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 افة القادة العرب في غزةسعي فلسطيني الستض

ان السلطة تريد   من   مصادر فلسطينية    هقالتحول ما   : 25/8/2005 الرأي العام الكويتية   في كتب يوسف عالونة  
قمـة  المن القاهرة جس نبض الدول العربية لنيل موافقة القادة على لقاء ليوم واحد في مدينة غزة، عند انعقـاد           

ا قويا من جانب العالم العربي للحالة الجديدة التي يشكلها وجـود نحـو              وافادت ان السلطة تريد دعم     .المرتقبة
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مليون ونصف المليون مواطن في القطاع تحت سيطرتها الكاملة، وأن جهدا عربيا ودوليا منسقا سيمكنه حلحلة                
دولي المواقف االسرائيلية من مسائل المعابر والمطار والميناء، وأن يكون ذلك منطلقا لمشروع اعمار عربي و              

وذكرت أن السلطة تخشى وقوع حالة فوضى ما لم يتوافر           . نهوض اقتصادي في القطاع    ةلبناء بنية تحتية وحال   
عامل دعم عربي من شأنه تقليص الخطاب المتشدد الذي تطرحه جماعات متطرفة يبدو أن بعضها يتهيأ القامة                 

ت الجارية تتضمن أن تتولى القـاهرة       واعلنت أن المشاورا  , حالة خاصة سوف يؤدي السماح بها الى الفوضى       
مهمة التفاهم مع كل من واشنطن وتل أبيب لضمان دخول سلس للقادة العرب ال يشهد أي احتكاك مع العناصر                   

في غزة المحررة، سيعطي رسالة واضحة ألهميـة الـدفع          هم  وأشارت الى أن المأمول من وجود      .االسرائيلية
اء المشاورات حول هذه المسألة فور اعالن نتيجة االنتخابات المصرية،          ورجحت انته  .بعملية السالم الى األمام   

 .تفاق على موعد جديد للقمةإلوكذلك ا
يمكن : أن عباس طلب عقد قمة عربية تاريخية في غزة، وقال: القاهرةمن  25/8/2005البلد اللبنانية وأوردت

  .باآلن عقدها على األراضي الفلسطينية للمرة األولى، بعد االنسحا
 ان أبو مازن طرح عقد القمة فـي         ,ل مصادر مطلعة  وق إلى   :القاهرةمن   25/8/2005 القبس الكويتية    ولفتت

غزة العطاء انطباع بان جميع العرب شاركوا في تحريرها، لكن مبارك وموسى أكدا له ان هناك اعتبـارات                  
  .صدهان الصورة في الغرب ستكون مختلفة عما يقو ,أمنية وسياسية تحول دون ذلك

تطـرق إلـى القمـة العربيـة        أن اللقاء بين عباس وعمرو موسى        :القاهرةمن   25/8/2005 البيان   وأضافت
 سريعاً نظراً للتطورات الخطيرة على المستويين الفلسطيني        هاالطارئة، وطالب عباس بضرورة العمل على عقد      

 عن عقد القمة واالتفـاق علـى         في غزة، قال موسى نحن نتحدث      هاوعما يتردد عن احتماالت عقد    . والعراقي
  .موعدها وإمكانيات ذلك بعد فترة قصيرة لتطورات ننتظر حتى تنتهي

  
   ومباركعباسبين  قمة ناجحة

حـسني مبـارك   أن الـرئيس المـصري   :  القـاهرة -محمد الشاذليعن مراسلها  25/8/2005 الحياة  نشرت
طورات في قطاع غزة بعد اتمـام المرحلـة    استعرض في القاهرة امس مع محمود عباس والوفد المرافق له الت          

 . نبيل شعث ودحالن وعريقات ونبيل أبو ردينة وسفير فلسطين في القاهرة           ,وضم الوفد . االولى من االنسحاب  
 عقب اللقاء بأن زيارته كانت ضرورية جداً خصوصاً بعد ان انتهى االستيطان في غزة وبعض                عباسوصرح  

. ويتوقف على حلها ان تكون غـزة سـجناً أم ال          ,  اساسية وحساسة جداً   وقال إن المعابر نقطة    .مناطق الضفة 
فتشغيله يحتاج الى توافـق     ,  حتى اآلن ولكن تم االتفاق على الميناء       يهقال انه لم يتم االتفاق عل     , وحول المطار 

الـى  بمجرد ان ينتهي االنسحاب سنعود      : واضاف. لكننا سنعيد بناءه  , واتفاق دولي خصوصاً مع دول المنطقة     
   .اتفاق شرم الشيخ

د أبومازن أن هناك مرحلة أخرى تتمثل في خروج الجيش          يأكت: وكاالتنقال عن    25/8/2005البيان   وأضافت
  . أكتوبر المقبل وقد يخرج في أي لحظة قبل ذلك4اإلسرائيلي من القطاع والمتوقع له أن ينتهي في 

ح سليمان عواد بـأن مـشاورات       يصر ت :وكاالتن  نقال ع القاهرة  من   25/8/2005الخليج اإلماراتية    وذكرت
أن مبارك يرى أنـه     وقال  .  تركزت بصورة أساسية على ما يمكن أن يتم بعد إتمام االنسحاب           عباسمبارك مع   

البد من تعاون كافة االطراف االقليمية والدولية كي يؤدي االنسحاب إلى ازدهار االقتصاد على نحو يلمسه كل                 
ن مصر ستلعب دورا فاعال لكي ال تتحول غزة إلى سجن كبيـر، وأكـد موقـف                 وأوضح أ . مواطن فلسطيني 

  .القاهرة في اشتراط أن يكون االنسحاب جزءا ال يتجزأ من خريطة الطريق
 تقدم بطلبات الى    عباسعواد ان   إلى إشارة   :  ا ف ب   نقال عن القاهرة  من    25/8/2005 الغد االردنية    ونوهت
ولـم يوضـح     .طلبات مجابة نظرا الن القضية الفلسطينية هي قضية مـصر          ان كل ال   بدوره الذي اكد    ,مبارك
  .الطلباتهذه طبيعة 
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 استمرار دور مصر في مساعدة السلطة       عوادد  يأكإلى ت : القاهرةمن   25/8/2005 االتحاد االماراتية    وأشارت
  .في تدريب كوادرها األمنية لكي تتحمل المسؤولية بعد االنسحاب

ـ ما  : وكاالت و القاهرة,  رام اهللا  منعبد الرؤوف ارناؤوط     25/8/2005لسطينية   األيام الف  مراسل ونقل  هأعلن
ن عمر سليمان سيصل الى االراضي الفلسطينية يوم االثنين المقبل حيـث مـن المقـرر ان                 من أ نبيل شعث،   

 في محاولـة لحـل الخالفـات        ,يخاطب المجلس التشريعي باسم الرئيس المصري على ان يعمل مع الطرفين          
 مشيرا الى انه في حال كانت هناك حرية كاملة للعبور الى غـزة              .لمتعلقة بمعبر رفح والمطار وحركة العبور     ا

  .تها بزيارمباركفانه ليس من المستبعد ان يقوم 
ل مصادر مصرية أن وضع وق: القاهرةـ صالح متولي  عن مراسلها  25/8/2005شرق األوسط ال وجاء في

 جنديا على الحـدود بـسبب الخـالف         750في ضوء قرار القاهرة تأجيل نشر       مباحثات  الالمعابر سيطر على    
  .يهاعل

 سـليم ابوصـفية     ه اكد بما: غزةمن  ردينة فارس   وعبدالقادر فارس   عن مراسليها    25/8/2005 عكاظ   وأفادت
وقال ان اسـرائيل كانـت   . امس انه تم االتفاق مع الجانب االسرائيلي بشأن وجود طرف ثالث على معبر رفح          

  . لكنها تراجعت نسبياً امس ووافقت,ذلكرفض ت
  

   المستجدات بعد االنسحابيبحث في موسكوالقدوة 
يجري ناصر القدوة محادثات اليوم في موسكو مع نظيره الروسي تتركز حول مستجدات             : موسكو –رائد جبر   

ان محادثات الجـانبين    وأعلن الناطق باسم الخارجية الروسية       .الموقف في االراضي الفلسطينية بعد االنسحاب     
وأشار الـى أن تبـادل       .بين الجانبين ستتمحور حول القضايا الدولية واإلقليمية الملحة وآفاق تطوير العالقات          

 واشار الى توافر فرص جديدة لتعزيز التعاون على ضـوء           ,اآلراء يكتسب أهمية فائقة بعد المستجدات االخيرة      
شعر بحاجة ماسة الـى     ن ناانبه اعلن السفير الفلسطيني لدى روسيا ان      من ج  .األخيرو للمنطقة نتائج زيارة بوتين    

وشددت موسكو   .وشدد على ان الموقف الفلسطيني في الكثير من المسائل يتطابق مع موقف روسيا            . هذا اللقاء 
  . خطوة اولى في اتجاه استئناف تنفيذ خطة خريطة الطريق االخيرعلى ضرورة اعتبار التطور

 25/8/2005الحياة 
  

   لفتح ممثليات عربية في غزة   فلسطينيةاتصاالت
قالت مصادر فلسطينية ان اتصاالت حثيثة تجري مع الدول العربية من أجل فتح ممثليات : غزةـ ردينة فارس  

 هناك حديث عـن فـتح       ،وحسب المصادر  . مرحلة متقدمة   الى لها في مدينة غزة وان هذه االتصاالت وصلت       
واشارت المصادر أن مسؤولين كبارا في بعض الـدول العربيـة سـيبدأون              .رياسفارات عربية من بينها سو    

  .بالوصول الى غزة إلجراء محادثات بهذا الخصوص
  25/8/2005عكاظ 

  
  تفاهم فلسطيني إسرائيلي على إزالة األنقاض 

 إزالـة  توصلت السلطة وإسرائيل أمس إلى تفاهم عبر وولفنسون بـشأن : رام اهللا ـ محمد إبراهيم والوكاالت 
ان التفاهم الذي بادر إليـه وولفنـسون        : مخلفات المستوطنات المهدومة، وقالت الناطقة باسم الفريق الفلسطيني       

ينص على قيام إسرائيل بإزالة مادة األسبست وغيرها من المواد الضارة بالبيئة من المباني قبل هدمها بصورة                 
 كذلك على قيام إسرائيل بإيجاد دولة ثالثة السـتقبال          ونص. كاملة، وإتالفها خارج قطاع غزة والضفة الغربية      

ورجحت مصادر أن   . مخلفات المستوطنات ودفع مبلغ ثالثين مليون دوالر للجانب الفلسطيني للقيام بمهمة النقل           
نقاض في سيناء، وقالت مصادر إن الحكومة المصرية رفضت أن يكون لها صلة بهذا األمر خشية                األيتم دفن   



 

 6

 أن تتولى شـركات شـراء       ,شعبية، لكنها سمحت لشركات القطاع الخاص بالمشاركة مرجحة       حدوث ردة فعل    
  . أراٍض في سيناء لدفن هذه النفايات

  25/8/2005 البيان 
  

 المرحلة القادمة هي مرحلة اعادة بناء : شعث
وأكد  .الحتاللشدد نبيل شعث، على أن المرحلة القادمة بعد االنسحاب، هي مرحلة اعادة بناء ما دمره ا: غزة

خالل ترؤسه االجتماع األول للهيئة االستشارية الذاعة وتلفزيون فلسطين، أن المرحلة القادمة تتطلب منا 
تحقيق بنية مؤسساتية قوية، والقضاء على الفساد وبناء مؤسسات شفافة، وكذلك وضع حد للفلتان األمني 

لتعديات على األراضي الحكومية، ومحاكمة الذين ولفت الى ضرورة ازالة كل ا .وتطبيق القانون على الجميع
 .أثروا على حساب أبناء شعبنا من خالل القانون والمؤسسة األمنية

 24/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

  التشريعي يطالب بالتركيز سياسياً على مدينة الخليل 
شؤون الخارجية بالتركيز سياسياً وعلى     طالب المجلس التشريعي في جلسته أمس، وزارة ال        :كتب فايز أبو عون   

مستوى دولي على ما تتعرض له مدينة الخليل وسكانها من ممارسات عدوانية مـن قبـل جنـود االحـتالل                    
ودعا فتوح لجنة إعمار الخليل، ولجنة الموازنة إلى إعداد تقرير مالي مفصل عـن احتياجـات                 .والمستوطنين

ولفت إلى أن وضـع الخليـل        . ودعم المواطنين، لرفعه إلى الحكومة     مدينة وسكانها من حيث إعادة إعمارها،     ال
وأوضح أنـه فـي حـال        .بالنسبة للفلسطينيين جميعاً والعرب والعالم يجب أن ال يقل أهمية عن وضع القدس            

فـي  وكان المجلس أقر     .توفرت الظروف المناسبة لعقد جلسة مجلس تشريعي كاملة في مدينة الخليل سيتم ذلك            
  .وع قانون السلك الدبلوماسي بالقراءة األولىمشرجلسته 

  25/8/2005األيام الفلسطينية 
  

 السلطة تتخوف من تداعيات تلغيم المستوطنات
أبدت األجهزة األمنية تخوفها من إمكانية قيام الجيش والمستوطنين من زرع المستوطنات باأللغـام قبـل        : غزة

وأعرب عن أملـه    . لنافي المستوطنات من شأنه إحداث إرباك       وقال جمال كايد إن اإلبقاء على ألغام        . إخالئها
نقص في مجـال    إلى ال وأشار  . زرعها في مستوطنات القطاع وحولها    تم   على خريطة األلغام التي      الحصولفي  

  .المعدات والتجهيزات الخاصة بالكشف عن األلغام والمواد المتفجرة، مؤكدا أنها ستطلب مساعدة خبراء أجانب
  25/8/2005ط شرق األوسال

  
  حملة إزالة التعديات على األمالك العامة استئناف 
من المقرر ان تستأنف الـشرطة  أنه  :يحيى المدهون ـ غزة  عن مراسلها 24/8/2005 الحياة الجديدة نشرت

ووجهـت وزارة الداخليـة     . واألجهزة األمنية حملة ازالة التعديات على األمالك العامة وفقا للمرسوم الرئاسي          
  . لكافة الصحفيين لتغطية الحملةدعوة
 ستة فلسطينيين بجراٍح، جـراء إطـالق        عن إصابة : غزة من   25/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   وذكر

أفراٍد من الشرطة الخاصة النار على المواطنين في منطقة المشتل، أثناء محاولتهم هدم منـازل تقـول إنهـا                   
  .هدم بدون سابق إنذارلرت ل قواٍت كبيرة من الشرطة حض وشوهدت.تعديات
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   الدوحةىتعيين سفير فلسطيني جديد لد
 دولة قطر سيتم تعيينه األسبوع المقبل، بعد ان تمت إحالة،           ى علمت الراية أن سفيرا فلسطينيا جديدا لد       :الدوحة

في سـياق    وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت أن تغييرات ستشهدها السفارة الفلسطينية،          .القائم باألعمال للتقاعد  
  .تغييرات لعدد من البعثات الدبلوماسية الفلسطينية

   25/8/2005الراية القطرية 
  

  استشهاد أربعة مقاومين مخيم طولكرم 
وحاصرت طولكرم ان قوات االحتالل اغارت على مخيم عيان شهود  ما قاله 25/8/2005السفير  نشرت

يما ذكر شهود ان جنود االحتالل اخذوا معهم لدى ف. منزال فيه، قبل ان تقتل اربعة رجال كانوا في الداخل
كانت هناك  قال مصدر في االحتالل و.انسحابهم من المخيم جثث الشهداء باالضافة الى جرحى آخرين

وذكرت . جميعهم مطلوبون وكانوا مسلحينبحجة ان . الهدف كان اعتقالهمالمجموعة وان معلومات دقيقة حول 
ا ان المجموعة متورطة على ما يبدو بالعمليتين االستشهاديتين في نتانيا وتل االذاعة االسرائيلية من جانبه

 ا ف ب، رويترز.ابيب
مصادر أمنية فلسطينية أفادت صباح اليوم، أن عدد الشهداء الذين  أن 25/8/2005 48 عرب وذكر موقع

مصادر طبية ونشرت . مخيم ارتفع الى خمسة شهداءالسقطوا برصاص قوات االحتالل االسرائيلي في 
عاماً محمود 20 عاماً، مجدي عطية 26عادل أبو خليل : فلسطينية اسماء اربعة منهم استشهدوا على الفور وهم

وأعلن العميد عز الدين الشريف محافظ طولكرم الحداد على أرواح .  عاما16ً عاماً، وأنس أبو زينة 18هديب 
  .الشهداء اليوم الخميس

  
  نتخابات  الجهاد تدرس المشاركة في اال

ذكر مصدر مقرب من حركة الجهاد االسالمي أمس أن هناك مشاورات مكثفة داخل الحركة لتدارس امكانية 
إن هناك توجها داخل : ي رفض الكشف عن اسمهذوقال المصدر ال .مشاركتها في االنتخابات التشريعية

وأن  .دى الحركة إلقناعها بالمشاركةالحركة للمشاركة في االنتخابات وان جهات عربية ودولية بذلت جهوداً ل
الهدف من إشراك الحركة في االنتخابات هو اال تبقى حركة الجهاد خارج الساحة السياسية بعد اعالن كل 

  ا.ب.د. التنظيمات والحركات مشاركتها في هذه االنتخابات
25/8/2005الخليج اإلماراتية   

 
  نقل مقاتلين من لبنان إلى غزة 

 مصادر فلسطينية كشفت عن ترتيبات سريعة تجريها السلطة الفلسطينية لتمكين أن 25/8/2005 البيان نشرت
أعداد محدودة من المقاتلين في المخيمات اللبنانية من االنتقال إلى القطاع عن طريق األردن، في إطار فيلق 

قوة المصرية وسيخضع بدر الفلسطيني الذي سيساند األجهزة األمنية الفلسطينية في حفظ األمن، إلى جانب ال
وأشارت المصادر إلى أن المستشار األمني للسلطة الفلسطينية العقيد جبريل الرجوب . إلمرة السلطة الفلسطينية

سيصل قريباً إلى لبنان لتنسيق عملية االنتقال، فيما علم ان وزارة الداخلية اللبنانية ستصدر وثائق خروج بال 
  .ي مخيمات الجنوبعودة لعدد من أبناء غزة القاطنين ف

دافيد ويلش نفى صحة التقارير الصحافية التي تحدثت عن احتمال  أن 25/8/2005 النهار اللبنانية وذكرت 
نقل الفي عنصر من حركة فتح من المخيمات الفلسطينية في لبنان الى قطاع غزة  او الضفة الغربية للمحافظة 

 واضاف خالل مؤتمر صحافي مع المراسلين االجانب في .على األمن في المناطق التي انسحبت منها اسرائيل
وليس من المستحسن لمثل هؤالء . ال اعتقد ان هذه التقارير صحيحة: مركز الصحافة االجنبية في واشنطن
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المشكلة هي في السيطرة على الوضع االمني في هذه : وتابع. الناس الدخول الى الضفة الغربية او غزة
  .شاكل االمنية فيهاالمناطق، وليس زيادة الم

 
  مقتل طالب يهودي متدين في القدس القديمة

وقالت مصادر في الشرطة االسرائيلية ان عملية الطعن تمت على خلفية قومية وان قوات الشرطة االسرائيلية 
وكان قد اصيب القتيل بجروح خطيرة فيما اصيب زميله بجروح  .تقوم بعمليات تفتيش عن الشاب الفلسطيني

وتمكن المصاب بجروح متوسطة من الوصول بقواه الذاتية الى نقطة للشرطة  .جراء طعنهمامتوسطة 
  . االسرائيلية في البلدة القديمة واستدعى الشرطة وابلغ ان عربيا طعنه وزميال له

25/8/2005 48عرب   
 

  كتائب القسام تنظّم عرضاً عسكرياً في رفح 
، عرضاً عسكرياً 24/8  امسالشهيد عز الدين القسام، عصر نظّمت حركة حماس، وجناحها العسكري كتائب 

وتال العرض العسكري خروج قادة وأعضاء وأنصار حماس في مسيرة  .ومسيرة محمولة في مدينة رفح
  .سياراٍت

25/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

  تراجعات استراتيجية عن حلم إسرائيل الكبرى: حماس
وقال  .ي كل مكانفر الصهيوني من غزة يأتي نتيجة للدماء التي تناثرت أكد مشير المصري أن االندحا

يمثل االندحار من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية تعزيز للمقاومة وثقافتها لدى شعبنا ما يحفز : المصري
 بعد مرور عشرة سنوات من ،وأضاف .المقاومة على إكمال مشوارها في كل األراضي الفلسطينية المحتلة

ة التسوية لم تحقق أي إنجاز مقابل مقاومة خمس سنوات فرضت على العدو الصهيوني تراجعات عملي
  .استراتيجية عن حلم إسرائيل الكبرى

25/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

 فتح تدين االعتداء على مكاتب المجلس التشريعي في الخليل
واعتبرت هذا العمل . الفلسطيني في مدينة الخليلأدانت حركة فتح االعتداء على مكاتب المجلس التشريعي 

اعتداء على الشرعية الوطنية، وخروجا عن تقاليد شعبنا وثقافته وتاريخه النضالي، مؤكدة رفضها القاطع 
  . لالنفالت والتصرفات الفردية، وتجاوز القانون من قبل قلة غير مسؤولة بحق ممثلي الشعب المنتخبين

ي السلطة الوطنية بمالحقة الخارجين عن القانون وتنفيذ العقوبات الصارمة بحقهم، وطالبت الجهاز القضائي ف
ودعت المواطنين . وبحق كل من يحاول أخذ القانون بيده لما في ذلك من أضرار بالغة بالمصالح الوطنية العليا

  .لاللتفاف حول السلطة، وعزل تلك الفئات ومحاصرة هذه الظاهرة
25/8/2005شرق األوسط ال  

 
  اطالق نار على قوات االحتالل في كفار داروم ونفيه دكاليم 

قال مصدر امني اسرائيلي، صباح اليوم، ان قوات االحتالل االسرائيلي المتواجدة في مستوطنتي كفار داروم 
 الى نيران فلسطينية دون ان تونفيه دكاليم، لجمع العتاد العسكري تمهيدا لالنسحاب من قطاع غزة، تعرض

  .  لك عن وقوع اصاباتيسفر ذ
25/8/2005 48عرب   
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  وفد الديموقراطية يزور عيدو ورئيس القومي

جال وفد من الجبهة الديموقراطية على كل من النائب وليد عيدو ورئيس الحزب السوري القومي االجتماعي 
رة تنتظر أكد الوفد أن مهام كبي. علي قانصو بحضور النائب مروان فارس وعضو قيادة الحزب قاسم صالح

ولفت إلى أن لسالح . الشعب الفلسطيني على مستوى السياسة واألمن، أو الوضع االقتصادي واالجتماعي
المقاومة دورا كبيرا في مواجهة العدوان، وأن هذا السالح سيبقى مشرعا في وجه االحتالل ومستوطنيه حتى 

ينية المستقلة وضمان حق عودة الالجئين رحيلهم عن كل أراضي الضفة الغربية والقدس، وقيام الدولة الفلسط
دعا الوفد الدولة إلى إعادة النظر في وضع الفلسطينيين بصفته وجودا شعبيا  كما.194الفلسطينيين وفق القرار 

وهنأ النائب عيدو وقانصو الشعب  .وإنسانيا له حاجته المعيشية الكاملة، وتحسين العالقة الفلسطينية اللبنانية
ر غزة من االحتالل اإلسرائيلي، وأكدا استمرار الدعم للشعب الفلسطيني حتى انتزاع حقوقه الفلسطيني بتحري

الوطنية، وانسحاب قوات االحتالل، وجددا الدعوة إلى منح الفلسطينيين الحقوق اإلنسانية واالجتماعية، إسهاما 
  .في حفظ حق العودة ورفض التوطين

25/8/2005المستقبل اللبنانية   
 

    مدير مكتب القدومياإلفراج عن
أفادت مصادر فلسطينية امس ان جهاز االمن الوقائي في السلطة الوطنية افرج عن مدير مكتب  فاروق 

  .قدومي بعد احتجاز دام نحو اسبوعينال
  25/8/2005الوطن القطرية 

  
  دعوة يهودية لهدم األقصى لتعويض إخالء المستوطنات

كشفت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات االسالمية عن حملة : منى جبران
إعالمية تحريضية تقوم بها جماعات يهودية متطرفة مجهولة االسم، تدعو 

وتقوم هذه . إلى هدم المسجد األقصى كتعويض للمستوطنين عن إخالء غزة
المجموعات بتوزيع منشور ملون بشقين، أحدهما يحمل صورة مركبة 

وطن يهودي محاط بجنود إسرائيليين خالل عملية اإلخالء من غزة علق لمست
المنشور  فيما يحمل. قطاع غزة–غوش قطيف عليها بالخط العريض إخالء

اآلخر صورة لقبة الصخرة المشرفة وأنحاء من المسجد االقصى ورافعة 
وبعض األبنية المجاورة وقد كتبت على الصورة بالخط  كبيرة تقوم بهدم القبة

العريض عبارة التعويض قريبا في جبل الهيكل في القدس أي في المسجد 
من عواقب هذا التحريض األرعن الذي  وحذرت مؤسسة األقصى. األقصى

يدعو صراحة إلى هدم المسجد األقصى، خاصة وأن مثل هذه الدعوات تالقي 
ل ولديها خطط جاهزة استجابة من قبل منظمات يهودية متطرفة دعت مرارا وتكرارا لهدم المسجد، ب

وحملت الحكومة اإلسرائيلية كامل . وسيناريوهات معدة للتنفيذ تحدثت عنها وسائل اإلعالم أكثر من مرة
  .المسؤولية عن أي أذى قد يقع على المسجد

  24/8/2005الجزيرة نت 
  
  
  

 
منشور إسرائيلي يدعو لهدم 

 األقصى



 

 10

  مؤتمر يحذر من اشتداد المخاطر حول القدس والمسجد األقصى
إلسالمية في مسجد نمر النابلسي بمدينة نابلس مساء أمـس المـؤتمر اإلعالمـي               نظمت لجنة التوعية ا    :نابلس

وتحدث البيتاوي معبرا عن أسفه من كون هذه القـضية تحظـى             ".القدس في قبضة الموت   "األول تحت عنوان    
وأشارإلى أن حكومة االحتالل تعمل بهدوء وبـنفس        . باهتمام وإجماع صهيوني مقابل تقصير إسالمي وعربي      

وتطرق إلى األساليب التي تتبعها السلطات الصهيونية إلبعـاد         .  من أجل االستيالء على المسجد األقصى      طويل
المسلمين عن األقصى، ومنها منع الكثيرين من دخول المسجد حتى من أبناء القدس أنفسهم، وكـذلك اإلسـقاط               

ية بإعطـاء االهتمـام الـسياسي       الخلقي للشباب عن طريق ترويج المخدرات، مطالباً الدول العربية واإلسالم         
وتحدث الشيخ تيسير عمران من لجنة التوعية        .واالقتصادي واإلعالمي لمدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى      

اإلسالمية عن االندحار الصهيوني، وأثره على مدينة القدس والضفة الغربية، معتبرا االنـدحار إنجـاز لكـل                 
و رغم ضآلته يشكل بداية الطريق لتحرير باقي األراضي الفلسطينية،          الشعب فلسطيني تحقق عبر المقاومة، وه     

 .ومضيفا أن هذا االندحار هو بداية تفكك المشروع الصهيوني بشرط وجود استراتيجيات فلسطينية للمواصـلة              
واستعرض الشيخ رائد صالح في كلمة له عبر الهاتف أهم االعتداءات التي ما يزال يتعرض لها األقصى منذ                  

  .، وأهمها الحريق والحفريات المتواصلة1967ل مدينة القدس عام احتال
  24/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
 ! خطة إلغالق نوافذ منازل فلسطينية

اعدت السلطات اإلسرائيلية ما أسمته مشروع حماية جديد وواسع للحي اليهودي فـي  :  نابلس ـ سامر خويرة 
ع القليلة المقبلة، وفي إطاره سيتم إغالق نوافذ المنازل العربية المطلـة علـى              الخليل، ستبدأ بتنفيذه في األسابي    

كما يتضمن المشروع إقامة جدران حماية إلى جانب المنازل المكشوفة والمعرضـة إلطـالق              . الحي اليهودي 
م النار على طول الممرات الخطرة وفي مداخل الحارات اليهودية وفي محيط الحرم اإلبراهيمـي ، كمـا سـيت            

كما سيجري تكثيف إجراءات الفحص في      . زيادة عدد الحواجز العسكرية وستكون حواجز التفتيش هذه متطورة        
مدخل الحرم وسيزود الحراس بأجهزة كشف حديثة تعمل باألشعة، وتبلغ تكلفة مشروع الحماية هذه عـشرين                

ام قليلة عمليـة تركيـب عـشر        وفي السياق نفسه، انتهت قبل أي     . مليون شيكل، وسينتهي العمل منه خالل عام      
كاميرات متطورة على طول المحور المؤدي إلى الحرم اإلبراهيمي وسيتم تركيب مئة كاميرة إضـافية علـى                 

وتقول مصادر إسرائيلية إن سبب إعداد هذه الخطة وتنفيذها يعـود إلـى             . طول المحاور المركزية في المدينة    
إلى الضفة الغربيـة    » الفصل األحادي «لعنف واإلرهاب بعد    وجود مخاوف صهيونية بانتقال ما سمته بأعمال ا       

  .وبشكل خاص مدينة الخليل
  25/8/2005البيان  

  
  يتأهب لرفع العلم الفلسطيني بمستوطنة جاني تال جريح

يتأهب الجريح سعد اهللا عنابة من سكان مخيم خان يونس لرفع علم فلسطين علـى مـدرج                  :كتب رائد أبو ستة   
ويستعد عنابة القتحام مستوطنة جاني تال بكرسـيه         .ة جاني تال غرب مدينة خان يونس      الطائرات في مستوطن  

: وقال .الكهربائي، بعد خروج آخر جندي من قوات االحتالل االسرائيلي من القطاع، في األسابيع القليلة القادمة              
 مدرج الطائرة، التـي     سأنطلق فور مغادرة االسرائيليين الى قلب مستوطنة جاني تال، ألرفع علم فلسطين على            

  .بصاروخ أفقدني ساقي قصفتني وثالثة من أعز أصدقائي
  25/8/2005األيام الفلسطينية 
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  استمرار الحصار على السيفا
في بيت  " دوغيت"شرعت قوات االحتالل، بإقامة موقع عسكري إلى الشمال من مستوطنة           :  خليل الشيخ  -غزة  

افات إسرائيلية بأعمال التسوية الرملية، ووضـع كتـل وسـواتر           وأبلغ شهود عيان عن قيام جر      .الهيا، أمس 
إلى ذلك ناشد مواطنو منطقـة       .إسمنتية في المكان المذكور، فيما شوهدت اآلليات والدبابات تتمركز في المكان          

السيفا، الخاضعة للحصار العسكري لليوم العاشر على التوالي، المنظمات الحقوقية واإلنسانية التدخل من أجـل               
ويعاني هؤالء المواطنون نقصاً في المواد التموينية والوقود بسبب الحصار، في الوقت             .ك الحصار المفروض  ف

  .الذي تعمد سلطات االحتالل إلى تقييد حركتهم وتنقلهم داخل المنطقة المحاصرة في معظم األحيان
  25/8/2005األيام الفلسطينية 

  
  ألمم المتحدة إلى ا المطالبة بنقل ملف الهاي بشأن الجدار

جددت المبادرة الوطنية الفلسطينية مطالبتها بنقل قرار الهاي المتعلق بجدار الفصل العنصري فورا إلى األمـم                
وأصـدرت  .المتحدة من أجل استصدار قرار يلزم حكومة اسرائيل بازالة الجدار العنصري ووقف االسـتيطان             

حيدر عبد الشافي   .ات الوطنية المستقلة من بينها د     المبادرة مذكرة على شكل ملصق حمل تواقيع أالف الشخصي        
عبد الحفيظ  , هاني المصري , غسان حمدان . د, عزمي بشارة . د, حنان عشراوي . د, مصطفى البرغوثي . و د 

  . الشتات إضافة إلى العديد من المؤسسات الوطنية داخل الوطن وفي, األشهب و هند خوري
  24/8/2005 48عرب 

  
  يل واعتقاالت احتالل منازل في الخل

أكدت مصادر فلسطينية فى الخليل أن قوات االحتالل استولت على أحد منازل المواطنين في المدينة وحولتـه                 
وقدرت المصادر األمنية، عـدد     . إلى نقطة مراقبة عسكرية، كما اعتقلت فلسطينيين في مناطق الضفة الغربية          

 منزالً  17ى نقاط مراقبة خالل الشهر الجاري، بأكثر من         المنازل التي استولت عليها قوات االحتالل وحولتها إل       
إلى ذلك، داهمت قوات االحتالل شركة نقليات القواسمي بالقرب من مدرسة الحـسين فـي                .في المدينة وقراها  

علي محمـد عبـد اهللا داوود       ووفى قلقيلية، اعتقلت قوات االحتالل امس موسى أحمد إبراهيم الواسنة           . الخليل
كما أغلقت قوات االحتالل صباح أمس، طريق قلقيليةـ نابلس، ونصبت حـاجزاً             .لى جهة مجهولة  واقتادتهما ا 

ما دفع المواطنين الذين يريدون الوصول إلى مدينة نابلس إلى التنقل عبر            . عسكرياً عند بلدة جيب شرقي قلقيلية     
  . طرق طويلة وصعبة للوصول إلى حاجز حوارة، ثم محاولة دخول مدينة نابلس

  25/8/2005بيان ال
  

  فتح معبر رفح على مدار الساعة بعد االنسحاب
أعلن مسؤول حدودي مصري أن معبر رفح سيبدأ في منتصف سبتمبر المقبـل العمـل   : رفح ـ يسري محمد 

وقال المسؤول إن الجانبين المصري والفلسطيني سيعقدان خـالل         . على مدار ساعات اليوم طيلة أيام األسبوع      
ويعمـل معبـر رفـح      . لمقبلة اجتماعات تنسيقية لوضع اإلجراءات النهائية لعملية تشغيل المعبر        األيام القليلة ا  

وأضاف المسؤول ان الهدف مـن       .الحدودي حاليا ثماني ساعات يوميا من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا          
انه سيتم تزامنـا مـع      وتابع المسؤول   .  تيسير حركة الفلسطينيين والسياحة والتجارة     ،عمل المعبر طوال اليوم   

 40 مليون جنيه وأقيم على مـساحة        30تشغيل المعبر طوال اليوم افتتاح المبنى الجديد الذي تم تطويره بتكلفة            
وأضاف ان المبنى الجديد المطور مجهز بشبكة فيديو كونفرانس المرئية وأجهـزة وبوابـات              . الف متر مربع  
  .إلكترونية حديثة

  25/8/2005شرق األوسط ال
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  يتبنى وزير التربية رعايتها متفوقة.. ال األسعدإقب

ميزة الطالبة إقبال األسعد، ليس فقط في طموحها وسعيها الـى دراسـة الطـب واكتـشاف سـر األمـراض         
المستعصية، ومنها مرض ياسر عرفات، بل في كونها حازت على شهادة البكالوريا علـوم الحيـاة وهـي ال                   

ر إقبال األسعد، الفلسطينية الجنسية من أم لبنانية، بدأ منذ أن كانت فـي              مشوا .تتجاوز الثانية عشرة من عمرها    
وفي صف الروضة   .  كلمة باللغتين العربية واإلنكليزية قراءة وكتابة      50الثالثة من عمرها تقريباً، حين حفظت       

صفين فـي   بعدها بدأت تدرس مناهج     . الثانية، كان مدير المدرسة يصحبها الى الصفوف كي تقرأ أمام الطالب          
العام الدراسي الواحد وحين بلغت التاسعة من العمر حصلت علـى اسـتثناء مـن وزارة التربيـة وتقـدمت                    

وخـالل  . ثم درست صف األول ثانوي. ولكنها رسبت، ثم عادت ونجحت في السنة التالية     . االمتحانات البريفيه 
وهي اليوم تسعى لتـأمين     . لرسميةالعام الدراسي الماضي درست في صف علوم الحياة وحازت على الشهادة ا           

أمس، كان إلقبال موعد مع وزير التربية خالد قباني الذي يتولى مساعدتها لتأمين              .منحة جامعية لدراسة الطب   
رغبت بتقديمها الى الرأي العام وتأمين اإلمكانيات والرعايـة وودت إطالقهـا مثـاالً               وقال. منحة دراسية لها  

لمؤسسات التربوية والدولة، وتكون البداية لرعاية المتفوقين، كما يحصل في بلدان           يحتذى به لرعايتها من قبل ا     
 إنها فتاة فلسطينية عربية نرغب في احتـضان أمثالهـا، للتعـويض عـن الحرمـان                 :وقال .العالم المتطورة 

  .واإلضطهاد بالتحصيل العلمي والتفوق إلثبات وجودهم
  25/8/2005المستقبل اللبنانية 

  
  الفلسطينيون في إسرائيل  :لكرملجديد مدى ا

صدر مؤخرا مسح إجتماعي إقتصادي للمجتمع الفلسطيني في إسرائيل هو األول من نوعه في البالد من حيث                 
 3270فقد شملت عينة المـسح      . شموليته وتكامله ومبناه العلمي وحجم عينته والتجمعات السكانية المشتملة فيه         

نطقة الوسط ومنطقة الجنوب بما في ذلك السكان الفلسطينيون في المـدن            أسرة فلسطينية من منطقة الشمال وم     
ويأتي هذا المسح ثمرة مبادرة وعمل وتعاون بين مؤسستين عـربيتين  . المختلطة وفي القرى غير المعترف بها   

الت هما مؤسسة الجليل ومركز مدى الكرمل، اللتان تعمالن لخدمة المسيرة التنموية للمجتمع الفلسطيني في مجا              
الحياة المختلفة اضافة الى المحافظة على الهوية القومية وتعزيز االنتماء الوطني بين صفوف ابنـاء المجتمـع                 

يأتي هذا المسح لسد فجوة معلوماتية عميقة ولتوفير بيانات إحصائية موثوق بها وذات             و. الفلسطيني في إسرائيل  
لسطينيين في المدن والقرى في الجليل والمثلث والنقب        علمية عالية حول الخصائص الحياتية للف     -مصداقية مهنية 

كما ويوفر المسح معلومات إحصائية واسعة تعتبر األولـى مـن           . والمدن المختلطة والقرى غير المعترف بها     
يتـألف  . نوعها حول السكان الفلسطينيين المهجرين في وطنهم من حيث بلداتهم األصـلية ومواقـع لجـوئهم               

فصالً يتقدمها بعد فصل المقدمة في الفصل الثاني قائمة بالمفاهيم وبالمصطلحات التي            االصدار من أربعة عشر     
  . تم استخدامها في المسح

  24/8/2005 48عرب 
  

  االحتالل يفِرج عن األسير أبو ساكوت 
قررت لجنة اإلفراجات الصهيونية في سجن مستشفى الرملة، اإلفراج عن األسير مراد أحمـد أبـو           : بيت لحم 

وجاء في قرار اللجنة أنه      .كوت المصاب بمرض سرطان الرئة بعد تدهوٍر حاد وخطير على حالته الصحية           سا
ونُِقل نادي األسير أبو سـاكوت      .  شهور وبعد ذلك سيمثل أمام قاضي محكمة صهيونية        6يتم اإلفراج عنه لمدة     

  .بسيارة إسعاٍف إلى مستشفى الميزان في الخليل
  25/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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   معاملة قاسية واهمال محمود عباس 48 الـ ىأسر

 في سجن جلبوع لعبد المالك دهامشة، أنهم يلقون معاملة سيئة، 48 من فلسطينيي الـ ىأكد األسر: الناصرة
 ان حقيقة كونهم مواطنين في دولة إسرائيل ىوأضاف األسر .حيث يتم التمييز ضدهم سلبا بشكل مقصود

 بإدارة السجن إلي التمييز األسوأ ضدهم ومعاملتهم بقسوة وشدة وحرمانهم من ى اإلسرائيلية أديحملون الجنسية
جدير بالذكر ان اسري مناطق  . األمنيين الفلسطينيين من الضفــة والقطاعىتسهيالت عديدة تعطي لالسر

وقال منير منصور،  .محمود عباس، طالبوه فيها بالعمل علي اطالق سراحهمى  وجهوا مؤخرا رسالة ال48الـ
 الحرية ىان عباس لم يكلف نفسه عناء الرد علي الرسالة، كما ان احدا من مساعديه لم يرد علي رسالة اسر

  .الذين يقبعون في غياهب السجون االسرائيلية
  25/8/2005القدس العربي 

  
  جمعية حقوقية من الناصرة المحتلة تزور األسرى 

عاية األسرى والمعتقلين في الناصرة المحتلة، بزيارة سجني شطة وجلبـوع           قام محامو جمعية حماية لر    : نابلس
كما قام سكرتير الجمعية، بزيارة سجن هشارون لالطالع عن قـرٍب علـى أوضـاع               . وقابلوا بعض األسرى  

هذا وقد قام وفد من جمعية حقوقية من إقلـيم الباسـك             .األسرى بعد أن تم نقل العديد منهم إلى سجون أخرى         
رٍة إلى جمعية حماية لرعاية األسرى والمعتقلين في الناصرة لالطالع على وضع األسرى والمعتقلين داخل               بزيا

السجون الصهيونية، وقد مثل الجمعية مديرها رائف حبيب اهللا الذي أطلعهم على أوضاع الحركة األسيرة بشكٍل            
ريكية التي تهـتم بـشؤون حقـوق     األم FORكما زار وفد من جمعية       .عام وعلى أسرى الداخل بشكٍل خاص     

  .اإلنسان الجمعية، واستمع إلى تقريٍر قدمه مدير الجمعية وسكرتير الجمعية
  25/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  محافظة الخليل شهدت أعلى نسبة اعتقاالت 

ت على مـستوى    قال مدير نادي األسير في مدينة الخليل إن محافظة الخليل شهدت أعلى نسبة اعتقاال             : الخليل
 آب الحالي بلغ أكثر     20الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الثالثة أشهر الماضية، مضيفاً أن عدد المعتقلين حتى              

من ثالثين معتقال أغلبهم من بلدة الشيوخ وقرى محافظة الخليل، كما شهد شهر تموز المنصرم أكثر من سبعين                  
  .ن حالة أخرىحالة اعتقال، فيما شهد شهر حزيران أكثر من خمسي

  24/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

 االنسحاب هو ثمرة نضالنا : أسرى بئر السبع
 أن االنسحاب هو ثمرة نضالهم وأن تضحياتهم لم تذهب أمس أكد األسرى داخل سجن بئر السبع ، :غزة
ة والمجتمع الدولي، وطالب األسرى، القيادة الوطنية والفصائل الوطنية واإلسالمية واللجنة الرباعي.سدى

بالضغط على الجانب اإلسرائيلي، لتطبيق اتفاقية جينيف التي تنص على وجوب اإلفراج عن األسرى في حال 
 .االنسحاب من أي منطقة محتلة يتبعون لها، حتى يتمكنوا من االحتفال بتحرير األرض، ويعيشوا أجواء النصر

  24/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

  يل تعدل خريطتها  إسرائ
استبقت اسرائيل موعد البت في تسمية منطقة غزة وأعلنت انها لم تعد محتلة وأجرت تعديالت               : القدس المحتلة 

وفي حين لم تتلق اسرائيل اي رد رسمي على         . على خريطتها الرسمية  لقاطعها  الجنوبي وشطبت منطقة غزة         
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لت بجوار غوش قطيف على الخريطة مالحظة اسـتثنائية         وقد سج . طلبها باعتبار غزة منطقة فلسطينية محررة     
وقرر المركز ان    . توجد مستعمرات في غزة في مسيرة هدم       2005تقول فيها في اثناء تعديل الخريطة في آب         

التعديل النهائي للخريطة سيكون بعد تسليم الفلسطينيين السيطرة على القطاع بحيث تشطب كليا المالحظة حول               
. ان الفلسطينيون قد اعلنوا عن اسماء المدن التي ستقام بدلها فستـسجل علـى الخريطـة               واذا ك . غوش قطيف 

 لم نـصطدم    48ووصف مدير عام المركز ما جرى من تعديل بالحدث الدراماتيكي ل اسرائيل وقال منذ العام                
  .بوضع نضطر فيه الى شطب بلدات من الخريطة

  25/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  وع بناء بين القدس ومعاليه ادوميم اسرائيل تبدأ بمشر
 الواقعـة بـين القـدس ومعاليـه        1-تبدأ اسرائيل في االيام القريبة القادمة باعمال بناء في المنطقة المسماة ايه           

وافادت هآرتس اليوم الخميس بان مجلس التخطيط االعلى في االدارة المدنيـة فـي الـضفة الغربيـة         .ادوميم
وستنقل الشرطة االسرائيلية مقر لـواء       .لمقبلة على اقامة مقر للشرطة االسرائيلية     سيصادق في االيام القريبة ا    

 وسيكون اول مشروع بناء فـي       1-السامرة ويهودا من ضاحية راس العامود في القدس الشرقية الى منطقة ايه           
ع عمليـة   وقالت هآرتس ان شارون طالب في الماضي بتسري        .هذه الكتلة االستيطانية في اطار مخطط الحكومة      

لكن اقرار البدء في اعمـال البنـاء تـأخرت لكـون             .التخطيط وبناء مقر الشرطة بين القدس ومعاليه ادوميم       
ونقلـت هـآرتس عـن       .االراضي المخطط بناء مقر الشرطة عليها يملكها فلسطينيون وقد ازيلت هذه المشكلة           

ارطة المفصلة النشاء مقر الشرطة اصـبحت       مصادر في االدارة المدنية التابعة للجيش االسرائيلي قولها ان الخ         
في مراحل التخطيط االخيرة وسوف يتم ايداع الخارطة الهيكلية والنشر عنها في الصحف في االيـام القريبـة                  

  .المقبلة
  25/8/2005 48عرب 

  
  كتساف يطالب باعتبار اعادة توطين المستوطنين هدفاً قومياً  

ر اعادة توطين المستوطنين الذين اجليوا هدفاً قومياً، ومساعدتهم في          طالب كتساف، الحكومة االسرائيلية باعتبا    
واعتبر بعض االدعاءات التي يطرحها المستوطنون مجـرد ادعـاءات          . توفير اماكن السكن والعمل والمدارس    

 احتجاجية، في اشارة الى المزاعم التي يرددها المستوطنون حول عدم توفير اماكن سكن بديلة لهم واهمالهم من                
وفي هذا الصدد عاد رئيس دائرة فك االرتباط  الى تفنيد مزاعم المستوطنين، وقال لالذاعـة ان                 . قبل الحكومة 

ورحب باسي بقرار مراقب الدولة، القاضي المتقاعد لندشتراوس،        . الدائرة وفرت اماكن سكن مؤقتة لهم جميعا      
 .اقب سيجد اننا قمنا بعملنا على اكمل وجه       اجراء فحص لكل ما يتعلق بتطبيق خطة فك االرتباط، وقال ان المر           

وقال وزير االسكان هرتسوغ ان المقصود خطوات سياسية لتنظيمات تحول مطالب المستوطنين الى فأس تحفر               
ودعا المستوطنين الى توقيع اتفاقيات مع دائرة فك االرتباط، وعرض امام الوزراء الحلول التي تقترحهـا                 .بها

ان اقامة مدن الخيام تشكل محاولة لخلق حالة كاذبة تظهر وكأن            من جهته قال بينس    .الوزارة على المستوطنين  
  .الحكومة اخلت المستوطنين من غزة وشمال الضفة وال تهتم تهتم بهم اآلن

  24/8/2005 48عرب 
  

  الخطوه القادمة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة: موفاز
بل القيام بإخالء مستوطنات عشوائية في الـضفة الـذي           دعا موفاز الى فترة توقف ق      :ب ف  أ ،القدس المحتلة 

 بعد عملية فك االرتباط المؤلمة يجب ان        : وقال الذاعة الجيش   ،تعهدت به الحكومة عدة مرات للواليات المتحدة      
 او ،بكل االحوال لم ننه بعد االنسحاب من غزة الذي لن ينتهي قبل منتـصف سـبتمبر          :  واضاف ،نتوقف لفترة 
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 قلنا انها غير مرتبطة بمـسألة       ،حين عرضنا خطة فك االرتباط    :  واضاف ،ل بضعة ايام من ذلك    ربما بعد او قب   
وقال ان الخطوة القادمـة التـى يترتـب علـى           . المستوطنات غير الشرعية وان لخطة فك االرتباط االولوية       

مسلحة وبعـدها تـأتي     الفلسطينيين القيام بها هى تنفيذ المبدأ االول من خريطة الطريق وهو تفكيك المنظمات ال             
 واضاف في تصريحات ليديعوت أحرونوت انه فى جميع االحوال وبأى تسوية            ،الدولة الفلسطينية بحدود مؤقتة   

 وادعى أن اسرائيل أثبتت أنها تستطيع تنفيذ تنازالت مؤلمـة           ،دائمة ستبقى كتل االستيطان الكبرى بيد اسرائيل      
  .فى المرحلة القادمة بعد فك االرتباط

 25/8/2005القطرية الوطن 
  

  مستوطنات شمال الضفة ستتحول الى معسكرات للجيش
كشف عروسي الناطق باسم الجيش االسرائيلي ان مستوطنات شمال الضفة التي تم اخالئهـا سـتتحول الـى                  

 وقال في تصريح لراديو اسرائيل ان استالم الجيش لهـذه المـستوطنات سيـسهل حركـة                 ،معسكرات للجيش 
 وقـال ان    ، ومن جهته احتج عريقات على الموقف االسـرائيلي        ،رين من المكان حسب زعمه    الفلسطينيين الما 

 االمنية وقال ان اسرائيل لـم تعـط ردا نهائيـا            تهااسرائيل ال زالت تصر على أن تبقى جنين خاضعة لسيطر         
  ..للجانب الفلسطيني حول هذا الموضوع

 25/8/2005الوطن القطرية 
  

  لمستوطنين في رفيح يام استئناف عمليات هدم منازل ا
ـ      :كتب محمد الجمل   األيام بأن جيش االحتالل سرع من عمليات تفكيك         أفادت مصادر أمنية فلسطينية مطلعة ل

وإزالة مواقعه العسكرية المنتشرة في محيط المستوطنات المخالة، شمال وغـرب المحافظـة، وعلـى طـول                 
إنه تم رصد عمليات تفكيك أكثر      : وقالت المصادر  .الشريط الحدودي الفاصل بين فلسطين ومصر، جنوب رفح       

من موقع ونقطة عسكرية، فقد تم تفكيك معظم األبراج ونقاط المراقبة المحيطة بالموقع العسكري المقام علـى                 
وكانت عمليات تفكيك مماثلة تواصلت بوتيرة متسارعة في موقع تل           .الطريق الواصلة بين موراغ وبيت ساديه     

زعرب، العسكري المقام على الشريط الحدودي جنوب غربي المحافظة، في وقت أنهت فيه قـوات االحـتالل                 
ولم تختلف صورة ما جرى في محيط موراغ عما سبق ذكره، فقـد              .تفكيك وهدم الموقع القريب من رفيح يام      

حتالل عمليات تفكيك وإزالة عدد من نقاط المراقبة العسكرية الصغيرة، وذلك بعد أن أنهـت               استأنفت قوات اال  
إلى ذلـك،   . هذه القوات مؤخراً، عمليات تفكيك موقع عسكري كبير يقع عند األطراف الشرقية من المستوطنة             

طنين بأن عمليات الهدم    وأفاد عدد من الموا   . استأنفت الجرافات عمليات هدم منازل المستوطنين داخل رفيح يام        
  . شملت منازل، وكنيساً يهودياً، مشيرين إلى أن العمليات شارفت على االنتهاء

  25/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  اقالوا يعلون النه قال الحقيقة عن فك االرتباط : نتنياهو
 مقابلة اجرتها معه اذاعة     واضاف في . قال نتنياهو ان اقالة يعلون تمت النه قال الحقيقة حول خطة فك االرتباط            

وقد يتجدد االرهـاب     .الجيش ان االرهاب سيتجدد في المستقبل القريب ويمكن بعد نصف سنة كما قال فركاش             
واقتبس تقييمات فركاش بان الفلسطينيين يواصلون انتاج اسلحة         .بعد سنة او سنتين لكنه لن يتأخر اكثر من ذلك         

 .حسب من ان يتجدد العنف بعد االنتخابات فـي الـسلطة الفلـسطينية            في غزة وينقلونها الى الضفة وان ثمة ت       
ومضى قائال ان عباس     .يمكن منع ذلك  الواردف ان العنوان مكتوب على الجدار وانا اراها بعينين مفتوحتين و          

واضاف ان شارون خلق من خالل فك االرتباط سابقة بمنح           .اعلن ان االنسحاب تم بفضل الشهداء الفلسطينيين      
   .وقال موجها كالمه الى شارون انك تشجع االرهاب .ة لالرهابجائز
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 ان نتنياهو اظهر قيـادة      :يشار الى ان نتنياهو كان يرد خالل المقابلة على انتقادات وجهها له موفاز الذي قال              
ارغب بان اذكر نتنياهو بانه صوت الى جانب خطة فك االرتباط ثالث مـرات              : واضاف .تفتقر الى المسؤولية  

 انني لم اصوت ابدا على اقتالع اليهود وعندما وصـل هـذا             :ورد نتنياهو على اقوال موفاز قائال      . االقل على
 لم اصدق ان شارون سيذهب ابعد من        :وادعى خالل المقابلة   .االمر الى التصويت في الحكومة قدمت استقالتي      

   .متسناع
  24/8/2005 48عرب 

  
  اب  اولمرت في واشنطن لمناقشة مساعدات االنسح

يجري اولمرت خالل الساعات القليلـة المقبلـة فـي واشـنطن           :  القدس ،الوكاالت 25/8/2005عكاظ  نشرت  
في حين يتوجـه    . مباحثات مع رايس تتناول المساعدات المالية التي طلبتها اسرائيل لتمويل انسحابها من غزة            

مقبلـة الجـراء جولـة اخـرى مـن          المدير العام لوزارة المالية يوسي بشار الى واشنطن خالل االسـابيع ال           
  . المفاوضات

المحادثات بهذا الشأن وحسب هآرتس قد تـستغرق عـدة اشـهر ألن     أن 24/8/2005 48عرب  وأشار موقع   
 باتت ناجزة ويمكن تمرير قرار المـساعدة الماليـة          2006فالميزانية االميركية للعام    . االنتهاء منها ليس ملحاً   

رس فقط بعد تقديم طلب خاص لميزانية اضافية، وأقرب موعد يمكن لـالدارة     السرائيل عبر قرار يتخذه الكونغ    
، وتقول االدارة األميركية انه ليس هناك ما يمنع تحويل الميزانية           2006ان تقدم فيه مثل هذا الطلب هو شباط         

  .  الى اسرائيل قبل االنتخابات البرلمانية المقبلة
  

  الدلفي  غالبية برلمانية اسرائيلية تؤيد اتفاق في
 االسرائيلي بشأن ادخال قوات مصرية الى محور فيالدلفـي بـات            -قال مصدر برلماني ان االتفاق المصري      

يحظى باألغلبية في الكنيست بعد موافقة شينوي على دعم مشروع تعديل اتفاقية السالم مع مصر شـريطة ان                  
ومن المنتظر، ان يـتم طـرح مـشروع          .يتضمن بندا تلتزم فيه مصر بمنع تسليم اسلحة وذخيرة الى السلطة          

  . االتفاق على طاولة الحكومة االحد للمصادقة عليه، تمهيدا لتحويله للكنيست
  24/8/2005 48عرب 

  
  

  فركاش يؤكد استمرار سياسة االغتياالت 
اكد فركاش استمرار سياسة االغتياالت ضد كل من يسميهم القنابل الموقوتة والعمل ضد كل كيميـائي وكـل                  

وحسب رأيه ستشهد الفتـرة المقبلـة        .، لشل مقدرتهم على تطوير اسلحة يمكن اطالقها على سديروت         مخرطة
 نجح بتوفير الهدوء خـالل فـك االرتبـاط، وان هـذا الهـدوء               عباسانخفاض العمليات من غزة، مضيفا ان       

 ونـزع أسـلحتها      على تفكيك التنظيمات الفلـسطينية     تهسيتواصل حتى االنتخابات التشريعية، لكنه شكك بمقدر      
وقال ان اسرائيل تتخوف من تكرار الصور التي شهدها جنوب لبنان اثناء االنسحاب، فـي       . خالل السنة المقبلة  

واضاف انه ال يستبعد وصول مسيرات الى نتساريم وغوش قطيف قبل اخالء الجيش منها، وحسب رأيه                . غزة
 فقد خلف عرفات    هوحسب مزاعم . فلسطينيينيمكن الحداث كهذه ان تجر الى جهات اخرى بسبب عدم صبر ال           

واضـاف  ! لعباس ميراثا رهيباً، حيث طور ثقافة الجهاد وخلف مجتمعا ممزقاً ومصادر قوة مسيطرة وفوضى             
 يطرح الديموقراطية على جدول اعماله، وسن قانون واحد للجميع ويؤمن بأنه يجب حـل               عباسانه يؤمن بأن    

ث عن سلطة واحدة وقانونا واحداً، ولكن السؤال هو هل سينجح بذلك؟            انه يتحد . الصراع من خالل المفاوضات   
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لقد قلنا بأن ابو مـازن ال يتحـدث عـن           . اومن انه بدأ خالل النصف سنة االخيرة باحداث تغيير بشكل شجاع          
  . االرهاب، حماس تتقوى وتهدد السلطة

  25/8/2005 48عرب 
  

    يقيمون متحفا لتوثيق االنسحاباتالحاخام
 يمينيون انهم سيفتتحون متحفا على غرار متحف محارق النازي لتوثيق           ات قال حاخام  : رويترز ،لمحتلةالقدس ا 

 وأدينت الفكرة باعتبارها غير الئقة من جانب ساسـة          ،اجالء المستوطنين ومؤيديهم من غزة وجزء من الضفة       
ان المتحـف الـذي سـيقام        وقال المنظمون    .اسرائيليين وباعتبارها غير مشروعة من جانب متحف ياد فاشيم        

بتمويل خاص سيضم مجموعة صور للمستوطنات وتسجيالت فيديو الجـالء المـستوطنين وسـيحمل االسـم                
 نريد ان تعلم االجيال المقبلة بهذا الحدث غير المتصور          : وقال الحاخام دروكمان   .التوراتي ذاته وهو ياد فاشيم    

  .  يجب ان نتذكر،ن اليهود باليهود على مر التاريخوكيف فعل يهود بيهود ما فعله غير اليهود ومن يكرهو
  25/8/2005الوطن القطرية 

  
  اسرائيل تهاجم تقريرا لالمم المتحدة 

هاجم السفير االسرائيلي لدى االمم المتحدة، غيلرمان، مسؤوال بارزا بالمنظمة الدولية النه ركز في تقرير قدمه                
 !الوسط اكثر من تمجيد واغداق الثناء على خطة فك االرتباط         الى المنظمة على حلول اوان السالم في الشرق ا        

ورغم اعتبار اوساط اعالمية في اسرائيل بأن التقرير ينطوي على احتضان واسع لشارون، بشكل لم يحلم به،                 
 ! ووصفه بانه تقرير روتيني فشل في االرتفاع الى مستوى الحـدث           هاال ان هذا لم يكف غيلرمان، الذي هاجم       

مان لالمم المتحدة ولمجلس االمن ان يهلال السرائيل ولشارون، في اطار مسعى اسرائيل الى انتزاع               ويريد غيلر 
   .قرار دولي يعتبر االحتالل قد زال عن غزة

  25/8/2005 48عرب 
  

  االنفصال فرصة تاريخية   : سفير إسرائيل بالقاهرة
وقال في رسالة     . اريخية لدفع عملية السالم   أكد كوهين سفير إسرائيل بالقاهرة أن خطة االنفصال تمثل فرصة ت          

لـ األهرام ان إسرائيل أبدت استعدادها التخاذ خطوات تنطوي علي مجازفات كبيرة وتنازالت كثيرة الي حـد                 
 وأشار الي ان إسرائيل تولي أهمية كبري لعالقـات حـسن الجـوار               ، مواجهة ازمة داخل المجتمع اإلسرائيلي    

 وأوضح أن هناك أربعة عوامل حاسمة البد مـن متابعتهـا        . وب لخلق مناخ من السالم    وللتعاون االقليمي المطل  
 وقال ان العامل الثاني يتمثل في دفـع          . بجدية بعد تنفيذ خطة االنفصال من أجل اإلسهام في نجاح عملية السالم           

اف خطة االنفـصال    خطة خريطة الطريق والعملية السياسية في المنطقة ككل إلي اإلمام حيث أن من بين أهد              
إال بالتزام فلـسطيني بوضـع حـد         التسهيل علي العملية الدبلوماسية في اطار خريطة الطريق ولن يتأتي ذلك          

لالرهاب وتفكيك بنيته التحتية وكذلك بقدرة السلطة الفلسطينية علي ادارة شئون الفلسطينيين بنفـسها والوفـاء                
 حيـث أصـبح مـن        ذكر أن التنمية االقتصادية هي العامل الثالث      و  . بالتزاماتها في المجالين السياسي واألمني    

وقال ان إسـرائيل      . الواضح ان الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي مترابطان ومتكامالن أكثر من أي وقت مضي           
  وفي هذا االطار فإنها استأنفت التعاون والتنسيق        ،تعلن التزامها بالمساهمة في تحقيق رفاهية الشعب الفلسطيني       

    .  كما اتخذت اجراءات لتسهيل حركة البضائع والخدمات والعمل ،االقتصادي مع جهات دولية ومع الفلسطينيين
   25/8/2005االهرام 
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  مستشارو شارون ينصحونه بخوض االنتخابات على رأس حزب ثالث 
شكل كبير اذا   اعرب وزراء كبار في حزب الليكود عن اعتقادهم بأن شارون سيمزق ويضعف حزب الليكود ب              

وقال هؤالء لالذاعة االسرائيلية،    . ما اقدم على ترك الحزب وتأسيس حزب يجمع بين الوسط واليمين السياسي           
  .صباح اليوم، ان شارون سينجح باخذ نصف نواب الليكود معه

على الى ذلك قالت االذاعة ان رئيس سكرتارية الحزب، الوزير كاتس، يسعى الى المصادقة في مركز الليكود                 
قرار ينص على ان كل وزير او عضو كنيست يصوت الى جانب اخالء مـستوطنات فـي الـضفة الغربيـة                     

وافادت االذاعة ان   . والجوالن والقدس بدون مصادقة المركز، لن يتمكن من المنافسة في قائمة الليكود للكنيست            
  .غالبية اعضاء المركز يدعمون هذه المبادرة

ن غالبية المستشارين السياسيين لشارون، الذين ينتمون الى ما يـسمى منتـدى   على هذا الصعيد قالت هآرتس ا     
  . المزرعة يعتقدون انه بات عليه ترك الليكود وتشكيل حزب جديد ينافس على رئاسة الحكومة

ويقول مستشارو شارون الذين يدعمون تركه لليكود انهم يعيدون موقفهم هذا الى نتائج االستطالعات التي تبين                
. كانة شارون باتت متدنية في الليكود بعد تنفيذ فك االرتباط، بينما ترتفع شعبيته في الـشارع االسـرائيلي                 ان م 

ويقول هؤالء انهم يشككون بفوز شارون برئاسة الليكود اذا ما نافس عليها في مثل هذه الظروف، وانه حتى لو                   
ابات القادمة ستكون يمينية متشددة تصعب عليه       فاز برئاسة الحزب فان قائمة الليكود التي سيتم ترشيحها لالنتخ         

، ويقولون انه لن يحتـاج الـى        تهويتحدث مستشارو شارون عن اقامة حزب سياسي جديد برئاس        . القيام بمهامه 
تحالف مع بيرس او لبيد في هذا الحزب ألن من شأن ذلك اضعاف قوته االنتخابية، اال انهم يرون انه يمكـن                     

  . شكيل ائتالف يضم العمل وشينوي واحزابا اخرىلشارون بعد االنتخابات ت
  25/8/2005 48عرب 

 
  مليون دوالر490إسرائيل تصدر سندات بقيمة 

 مليون يـورو    400قال مسؤول رفيع بوزارة المالية ان اسرائيل تعتزم اصدار سندات بقيمة            :  رويترز ،القدس
انه علـى  . ر هذا العام ، بحسب أحوال السوق       طرح االصدا   على  انه مزمع  :وقال ريفلين لرويترز  . بنهاية العام 

وسيستخدم هذا االصدار في تمويل ديون اسرائيل بأسعار فائدة اقـل وسـيكون اول اسـتخدام               . جدول االعمال 
 مليون دوالر وأجلها عـشر      500 حينما باعت سندات قيمتها      2004للجدارة االئتمانية السرائيل منذ اوائل عام       

 اصدرنا العام الماضي سندات في الواليات المتحدة ولذا فاننا هـذا            :وأشار ريفلين . سنوات في الواليات المتحدة   
  . وأضاف ان السندات ستباع للمستثمرين في كل انحاء العالم. العام سنصدر سندات في اوروبا

  25/8/2005شرق األوسط ال
  

  %9انخفاض البطالة في إسرائيل إلى 
 %9ء المركزي امس ان معدل البطالة في اسرائيل انحفض الـى            قال مكتب االحصا  :  رويترز ،القدس المحتلة 

وفي الربع الثاني من العام الماضي كان معدل        .  في الربع االول   % 9.1في الربع الثاني من العام الجاري من        
  في المائة في الربع الثاني بينما      1.4وقال مكتب االحصاء ان عدد العاملين نما بنسبة         .  في المائة  10.5البطالة  

 في المائة في الربع     54.8 في المائة في الربع الثاني من        55.3ارتفعت نسبة العاملين المدنيين الى السكان الى        
 فـي   4.4ومن المتوقع أن ينمو االقتصاد االسرائيلي بنحو أربعة في المائة هذا العام بعد نموه بنـسبة                 . االول

  . 2005المائة في عام 
  25/8/2005المستقبل اللبنانية 
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  الصناعات العسكرية االسرائيلية تزود الجيش االمريكي بالذخيرة

 300فازت الصناعات العسكرية االسرائيلية بمناقصة لتزويد الجيش االمريكي بالذخيرة يـصل حجمهـا الـى                
ونقل موقع هآرتس عن مصادر في الصناعات العسكرية االسرائيلية قولها ان هذه اكبر صـفقة                .مليون دوالر 
وستزود الصناعات العسكرية الجيش االمريكي بذخيرة لبنادق وبنادق اوتوماتيكية          .لجيش االمريكي تبرمها مع ا  

وقالت هآرتس ان مصنع يتسحاق ينتج باالساس ذخيرة لصالح القوات االمريكية            .يتم انتاجها في مصنع يتسحاق    
واعتبر رئـيس الـصناعات      .في العراق وللجيش والشرطة االسرائيليين ولمؤسسات امنية في اوروبا الغربية         

العسكرية عوفاديا عيلي ان الفوز بالمناقصة انجاز ملموس للشركة ومدماك هام لنموها من شانه ان يمكنها من                 
وتابع ان هذه الصفقة تجعل الصناعات العسكرية االسرائيلية مـزودا اساسـيا             .الفوز بمناقصات دولية اخرى   

  . للجيش االمريكي
  24/8/2005 48عرب 

 
   هنود مصممون على الهجرة الى اسرائيل  يهود 

قالت قبائل يهودية في شمال شرق الهند انها مستمرة على خططها الخاصة بالهجرة الى              : )الترجمة(محمد بشير 
ونقلت صحيفة تايمز الهندية عن يافيش رالت احد اليهود الهنود الـذين             .اسرائيل رغم اخالء مستوطنات غزة    

  .كنانريد الذهاب واالستيطان في غزة: ل نقلت عنه قائاليعتزمون الهجرة الى اسرائي
ولكن بعد اخالء غزة ال نعرف اآلن المكان الذي ستسكننا فيه الحكومة االسرائيلية واننا مصممون على الهجرة                 

ال نخشى من   وال يستطيع اي شخص منعهم من الهجرة الى ارضهم          : وقالت اليهودية الهندية ربيكا    .باي وسيلة 
  .سبب اخالء غزةالهجرة ب

  25/8/2005عكاظ 
  

  معرض لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الشهر المقبل
يستعد مركز التجارة الفلسطيني واتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية وللـسنة الثانيـة علـى               : رام اهللا 

في قاعات بلديـة    ) 2005اكسبوتك  (التوالي لتنظيم معرض فلسطين السنوي لتكنولجيا المعلومات واالتصاالت         
 شـركة فلـسطينية   34وتشارك في المعرض أكثـر مـن    . الشهر المقبل15 ـ   13البيرة في الفترة ما بين 

متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ستقدم أحدث ما توصلت إليه منتجـاتهم مـن حلـول                 
  .التكنولوجية وكافة مستلزماتهوأنظمة وبرمجيات مبتكرة باإلضافة إلى معدات وإكسسوارات الحاسوب 

  25/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  سوق فلسطين المالية إلى معدالت قياسية
شهدت سوق فلسطين لألوراق الـمالية، أمس، معامالت قياسية في وقت واصل فيـه               :كتب غازي بني عودة   

كو معامالت السوق الى معدالت     وقاد سهما االتصاالت وبادي   . الـمؤشر العام صعوده لليوم الثالث على التوالي      
 27 شركة من بـين      20وترافق ذلك مع حركة تداول واسعة شملت اسهم          . مليون دينار  17قياسية اقتربت من    

واستحوذت شركتا االتصاالت الفلسطينية وباديكو اللتان ارتفع سهميهما على          .شركة مدرجة أسهمها في السوق    
واغلق الـمؤشر العام لسوق    .  من اجمالي معامالت السوق    %95على نحو   % 0ر61و  % 1ر68التوالي بنسبة   
وتاثر مؤشر القدس بارتفاع أسعار      %.1ر15 نقطة، ما نسبته     9ر75 نقطة، بارتفاع قدره     860ر01القدس على   

  . شركة جرى التداول على اسهم لها20 شركة من بين 12
  25/8/2005األيام الفلسطينية 
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  مليون سهم من اسهم بنك القدسبيع 
تم بيع مليون سهم من اسهم بنك القدس للتنمية واالستثمار لمستثمرين كويتيين وهم بيـت االسـتثمار                 : ام اهللا ر

 وهذا يعزز اسـتقطاب مـستثمرين   21/8/2005العربي من خالل سوق فلسطين لالوراق المالية وذلك بتاريخ      
يذكر انه تم عقد الهيئـة       . االستثمارية عربا للمساهمة في دعم االقتصاد الفلسطيني في ظل بوادر استقرار البنية          

 20/8/2005العامة العادية وغير العادية لبنك القدس للتنمية واالستثمار بمدينة رام اهللا يوم الـسبت الموافـق                 
 مليـون دوالر رأسـماله      20 مليونا بدال من     25 ماليين دوالر ليصبح     5حيث تقرر زيادة رأسمال البنك بمبلغ       

  .ساهمي البنك بسعر دوالر اميركي واحد للسهم يدفع كامال عند االكتتابالحالي باكتتاب خاص لم
  24/8/2005الحياة الجديدة 

  
  االحتالل يدفن نفايات سامة بالمستوطنات

 اعلنت فعاليات فلسطينية في مؤتمر صحفي ان قوات االحتالل والمستوطنين دفنوا بعـض المـواد                : قنا ،غزة
وقد نظمت المؤتمراللجنة الشعبية للدفاع عن االراضـي علـى          ‚ اخالؤهاالسامة في ارض المستوطنات التي تم       

وقال عبدالعزيز قديح منسق اللجنة ان قوات االحتالل دفنت هـذه المـواد الـسامة فـي ارض                  ‚ حاجز التفاح 
المستوطنات التي اخليت على عمق من ثالثة الى ستة امتار وذلك في براميل الفساد االرض وعدم اسـتغاللها                  

واضاف ان المستوطنين اقدموا وتحـت انظـار قـوات     ‚ولها للسيادة الوطنية واستالمها من قبل السلطة    بعد تح 
االحتالل على نهب كميات كبيرة من الرمال وبشكل مركز في الفترة االخيرة وعملوا على سرقة الميـاه مـن                   

  ‚المنطقة خاصة المياه العذبة
  25/8/2005الوطن القطرية 

  
 لمرضى من العالج في الخارج اإلنسحاب يحرم آالف ا

 الى حرمان آالف المرضى من      ل يخشى العاملون في المجال الصحي ان تؤدي خطة االنفصا         : أ ف ب  . غزة  
بسبب نقص التجهيزات والكـادر     ه  العالج حيث يعتمد قطاع غزة بصورة كبيرة على الخدمات الصحية خارج          

االغاثة في غزة امس انه يتم سنويا تحويل اكثر         وأكد الطبيب مجدي عاشور، رئيس لجان       . الطبي المتخصص 
 وال  .من عشرة آالف مريض من غزة الى الضفة الغربية واسرائيل واالردن ومصر لعدم توفر عـالج لهـم                 

 المشكلة، ارتباطنا الصحي    ت رفح ليس  :ويقول. يتوقع ان تحل المشكلة حتى بفتح معبر رفح الحدودي مع مصر          
لن تكـون االولويـة     : وتقول منى الفرا  . يبدي االطباء تفاؤال لما بعد االنسحاب     وال  . اساسا مع الضفة الغربية   

اموال المساعدات ستذهب على االرجح لالمن والتنمية السريعة لخلـق فـرص            و. للقطاع الصحي، وهذا مقلق   
 . عمل

  25/8/2005البلد اللبنانية 
  

  لفارعة تطلق مسابقة اإلبداع االحركة اإلسالمية مخيم 
لقت الحركة الطالبية اإلسالمية في مخيم الفارعة مسابقة ثقافية لإلبداع في المجاالت الفنية واألدبية،              أط: نابلس

وتتضمن المسابقة المشاركة بأفضل أعمال فنية في مجاالت القصيدة والقطعة النثرية والنص المسرحي والقصة              
 اإلسالمية أن المسابقة مفتوحـة أمـام        وذكرت مصادر من الحركة الطالبية     .القصيرة والعمل اليدوي والتراثي   

كمـا   .المواطنين من مختلف األعمار والمستويات الدراسية وسيتم في نهايتها تقديم جوائز قيمة لألعمال الفائزة             
أعلنت الحركة اإلسالمية النسوية في المخيم عن تخريج سبع طالبات حافظات للقران الكريم كامال من مراكـز                 

  .ا لجنة زكاة نابلسالتحفيظ التي تشرف عليه
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 25/8/2005 المرآز الفلسطيني لإلعالم
  

  الجماعة اإلسالمية تحيي ذكرى حريق األقصى
لمناسبة ذكرى حريق المسجد األقصى واإلسراء والمعراج، نظمت هيئة نصرة األقصى في الجماعة اإلسالمية 

رئيس هيئة نصرة األقصى مهرجاناً في قاعة قصر األونيسكو أول من أمس بحضور أسامة حمدان ونائب و
 بعد االندحار الصهيوني من غزة، أمامنا أربع :وقال حمدانوغيرهم من العلماء والشخصيات أسعد هرموش 

حفظ المقاومة ومواصلة المشوار، والمحافظة على الوحدة الوطنية بإعادة بناء منظمة التحرير لتكون : مهام
وأكد هرموش دعم مسيرة المقاومة  .في صراعنا مع العدوالمرجع والبناء والتنمية، واستعادة دور أمتنا 
ولذلك وقفنا في هيئة نصرة األقصى الى جانب المقاومين في . وتحصين سالحها برعايتها واحتضانها ودعمها

  . فلسطين لندعم المجتمع المقاوم
25/8/2005المستقبل اللبنانية   

  
 األردن يخطط إلعادة أبناء غزة 

غزة  بدأ البرلمان األردني ممارسة ضغوط علي الحكومة لكي تعمل علي إعادة أبناء: نعمان ـ من بسام بداري
واعلن رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي إثر لقاء جمعه . المقيمين في األردن إلي موطنهم األصلي

لي غزة في برئيس الوزراء عدنان بدران ان الحكومة تعهدت بإستخدام كل ثقلها للبدء بدعم خيار عودة اها
 .األردن إلي القطاع لكن الحكومة طلبت مهلة من الوقت

25/8/2005القدس العربي   
 
 رفع أوراق معتقلي الجهاد للتدقيق: االردن 

قررت محكمة أمن الدولة األردنية، رفع اوراق قضية ثمانية أشخاص متهمين بالمؤامرة بقصد القيام بأعمال 
 . القضية، حسب الئحة االتهام، بحركة الجهاد االسالميإرهابية، ويرتبط عدد من المتهمين في 

25/8/2005شرق األوسط ال  
  

 نجنّد طاقاتنا لإلفراج عن المعتقلين : صلوخ
اكد وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ ان الوزارة تولي اهتماما خاصا بقضية المعتقلين في السجون 

 . ةاالسرائيلية، وتجنّد طاقاتها لالفراج عنهم بسرع
25/8/2005السفير   

  
  مشروع مصري إلحياء قطار الشرق مع فلسطين 

 تعهد وزير النقل المصري عصام شرف بإحياء فكرة عودة قطار الشرق ما بين مصر وفلسطين في أول رد 
فعل حكومي مصري على االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة وهو القطار الذي كان يربط مصر مع قطاع 

وقال شرف في رسالة خاصة إلى مجلس الشعب إن تنفيذ مشروع عودة قطار . 1967ونيو غزة، قبل عدوان ي
الشرق سيتم على مراحل بعد استكمال وصول خطوط السكك الحديدية من بئر العبد إلى العريش ثم رفح، 

فذ رفح وأكد شرف أيضا أنه سيتم افتتاح ميناء من. مشيراً إلى أن ذلك سيمنحه األولوية في المرحلة المقبلة
 بعد أن تم االنتهاء من أعمال التطوير ،البري الجديد أمام حركة العبور ما بين مصر وفلسطين الثالثاء المقبل

وذكر وزير النقل أنه تم طرح مشروع إعادة تطوير منفذ العوجة على أن .  مليون جنيه35التي بلغت تكاليفها 
  . ةيتم االنتهاء من أعماله خالل الشهور القليلة المقبل
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25/8/2005البيان   
 

  حوار لبناني ـ فلسطيني بين كسروان وعين الحلوة
ضمن نشاط نظمته بعض الجمعيات اللبنانية مرصاد، مجمع الكنائس للخدمة االجتماعية، والفلسطينية المنظمة 

  وزارة اإلصالح اإلداري تحتomsarالفلسطينية لحقوق اإلنسان، بتمويل من االتحاد األوروبي عن طريق 
  .عنوان الحوار اللبناني الفلسطيني لحل النزاعات

زيارة إلى مخيم عين الحلوة وأخرى إلى إحدى قرى كسروان، قامت بها المجموعة التي تضم لبنانيين من 
مختلف التيارات السياسية والفكرية وفلسطينيين من المخيمات ينتمون إلى مختلف الفصائل الفلسطينية، وآخرين 

ترافقت الزيارتان مع حوار جريء استطاع كسر الجليد، وتقريب وجهات . والفصائلمن خارج المخيمات 
النظر بين عين الحلوة وكسروان اللتين تفصلهما ذكريات الحرب المؤلمة التي ال زال يعاني الطرفان اللبناني 

  .والفلسطيني تداعياتها
25/8/2005المستقبل اللبنانية   

 
 االنسحاب من غزة رئيس الوزراء التركي يهنئ شارون ب

 ان اردوغان اتصل : عفيف بكي في بيان،رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي افاد المتحدث باسم
واضاف البيان  .مساء الثالثاء بنظيره االسرائيلي لتهنئته بانجاز عملية اخالء المستوطنات في قطاع غزة بنجاح

 .في نيويوركان شارون واردوغان اتفقا على اللقاء الشهر المقبل 
25/8/2005الوطن الكويتية   

 
   ال قيمة لالنسحاب من دون خريطة الطريق  :  وروسيافرنسا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست  بالزي ان االنسحاب االسرائيلي من غزة لن تكون له أية قيمة اذا 
 باالنسحاب االسرائيلي من قطاع من جانبه، رحب الرئيس الروسي فالديمير بوتين .لم تحترم خريطة الطريق

وفي أوتاوا، أكدت  .غزة ومن مناطق في شمال الضفة الغربية، معتبراً االنسحاب جزءا من خريطة الطريق
كندا  دعمها لالنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة ومن أربع مستعمرات في الضفة الغربية مع وصفها هذا 

رائيل، حسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي بول االنسحاب بأنه محطة مؤلمة ولكن ضرورية ل اس
  وكاالت. مارتن

25/8/2005الخليج اإلماراتية   
  

 شكوك فلسطينية وفشل ربطها بخريطة الطريق 
 حلمي موسى

بعد رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، فقدت حكومة أرييل شارون واحداً من األسس التي استندت إليها 
فقد غاب الال شريك الذي كان عرفات على . طة الفصل بوصفها خطة من طرف واحدلتبرير اإلصرار على خ

 . األقل في نظر إسرائيل واإلدارة األميركية
وكثفت اإلدارة األميركية، وخصوصاً بعد إمساك محمود عباس بزمام قيادة فتح والسلطة الفلسطينية، مساعيها 

وحاولت إدارة بوش واللجنة الرباعية عبثاً، من . لتنسيقلتحويل الخطة من كونها أحادية الجانب إلى خطة با
وفور تولّي ابو مازن رئاسة . خالل الضغط على إسرائيل، إيجاد روابط بين خطة الفصل وخريطة الطريق

السلطة الفلسطينية أكد التزامه بالعملية السلمية وجاهزية السلطة الستالم المناطق التي تنسحب منها إسرائيل في 
ونقل تسلّم ابو مازن زمام القيادة الحديث الفلسطيني عن االستعداد لتنفيذ خطة الفصل من . فة الغربيةغزة والض
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فأقدم على عدد من الخطوات المطلوبة، إسرائيليا ودوليا، في إطار خطة . المستوى النظري إلى التطبيق
  .اإلصالح األمني والسياسي عبر توحيد األجهزة وإقرار مشاريع

 كبيرا على الصعيد الفلسطيني الداخلي والعربي من أجل توفير مقدمات تنسيق خطة الفصل  ومارس دورا
وشكّل مؤتمر شرم الشيخ الذي ضمه والرئيس المصري حسني مبارك مع . وربطها بالعملية السياسية العامة

لحوار الوطني وهكذا جاء إعالن القاهرة الذي توج مداوالت مطولة ل. شارون أول خطوة على هذا الصعيد
الفلسطيني في الداخل والخارج، ليقدم وللمرة األولى استعداداً فلسطينياً لتسهيل عملية االنسحاب اإلسرائيلي من 

األول تهدئة فلسطينية : ومثل إعالن القاهرة خطوة فلسطينية متقدمة، برعاية مصرية، في جانبين. غزة
اء االنسحاب والثاني برنامج عمل لالنتخابات واإلصالح ، أي إلى ما بعد انته2005للعمليات طوال العام 

ومن الجائز أنه حتى عقد مؤتمر لندن، كان ابو مازن يؤمن بقدرة المجتمع الدولي على إجبار . المؤسساتي
غير أن نتائج مؤتمر لندن، أظهرت أن أمله هذا ليس . إسرائيل على الربط بين خطة الفصل وخريطة الطريق

 .  من الحديث عن الربط ويكثر من اإلشارة إلى كون الخطة عمالً إسرائيلياً من جانب واحدعملياً فصار يقلل
وبرغم ذلك صار ابو مازن يتحدث بوضوح عن االستعدادات الواجبة في الجانب الفلسطيني ورغبة الفلسطينيين 

ذاته، تعبيراً عن رغبة وكانت هذه الرغبة، في الوقت . في تنسيق الخطوات المتعلقة بالخطة مع اإلسرائيليين
  .إقليمية ودولية لتسهيل تنفيذ خطة الفصل

ولكن االستعداد للتنسيق والمفاوضات التي أجرتها السلطة مع إسرائيل لم تغير من شكوك ابو مازن تجاه خطة 
وظل الرئيس الفلسطيني إلى وقت قريب يعلن أن شارون يريد من خالل االنسحاب من غزة ومناطق . الفصل
 الوصول إلى ما يسميه بالدولة ذات الحدود المؤقتة، وهذا التفكير ال يمكن أن يحقق السالم، فالسالم يأتي الضفة

، وحل مشكلة الالجئين، وحّل مشكلة القدس، 1967من خالل حل جميع قضايا المرحلة النهائية والعودة لحدود 
 . وحل مشكلة المستوطنات حسب خريطة الطريق

ن هذه لم تحل دون اإلعالن عن أن االنسحاب اإلسرائيلي المزمع من غزة، يشكل غير أن شكوك ابو ماز
واعتبر ابو . فرصة لنا لتطوير مؤسسات الدولة وبسط سيادتنا على هذا الجزء العزيز من وطننا الفلسطيني

اء مازن أن هذا االنسحاب يجعل الفلسطينيين يقفون على مفترق طرق مفصلي في مسيرتنا الوطنية نحو إنه
والواقع أن السلطة الفلسطينية شرعت بالتنسيق مع اإلسرائيليين مباشرة وعبر أطراف . االحتالل وبناء الدولة

وتناولت . ثالثة لتنفيذ خطة الفصل، على أمل أن يقود ذلك إلى تقريب الفلسطينيين من تحقيق هدف إقامة الدولة
اء األمنية منها أو تلك المتعلقة بمحتويات عملية التنسيق مجمل القضايا ذات الصلة بعملية الفصل سو

وبدا واضحاً طوال الوقت أن إسرائيل تركز على الجانب األمني في التنسيق عبر . المستوطنات وبناها التحتية
. التأكيد على الخطوات العقابية التي ستلجأ إليها في حال تعرض قواتها أو مستوطنيها للنيران أثناء االنسحاب

عبر كبار مسؤوليها تركز على أن التهدئة مطلوبة ليس لتسهيل االنسحاب اإلسرائيلي، وإنما وصارت السلطة 
لمنع امتالك إسرائيل ذرائع للمس بشعبنا وخصوصاً أن إسرائيل ال تتوانى عن إرسال رسائل تهديد في حال 

 . تعرض جيشها ومستوطنوها ألي هجوم خالل االنسحاب، بحسب تعبير أبو عالء
25/8/2005السفير   

  
  تحوالت المشهد اإلسرائيلي واليهودي العالمي

 إبراهيم غرايبة
حدثت مجموعة من األحداث والمؤشرات تعطي أهمية ووجاهة ألسئلة حول مستقبل السياسات اليهودية العالمية 
واإلسرائيلية، فاالنسحاب اإلسرائيلي من غزة، ومن قبل من جنوب لبنان ومن سيناء، والصعود الصيني 

المي وتأثيره المتوقع على اإلستراتيجيات العالمية والتحديات التي تواجه الواليات المتحدة األميركية، الع
واالفتراق اإلستراتيجي المتوقع بين اليهود في العالم أو الوكالة اليهودية العالمية ودولة إسرائيل، والتحوالت 
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داث والتحوالت اإلسرائيلية تفتح المجال لتحليل الكبرى في المجتمع والدولة في إسرائيل، وغير ذلك من األح
  .يبحث عن مشاهد جديدة في اإلستراتيجية العالمية اليهودية واإلسرائيلية

  أسئلة قد ال تكون سابقة ألوانها
هل تستطيع إسرائيل توحيد يهود العالم وهم في دولهم وأوطانهم تحت سياسة إسرائيلية واحدة؟ وهل تستطيع 

يجي عليهم كما لو أنهم مواطنون إسرائيليون؟ هناك تشابه بين القضية نفسها والقضية التأثير اإلسترات
الفلسطينية، إذ ينتشر الفلسطينيون في دول كثيرة ومعظمهم يحمل جنسية الدول التي يعيشون فيها، فهل تستطيع 

 تكون دولة إقليمية أو وهل تسعى إسرائيل إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية تشكيل وكالة فلسطينية عالمية؟
جزءا من المنطقة وترتب مستقبلها وأوضاعها بعيدا عن الدور الوظيفي في إستراتيجيات ومصالح الواليات 
المتحدة األميركية؟هل الوكالة اليهودية العالمية التي تعبر عن اليهود في العالم ودولة إسرائيل يعمالن اليوم في 

سع بينهما كما يالحظ في سياسات إسرائيل وتحوالتها وفي تقرير الوكالة اتجاه واحد أم أن ثمة خالفا بدأ يت
  اليهودية عن اليهود في العالم؟

هل سيكون االنسحاب اإلسرائيلي من غزة ومن قبل من جنوب لبنان ومن سيناء مؤشرا على مسار جديد في 
ر المشهد اإلسرائيلي الجديد أسئلة السياسة الدولية واإلقليمية؟ هل يعني انتهاء االحتالل في العالم؟ هل يظه

  جديدة تشي بالضعف واالختالل رغم القوة العسكرية والدعم األميركي؟
االنتخابات اإلسرائيلية تؤشر على حالة من التشتت والتمزق والصراع داخل إسرائيل، وانهيار األحزاب 

 سنة، وتنامي تأثير اليهود 30 من التقليدية الكبرى التي أسست الحركة الصهيونية وإسرائيل، وقادتها ألكثر
الشرقيين السفارديم وزحفهم نحو قيادة دولة إسرائيل، وهم بنظر اإلشكناز المؤسسين للصهيونية وإسرائيل ال 

ويمثل الروس حالة عصية على الهضم والفهم في إسرائيل، فال هم يهود وال هم  .يختلفون عن العرب
ينتمون إلى المافيا والفودكا والشيوعية " روس"ن سفارديم، إنهم فقط إسرائيليون غربيون إشكناز وال هم شرقيو

  .السابقة والقيصرية واليهودية الروسية المتميزة أكثر مما ينتمون إلى إسرائيل
والمتطرفون الدينيون اليهود يمثلون تحديا خطيرا لمستقبل إسرائيل والواليات المتحدة أكثر خطورة وكارثية من 

سالمي، فهل تعيش إسرائيل بحالتها الجديدة حالة من االنفصام عن الوكالة اليهودية العالمية التطرف والعنف اإل
  التي تمثل اإلسناد األساسي لدولة إسرائيل؟

  اليهودية العالمية الجديدة
عنوان "  بين التقدم والتراجع-عوامل التأثير على اليهود في عالم متغير: 2004حال الشعب اليهودي في العام 

رير هو األول من نوعه صادر عن معهد تخطيط السياسات للشعب اليهودي بتكليف من الوكالة اليهودية تق
  .العالمية، وبإشراف البروفيسور في الجامعة العبرية بالقدس، سيرجيو ديال بيرغوال

شتمل ي. وقد كتب دينيس روس مقدمة للتقرير، وهو يعمل اليوم رئيسا للمعهد اليهودي الذي أصدر التقرير
التقرير على معطيات دقيقة وواسعة تشمل كل الجاليات اليهودية في العالم على كل األصعدة، ويتطرق ألحدث 
التغييرات في أروقة السياسة الدولية واإلقليمية وانعكاساتها على اليهود، فجزء كبير من مضامينه قد يشكل 

ومن المخاطر على اليهود التي يراها التقرير  .ةعناوين لتوجهات إسرائيل ولمؤسسات اليهودية لعدة عقود مقبل
حالة التعددية اإلثنية والثقافية في إسرائيل التي أدت إلى ظاهرة الزواج المختلط بين األديان، وتغريب الزواج، 

، وتمثل الزيجات خارج الدين نصف حاالت !أي بين األعراق اليهودية نفسها، إذ يعتبرها التقرير أمرا خطيرا
  . ي المجتمعات اليهوديةالزواج ف

%. 80وأفادت معطيات التقرير بأن أعلى نسبة للزواج المختلط لليهود هي في روسيا وأوكرانيا، حيث بلغت 
، وفي كندا %45، وفي فرنسا وبريطانيا واألرجنتين %54، وفي الواليات المتحدة %60وفي ألمانيا وهنغاريا 

أما في إسرائيل فإن نسبة الزواج %. 10، وفي المكسيك %20، وفي جنوب أفريقيا %22، وفي أستراليا 35%
  %.5المختلط ال تتجاوز 
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معظم اليهود يجدون أنفسهم ويعيشون حاليا في أكثر البلدان والمدن قوة في العالم النامي، "ويالحظ التقرير أن 
  .جامعين الثراء والقوة العسكرية والمعرفة الرفيعة التكنولوجية والحرية السياسية

ا أن اليهود في جاليات الشتات في موقع مالئم، فيما يتعلق بالتربية والدخل والموقع في الصناعات العالمية كم
  . األساسية للدفاع عن المصالح اليهودية

وفي التقرير اقتراحات جديدة حول مأسسة النفوذ اليهودي بما ينسجم مع االنقالبات العالمية في مجاالت 
اسة، وإثارة أسئلة ساخنة حول الهوية وحول عالقات إسرائيل وسياساتها بالجاليات االقتصاد واإلعالم والسي

  .اليهودية في العالم وحول عملية السالم
وربما يكون التغير الكبير في مسار اليهودية العالمية هو ما يحدث في إسرائيل من تحوالت في النفوذ والنخب 

  .المسار الذي استقرت عليه إسرائيل منذ تأسيسهاوالتركيب االجتماعي واالقتصادي الذي يغير من 
فقد أنشئت إسرائيل كدولة أوروبية ينتمي إليها مجتمع أوروبي عصري يختلف عن المجتمعات الشرقية، وقد 

وقد تعمدت  .أدت هذه السياسة إلى استعالء وسيطرة المجموعة األوروبية، وتهميش المجموعات الشرقية
لتعليم الثانوي عن أبناء السفارديم لكي يستمروا في األعمال الزراعية واألعمال السياسات اإلسرائيلية حجب ا

  .غير الماهرة، وليبقوا طبقة دونية في المجتمع اإلسرائيلي
 في إسرائيل االتجاه الكبير للشرقيين إلى إسقاط 1977وربما يكون من أسباب التحول الكبير الذي جرى عام 

منهم قد أعطوا % 80 المتحيزة والتمييزية تجاه الشرقيين، ويقدر أن حزب العمل المسؤول عن السياسات
ولم يقتصر االنقسام اإلسرائيلي على االنتخابات، بل امتد إلى المجاالت  .1992أصواتهم لألحزاب اليمينية عام 

، وبدأ  وبدأت هيمنة السياسة الطائفية في إسرائيل، فقد برزت األحزاب الطائفية مثل شاس،االجتماعية أيضا
   .الشرقيون يحتلون مناصب مهمة ويشاركون في السلطة المحلية ويؤثرون في األحزاب السياسية

  ماذا يعني التحول اإلسرائيلي نحو الشرقية واستمرار الوكالة اليهودية تحت هيمنة غربية؟ 
تعتمد عليه، في هل يعني أن إسرائيل قد تتجه لتكون جزءا من المنطقة وليس دولة وظيفية مرتبطة بالغرب و

  الوقت الذي تريد فيه الوكالة اليهودية أن تبقى إسرائيل واليهود جزءا من الغرب؟
عندما نشأت الحركة الصهيونية في نهاية القرن التاسع عشر بقيادة هرتزل اعتبرها قادة اليهود التقليديون مثل 

 خطرا على اليهود، ويفضلون إستراتيجية روتشيلد تجمعا من الشحاذين، ألنهم كانوا يرون في قيام دولة يهودية
واليوم تبدو القيادة اليهودية في العالم تتخذ دور الحركة الصهيونية السابق في  .ترتيب أوضاع اليهود في دولهم

حين تتجه إسرائيل التي أنشأتها الحركة الصهيونية إلى اإلستراتيجيات واألفكار التقليدية التي كانت سائدة قبل 
ي أن يكون اليهود جزءا من المنطقة التي ينتمون إليها، ولكن اليهود هذه المرة هم دولة  سنة، وه120

  .إسرائيل
وربما يكون من أمثلة هذا التوجه اإلسرائيلي أفكار إسحق رابين رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق بعد توقيع 

ى إقامة تكتل إقليمي يكون قادرا على معاهدة السالم مع األردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، إذ كان يدعو إل
  .التطور واالزدهار بنفسه وبإمكانياته وموارده الذاتية

فهل كان مقتله صراعا بين اتجاهات التحول إلى دولة حقيقية مندمجة في المنطقة والعالم وبين الدور الوظيفي 
  اإلستراتيجي لليهود وإسرائيل؟
  إسرائيل وتحوالت الصراع

ألميركي لإلصالح والتعاون مع الشرق األوسط حقيقيا وجادا، وثمة ما يدعو لالعتقاد بذلك إذا كان المشروع ا
  .لحاجة الواليات المتحدة ومصالحها إليه، فإن ذلك يعتمد على حالة من االستقرار والرضا في المنطقة

العالم مرتبطة وثمة قناعة واسعة االنتشار في العالم بأن حالة االضطراب والعنف والتطرف التي يشهدها 
  ،باالحتالل والشعور بالظلم
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 فهل نتحدث عن تحوالت كبرى في الرؤية اإلستراتيجية األميركية نحو إسرائيل والصراع القادم المتوقع مع 
  الصين؟

وهل يكون التحول في سياسات ومواقف منظمات المقاومة الفلسطينية خاصة حماس والجهاد نحو وقف العمل 
سياسية فرصة معقولة ومهمة إلنشاء حالة من االستقرار والرضا في فلسطين وإن لم العسكري والمشاركة ال

تكن على أساس عادل أو على أساس طموحات وأهداف حركات المقاومة، وتكون هذه الحالة أساسا إلنهاء 
  التوتر في المنطقة وحشدها في الصراع المستقبلي؟
عد قاعدة متقدمة لمواجهة االتحاد السوفياتي وتهديد الوطن وفق هذا المشهد ستتراجع أهمية إسرائيل، فهي لم ت

العربي والمحافظة على تجزئته وتفرقته، وستزيد أهمية باكستان لتكون هي القاعدة األطلسية في مواجهة المد 
وهذا يقتضي بالضرورة تحقيق تسوية مرضية ومستقرة وإن لم تكن عادلة للقضية  .والمعسكر اآلسيوي

عادة ترتيب المنطقة باتجاه التنافس والصراع الجديد، وحشد المسلمين وطالئعهم من الحركات الفلسطينية، وإ
   .اإلسالمية في تحالف جديد

وكان اإلعالن عن مفاوضات تجريها كل من واشنطن ولندن مع المقاومة العراقية على لسان كل من رمسفيلد 
رب عمدا من قبل اإلدارة األميركية والبريطانية وبلير بعد نشر تقرير في الصحافة البريطانية يبدو أنه س

منتظرا منذ مدة طويلة، وكان بعض المحللين يغامرون بالقول بوجود هذه المفاوضات اعتمادا على حدس 
  .تحليلي وإشارات غامضة

فالقاعدة المنطقية لهذه المفاوضات كانت قوية وقائمة في التحليل والتفكير، والدول ال تخوض الحروب ألجل 
الهواية واالستمتاع، والمصالح التي يمكن تحقيقها دون القوة العسكرية ال تحتاج إلى القوة حتى ولو كانت متاحة 

  .وممكنة
والمدرسة األميركية الدبلوماسية واإلستراتيجية التي صاغها كسينجر ولم يبتدعها تقوم على أن التسويات يجب 

 المنتصرة يجب أال تسحق المهزوم أو تبيده حتى لو أن يخرج منها الجميع في حالة توازن، وأن القوة
  .استطاعت ذلك، وإنما يجب أن تمنحه قدرا ومنفذا لسالم مشرف، وأفضل ضمان للسالم هو التوازن
24/8/2005الجزيرة نت   

  
  !!ّ؟...ام لمحكمة مجرمي الحرب.. لجائزة نوبل -شارون

  نواف الزرو
يط اللثام قبل ايام عن عشر دول عربية جاهزة القامة عالقات تطبيع وزير الخارجية االسرائيلي سلفان شالوم يم

؟ فهل هذه هي مكافاة اسرائيل ..فيا للعجب العجاب  شاملة كاملة مع اسرائيل في اعقاب االندحار من غزة
  ؟...العربية يا ترى على عقود احتاللها للقطاع والمجازرالدموية وجرائم الحرب المروعة التي اقترفتها

 اكبر واعظم واقوى دولة عربية يشيد بشارون ويصفه بانهزعيم شجاع وجريء يمكنه ان يجلب السالم رئيس
شارون قادر على صنع السالم ،ان لديه القوة والتصميم :لقد قلت اكثر من مرة " الى الشرق االوسطويضيف

  !! ؟ّّّ...فيا للذهول...والقدرة والمفهوم االمني حول كيفية صنع السالم
زعماء العرب بعثوا برسائل شخصية لشارون يشيدون به على االنسحاب من غزة بدال من ان يطالبوه بعض ال

  !!!؟...مثال بدفع فواتير االحتالل والمجازر والجرائم التي اقترفها ضد غزة واهلها
و خطوة ان االنسحاب من غزة ه: زعيم حزب اليسار االيطالي بييرو فاسينو دعا الى اعادة تقدير شارون قائال

بينما قال عضو الحزب ففينو كلداروال يجب ان "...تنطوي على مغزى ال سابق له وقد اثبت شارون شجاعته 
  !!!!!؟...تصوروا"...يدرج اسم شارون على قائمة المرشحين لجائزة نوبل

  ؟...شيء لم يات في حسابات احد ابدا...؟...شارون يرشح لجائزة نوبل 
  ؟..ما رأيكم في منح شارون نوبل: عوا الى الشعب الفلسطيني ليسألوه مثال؟ فليرج...؟ وكيف...فلماذا 
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او ليسالوا مثال شولميت الوني او مجموعة الطيارين الذين رفضوا تنفيذ اوامر شارون بتنفيذ مذبحة ضد 
  ؟...االطفال الفلسطينيين

ف ونقيض كافة وعلى خال.. فنحن نصبح هنا على خالف ونقيض المنطق واالصول والعدل واالنصاف
المواثيق والقوانين والشرائع والتقاليد االخالقية البشرية االنسانية، فقد اخذ البلدوزر الصهيوني المدجج بأكبر 

رجل سالم، كما اطلق عليه الرئيس االمريكي بوش، والى الىتراث وتطبيقات ارهابية مجازرية دموية يتحول 
  ...رجل شجاع كما يطلق عليه ايضا آخرون

 ان قصة االنحناء لشجاعة شارون تحولت ليس فقط الى ظاهرة نفاقية مخادعة، وانما وهذا االخطر الى ويبدو
وربما مستقبال الى ما هو أبعد .. وربما وهذا االشد خطورة الى ثقافة يجري تسويقها غربيا وعالميا.. استحقاق

  ؟..وبلوربما يجري ترتيب االمور كلها لمنح شارون جائزة ن! ؟..وأعظم من ذلك
وزير الخارجية البريطاني جاك سترو كان قد حنى راسه لشارون خالل زيارته االخيرة لفلسطين والدولة 

  .الصهيونية مشيدا بـ الشجاعة الهائلة التي يتحلى بها في سعيه لتطبيق خطة فك االرتباط
  !؟..فهل هناك نفاق وخداع وافتراء اشد وطأة من ذلك

  !؟...يني اخطر من ذلكط الشعب الفلسوهل هناك من اعتداء وظلم بحق
الشعب الذي ذبح هناك على امتداد مساحة القطاع بالبث الحي والمباشر، والذي شرد وسلب منه الوطن كله 

  !يتحول الى ارهابي ويطالب بالتخلي عن االنتفاضة واالحتجاج والمقاومة، بينما يوصف البلدوزر بالشجاعة؟
رو والدولة البريطانية التي الحقت جريمة القرن بالشعب العربي الفلسطيني على اية حال لم يكن غريبا على ست

غير ان القصة ال تتوقف عند هذا الـ .. مثل هذا الموقف بل ينتظر من تلك االمبراطورية اكثر من ذلك بكثير
  ..وانما تتعداهم لتشمل ربما عددا كبيرا من قادة العالم.. سترو، او اولئك المشار اليهم اعاله 

كان كوفي انان االمين العام لالمم المتحدة قد سبق سترو الى احناء رأسه لشارون في يوم تخليد الكارثة 
ان المجتمع الدولي يحني رأسه احتراما إلصرارك على تنفيذ فك : اليهودية، حينما خاطب شارون قائال

  .االرتباط
ر، ومنهم من يفعل ذلك علنا، ومنهم من يضاف الى هؤالء عدد آخر كبير من الذين يحنون هاماتهم للبلدوز

فلماذا يحني انان وسترو وبوش هاماتهم للبلدوزر، الذي هناك اغلبية ساحقة لدى الرأي العام  ..يفعله سرا
  !؟..الغربي االوروبي تعتبره مثال اخطر رجل على األمن والسالم العالمي

الساطعة الصارخة التي اكدها عدد من كبار ولماذا يتجاهل من يحنون رؤوسهم وهاماتهم الحقيقية الكبيرة 
  ؟..ان شارون مجرم حرب: الباحثين والمفكرين والسياسيين االسرائيليين وهي

وجهت شولميت الوني وزيرة الثقافة والتعليم وزعيمة حركة ميرتس اليسارية االسرائيلية سابقا قبل ايام قذائف 
وان ..اسرائيل تقترف جرائم حرب ضد الفلسطينيينان : من الوزن الثقيل ضد اسرائيل وشارون حيث قالت

وهو الذي زرع كأفة المستوطنات في االراضي الفلسطينية .. شارون مصاب بجنون العظمة ويحترف الكذب 
  ....وامل ان يقدم الى المحاكمة كمجرم حرب.. طمعا بارض اسرائيل الكاملة 

رم حرب ويجب ان يقدم الى محكمة مجرمي وكان عمدة لندن قد سبق الوني ايضا الى اعتبار شارون مج
الحرب بدال من ان يكون رئيسا للحكومة فلماذا هذا الخلل اذن في عنان وسترو، وبوش والمجتمع الدولي وكل 
الذين يشيدون بشجاعة شارون بدال من ان يطالبوه بدفع االستحقاقات المتراكمة عليه منذ نحو ثمانية وخمسين 

  !؟...والمجتمع الدولي !!!؟...رب عاما واكثر كقاتل ومجرم ح
ام ان الخلل كل الخلل يا ترى في دولنا وقياداتنا العربية التي ال تتحمل مسؤولياتها القومية والتاريخية 

  !؟..والقيادية
25/8/2005الدستور  
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  حماس على الخط
 حمدي فراج 

 العربية التي ظهرت للعيان قبل حوالي خمس عشرة سنه، رفضت اسرائيل عقد اي اتفاقيات سالم مع االنظمة
 وقتها كان اسحق شامير يرد على  .انها تخطب ود اسرائيل والتي وصفها بعض المفكرين بأنها مرحلة الهرولة

، معلال، انهم بحاجة للسالم مع اسرائيل اكثر مما هي بحاجة "سالم مقابل سالم": "ارض مقابل سالم"طروحاتهم 
  .على انهم الخراف التي تنشد سلما وصلحا مع الذئابللسالم معهم، وهذا صحيح بحد ذاته، 

وحقيقة االمر، ان بعض المسؤولين والمحللين االسرائيليين قالوا انهم ال يستطيعوا عقد اتفاقيات سالم مع انظمة 
يقف على رأسها أشخاص هرمون، سيموتوا عما قريب، وذكروا وقتها الملك فهد وحافظ األسد والملك حسين 

  . وانهم ال يعرفوا طبيعة من يخلفهم في الحكم من بعدهموياسر عرفات،
منذ ذلك الحين مات جميع من ذكروا، اضافة اليهم عاهل المغرب والشيخ زايد، وتورثهم ابناؤهم من بعدهم، 

وغني عن القول انه اطيح بصدام حسين الناشز الوحيد فيما بينهم، . االقربون اولى بالمعروف: على قاعدة
  . لكي ال يكون هناك أي تورثوقتلوا اوالده

عرفات، هو االستثناء الوحيد، فالرجل تزوج متأخرا، ولم يكن له من يتورثه سوى زوجته التي حاولت بطريقة 
  .رقع الصوت منبهة ان البعض يحاول استوراثه ولّما يزال حيا

 بعدهم، ولكنها على لقد ذهبت الحجة التي كانت تتذرع بها اسرائيل، ومات من آمنت بهم، وأمنت لمن جاء
الصعيد الفلسطيني، لب الصراع، ظلت محجمة عن ان تدخل عميقا في أي مفاوضات، بما في ذلك خطوتها في 

 الرئيس عباس يذهب الى  تفكيك مستوطنات غزة، وحتى المعابر، آثرت ان تفاوض مصر بدال منهم، وها هو
، ونظن واهللا أعلم انه ال يملك القدرة على قول مصر كي يطلع من مبارك على ما آلت اليه األمورمع اسرائيل

  .ال لمبارك، شأنه شأن الراحل عرفات
اذن لماذا ترفض اسرائيل مفاوضة السلطة، على الرغم من أن آخر مماحكة بين نتنياهو وموفاز كانت ان 

  .االنسحاب من غزة يقوي شكيمة حماس، فيرد عليه الثاني، انه يقوي السلطة: االول يقول
 القصة اذن؟ نعتقد انها تتعلق بانتخابات التشريعي القادمة، التي لم يعد بمقدورها وال مقدور أي جهة ما هي

تأجيلها أكثر مما تأجلت، وواضح ان اسرائيل تخشى من ان تكتسحها حماس، فاألفضل ان تنفذ خططها من 
  . ما غد لناظره ببعيدطرف واحد حينا، وباالتفاق مع مصر حينا آخر الى ان يأتي يوم االنتخابات، و

24/8/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي   
 كاريكاتير
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