . وقال نحن حذرون ونراقب االمور بدقة      ،لفلسطينية القريبة من المستوطنات االربع    القرى ا 

المستوطنين ليس لهم تأييد داخل اسرائيل حيث لم تحدث تظاهرة واحدة في المدن االسـرائيلية تـضامنا مـع                   
 ينظرون للمستوطنين بنـوع     الرافضين الخالء المستوطنات واالنسحاب منها بل على العكس فان االسرائيليين         

  .من الحسد النهم يحصلون على كثير من االمتيازات واالعفاءات
  24/8/2005الدستور
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  سفير وقنصل فنزويال يزوران بلدية جماعين

 لبحث شؤون الرعايا الفنزويليين من      أمس،،  بزيارة إلى بلدية جماعين       ينالفنزويلي والقنصل    قام السفير  :نابلس
 على اهتمامهم بالرعايا الفنزويليين من أبنـاء الـشعب           رئيس البلدية  وشكرهم. قرى المجاورة أبناء جماعين وال  

الفلسطيني، وعلى استعدادهم لتقديم الالزم والعمل على حل مشكالتهم، كما شكرهم على هذه السابقة التي لهـا                 
يتشرف بحضوره إلـى جمـاعين      ثم تكلم السفير فقال إنه       .دالالت طيبة للبلدة ألنه أول دبلوماسي يزور البلدة       

ويشكرهم على هذا االستقبال، وأنه سيبذل جهده لحل مشاكل أبناء جماعين وأبناء الشعب الفلسطيني من الرعايا                
الفنزويليين، وأضاف أنه يعرف معاناة الشعب الفلسطيني بسبب االحتالل، وأن الشرطة الـصهيونية عرضـت               

وأضـاف أن    .ه ال يخاف على نفسه من أبناء الشعب الفلسطيني         ألن ،عليه مرافقته لضمان سالمته ولكنه رفض     
زياراته ستتواصل مع الرعايا الفنزويليين من أبناء جماعين والقرى المجاورة وستكون له زيارة قريبـة إلـى                 

  .جماعين
  24/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  سيلة الظهر شمال الضفة تأمل في العيش بسالم 

 عامـا   30 رئيس بلدية سيلة الظهر صالح حنتولي امس الثالثاء أنه على مدى أكثر مـن              ذكر :أ  .ب. د -جنين  
وقال حنتولي لوكالة االنبـاء     .  شخص من ضياع االرض وانعدام االمن      6500يعاني سكان البلدة والبالغ عددهم    

قلقون على أطفالهم   وتابع أنهم    .االلمانية إن السكان يأملون في استعادة أراضيهم والتمتع ببعض السالم واالمن          
في كل مرة يتوجهون فيها إلى المدارس حيث إن مدارس البلدة توجد على نفـس الـشارع الـذي يـستخدمه                     

وقال إن البلدة فقدت عددا كبيرا من سكانها الذين         . المستوطنون الذين يسافرون بين مستوطنتي حوميش وسانور      
لى الطرق الرئيسية فـي البلـدات لحمايـة أرواح          قتلوا على يد مستوطنين أو جنود يحرسون نقاط التفتيش ع         

  .وقال إنهم يأملون أن يتمكن أطفالهم من التوجه إلى المدارس بدون خوف .المستوطنين
   24/8/2005الشرق القطرية 

  
 الفلسطينيون يعدون مشاريع مستقبلية مكان المستعمرات

علي دراسة مشاريع العادة اعمار يعمل مسؤولون ومهندسون فلسطينيون في خان يونس : ا ف ب،خان يونس
ويراجع رئيس  .االراضي التي اخليت من المستوطنين والبلدات المهجورة المحيطة بها علي شاطيء البحر

بلدية خان يونس اسامة الفرا قائمة المشاريع التي يمكن تنفيذها في مستوطنات غوش قطيف في جنوب قطاع 
وتبدو المهمة كبيرة،  .لسلطة الفلسطينية بعد ستة اسابيعغزة بعد ان يسلمها الجيش االسرائيلي الي ا

ويقول رئيس  .فالفلسطينيون يأملون في انشاء مزارع واقامة مسبح خاص وفنادق ومساكن وحتي مدينة رياضية
المستوطنون كانوا يسيطرون علي ثلث خان يونس، . البلدية ان االستيطان كان عقبة حقيقية امام تنمية المدينة

واذا ما سارت عملية السالم مع اسرائيل بصورة جيدة، يأمل المسؤولون بتحويل  . الف هكتار20 اي حوالي
ويقول الفرا انه يعي حجم التحديات التي تتعلق باعادة اعمار تلك  .قطاع غزة الي واحة سياحية علي المتوسط

نية في قطاع غزة حيث يعيش المناطق امام االقتصاد الفلسطيني واستخدام جزء من االراضي لحل االزمة السك
ويقول الفرا ان البلدية بحاجة الي اكثر من خمسين مليون دوالر  . كيلومترا مربعا370 مليون نسمة ضمن 1.3

 .لبناء الطرق والمجاري وشبكات المياه 
  24/8/2005القدس العربي 

  
  » يافا«الشيخ رائد صالح يخطب الجمعة في مسجد 
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أعلنت الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر أنها ستقيم الجمعة القادم صالة            : نزار رمضان  -فلسطين المحتلة   
حاشدة في مسجد حسن بك في مدينة يافا، وأكدت الحركة أن خطيب الجمعة سيكون الشيخ رائد صالح الـذي                   

  . سيعقد أيضا مؤتمرا صحفيا قبيل الصالة
   24/8/2005الشرق القطرية 

  
  لمدارس الحكومية لبنان يسمح للفلسطينيين بدخول ا

قالت مصادر لبنانية وفلسطينية إن وزارة التربية والتعليم اللبنانية قررت السماح للطلبة الفلسطينيين بالدراسـة               
 وقالت المصادر إن خبراء لبنانيين وفلـسطينيين فـي        . في المدارس الحكومية التي كانت محظورة عليهم سابقاً       

يتلقـون   الذين بل أيام التخاذ الترتيبات الالزمة لتسجيل الطلبة الفلسطينيينقطاع التعليم عقدوا اجتماعاً مشتركاً ق 
تعليمهم حتى اليوم في مدارس وكالة أونروا وتأتي هذه الخطوة بعد ثالثة أشهر على السماح للفلسطينيين بالعمل                 

 في لبنـان تمهيـداً      في لبنان ما قد يفتح المجال أمام خطوات الحقة تهدف إلى حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين              
  .للشروع ببحث موضوع سالح المخيمات، وترتيب العالقة اللبنانية ـ الفلسطينية

  24/8/2005البيان  
  

   يتعرضون لمرض جلدي ىاألسيرات يتعرضن لحمالت القمع واألسر
اليوم، أن األسيرات يتعرضن لحمالت قمع وتضييق خـانق، أدى إلـى             أكد نادي األسير في محافظة طولكرم     

 أسيرة منهن سبع أسيرات     120وأوضح النادي، أن أكثر من       .تردي ظروفهن المعيشية واالعتقالية بشكل كبير     
. من طولكرم، تحتجزهن سلطات االحتالل في ظل ظروف صعبة للنيل من صمودهن وإضـعاف معنويـاتهن               

ير إلى تصاعد حمـالت     وأشار، إلى إن كافة الرسائل التي تصل إلى النادي من داخل سجني تلموند والرملة تش              
تضييق الخناق وتشديد العقوبات عليهن، خاصة عقوبة العزل االنفرادي بشكل يومي وألتفه األسـباب وأحيانـاً                

وأضاف النادي، أن إدارة السجون تستخدم مع األسيرات سياسة الشبح، حيث يتم احتجاز األسـيرة                .بدون سبب 
السرير بقيود حديدية بدون السماح لها بقـضاء حاجتهـا أو     ساعة داخل غرفة معزولة تماماً وربطها ب       24لمدة  

من جهة ثانيـة،     .تقديم الطعام لها كما حدث مع كل من األسيرات، آمنة مني، ونسرين أبو زينة، وأمل محمود               
أكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين في مدينة غزة، اليوم، أن األسرى في سجن هـشارون، يتعرضـون                 

وأوضحت الوزارة فـي تقريـر       .عروف السبب، يؤدى إلى حكة واحمرار في الجلد       لمرض جلدي جديد غير م    
لها، أنه لم يتم عرض األسرى الذين أصيبوا بهذا المرض على طبيب أمراض جلديـة، مـضيفةً أن األسـرى                 

  .يرجحون أن يكون سبب هذا المرض هو انعدام النظافة في السجن
  23/8/2005الصحافي الدولي 

  
 مقدسي من جبل المكبراالفراج عن اسير 

 عاما من جبل المكبر بعد قضاء خمس 37افرجت السلطات االسرائيلية امس عن االسير المقدسي بسام سرور 
وجرى لالسير سرور احتفال حاشد في مسقط . سنوات تنقل خاللها بين مختلف السجون االسرائيلية بتهم امنية

 . القدسرأسه بالمكبر بمشاركة جموع غفيرة من ابناء محافظة
24/8/2005القدس الفلسطينية   

  
  مهرجان تضامني مع األسرى في بيت لحم

بدعوة من نادي األسير الفلسطيني، وبالتعاون مع المخيم الصيفي الدولي ومؤسـسة الجـئ، نظـم مهرجـان                  
وقد شـارك فـي المهرجـان       .  في ساحة مهد المسيح في بيت لحم       22/8/2005جماهيري حاشد أمس االثنين     
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ون األجانب مع الشعب الفلسطيني وأهالي األسرى والمؤسسات الوطنية واإلسالمية في محافظة بيـت              المتضامن
  .لحم

  24/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  

  ..األسرى يطالبون عدم نسيان ملفهم
 محمود عباس وقيادات العمل الوطني واإلسالمي بتكثيف الجهود من أجـل ضـمان إطـالق                ،طالب األسرى 

 خاصين بالذكر األسـرى مـن سـكان         ،وعدم نسيان ملفهم في غمرة الفرح بانسحاب قوات االحتالل        سراحهم  
إن : وقال األسرى في بيـانهم     .القطاع وشمال الضفة التي ضمنت لهم االتفاقات الدولية الحق في اإلفراج عنهم           

ـ     وافرحتنا لن تكتمل إال باإلفراج عن كافة األسرى وناشد         ات الـشعبية إلـى تنظـيم        كافة المـواطنين والفعالي
المسيرات وإقامة التجمعات تضامناً مع األسرى وما يتعرضون له من انتهاكات صارخة وبهدف الحفاظ علـى                

من ناحية أخرى، أقدمت سلطات السجون اإلسرائيلية على عـزل أسـرى             .قضيتهم حية وعلى سلم األولويات    
وقال سفيان أبو زايدة مؤكـدا   . الهوية اإلسرائيليةالقدس عزال تاما عن باقي األسرى بحجة أنهم أسرى يحملون  

  .عدم الوقوف مكتوفي األيدي ضد هذا العزل القسري لألسرى المقدسيين
  23/8/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
   عاماً وشبل يعزل في قسم الجنائيين 12أسير يعاني منذ 

لتميمي، من سكان رام اهللا والمحكوم بالمؤبد، يرقد فـي          منذ اثني عشر عاماً واألسير الفلسطيني أحمد يوسف ا        
وقد تمت مخاطبة لجنة أطبـاء حقـوق         .مستشفى سجن الرملة، يعاني من فشل كلوي ويحتاج إلى زراعة كلية          

وقد توجه األسير التميمي بنداء عاجل إلى الـسلطة الفلـسطينية للتـدخل       اإلنسان عبر محاميها ماهر التلحمي،    
من جهة أخرى، عزلت إدارة سجن تلموند لألشبال، الطفل          .لية، خاصة أنه يوجد متبرع للكلية     وتوفير قيمة العم  
، في قسم السجناء الجنائيين متعاطي المخدرات وممارسي القتل، وناشد األسير المذكور            ة سن 14سامر أبو بسمة  

لـى حياتـه وبـسبب      وزارة األسرى والصليب األحمر الدولي التدخل لنقله من هذا القسم بسبب الخطـورة ع             
وعلى صعيد آخر، اشتكى أسرى سجن هداريم لمحاميـة النـادي حنـان              .التصرفات الشاذة للسجناء الجنائيين   

 وهو قسم عزل تم حرمان األسرى فيه من الدراسة في الجامعة المفتوحة كبقية األسرى وأن                3الخطيب أن قسم    
قال األسير مؤيد شويكي من قلقيلية إن األكل سيء         و. األسرى يتعرضون للتفتيشات الدائمة والغرامات الباهظة     

  .في السجن وأن معظم األسرى محرومون من الزيارة بدون أسباب
  24/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
 بيريس يعد خطة النجوم لتهويد النقب والجليل

 الصحيفة الـى ان     واشارت. كشفت يديعوت احرنوت ان بيريس اعد خطة لتهويد منطقتي النقب والجليل          : غزة
.  عائلة اخليت من مستوطنات غزة وشمال الـضفة        1353الخطة التي اطلق عليها خطة النجوم تتضمن توطين         

 مـستوطنة جديـدة     17وقالت الصحيفة ان الخطة التي تحظى بدعم شارون تتضمن توطين هذه العائالت في              
واعد . يموغرافي لصالح اليهود في المنطقتين    ويسعى بيريس لتطوير النقب والجليل، لتعزيز الميزان الد       . وقديمة

طاقم في مكتب بيريس خطة الستغالل عملية االخالء لتعزيز الوجود اليهودي في النقب، حيث يعمل الطاقم مع                 
ودعـا بيـريس عـائالت      . كل رؤساء المجالس االقليمية ذات الصلة، ورئيس ادارة االخالء ووزارة االسكان          

يدا من غوش قطيف الى االستعانة بفريق مكتب وزارته كي يتلقوا كامل المساعدة             المستوطنين الذين اخلوا تحد   
وحسب الخطة، فان كل عائلة ستحصل على نصف دونم من االرض كي تبني             . والمعلومات عن الخطة الجديدة   
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وقـرر  .  الف دوالر في الجليـل     45 الف دوالر لنصف الدونم في النقب و         25عليه بيتها، بثمن متوسط بنحو      
يريس منح كل عائلة تختار االستيطان في هذه المناطق منحة بمقدار ثالثين الف دوالر من الدولـة، اضـافة                   ب

  . للتعويضات التي تستحقها
وبامكان كل سكان الدولة العبرية االستفادة من عرض بيريس باستثناء المنحة الخاصة التي سيحصل عليها فقط                

  . ضفةالمستوطنون الذين اخلوا من غزة وشمال ال
  24/8/2005شرق األوسط ال

  
  موفاز وحالوتس وكرادي يكيلون المديح للمستوطنين 

، المديح للمستوطنين على الدور الذي قاموا       وكرادي وحالوتس موفاز مستوطنة كال    25بعد إنتهاء عملية إخالء     
از أن عملية إخـالء     وقال موف . بهابه، وأكدوا على أهمية إنخراطهم في الجيش، رغم كل الممارسات التي قاموا           

وفي جولة قام بها في      .المستوطنات بموجب خطة فك اإلرتباط كانت مؤلمة وقاسية إال إنها أنتهت بصورة الئقة            
 !سانور إثناء عملية إخالئها، امتدح قوات اإلخالء والمستوطنين على الطريقة التي عارضوا فيها عملية اإلخالء              

ة الذين تم إخالؤهم في عملية إستيعابهم في أماكن سكنهم الجديـدة،            كما أكد أن جهاز األمن سيعمل على مساعد       
  .في إطار رتق التمزقات والمحافظة على الوحدة

 .وبحسب أقواله فإن عملية الهدم ستستغرق عشرة أيـام        . ومن جهته قال حالوتس، أن المرحلة األولى قد انتهت        
 متوقعاً، في إشارة إلى أداء الجيش والشرطة مـن          كما أشار إلى ان عملية اإلخالء قد استكملت بأسرع مما كان          

فك اإلرتباط إنتهت بدون إصـابات وبالطريقـة        عملية  كما قال كرادي، أن      .جهة، وإلى مسؤولية المستوطنين   
  . األفضل

  23/8/2005 48عرب 
  

   حدود غزةحول إسرائيلي -اتفاق مصري
ائيلي تمكنا من التغلب على العقبـات األخيـرة         أفادت تقارير واردة من إسرائيل بأن الجانبين المصري واإلسر        

وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إن التوصل إلى      . المتعلقة باتفاق تتولى مصر بمقتضاه اإلشراف على الحدود مع غزة         
اتفاق جاء بعد تعهد الجانب المصري بعدم السماح بوصول أسلحة إلى السلطة الفلسطينية بعد رحيـل القـوات                  

 القول إن مصر ستنشر بموجب االتفـاق        ،ونقلت هآرتس عن مصادر عسكرية لم تحددها      . اإلسرائيلية عن غزة  
 جنديا مزودين بأسلحة خفيفة وقاذفات آر بي جي وناقالت جند مدرعة على طول الحـدود بـين مـصر                    750
  .. وغزة

  24/8/2005بي بي سي العربية 
 

  تفجير المباني في مستوطنة دوغيت 
  .الل منازل المستوطنين في دوغيت بعد أن كانت قد زرعت المتفجرات حولها دمرت قوات االحت:ألفت حداد

وقالت المصادر األمنية الفلسطينية بان الجانب اإلسرائيلي ابلغ الجانب الفلسطيني عزمه على تـدمير منـازل                
 الشؤون المدنية فـي بيانهـا المـواطنين         وحذرت وزارة  .المستوطنة المذكورة الساعة التاسعة من مساء أمس      

القاطنين بجوار دوغيت من التواجد بالقرب من المستوطنة وذلك خشية من حدوث إصابات نتيجـة اسـتخدام                 
  .الجيش اإلسرائيلي لكميات كبيره من المتفجرات لنسف المباني

  24/8/2005 48عرب 
  

  جنود التكرار حوادث نهب المستوطنات من قبل 
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إسرائيلية أن ثالثة من جنود اإلحتالل في غزة تم إعتقالهم الليلة بعد أن حاولوا مساعدة عامـل                 أفادت مصادر   
وأشارت  .في سرقة ممتلكات من أحد البيوت التي تم إخالؤها في عتسمونا وقامت الشرطة العسكرية باعتقالهم              

 الجيش وجاؤوا لمـساعدته     المصادر إلى أن العامل المذكور الذي دخل المنطقة بتصريح، اتصل بأصدقائه في           
كما أشارت المصادر إلى ثالثة شبان من موشاف شوبا اعتقلـوا            .في تحميل أثات اشتمل على أجهزة كهربائية      

  .بتهمة سرقة ممتلكات من غوش قطيق، من بينها مكيفات هواء وثالجات، وقد تم تمديد إعتقالهم بسبعة أيام
  24/8/2005 48عرب 

  
  باالنسحابلحركة اإلسالمية حول رأيهم االشاباك يحقّق مع مؤيدي 

 ذكرت مصادر مطلعة في القدس أن الشاباك استدعى خالل األيام الماضية العشرات من مؤيدي               :القدس المحتلة 
وبحسب الشبان الذين تم استجوابهم فقد ركز        .الحركة اإلسالمية واستجوبهم حول االندحار الصهيوني من غزة       

الذين حققوا معهم على االندحار الصهيوني من غزة وارتباطه بالمقاومة وتـأثيره            ضباط المخابرات الصهيونية    
ورأت هذه المصادر أن سلطات االحتالل تخـشى مـن أن يـشجع              .على األوضاع األمنية في المدينة المقدسة     

  .االندحار من قطاع غزة الفلسطينيين في الضفة والقدس
  24/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   إسرائيلية بمفاوضات نهائية لمنع اندالع انتفاضة ثالثة مطالبة

طالب سنيه بتجديد خريطة الطريق، واتباع االنسحاب من غزة بعودة سريعة للمفاوضات النهائية لقطع الطريق               
وقال في مقال نشرته يديعوت احرونوت نحن في أوج عمـل لـم            .أمام تجدد المواجهات واندالع انتفاضة ثالثة     

هذه الخطوة ايضا تؤيدها الواليات     . فاسرائيل تُخلي للمرة االولى مناطق، وتحل المستوطنات فيها       . ليكن له مثي  
اذا تبين أن الحديث عن خطوة تهدف الى ترسيخ تمسك اسرائيل بالـضفة الغربيـة،   المتحدة والجماعة الدولية،   

اذا لم يوجد أفق    . ة الثالثة ستندلع  والى فرض سبعة جيوب كدولة في حدود مؤقتة على الفلسطينيين فان االنتفاض           
  .النهاء االحتالل، فان اليأس سيجر الى مواجهة اخرى

البدء فـي مفاوضـات     : األول. واضاف لمنع تجدد الحرب، توجد حاجة الى العمل في ثالثة اتجاهات متوازية           
: والثاني  . ة واقعية على اتفاق في أقرب وقت، تهدف الى تحقيق رؤية دولتين، والى تسوية النزاع في مدة زمني               

  .تقوية أذرع األمن الفلسطينية، لتستطيع السيطرة بنجاعة على الميدان ومنع االرهاب
  . تطوير االقتصاد الفلسطيني: والثالث 

  24/8/2005البيان 
  

  استثمار االنسحاب سياسياً
 ثمار سياستها المتأتيـة      رأى شالوم انه آن االوان لتتحرك اسرائيل، دولياً من أجل جني           : أسعد تلحمي  ،الناصرة

وأضاف ان اسرائيل،   . من فك االرتباط من خالل تحسين عالقاتها مع دول العالم عموماً والعالم العربي تحديداً             
بعد االنسحاب تبدو مختلفة عما كانت عليه من قبل وأن االمتحان الحقيقي سيكون فـي اليـوم التـالي إلنهـاء          

ل كدولة وينعكس على الوضع داخل حزب ليكود الحاكم وعلى هويـة            االنسحاب وستتحدد بموجبه معالم اسرائي    
  .الشخص الذي سيقود الحزب في االنتخابات البرلمانية المقبلة

  24/8/2005الحياة 
  

  معلّق إسرائيلي يرى أن االنسحاب كان نتاج اإلرهاب الفلسطيني ال سببه
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ا الموقف اإلسرائيلي من االستيطان في غزة       رأى ألوف بن ان الهوس الديموغرافي واالنتفاضة الفلسطينية حسم        
وأضاف  .لجهة وقفه، مقتبساً عن مسؤول إسرائيلي اعتباره المشروع االستيطاني هذياناً من أصله ال رجاء منه              

أن ثمة توافقاً في الرأي ساد اإلسرائيليين حول أن اخالء مستوطنات القطاع كان سيتم فـي إطـار أي تـسوية     
ؤال اآلن فهو هل خرجنا من هناك أقوياء كما يرى رئيس الحكومة، أم أغبياء على حـد                 دائمة للصراع، أما الس   

وتابع أن االنتفاضة األولى وضعت حداً لصورة الفلسطيني المهان وسـوق العبيـد، وبعـد                .توصيف نتانياهو 
ة والمخيمات،  االنتفاضة اضطرت إسرائيل الى االنطواء، ثم في اتفاق أوسلو الى االنسحاب من المدن الفلسطيني             

وأضـاف أن األرقـام     . هذه هي القصة كلهـا    . ومع انتهاء االنتفاضة الثانية االنسحاب ايضاً من المستوطنات       
أشارت الى ارتفاع متواصل في عدد القتلى اإلسرائيليين في القطاع، وأنه خالفاً الدعـاء اليمـين بـأن مـرد                    

 عاماً كان نتاج اإلرهـاب      12من القطاع الذي استمر      يمكن القول إن االنسحاب      .االرتفاع هذا هو اتفاق أوسلو    
 محق في عزو اخالء المستوطنات الى الكفـاح الفلـسطيني ولـو بقـي               عباس أن   ،وزاد .الفلسطيني ال سببه  

ويـضيف   . عاماً، لما فكّر أحد في االنـسحاب       20الفلسطينيون خانعين يتلقون االمالءات كما كانت الحال قبل         
ويزيد . اب، وهو أن القطاع بعيد عن قلوب اإلسرائيليين، وأن التنازل عنه هو األرخص            سبباً آخر لقرار االنسح   

أنه لو نجح الشعب اليهودي في ارسال مليون مستوطن الى القطاع والضفة وليس فقط ربع مليـون الختلفـت                   
 األرض هـي  أن الحقائق علـى الصورة، إذ أن المعادلة الواضحة اليوم التي قبل بها كلينتون وبوش تقوم على       

  .انعكاس لعدد المستوطنين
  24/8/2005الحياة 

  
  المصادقة على ربط معاليه أدوميم بالقدس 

وبحـسن   .البدء في بناء جدار الفصل في جزء كبير من المسار المحيط بمعاليه أدوميم            على   الحكومة   تصادق
 كيلومتراً مربعاً   67م ستصل إلى    فان المساحة التي سيضمها مسار الجدار في معاليه أدومي        المصادر االسرائيلية   

 14ويفترض أن يصل الجدار إلى عمـق        !  دونماً 1585في حين سيحتل الجدار نفسه مساحة       !)  ألف دونم  67(
واشارت المصادر إلى التوقيـت اإلشـكالي        !كيلومتراً شرق القدس، أي إلى منتصف المسافة إلى البحر الميت         

ية ودولية، حيث يثير الشكوك من جهة ماهية الفحص القـضائي           للمصادقة على مسار الجدار، من ناحية سياس      
  .الذي جرى

وزعمت مصادر دبلوماسية في القدس أن أوامر اإلستيالء على األراضي قد جرى فحصها بدقة من قبل كبـار                  
  .العناصر في اإلدارة األمريكية، وأن الموضوع سيطرح في اللقاء القريب بين أولمرت ورايس

. ن، أنه ال يعتقد أن األمريكيين سيقيمون وزناً كبيراً لمسار الجدار رغـم تحفظهـم منـه                ومن جهته قال رامو   
وأضاف أن األمر الحاسم في الموضوع أن يتم بشكل مواز لبناء الجدار شق شارع يربط مدينة بيت لحم بمدينة                   

  !رام اهللا، وذلك لمنع تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين
  24/8/2005 48عرب 

  
   إلى تأسيس حزب جديد شارون يتجه

 في المئـة    36كشف استطالع جديد للرأي أجري في أوساط قادة الليكود، ان التأييد لشارون تعزز ليصل إلى                
 في المئة يعتقدون أنـه ال       45ويتبين من معطيات االستطالع ايضا ان قرابة        .  في المئة فقط لنتانياهو    28مقابل  

ونقلـت  .  في المئة يحملون رأيا معاكسا     31تزعمه، مقابل أقل من     ينبغي لشارون أن ينسحب من الليكود الذي ي       
.  لم يتأثر باالستطالعات التي دفنته، وال ينفجر سعادة من االستطالع الجديـد            ه ان شارونمعاريف عن مقربي    

فانه سيفكر باالنسحاب من الحزب ليؤسـس        .واضافوا انه حتى لو تحسن الوضع السياسي لشارون في الليكود         
نيا جديدا وتابعوا مشكلتنا هي ليست فقط االنتصار في الليكود، بل ايضا ماذا سيحصل اذا ما انتصرنا                 حزبا يمي 
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واضطررنا إلى التنافس مع ذات القائمة للكنيست ومع ذات مركز الليكود، يحتمل أن يكون االنسحاب هو الحل                 
اسة الوزراء للمرة الثالثة وهو     وكانت هآرتس ذكرت ان شارون يسعى إلى تحقيق حلمه في الفوز برئ            .االفضل

  .ما فشل في تحقيقه جميع اسالفه
  24/8/2005البيان  

  
  
  

  بيرس يستبعد اإلنضمام إلى شارون ولبيد 
قال بيرس، أمس الثالثاء انه يرفض فكرة اقامة حزب جديد في اسرائيل برئاسة شارون وحزب شينوي لخوض                 

واضاف بيرس انه يرى نفـسه مرشـحا         .ا باق في حزب العمل    وقال ان  .االنتخابات العامة القادمة في اسرائيل    
  .لرئاسة العمل ولرئاسة الحكومة في االنتخابات القادمة

  24/8/2005 48عرب 
  

  ! نتنياهو والنداو يتفوقان على شارون: إستطالع جديد
 في وسط   أظهر إستطالع جديد للرأي أجراه هآرتس ديالوغ بإشراف البروفيسور فوكس، في اليومين األخيرين            

أعضاء الليكود، وضعاً سيئاً لشارون حيث اتسعت الفجوة بينه وبين ناخبيه، بحيث تفوق عليه نتنياهو باإلضافة                
من األصـوات   % 47وبحسب اإلستطالع ففي المنافسة بين شارون ونتنياهو، حصل نتنياهو على            !إلى النداو 

مـن  % 45نداو، حصل الثـاني علـى       بينما في منافسة شارون مع ال     % . 30.5في حين حصل شارون على      
كما بين اإلستطالع في حال التنافس بين ثالثتهم، حـصول           .فقط% 37األصوات في حين حصل شارون على       

وبحسب اإلسـتطالع فـإن هـذا     %.30، في حين حصل شارون على     %24والنداو على   % 26نتنياهو على   
كما أظهـر اإلسـتطالع أن      . النسبة لفك اإلرتباط  يعكس موقف أعضاء الليكود، الهيئة الناخبة لرئيس الليكود ب        

مـن  % 66وبحسب اإلستطالع أيـضاً فقـد وصـف          .هناك كتلة ثابتة مؤيدة لشارون تصل نسبتها إلى الثلث        
  . المشاركين مواقف الوزراء ليفنات وكاتس ونافيه وهنغبي، باإلزدواجية والتلون

  24/8/2005 48عرب 
  

   اسرائيل ال تمانع التفاوض مع سوريا
أطلقت إسرائيل مجدداً إشارات متناقضة تجاه سوريا بإعالن استعدادها الستئناف المفاوضات الثنائية مـن دون               

وأعلن الناطق باسم الخارجية عن استعداد       .شروط مسبقة، مع اتهام دمشق بدعم الفصائل الفلسطينية وعملياتها        
وقال بـن دور    . ي أي وقت من دون شروط مسبقة      القيادة اإلسرائيلية الكامل الستئناف المفاوضات مع سوريا ف       

في تصريح بثته إذاعة سوا األميركية ان هناك مشكلة أساسية وهي أن دمشق تـدعم المنظمـات والفـصائل                   
وأضاف انـه   . وتابع انه يتعين على سوريا أن تقرر ما اذا كانت تريد السالم مع إسرائيل أو الحرب                .اإلرهابية

  )أ.ش.أ. (غة مزدوجةال يمكن للسوريين الحديث بل
  24/8/2005البيان 

  
  ارتفاع حجم الصادرات الصهيونية إلى الدول العربية 

أعلن معهد التصدير الصهيوني الثالثاء أن حجم الصادرات الصهيونية إلى الدول العربيـة             : وكاالت،  الناصرة
ة ذاتها من العام الماضي ليبلـغ       ، قياساً بالفتر  %21سجل ارتفاعاً خالل النصف األول من العام الجاري بنسبة          

وفيما يتعلق بالصادرات إلى العراق، أشارت معطيات المعهد إلى أن سـتة             .مائة وستة ماليين دوالر أمريكي    
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وذكرت  .وستين شركة صدرت منتجاتها خالل العام الجاري إلى العراق بمقدار مليونين ونصف المليون دوالر             
 1800 عدد الشركات التي تصدر منتجاتها إلى األردن ليقارب حاليـاً        المعطيات أنه طرأت زيادة ملحوظة على     

 مقارنةً مع النصف األول من      %10شركة، لكنها أشارت إلى أن إجمالي الصادرات إلى األردن انخفض بواقع            
  .الماضي

وقـد  . ضي في المائة مقارنة مع العام الما      9 مصدراً ، وشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة        123ويعمل في مصر حالياً      
وقد ارتفعت الـصادرات إلـى       . بعد التوقيع على اتفاقية الكويز     % 140ارتفع حجم التصدير إلى مصر بنسبة       

 مصدراً صهيونياً فـي     28، وبلغت قيمتها أكثر من ستة ماليين دوالر، حيث يعمل حالياً            % 43المغرب بنسبة   
  .المغرب

  24/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   اسرائيلي فلسطيني مصري  مشروع كهربائي
كشفت مصادر اسرائيلية عن اتفاق بين رجلي االعمال االسرائيلي، بوسي ممون والمصري حسين سـالم             :غزة

 في المائة   10 ميغاواط وتوازي    1200القامة محطة توليد كهرباء اقليمية في العريش بطاقة انتاجية تصل الى            
 تزويد الطاقة الكهربائية للكيان والسلطة الفلسطينية وبعض المدن         من قدرة االنتاج الكهربائي في الكيان، بهدف      

وبموجب ما خطط له فسيستغل جزء من انتاج الكهرباء في معامل لتحلية ميـاه البحـر               .المصرية شمال سيناء  
ويقدر ان يتم تمويل المشروع من قبل المجموعة االوروبية         . بحيث توجه الكمية االكبر من هذه المياه الى غزة        

  .لالستثمار وقالت مصادر اسرائيلية ان المشروع حاز دعماً من عمر سليمان ونوقش في لقاء مبارك وشارون
  24/8/2005الخليج اإلماراتية 

  
  االسهم الفلسطينية تعوض جزءا من خسارة اليوم السابق

فعـت احجـام    عوضت االسهم الفلسطينية امس جزءا من خسارة اليوم السابق في تعامالت عادية، وارت            : عمان
 نقطة، مقارنـة    26.850 نقطة واغلق عند مستوى      76.1كما حقق مؤشر القدس مكاسب طفيفة بلغت         التداول،

وحسب البيانات الـصادرة عـن سـوق         %.21.0 نقطة، بانخفاض نسبته     50.848مع االغالق السابق والبالغ     
 44.6وبحجم تداول اجمـالي مقـداره        مليون سهم    6.1فلسطين لالوراق المالية فقد بلغ عدد االسهم المتداولة         

 شـركات   8 شركة، حيـث اظهـرت       19وشمل التداول امس اسهم      . عقدا 744مليون دينار، نفذت من خالل      
  . شركات 4 شركات، واستقرت اسعار اسهم 7ارتفاعا في اسعار اسهمها، فيما انخفضت اسعار اسهم 

  24/8/2005الدستور
  

  ! غزةبجوافة خسائر في موسم ال
مـن جمعهـا    المزارعـون   تتساقط ثمار الجوافة من على أشجارها دون أن يتمكن       : صطفى الصواف  م -غزة

خالء مستوطنات القطاع، ويتوقع    إجراء اإلغالق الذي فرضته قوات االحتالل على المنطقة مع بداية تنفيذ خطة             
ع، لكـن هـذه المـرة       حسين اللحام أحد مزارعي الجوافة قال موسم آخر ضائ         . يوما على األقل   45استمراره  

ويقول تاجر خضراوات مزارعـو   .زارعي الجوافةممطالبا بإيجاد حل لهذه الكارثة، وتعويض   ،الخسارة كاملة 
منطقة المواصي يعانون من خسارة متواصلة منذ القمع اإلسرائيلي الذي أعقب اندالع انتفاضة األقـصى عـام                 

: وأضاف.بالنسبة للجوافة التي بدأ موسم جنيها منذ أيام       ، إال أن خسارة هذا الموسم كبيرة للغاية، خاصة          2000
نحن فرحون باالنسحاب لكن يجب على المسئولين الفلسطينيين أن يخاطبوا اإلسـرائيليين للـسماح لمزارعـي                

كشف مهنـدس بـوزارة الزراعـة       و .الجوافة بجنيها وطرحها في األسواق كي ال يصيروا ضحية لالنسحاب         
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وحذر  . آالف دوالر تقريبا   10ما يعادل     أطنان 10 إلى   6تلف اليومي تتراوح ما بين      الفلسطينية عن أن كمية ال    
خبير بوزارة الزراعة من أن خسارة مزارعي الجوافة ال تقتصر على الخسارة المباشرة الناتجـة عـن عـدم                   

لذباب تسويق المحصول، إذ إن بقاء ثمار الجوافة على الشجر، وسقوطها على األرض يؤدي إلى تكثيف شديد                 
  .الفاكهة وهو ما يؤثر على مستقبل هذه الشجرة، وبالتالي حجم اإلنتاج وجودته

  23/8/2005اسالم اون الين 
  
  

  سنقرط يدعو الدول العربية لتوفير فرص عمل للفلسطينيين
 وشدد علـى أهميـة  .  دعا مازن سنقرط الدول العربية إلى فتح أبواب العمل أمام العمالة الفلسطينية        : غزه،بترا

إعادة  تطوير المناطق الصناعية والمعابر في قطاع غزة وأن تكون تحت السيطرة الفلسطينية التامة من أجـل                  
وحول الفكرة اإلسرائيلية التـي تقـوم       . تسهيل مهمة تنقل البضائع وغيرها وتسهيل حركة المواطنين في السفر         

ة وقطاع غزة كمرحلـة إنتقاليـة عقـب          شاحنة فلسطينية بنقل البضائع بين الضفة الغربي       20على أساس قيام    
أن يبـدأ   علـى    نحن لسنا ضد هذه الفكرة على أساس أن تكون بخط مواز وبضمانات دوليـة                :قال،  االنسحاب

واضاف ان  ميناء غزة البحـري       . العمل في الخط البري أو الخط الغاطس ما بين الضفة الغربية وقطاع غزه            
موضحا ان مطـار ياسـر عرفـات        . دم العديد من القطاعات   يصب في خدمة قطاع غزة والضفة الغربية ويخ       

  .الدولي ال يوجد ضوء أخضر لتشغيله وبانتظار فتحه
   24/8/2005الغد االردنية 

  
  منحة يابانية لتطوير البنى التحتية في أريحا واألغوار

 30وجبها منحة بقيمة    وقعت السلطة الوطنية والحكومة اليابانية، أمس، اتفاقية تقدم األخيرة بم         : فادي العاروري 
وتتضمن االتفاقية إعداد دراسة ستنفذها      .مليون دوالر أميركي، لتطوير البنى التحتية في منطقة أريحا واألغوار         

الوكالة اليابانية، بهدف إجراء مسح شامل للـموارد الطبيعية واالجتماعية، يليها تحديد القطاعات ذات األولوية              
وسيتولى طاقم من الخبراء اليابانيين مهمة إعداد الدراسة، الـمتوقع أن          . تقبللالستفادة من الـمنحة في الـمس    

 أشهر، بمشاركة خبراء من مؤسسات رسمية فلسطينية، ما يسهم في رفع كفاءة الكـوادر الــمحلية،                 8تستمر  
  0وإكسابها خبرات جديدة

  24/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  اد الوطنيالمالية واالقتص مصدرون ينتقدون إجراءات
انتقد المصدرون الصناعيون من ممثلي قطاعات صناعة الحجر والرخام والنسيج والمنتجات الحرفية            : بيت لحم 

السياحية والصناعات الكيماوية والغذائية وصناعة المفروشات اجراءات التصدير التي تنوي وزارة االقتـصاد             
وأكد ممثلـو قطاعـات الـصناعة        .بداية الشهر المقبل  الوطني ووزارة المالية العمل بها وتنفيذها اعتباراً من         

التصديرية في المحافظة عدم موافقتهم على هذه االجراءات واعتبروهـا معيقـة لتـصدير المنـتج الـوطني                  
وذكروا ان هذه االجراءات اذا ما اضيفت الى االجراءات االسرائيلية فإنها تسبب اضـراراً وخـسائر                .وتسويقه

 المشاركون الجهات الرسمية بإلغاء الدعم والمساندة لقطاع الصناعة والعمـل علـى             وطالب.فادحة لهذا القطاع  
تقديم الدعم والمساندة لقطاع الصناعة التصديرية، وناشدوا غرفة تجارة بيت لحم بمتابعة هذا الموضوع لـدى                

  .الجهات المعنية
  24/8/2005األيام الفلسطينية 
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  السلطة مليون دوالر لدعـم خزينة 50أميركا تقدم 
 50توقع السلطة والحكومة االميركية، في رام اهللا، اليوم، اتفاقية بشأن منحة اميركية لدعم خزينة السلطة بقيمة                 

وذكر مجلس الوزراء في بيان له، أمس ان الـمنحة ستستخدم في تمويل مـشاريع فـي قطـاع       .مليون دوالر 
االقتصاد الفلسطيني في مرحلة ما بعد تنفيذ خطـة         االسكان، والبنى التحتية، وتهدف الى الـمساعدة في تطوير         

وأشار البيان الى ان     .فك االرتباط االسرائيلية، أحادية الجانب، في قطاع غزة ومناطق في شمال الضفة الغربية            
  .فيما يوقعها عن الجانب االميركي جاكوب والس سالم فياض سيوقع االتفاقية

  24/8/2005األيام الفلسطينية 
  

   بعد إخالئها المستوطناتية لتطويرشركة فلسطين
تم تأسيس شركة وطنية فلسطينية الدارة وتطوير المناطق التي ستخلى من المستوطنين في قطاع غزة وشـمال                 

وقال محمود حـسين ان     . الضفة الغربية زراعيا وصناعيا، وتم رصد مبلغ مائة مليون دوالر النجاح المشروع           
وأضـاف   .ثمار التابع لوزارة المالية الفلسطينية ويرأسه سالم فياض       رأسمال الشركة مأخوذ من صندوق االست     

حسين ان الوزارة اعلنت ان االراضي الزراعية التي يخليها االحتالل اراض مؤهلة سيستفاد منها في تـصدير                 
منتوجات زراعية عالية الجودة لدول السوق االوروبية المشتركة، معفاة من الجمارك، بحسب مواصفات وبنود              

وتخطط وزارة الزراعة الستصالح عشرة آالف      . فاقيات التعاون بين السلطة الفلسطينية والمجموعة االوروبية      ات
وستضمن هذه المشاريع   . دونم من قطاع غزة اضافة الى ثالثة آالف دونم استغلها المستوطنون القامة الدفيئات            

  .ات طويلةاماكن عمل لثالثة آالف فلسطيني يعملون في مجال الزراعة منذ سنو
  24/8/2005الخليج اإلماراتية 

  
  هدم المستوطنات خلف أضراراً بيئية خطرة

يوسف أبو صفية إن المستوطنين تسببوا بكارثة بيئية متعمـدة خـالل عمليـات               قال رئيس سلطة جودة البيئة    
تطـاير الغبـار    اإلخالء، إذ قاموا بعمليات هدم للمخلفات والمباني بطريقة أحدثت أضراراً بيئية وصحية جراء              

موضحاً أن الخطـورة    . الناجم عن عمليات تحطيم االسبست والقرميد والمركبات التي تحولت إلى ألياف سامة           
تكمن في التعرض المباشر الستنشاق الغبار الذي تحمله الرياح لمسافات قد تصل إلى المناطق السكنية المقامـة   

وأعلن .  والمياه الجوفية محدثا كارثة بيئية وصحية      للمستوطنات وكذلك قد يتسرب جزء منه إلى باطن األرض        
ي كامـل   ئعن قرب وصول فريق رسمي من برنامج األمم المتحدة للبيئة لبحث اآلليات الالزمة إلجراء مسح بي               

  .للمناطق المخالة تشمل التربة والمياه ومسحاً للمواد المشعة وسيصدر في النهاية تقرير موحد
  24/8/2005البيان 

  
  ة تشكيلية تؤرخ لغزة عشية رحيل الغزاةمائة لوح

يعمل الفنان التشكيلي الفلسطيني محمد الغف على إتمام لوحته األخيرة التـي تـصور احـد مـشاهد إخـالء                    
أبـرز المراحـل    يـستعرض   » غزة عبر التاريخ  «مستوطنين لمستوطنة في قطاع غزة لتكون ضمن معرض         

ران مشغل الفنان الضيق بحوالي مائة لوحة صممت بطريـق          تزدحم جد  و .التاريخية التي مرت بها هذه المدينة     
 2005، إبان الحكم العثماني، وحتى      1886الحرق على الخشب لتصور محطات رئيسية في تاريخ المدينة منذ           
  . مرورا باالنتفاضتين األولى والثانية واالحتالالت وإقامة المستوطنات

  23/8/2005السبيل االردنية 
  

ران عن معاناة الفلسطينيينميسون وأم سعيد تعب  
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حنا مصلح، بعد شهور عدة قـضاها متـنقالً عبـر الحـواجز             . استطاع المخرج الفلسطيني د    :يوسف الشايب 
العسكرية وفي ظروف غاية في الخطر، ان يعبر بالكاميرا عن معاناة الفلسطينيين، جراء جرائم االحتالل، من                

ستشهد زوجها بينما كانت ذاهبة لتلد في نابلس، وقام جنـود  خالل عدة نماذج، على رأسها ميسون حايك، التي ا   
االحتالل بتعريتها ووالد زوجها بالكامل عدة ساعات في البرد القارس، قبل ان يطلقوا سراحها، إضـافة إلـى                  
نموذج أم سعيد التي تعيش وأسرتها في البلدة القديمة في الخليل، حيث يحيط المستوطنون بمنـزلهم مـن كـل         

  .يل بهم، بغية اخراجهم من المنزلننون في التنكجانب، ويتف
   24/8/2005الغد االردنية 

  
  

  بوش يؤكد التزامه تطبيق خريطة الطريق 
 كما .اكد جورج بوش التزام بالده المضي قدما في تطبيق خريطة الطريق لتسوية فلسطينية  اسرائيلية نهائية

ة الفلسطينية على توحيد المؤسسات االمنية لضبط اعتبر ان الخطوة التالية يجب ان تكون مساعدة الحكوم
واشار بوش الى ان . الفصائل المتطرفة، وبناء االقتصاد الفلسطيني وضمان وجود حكومة فاعلة في قطاع غزة

فهو يعرف ان من غير الممكن بناء ديموقراطية مع وجود ارهابيين ... اكد التزامه مكافحة العنف عباس
واعتبر ان تعدد االجهزة االمنية التي ورثها عباس عن ياسر عرفات يعكس . انونيرفضون احترام سيادة الق

  . رغبة الرئيس السابق في حماية نظامه وليس خدمة المصلحة الفلسطينية
24/8/2005الحياة   

 
  مذيع أمريكي يتهجم على الدين اإلسالمي 

نه وصف في بث إذاعي مباشر طردت إحدى محطات اإلذاعة االمريكية مقدم برنامج كان يعمل لديها، أل
وفي امريكا أيضاً دعا مقدم البرامج الدينية المسيحي المتشدد بات روبيرتسون،  .االسالم بأنه منظمة إرهابية

مؤسس االتحاد المسيحي في امريكا والمرشح السابق للرئاسة الى اغتيال الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز، 
  ب.ب  ا.ف.ا. لى منصة انطالق للتغلغل الشيوعي والتطرف اإلسالميمبرراً دعوته بأن شافيز يحول بالده ا

24/8/2005الخليج اإلماراتية   
 

  الحكومة األردنية تطالب بمشاورتها في أي انسحابات جديدة 
أشارت صحيفة األنباط األردنية الى ان القيادة األردنية حذرت بوش وشارون من مغبة اتخاذ مزيد من 

 انسحابات إسرائيلية من جانب واحد من مناطق في الضفة الغربية معتبرة ذلك انتهاكاً الخطوات التي تهدف الى
وذلك في حال تم التنسيق فقط ما بين إسرائيل من جهة وواشنطن  .واضحاً لمعاهدة السالم األردنية  االسرائيلية

  وكاالت. والفلسطينيين من جهة ثانية من دون ان يكون لألردن دور فيها
24/8/2005الدستور  

 
  مانجو الكيان تغزو األسواق األردنية  

، وقدر حجم االستيراد منذ بداية العام اسرائيلتشهد األسواق األردنية حالة إغراق لفاكهة المانجو مصدرها 
وقال مدير الترخيص والمراكز الحدودية في وزارة .  ألف طن وفق إحصائيات وزارة الزراعة737بأكثر من 

 إن السلطات حددت فترة السماح باستيراد فاكهة المانجو من إسرائيل من منتصف الشهر الزراعة غالب حدادين
  .الماضي، وحتى نهاية تشرين األول المقبل في إطار اتفاقية زراعية

24/8/2005الخليج اإلماراتية   
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  االردنيون في السجون االسرائيلية  االسرى

لم يتم حتى االن تسهيل سبل االتصال بينهم وبين ذويهم، أكد االسرى االردنيون في السجون االسرائيلية انه 
وقالت لجنة اهالي االسرى أن . وذلك خالفا لما صرح ووعد به السفير االردني في تل ابيب معروف البخيت

ظروف واوضاع االتصال والتواصل مع االسرى في سجونهم ما تزال كما هي دون اي تغيير، مجددة طلبها 
  . رسال وفد طبي اردني للوقوف على االوضاع الصحية للمعتقلينمن الحكومة االسرع با

23/8/2005السبيل االردنية   
 

  صلوخ يطالب الرباعية بتطبيق خارطة الطريق
إعتبر وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ ان انسحاب اسرائيل من غزة خطوة ينبغي ان تتبعها خطوات 

ن من تأسيس دولتهم، مشيرا الى انه اذا كان االنسحاب عبارة عن في المستقبل القريب، كي يتمكن الفلسطينيو
ودعا صلوخ اللجنة الرباعية الدولية الى القيام  .مناورات يعني ذلك ان اسرائيل ال تعمل من اجل السالم

  بإجراءات سريعة لتطبيق خارطة الطريق من اجل تحرير ما تبقى من اراض فلسطينية والجوالن 
24/8/2005 المستقبل اللبنانية  

 
   حول التطبيع مع الكويتشالوماتحاد الطلبة يستنكر تصريحات 

لي  االخيرة بأنه ال مشكلة بيننا وبين ياستنكر االتحاد الوطني لطلبة الكويت تصريحات وزير الخارجية االسرائ
يس لجنة وقال احمد العبيد رئ .الكويت وانه يسعى لمشاريع مشتركة مع الكويت ومع غيرها من دول الخليج

ان موقف االتحاد الوطني لطلبة الكويت بهيئته التنفيذية وجميع فروعه واضح : ليمناهضة التطبيع مع اسرائ
ل، وهو الرفض التام الي عالقة مع هذا الكيان المحتل الغاصب الجاثم على يمن قضية التطبيع مع اسرائ

 جلي في معارضته الي شكل من اشكال اراضي االسالم والمسلمين وموقف دولة الكويت كذلك حكومة وشعبا
  .التطبيع او التمثيل التجاري مع اسرائيل

24/8/2005القبس الكويتية   
 

 مطالبة بمنح الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية واالجتماعية 
، فارس فياض، في بياٍن أصدره  االجتماعيأكد عميد العمل والشؤون االجتماعية في الحزب السوري القومي

 لقائه وفداً من االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، على ضرورة السعي المشترك لتوفير الظروف عقب
المالئمة النخراط الالجئين في سوق العمل اللبناني على خلفية حقّهم في مزاولة العمل بعيداً عن أي حسابات 

ن النقابية والعمالية على المستويات وشدد البيان على أهمية تنسيق الجهود في مختلف الميادي .سياسية أخرى
كافّة، محلياً وعربياً ودولياً، وضرورة صدور التشريعات التي تنظّم العمالة، خصوصاً في ما يتعلّق بالعمال 

 .الفلسطينيين الذين شردوا من أرضهم بفعل االحتالل اإلسرائيلي
23/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   

 
 دية ضد المسلمين في بريطانياأنباء عن ضغوط يهو

علمت الشرق األوسط من مصادر مطلعة ان مجلس المندوبين لليهود البريطانيين يسعى جاهدا القناع وزارة 
الداخلية للتراجع عن قرارها بتعيين عنايات بونغواال، وهو المسؤول االعالمي في المجلس االسالمي 

غير . 7/7رة للتدارس في سبل معالجة االرهاب بعد هجمات البريطاني، مشرفاً على فريق عمل انشأته الوزا
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ان متحدثاً باسم المجلس رفض أمس التعليق على هذه المعلومات، معتبراً في اتصال هاتفي مع الشرق األوسط 
  . واعتذر بونغواال بدوره عن عدم الخوض في الموضوع. انها مجرد تكهنات محضة

24/8/2005شرق األوسط ال  
 

  إدانة أية محاولة لجمع سالح المقاوم:  مرزوقأبو. حوار، د
على هامش اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية مع قادة الفصائل الفلسطينية اليـوم اإلثنـين                  

أبو مرزوق إلى أن لقاء قادة الفصائل مع أبو العالء  قد تم في أجواء طيبة، وتـم                  . في دمشق، أشار د   ) 22/8(
  .على أن يكون هناك استراتيجية فلسطينية موحدة بعد االنسحاب من قطاع غزةالتوافق أيضاً 

أبو مرزوق أنه جرى التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل وإدانة أية محاولـة                . وأوضح د 
الل، لجمع سالح المقاومة، وأكد أن سالح المقاومة وجد للدفاع عن الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه االحـت     

واالجتياحات الصهيونية، مشدداً على أن سالح المقاومة هو الذي صنع النصر في قطاع غزة، وأن المقاومـة                 
  .هي الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني لدحر االحتالل عن باقي األراضي الفلسطينية المحتلة

 تشهدها مـدن الـضفة الغربيـة        وأشار  القيادي في حركة حماس إلى  أن حالة الفوضى والفلتان األمني التي             
  .وقطاع غزة ال تخدم السلطة وال تخدم المقاومة

أن الجانب الفلسطيني ال يفاوض العدو الصهيوني وإنمـا يـتم النقـاش حـول               : وذكر بان السيد أبو عالء قال     
اخل ترتيبات إدارية وإجرائية في مختلف المسائل وأن االنسحاب هو من جانب واحد، ومن هنا تمت اإلشارة د                

  :اللقاء إلى عدة قضايا أهمها
  .ـ ضرورة تواجد أبو مازن في الضفة الغربية لما لذلك من رمزية

  .ـ ضرورة تفعيل المقاومة بكافة أشكالها في الضفة الغربية
  .ـ االلتزام باالتفاقيات التي تم التوصل إليها في اتفاق القاهرة أو في لجنة المتابعة

 مرات موضوع موقفه من السالح الفلسطيني، وهو الموقف ذاته الذي سـمعناه             كرر األخ أبو عالء لعدة    : وقال
عدة مرات من محمود عباس، وأعتقد يجب أن ينسجم الطرفان مع رغبات الشعب الفلسطيني وحقه في الـدفاع                  

  .عن نفسه
 الغربيـة  واكد ان حماس والشعب الفلسطيني يعتقدون اعتقاداً جازماً بأن ال سبيل لطرد االحتالل مـن الـضفة              

سوى بخيار المقاومة، وإلى من يتحدث عن نقل المقاومة إلى الضفة الغربية نقول له أصالً المقاومة موجـودة                  
في الضفة الغربية، وهي متجذرة هناك، فهي منطلق انتفاضة األقصى، وساحة معظـم العمليـات العـسكرية                 

لخطة شارون هي على أرض الـضفة الغربيـة،         للمقاومة كانت في الضفة الغربية، وبالتالي المواجهة الحقيقية         
  .وحماس جزء من تيار المقاومة الذي سيبذل قصارى جهده لدحر االحتالل وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني

  23/8/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  سيناء وطنا لسكان مخيمات غزة والضفة: تقرير
مسؤولة المفوضية كارين   للتصريحات التي ادلت بهابغض النظر عن نفي المفوضية العامة لشؤون الالجئين

معنيين بالعودة الى وطنهم، اال ان النفي ال يبطل  ابو زيد لالعالم االسرائيلي من ان الالجئين الفلسطينيين غير
   .194الالجئين او حتى الغاء هذا الحق الذي اكده القرار االممي رقم  الخطط المطروحة علنا وسرا لتوطين

وحل قضية الشرق االوسط  لب االمريكية العلنية واالوروبية المبطنة لم تتوقف بشأن توطين الالجئينفالمطا
خدمات وكالة غوث الالجئين  بحجة عدم   وذلك من خالل تقليص،علي حساب دول الجوار العربي بشكل عام

 اليات المتحدة مصرة على انهاءيبدو ان الو  .المانحة توقفت عن الدفع والدعم توفر االموال الالزمة وان الدول
  .قضية العودة ومصرة على توطين الالجئين
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امريكيا على الدول العربية بحيث يكون لكل  الجديد في موضوع الالجئين وتوطينهم وحق العودة انه كان يطرح
  .ومنحهم جنسيات تلك الدول من المغرب الى سلطنة عمان دولة نصيبها من عدد الالجئين لتوطينهم

مشكلة الالجئين وتوطينهم  عد احتالل الواليات المتحدة للعراق رأت امريكا واسرائيل ان الفرصة مناسبة لحلوب
مساحة شاسعة من االراضي في العراق بواسطة  في العراق، ولهذا فقد قامت اسرائيل بمساعدة امريكية بشراء

ربية وفي المخيمات داخل الضفة الالجئين في الدول الع اليهود من اصول عراقية بهدف توطين جزء من
من الضفة الغربية ومن داخل الخط االخضر معتمدين على خطة التوطين  وقطاع غزة، وكذلك من يتم طردهم

بن  وهي الخطط التي وضعها العالم اليهودي اهارون اهرونسون واعاد تأكيدها دافيد 1919 التي تعود الى عام
ماليين جنيه استرليني  ول يجب منح العراق مساعدات بمبلغ عشرة ولكن بطريقة مختلفة تق1963غوريون عام 

مواصلة طرح الكثير من العروض وفي اكثر  مقابل توطين عشرة آالف اسرة فلسطينية، ورغم ذلك فقد تمت
  .من مناسبة

ط االوروبية مع دول المتوس االتحاد االوروبي قاد عمليات التوطين بذكاء شديد من خالل اتفاقيات الشراكة
والدول العربية من بينها مصر كشفت عن الكثير من ل  االسرائيلي، فاالتفاقيات الموقعة مع اسرائي-العربي

  .االتحاد االوروبي باتفاقية شراكة مماثلة السلبيات خاصة وان اسرائيل ترتبط مع
لشراكة االوروبية فبعد معاهدة ا فقد تولى االتحاد االوروبي المهمة وتنفيذها بالحيلة من خالل انضمام مصر الى

 والتي دفع 96 و86لتنفيذ ما جاء في المادتين  دخول االتفاقية حيز التنفيذ وجدت مصر نفسها مجبرة
ليبرمان وشارانسكي وافي ايتان الى المطالبة بتوطين الالجئين في سيناء  مضمونهما متطرفي اسرائيل من امثال

  .لقضايا الشرق االوسط كحل
الموقعة على االتفاقية على  ى منع الهجرة غير المشروعة حيث توافق كل دولة من الدول تنص عل86فالمادة 

 فانها تبحث عن 96قانونية، اما المادة  اعادة توطين اي من الموجودين على اراضي مصر بصورة غير
   .يات التوطينتوفير المساعدات المالية والفنية لمصر لتنفيذ عمل شروط اعادة توطين مواطني دولة ثالثة مقابل

االسرائيلي حتى ان رئيس مجلس االمن  هذه الشروط اعتبرتها اسرائيل والواليات المتحدة مناسبة لتحقيق الحلم
وزيرة الخارجية االمريكية ووزير الخارجية االلماني وقيادات  القومي االسرائيلي جيورا ايالند قام باطالع

 600 للحل الشامل، والتي تنص بنودها على ان تمنح مصر بنود الخطة االسرائيلية الجيش االسرائيلي على
اوال  متر مربع للفلسطينيين من سيناء لمضاعفة مساحة قطاع غزة للتخلص من االكتظاظ السكاني كيلو

هي امتداد الراضي  ولتوطين سكان المخيمات في القطاع والضفة على اساس ان االراضي المقتطعة من مصر
  .قطاع غزة

اسرائيل ارادت التخلص  ا يجري يقولون ان مصر قد تورطت في الفخ االسرائيلي الذي يقول انالمراقبون لم
الغربية من جهة واحراج مصر وجعلها  من مستوطنات قطاع غزة بتوسيع وبناء المستوطنات في الضفة

 الحفاظ الفلسطينيين اضافة الى زعزعة دور مصر في مسؤولة امام العالم عن امن اسرائيل على الحدود مع
 فلسطينية حيث ستجد نفسها مضطرة لالنحياز الى -مصادمات فلسطينية  على االمن في القطاع في حال اندالع

  .وبالتالي اخراج الدور المصري العربي الوسيط والمحايد طرف دون االخر
24/8/2005اللواء األردنية   

 
  أسئلة الديموغرافيا

 عدلي صادق
وتفيد مؤشرات . ، اآلن، نحو المليون وربع المليون إنسان، في أقل التقديراتيبلغ عدد الماكثين في قطاع غزة

% 3النمو السكاني، الى أن معدالت الزيادة السنوية، لمجموع الشعب الفلسطيني، في الوطن وفي الشتات، هي 
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فإن كانت . دةإال أن هناك تفاوتاً بين منطقة وأخرى، بحكم تقاليد وعادات محلية، تعطي مؤشرات متفاوتة للزيا
وهي أربعة أضعاف نسبة نمو اليهود، % 3 ال تزيد عن 1948نسبة النمو، في قلب فلسطين المحتلة منذ العام 

والشعب الفلسطيني، بصورة . وهذا ما يقلق العقل اليهودي؛ فإنها قطعاً تزيد في قطاع غزة، عن هذه النسبة
فضالً  !، أعلى في قطاع غزة منها في أي مكانعامة، يتضاعف كل عشرين سنة، وربما تكون نسبة الزيادة

ويقدر عدد . ممن غادروه لمختلف األسباب، وظلوا ينتظرون العودة اليه مقصد أبنائهالقطاع هو عن ذلك، فإن 
هؤالء بنحو مئتي ألف أسرة، أي أننا بصدد مليون آخر، بأرقام اليوم، لتصبح توقعات السنوات العشرين 

عف السكاني للماكثين اليوم، مع التضاعف السكاني للمغتربين عن هذا الجزء من المقبلة، هي مجموع التضا
وربما يضاف الى هؤالء، راغبون في ممارسة حق العودة . وطنهم، أي خمسة ماليين ونصف المليون نسمة

  !الى الجزء المحرر من وطنهم
خ الصهيوني، أن الكثافة السكانية في ونعلم من خالل حيثيات التاري. أسئلة الديموغرافيا، تنبثق عن توقعاتها

فهل تزعج الديموغرافيا . الضفة الفلسطينية، قبل احتاللها، كانت تزعج الدولة العبرية، على الرغم من الحدود
  !الفلسطينية، في قطاع غزة، الدولة العبرية، على الرغم من إخالء غزة؟

 العبرية، فهل يصبح التكاثف السكاني الفلسطيني، وإن لم تكن الكثافة السكانية، في قطاع غزة، مزعجة للدولة
في هذا الشريط الساحلي الضيق، أمراً ال يكترث به اآلخرون، حتى عندما يتحول الى وضعية اجتماعية 
واقتصادية خانقة؟ أم أن هذه التوقعات المعلومة، من قبل الدولة العبرية، ستكون سبباً في استمرار التحكم 

ت النمو السكاني في هذه المنطقة، وبالتالي سبباً في استمرار تحكمهم في قدرة المغتربين اإلسرائيلي، في معدال
على العودة، وفرض معادالت اقتصادية صعبة كالسكن والعمل وأفاق العمل إلجبار الفلسطينيين على تخفيض 

  معدالت نموهم السكاني؟
التي تتيح للفلسطينيين وطناً ودولة، ذات أسئلة الديموغرافيا، تظل مشرعة، في ظل انسداد أفق التسوية، 

فما لم تستطع الحرب، أن تفرضه من أجوبة، سيفرضه النمو السكاني . فضاءات معقولة للتنمية والنمو
لماذا يقاتلنا هؤالء : الطبيعي، األمر الذي يذكرنا بما قاله عالم اجتماع إسرائيلي، بصيغة االستفهام اإلنكاري

  ادرون على إلحاق الهزيمة بنا، بمجرد البقاء في غرف نومهم؟الفلسطينيون، بينما هم ق
في قطاع غزة، بعد الجالء، تتأسس بدايات حالة غريبة األطوار، وال مثيل لها في هذه الدنيا، وال تنفع معها 

ذلك ألن البشر قابلون . الجدران وال الحدود وال السدود، إن ظل أفق التسوية المقبولة فلسطينياً، مسدوداً
  !النفجار، إن لم يتنفسوا بشهيق وزفير كاملين، وإن لم يتنسموا الحرية، التي يرتضون حدودها وشروطهال

23/8/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي  
 

   أنطوان شلحت...اخرى قراءات إسرائيلية -  فك االرتباط ما بعد
 أنطوان شلحت

 يافه للدراسات اإلستراتيجية في جامعة تل أبيب داخل سيل ال ينقطع من المقاالت والتحليالت خصص مركز
لموضوع ما بعد خطة فك االرتباط، التي يشارف ) 2005عدد آب (النشرة اإلستراتيجية األخيرة الصادرة عنه 

  . تنفيذها على االنتهاء في ختام األسبوع الجاري
رات إسرائيل المقبلة وتأثير واحتوت النشرة على ست مقاربات تتناول المقاربات، في التحصيل األخير، خيا

الخطة على السياسة والمجتمع الفلسطينيين وعلى المجتمع اإلسرائيلي وقوة الردع اإلسرائيلية، وكذلك على 
  .مستقبل العالقة مع الواليات المتحدة األميركية

الباحثين في ولعل أكثر ما يعنينا أنه يكاد يكون ثمة إجماع بين أصحاب هذه المقاربات الست، وهم من أبرز 
المركز، على أن الفترة القريبة القادمة لن تشهد أية تطورات جوهرية تذكر، مِن شأنها أن تشي بوجهة سياسية 
إسرائيلية معينة، ليس ألن قباطنة الدولة اٍإلسرائيلية، بمن فيهم أريئيل شارون نفسه، ال يملكون أجندة سياسية 
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ن برسم االنتخابات البرلمانية التي ستجري، سواء في إسرائيل أو في محددة، وإنما ألن هذه الفترة كافتها ستكو
  .مناطق السلطة الفلسطينية، علما بأن هذه االنتخابات ستتأثر إلى حد بعيد بخطة فك االرتباط

في هذا الصدد يكتب الجنرال في االحتياط شلومو غازيت، في المقاربة التي تبدو لنا األشد أهمية، أن إخالء 
طنات في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، لن يحظى بأي امتداد في غضون الفترة القريبة المنظورة، المستو

ألن الجميع يفترضون بأنه بعد االنتهاء من تنفيذ االنسحاب ستدخل الحلبة السياسية اإلسرائيلية بكل زخمها 
وبالتالي فلن تكون هذه الفترة . 2006مرحلة االستعداد لالنتخابات العامة، التي ستجري على ما يبدو في 

لكن ذلك ال يعني، في حال من األحوال، أن هذه . سانحة ألية تحركات ذات طابع سياسي غير مألوف
االنتخابات ستطوي صفحة االنسحاب المذكور، وإنما على العكس ستتأثر نتائجها، بصورة أكيدة، بالسجال 

ل فك االرتباط، من جهة وبما خلفه هذا السجال من انقسام السياسي والعمومي الذي تواتر في السنة األخيرة حو
  . عميق في أوساط السكان اليهود في إسرائيل، من جهة أخرى

وبصرف النظر عن النتائج، التي ستسفر عنها االنتخابات العامة في إسرائيل، فإن الموضوع األساسي واألكثر 
موما في خضم المعركة االنتخابية يتمثل، برأي غازيت، أهمية الذي يتوقع أن يكون ماثالً أمام اإلسرائيليين ع
وضمن ذلك سيتعين عليهم االختيار بين . الخيار الصعب في الحاجة السياسية والوجودية إلى حسم ما يسميه ب

الخط الذي انتهج حتى اآلن وفي صلبه الحفاظ على استمرار الوجود اإلسرائيلي االحتاللي في الضفة الغربية، 
 سياسة تواصل خطوات رئيس الوزراء الرامية إلى االنفصال عن الفلسطينيين، حتى وإن كانت وبين تبني

خطوات أحادية الجانب كما هي الحال بالنسبة للخطوات التي تم اتخاذها بخصوص قطاع غزة، والتي تنطوي 
   . من حيث الجوهر على مفهوم يتضاد مع الخط الراسخ المشار إليه

  ماذا بعد فك االرتباط؟: يبقى السؤال المطروح
نا إلى مقاربة غازيت فإنه ستقف في مركز السياسة اإلسرائيلية في المدى القصير، وفق قراءته، الرغبة دإذا ع

العارمة في عدم إلحاق شروخ إضافية بالنسيج االجتماعي اإلسرائيلي، الذي تخلخل كثيرا تحت وطأة االنسحاب 
سرائيل، ما بعد فك االرتباط، سياسة عامة غايتها أن تمتنع بوضوح عن ولذا فمن المتوقع أن تنتهج إ. من غزة

استكمال : وستكون األعمدة الرئيسية لهذه السياسة هي. اتخاذ أية خطوات انفصال إضافية عن الضفة الغربية
وفي موازاة ذلك تتواصل أعمال االستيطان . بناء الجدار األمني، الذي سيستحيل إلى خط حدودي غير مباشر

  . في غالبية المناطق الواقعة خلف الجدار
  :غير أن من شأن سياسة كهذه أن تترتب عليها في العموم ثالثة أمور بارزة

  . هذه السياسة ستجر، عاجالً أم آجالً، إلى تجدد الكفاح العنيف من جانب الفلسطينيين- األول
زة، التي كانت واستشرت قبل إطالق خطة فك  ستعيد هذه السياسة إسرائيل إلى مكانتها الدولية المهت- الثاني
  .االرتباط
وهذه األثمان تتعلق، أساسا، بتعزيز .  يتطلب إتباع هذه السياسة أثمانًا باهظة، سياسية واقتصادية- الثالث

  . االستيطان وضمان أمنه
ف غازيت بأن وإذا أخذنا خطة فك االرتباط كنموذج، فإن أكثر ما يسترعي االهتمام في المقاربة هو اعترا

نجاحها غير متوقف فقط على خطوات إسرائيل األحادية الجانب، وإنما هو منوط أساسا بإنجاز أمرين متصلين، 
  :يوجزهما على النحو التالي

 حزيران 4 أن يحمل االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع طابع االنسحاب الكامل والتام إلى خطوط - األول
1967.  
  .نسحاب عن اإلنهاء المطلق لسيادة إسرائيل على هذه المناطق أن يسفر هذا اال-الثاني

ومع أن الكاتب يشدد على أن خطوط الرابع من حزيران من وجهة النظر اإلسرائيلية ليست موضع خالف فيما 
يختص بقطاع غزة، خالفًا لما هي الحال عليه بالنسبة للضفة الغربية، فإنه ال يمكن في الوقت نفسه، وهذا 
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 معنية بأية خطوات فا هؤالء يشكلون أيضا أطرا-نحن، استمرار التنكر لوجود العبين آخرين في الحلبةبرأينا 
  .مستقبلية، حتى لو جزمنا بأنها ستمضي قدما في منحى األحادية

23/8/2005 48عرب   
  
  
  
  
 

  كاريكاتير 
  

 
  
 

24/8/2005الخليج االماراتية   
  


