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  19  كاريكاتير
***  

  اتفاق اسرائيلي مصري لحل مشكلة معبر رفح
كشفت مصادر اسرائيلية تفاصيل البروتوكول :  سائدة حمد،القدس المحتلة 27/8/2005الحياة نشرت 

يتعلق بانتشار قوة صغيرة من حرس الحدود المصري على طول ذي الالعسكري السري بين مصر واسرائيل 
 كيلومتراً تفصل بين غزة وصحراء سيناء، وذلك في وقت اقترح موفاز تحويل معبر رفح الحدودي الى 14

معبر بـ اتجاه واحد لخروج الفلسطينيين من غزة الى مصر وانشاء معبر حدودي اسرائيلي جديد في اقصى 
وبدا ان اسرائيل تسعى الى اعادة  .ه اسرائيل بدخول الفلسطينيين والبضائع الى القطاعجنوب غزة تتحكم في

انشاء منطقة عازلة على الحدود الشمالية لغزة قد تشمل : ترتيب أوراقها في شأن غزة من خالل ثالثة محاور
تحكم والسيطرة معظم مساحة االرض المقام عليها حاجز ايرز العسكري على مشارف بيت حانون، ومواصلة ال

على كل ما يدخل الى القطاع من اشخاص وبضائع، ونقل المسؤولية االمنية لمعبر رفح في محور صالح الدين 
كاملة الى الجانب المصري الذي وافق على شروط اسرائيلية عدة من بينها التزام محاربة االرهاب والتهريب 

ذخيرة، والمحافظة على التنسيق مع الجانب االسرائيلي والتسلل، وعدم امداد الجانب الفلسطيني بأي أسلحة او 
عبر قنوات عملياتية واستخباراتية، وخضوع عمل القوة المصرية التي ستنتشر على طول الحدود الشراف 

وكشفت المصادر تفاصيل العتاد الحربي الذي  .القوات الدولية المتعددة الجنسيات العاملة في صحراء سيناء
 قوة حرس الحدود المصرية، ويتضمن ثماني مروحيات اشترطت اسرائيل ان تكون خالية سيسمح بأن تتزود به

من االسلحة، ومعدات جمع استخباراتية، في حين يمنع على المصرين اقامة اي تحصينات او استحكامات تحت 
 750يسمح لـالذي ووفقا لـ البروتوكول العسكري السري  .سطح االرض، بما في ذلك مخازن االسلحة

 31 آر بي جي وثماني مروحيات واربع سفن دورية و27عنصراً من افراد حرس الحدود المصريين بحمل 
 6 منظومات انذار و3 مسدسات و9 بنادق قناصة و9 رشاشات و6 بنادق و504 جيباً عسكريا و44مجنزرة و

 يتم اي تغيير مستقبلي ويشمل االتفاق اعادة تقويم عمل القوة المصرية خالل سنة بحيث .مواقع مراقبة وحراسة
اشارت االذاعة االسرائيلية الى ان اسرائيل تريد استمرار سيطرتها  في حين .في عملها فقط بموافقة الطرفين

العسكرية على معبر رفح على األقل خالل فترة انتقالية تتأكد فيها من سيطرة الجانب الفلسطيني كاملة على 
  .هالقطاع بعد انسحاب الجيش االسرائيلي من

 أفاد ان لجنة وزارية اسرائيلية طلبت ان تحتفظ اً رسمياًمصدر أن 27/8/2005الخليج اإلماراتية وأضافت 
وصرح مسؤول كبير لوكالة  .اسرائيل بالسيطرة األمنية على الحدود بين غزة ومصر بعد انسحاب قواتها

ن نسمح بأن يتحول الى ترسانة  على العالم الخارجي لكننا لاغزة مفتوحقطاع نريد ان كون : فرانس برس
وأضاف ان المشكلة ال تكمن في عبور األشخاص بقدر ما تكمن في نقل السلع نظراً الى امكانية  .للمهاجمين

 .تهريب أسلحة في حال تخلت اسرائيل عن عمليات المراقبة
  

  غزة تترقب وصول مدير المخابرات المصرية
وقال للشرق األوسط إن .  سليمان سيصل بعد غد إلى غزةن عمرأ , أعلن نبيل شعث:منير أبو رزق -غزة 

سليمان سيلقي كلمة مهمة أمام المجلس التشريعي تتعلق بمستقبل قطاع غزة والقضية الفلسطينية وكذلك الرؤية 
 ,وكشف النقاب عن تفاهم بين مبارك و عباس يقضى بتشغيل مشترك لمطار غزة. المصرية لما بعد االنسحاب

وأشاد . واجد اسرائيلى على معبر رفح بعد إخالء غزة من المستوطنين وقوات االحتاللوكذلك رفض اى ت
 سليمانومن المتوقع ان يبحث . بالدور الذي تلعبه مصر على الساحة الداخلية الفلسطينية وعلى الساحة الدولية
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بهدف تأمين إخالء خالل زيارته مع الفصائل شكل وآليات تسليم المناطق التي سيخليها الجيش اإلسرائيلي 
 فيما توقعت مصادر أخرى ان .هادىء، كما سيحثهم على ضرورة االلتزام بالتهدئة خالل وما بعد االنسحاب

 بعد التصريحات المتكررة لمسؤولين في ,تثير حماس مع سليمان مستقبل سالح المقاومة ما بعد االنسحاب
ة سليمان مهمة ونقدرها في هذا الوقت الحرج، من جهته قال الرجوب، إن زيار. السلطة عن السالح الواحد

وسيكون لها مساهمة ايجابية في تعزيز الوحدة الوطنية وتصليب موقفنا ومساعدتنا في معركتنا اال تكون غزة 
  . سجنا من خالل حل مشكلة معبر رفح وتشغيل المطار وبناء الممر اآلمن بين غزة والضفة الغربية

27/8/2005شرق األوسط ال  
  

  طة ترفض طلباً إسرائيلياً لتغيير موقع معبر رفح السل
 أكد سليم أبو صفية انه خالل األيام القريبة المقبلة ستتحقق عودة كل الموظفين :ـ ماهر إبراهيم غزة

الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في معبر رفح إلى أماكن عملهم، وذكر مصدر رسمي للبيان أن قوات االحتالل 
 على موقف السلطة الرافض  أبو صفيةوشدد. يت حانون أمام الفلسطينيين ولنقل البضائعستفتح غدا معبر ب

لنقل معبر رفح إلى أي موقع آخر، ولفت إلى ما عرضه الجانب اإلسرائيلي من مقترح استهدف نقل القسم 
 أرض الواقع التجاري إلى مكان آخر، معتبراً أن هذا المقترح مجرد محاولة إسرائيلية لتثبيت أمر جديد على

 أفضت إلى دوليينولفت إلى أن اللقاءات الفلسطينية اإلسرائيلية األخيرة بحضور ممثلين . قبيل االنسحاب
تحقيق تقدم ملموس بشأن تطوير النشاط المعمول به في المعابر وبحث سبل إزالة العراقيل خاصة على معبر 

  . لجغرافية إلقامة معبر بيت حانونونوه إلى الخالف القائم مع االحتالل بشأن الحدود ا. رفح
27/8/2005البيان    

  
  توافق أولي إلنشاء التيار الديمقراطي لخوض االنتخابات

: أكد األمين العام لحزب الشعب، أن ثمة توافقاً أولياً بين أربعة قوى وأحزاب هي :كتب يوسف الشايب
 الديمقراطي الموحد، لخوض االنتخابات  فدا، على تشكيل التياروالديمقراطية، حزب الشعب، جبهة النضال 

التشريعية، مشيراً إلى أن الحوار ال يزال مستمراً لضم قوى، وشخصيات، وتجمعات، لهذا التيار بحيث يتحول 
  إلى قوة ثالثة في النظام السياسي الفلسطيني، 

27/8/2005األيام الفلسطينية   
 

  سنشارك في الحكومة ولن نستخدم السالح ضد عباس: حماس
 القيادي في حماس اذا لم تستطع السلطة الفلسطينية تأمين الحد الحيوي االدني لشعبنا، ستكون ،قال فتحي حمد

 .وحماس مستعدة لتظاهرات علي نطاق واسع، هناك انتفاضة جديدة لكن بين الفلسطينيين انفسهم هذه المرة
الذي يعيش فيه جبالية خصوصا في مخيم واكد حمد ان السلطة الفلسطينية ال تشكل سوي اقلية بين السكان و

وفي هذه  .2000 الثانية الف الجيء في ظروف معيشية صعبة ازدادت تدهورا مع اندالع االنتفاضة 120
واضاف نحن ايضا جزء من . الظروف ليس هناك اي شك في فوز حماس في االنتخابات التشريعية المقبلة

ال .  اذا لم يكن االتحاد االوروبي والواليات المتحدة موافقينشعبنا ويجب ان يكون لنا مكان في الحكومة حتي
وقال لن تستخدم اسلحة ابدا في وجه محمود عباس ، مؤكدا ان الحكومة  .يستطيع قادتنا ان يفرضوا علينا شيئا

  .ليست عدوتنا 
27/8/2005القدس العربي   
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  نسحاب قادة الجبهة الديمقراطية يبحثون مع سعدات  تطورات ما بعد اال
زار قيس عبد الكريم وهشام ابو غوش وعمر عساف سجن اريحا حيث التقوا المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم 

 الى االفراج الفوري وغير المشروط عن سعدات عبد الكريمودعا  .احمد سعدات والعميد فؤاد الشوبكي
 الوطنية واالسالمية لالعتقال، منوها والشوبكي وجميع المعتقلين السياسيين، مؤكدا رفض الجبهة وكافة القوى

وعقد قادة الديمقراطية  .بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية التي قضت ببطالن هذا االعتقال ودعت الى انهائه
اجتماعا مطوال مع سعدات حيث جرى استعراض شامل لالوضاع والتطورات السياسية على الصعيدين 

كما بحث الجانبان االوضاع الداخلية ، غزةمن نسحاب االسرائيلي الوطني والداخلي وخاصة في ضوء اال
   .الفلسطينية وسبل اعادة ترتيب البيت الفلسطيني

27/8/2005الخليج اإلماراتية   
  

  ممثل حماس عرض مع الحريري موضوع المؤتمر اللبناني الفلسطيني 
وجرى خالل اللقاء عرض  .حمد الفضلاستقبلت النائبة بهية الحريري اسامة حمدان يرافقه علي بركة وابو ا
اللقاء يأتي في : وقال حمدان على االثر. التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر وطني لبناني فلسطيني في صيدا

سياق استمرار االتصال، بما تمثله النائب بهية الحريري على المستوى السياسي اللبناني عموما او حتى على 
  . الموضوع الفلسطيني والقضية الفلسطينيةمستوى المدينة، وبما تمثله حيال 

نحن حرصاء على تنظيم هذه العالقة واطلقنا منذ مدة دعوة الى حوار فلسطيني لبناني معمق يضمن : واضاف
بناء عالقة سليمة وصحيحة فلسطينية لبنانية تحقق العودة وترفض اي مشاريع تسقط حق الالجئين في العودة 

عيش الكريم للشعب الفلسطيني في لبنان وتعزز تماسك ولحمة الفلسطينيين وفي الوقت نفسه توفر فرصة لل
  .واللبنانيين معا في مواجهة كل التهديدات المرتقبة

  27/8/2005النهار اللبنانية 
 

  فلسطيني يطعن جنديا إسرائيليا 
إسرائيلية بمدينة شرطي حدود إسرائي أثناء تفتيشه عند نقطة تفتيش  قال الجيش اإلسرائيلي إن فلسطينيا طعن

وقال شاهد عيان إن الجنود القوا القبض على رجل في الخامسة والثالثين من  .الخليل في الضفة الغربية امس
  وكاالت. عمره تقريبا

27/8/2005الغد االردنية   
 

      قيادي بحماس يعول على القساميات فى انهاء االحتالل 
 مازالت محتلة وان الشعب الفلسطينى يتعرض لالذى أكد الشيخ حسن يوسف امس أن األرض الفلسطينية

والعدوان والمجازر بصفة مستمرة وبكل االشكال، وقال يوسف انه من الضرورى على ابناء الشعب الفلسطينى 
رجاال ونساء أن يدافعوا عن ارضهم وان حركة حماس تبحث عن عنصر القوى الذى يمكنها من الدفاع عن 

  أ .ش.أ. سائى يضيف قوة الى الشعب الفلسطينىان العنصر النوهذه االرض، 
27/8/2005الشرق القطرية   

 
   فتحالمقدح يحتج على استثناء العسكر من التحضير لمؤتمر

اعلن منير المقدح أنه وبحكم النظام الداخلي لحركة فتح يوجد في لبنان ثالثة أعضاء في المجلس الثوري 
يجب ان يحضر من الساحة اللبنانية وحسب : وقال. بر يغمورجاوللحركة وهم سلطان ابو العينين والمقدح 

ولفت المقدح الى انه لم يكن على علم . من التنظيم والمؤسسات % 49من العسكر و % 51النظام الداخلي 
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بانعقاد المؤتمر وال بموعد انعقاد اللجنة التحضيرية وانه علم باالمر من وسائل اإلعالم، وتساءل لماذا استثناء 
ر من المشاركة في اعمال اللجنة التحضيرية ولماذا تمت عملية استبعادهم؟ واعلن المقدح ان الذين العسك

يشاركون من لبنان تم اختيارهم انتقائياً وليس وفقاً للنظام الداخلي الذي ينص على أن يمثل في اعمال اللجنة 
ل العسكر وآخر يمثل التنظيم والثالث التحضيرية التي تسبق المؤتمر العام الحركي ثالثة اعضاء، واحد يمث

  .المرأة
27/8/2005السفير   

 
  من يفكر بطردنا عليه أن يعد مليون تابوت: رائد صالح

 وا المئات من فلسطينيي الداخل لبأن :زهير اندراوس ـ الناصرةعن مراسلها  27/8/2005القدس العربي 
وقال الشيخ رائد . ي مسجد حسن بك في يافادعوة الحركة االسالمية في مناطق واقاموا صالة الجمعة ف

 اعداد وثيقة باللغة االنكليزية حول االنتهاكات االسرائيلية ىصالح، ان الحركة تعكف في هذه االيام عل
 ى منظمات غربية تعنى االمم المتحدة والىللمقدسات االسالمية والمسيحية في فلسطين، وسيتم ارسال نسخ ال

 جميع الدول ىع قائال ان الحركة ستقوم في االيام القريبة القادمة بارسال وفود الوتاب. بشؤون حقوق االنسان
وشدد في كلمته ان . االوروبية الطالعها علي الممارسات االسرائيلية ضد المقدسات العربية في فلسطين

والمسيحية قدسات االسالمية مالحركة ستنتهي في االسبوع المقبل من تاهيل الحراس العرب علي المساجد وال
في الداخل الفلسطيني خشية قيام ارهابي يهودي بتنفيذ عملية ارهابية كما حدث في شفا عمرو، واكد ان هذه 

  .الدوريات غير مرتبطة بأذرع االمن االسرائيلية
 الشيخ رائد صالح، في مؤتمر صحافي شارك فيه رئيس لجنة هقال ما :لندن من 27/8/2005شرق األوسط ال

ية العليا والمتحدث باسم الحركة االسالمية في يافا، بعد صالة الجمعة في حسن بك، ان المسجد الرقابة العرب
وحذر من ان المساجد تدنس وان هناك . سيخضع من االن فصاعدا للحراسة على مدار ساعات اليوم

فان عليه ان واضاف ان من يعتقد انه سيكون قادرا على طردنا من ارضنا، . استعدادات لالعتداء على االقصى
واوضح ان . وشدد على اننا لسنا ضعفاء ولن نكون مطاردين. يعد مليون تابوت للمسلمين في اسرائيل

وتابع القول ان المؤسسة . الهجمات اليهودية المستمرة على المساجد، قد تقود الى ثورة شعبية في اوساط العرب
 ان السطة اعطت الضوء االخضر لتحويل اكثر من وقال. االسرائيلية ال تزال تصادر اراضينا واماكن العبادة

  . مسجدا وعشرات الكنائس الى نواد ليلية50
  

  بلعين تواصل تظاهراتها ضد جدار الفصل
وشارك في المسيرة، العشرات من  .نظم أهالي قرية بلعين، امس، مسيرة مناهضة لجدار الفصل العنصري

اء السالم اإلسرائيليين، حيث لف خمسة عشر من أهالي القرية، وعدد من المتضامنين الدوليين ونشط
ونجح  .المتظاهرين أنفسهم بأعالم األمم المتحدة، وعصبوا أعينهم بعصبات رسم عليها العلم اإلسرائيلي

عشرات من المتضامنين، في إلصاق الفتات ممغنطة ببنادق االحتالل كتب عليها هذا السالح يقتل السالم 
وسارع جنود االحتالل، بإطالق األعيرة المعدنية  .ية والعبرية واإلنكليزيةويسرق األرض، باللغات العرب

المغلفة بالمطاط، والقنابل السامة صوب المواطنين في محاولة لتفريقهم، وشرعوا في االعتداء عليهم بالضرب، 
  ا ف ب، رويترز، وفا . آخرين6ما اسفر عن اصابة العشرات واعتقال 

27/8/2005المستقبل اللبنانية   
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  بلديات قطاع غزة تستعد الستالم المناطق المحررة
هيمنت حالة االستنفار والتأهب على أجواء المجالس البلدية في قطاع غزة قبيل بدء اندحار جيش : غزة

ومما ال شك فيه أن أعباء ثقيلة تقع اآلن على كاهل البلديات، السيما تلك التي تقع ضمن حدود  .االحتالل
بات الصهيونية المخالة، وقد وضعت تلك البلديات طواقم العاملين في حالة طوارئ استعداداً نفوذها المغتص

للتعامل مع المناطق التي سيندحر منها االحتالل، ومعالجة أي طارئ قد يعرقل أداءها وواجباتها تجاه األهالي، 
وتتباين آراء  .ي المحررةوذلك رغم محدودية اإلمكانيات وعدم توفر المعطيات الكاملة حول ظروف األراض

رؤساء تلك البلديات حول المخطط اإلقليمي الذي وضعته وزارة الحكم المحلي، وتختلف آراؤهم أيضاً حول 
الرضى عن مستوى التنسيق والتعاون الذي يجري بين البلديات والوزارات والهيئات األخرى السيما بينهم 

  .وبين القائمين على ملف االنسحاب
27/8/2005طيني لإلعالم المركز الفلس  

  
  مستوطنات رفح بدت خالية من المستوطنين

بدت المستوطنات األربع الجاثمة فوق أراضي المواطنين شمال وغرب محافظة رفح خالية  :كتب محمد الجمل 
 تماماً من كافة أشكال الوجود اإلسرائيلي، بعد استكمال عمليات هدم المنازل فيها، باستثناء عدد من الدبابات

ولألسبوع الثاني على التوالي، انهمكت قوات االحتالل، بتخفيف الوجود العسكري من محيط  .وناقالت الجند
وبدا المشهد في مستوطنة موراغ، مختلفاً، فالمنازل التي لم يعد  .المستوطنات األربع، تمهيدا إلخالئها بالكامل

وأكد  . الموقع فقد تم تفكيكه وهدمه بالكامللها وجود، وأولئك المستوطنون لم يبق لهم أثر بداخلها، أما
المواطنون من سكان المناطق القريبة من موراغ، أن المستوطنة بدت خالل األيام القليلة الماضية شبه 

ولم تختلف الصورة كثيراً في مستوطنة بات ساديه، فالمستوطنة خلت تماما من سكانها، وأبراج  .مهجورة
  .ة أزيلت، ولم يعد يشاهد فيها سوى عدد محدود من الدباباتالمراقبة العسكرية اإلسرائيلي

27/8/2005األيام الفلسطينية   
  

  مخاوف من عدوان جديد يبيته االحتالل: خان يونس
أبدى المواطنون في مدينة خان يونس، قلقهم من قيام قوات االحتالل بحفر المزيد من : غزة ـ رائد أبو ستة

ويخشى المواطنون من أن تكون الخنادق  . من التجمعات السكانية الفلسطينيةالخنادق حول المستوطنات القريبة
  .مقدمة، لعدوان جديد عليهم، تعد له قوات االحتالل قبل اندحارها

27/8/2005األيام الفلسطينية   
  

 اهالي االسري يواصلون االعتصام
ه منذ عدة سنوات، داخل مقر اللجنة يلتئم أهالي األسري والمعتقلين أسبوعياً في اعتصام تضامني اعتادوا علي

وهدد أهالي . الدولية للصليب األحمر في مدينة غزة، تضامناً مع ذويهم في السجون والمعتقالت االسرائيلية
األسري والمعتقلين بأن استمرار رفض دولة االحتالل اإلفراج عن األسري، خصوصاً أولئك الذين يقطنون في 

سرائيل ال تريد الهدوء واالستقرار في المنطقة، وسيدفع الشعب الفلسطيني إلي القطاع وشمال الضفة، يعني أن إ
 . استخدام كل الوسائل لإلفراج عن آالف المعتقلين في السجون

27/8/2005القدس العربي   
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    سلطان يعقوبال مفقودي قضيةالشوبكي يتعهد بالمساعدة في 
دي زكريا باومل أحد الجنود الثالثة المفقودين في معركة أفادت مصادر إسرائيلية أن يوني باومل، والد الجن

وأضافت المصادر إن الشوبكي تعهد  ، في سجن أريحا مع فؤاد الشوبكي،امسسلطان يعقوب، إلتقى ظهر 
 . عاما23ًلباومل بمساعدته عن طريق جهات سورية ولبنانية في العثور على الجنود الثالثة المفقودين منذ 

بيانات المجند الخاص بإبنه للرئيس الفلسطيني الراحل قرص ال لباومل أنه قام بنفسه بتسليم وجاء أن الشوبكي ق
  .ياسر عرفات الذي قام بدوره بتسليمها إلسرائيل

26/8/2005 48عرب   
  

  شارون يدرس الدعوة إلى حل الكنيست 
 الكنيـست وإجـراء     كشفت جيروزاليم بوست امس احتمال تقدم شارون بطلب الى كاتساف يدعوه فيه الى حل             

انتخابات مبكرة، تحسبا الحتمال قيام أعضاء الليكود بمحاولة إلقصائه من منصبه، ووصـف خـصمه علـى                 
وأشارت الصحيفة إلى ان احد معاوني شارون قد يقدم على           .زعامة الليكود نتنياهو بأنه  هستيري ابن هستيري       

من جهته قال    .م قدرته على تمرير أي قرارات     هذه الخطوة عند استئناف جلسات الكنيست فى حال شعوره بعد         
الرجل خطيـر ومغـامر،     . محظور ايداع الحكم في اسرائيل بيد نتنياهو      : شارون في أحاديث مغلقة مع مقربيه     

  . لمهم وقف نتنياهو ا-وخالل الحديث قيل من االفضل شق الليكود بل حتى وتأييد بيرس بعد ذلك
  27/8/2005البيان  

  
  قعا عسكريا جديدا في شمال القطاع االحتالل يقيم مو

ذكرت مصادر امنية فلسطينية ان قوات االحتالل االسرائيلي اقامت موقعا عسكريا اسرائيليا جديدا             : الفت حداد 
وافادت المصادر الفلسطينية ان الموقع العسكري جاء لتعزيز شكل التواجد االسرائيلي            .الي الشمال من دوغيت   

  .العديد من المباني هناك في محيط دوغيت بعد ازاله 
  26/8/2005 48عرب 

  
  حملة لتغيير مسار الجدار

اشارت معاريف الى ان جمعية استيطانية تسمى أمناة شرعت بحملة واسعة في صفوف االسـرائيليين داخـل                 
الخط االخضر لتشجيعهم على االنتقال لالستيطان في الضفة، فيما سيبدأ مجلس المستوطنات في الـضفة فـي                 

يع المقبلة حملة موازية غايتها تغيير مسار الجدار الفاصل ودفعه باتجاه الشرق في عمق الضفة ليـشمل                 االساب
واشارت هآرتس في مقالها االفتتـاحي       .من خلفه ما تبقى من المستوطنات التي ال يضمها الجدار الى اسرائيل           

ار تلف معاليه ادوميم والشروع في      امس الى ان القرارين االسرائيليين في شأن المصادقة على مقاطع من الجد           
بناء جديد في هذه المستوطنة، يشكالن بداية للقسم الثاني من خطة فك االرتباط لتعزيز الـسيطرة االسـرائيلية                  

واكدت وجود اجماع اسرائيلي على االبقاء على الكتل االستيطانية، بما فيهـا معاليـه              . على الكتل االستيطانية  
  .فاق مع الفلسطينيين وبمراعاة حاجاتهمادوميم، لكن من خالل االت

  27/8/2005الحياة 
  

  الجمهور يتعاطف مع المستوطنين : إستطالع هآرتس
هآرتس، أن من يطرحون أنفسهم كبدائل لشارون لم يحصل أي منهم           -أظهر إستطالع جديد للرأي أجراه ديالوج     

الذين سئلوا أن إسـرائيل متألمـة       من  % 61.6من األصوات، وأنه في الوقت الذي يعتقد        % 20على أكثر من    
  !أن صورة إسرائيل بعد اإلخالء طبيعية% 23.5وجريحة بعد اإلنسحاب، يعتقد فقط 
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وقالت هآرتس أن هذا المعطى، باإلضافة إلى معطيات أخرى يشير إلى أن المستوطنين الـذين تـم إخالؤهـم                   
تطالع أن نسبة التعاطف معهم قد إرتفعت       بإمكانهم أن يعزوا أنفسهم باإلنتصار اإلعالمي، حيث يتضح من اإلس         

  !في أوساط جمهور مؤيدي فك اإلرتباط، وأن إدعاءاتهم قد لقيت آذاناً صاغية
  27/8/2005 48عرب 

  
  العمل سيخرج من حكومة شارون بحلول تشرين الثاني

لـول تـشرين   اعتبر االمين العام لحزب العمل كابيل ان تنظيمه سينحسب من الحكومة التي يرئسها شارون بح              
واضـاف  , وقال لالذاعة العامة افترض وآمل في أال نكون ضمن حكومة الوحدة بحلول تشرين الثـاني  .الثاني

النسحاب معتبرا انه مع تطبيق هذه الخطة لن تكون         اانضمينا الى الحكومة لمساعدة شارون على تطبيق خطته         
اعربوا عن خشيتهم من أال يكون الحزب، الـذي      لكن مسؤولين عماليين    . المشاركة العمالية في الحكومة مبررة    

  .يواجه ازمة داخلية، مستعدا لخوض حملة انتخابية
  27/8/2005البلد اللبنانية

  
  إقالة عسكري إسرائيلي لمسؤوليته عن بيع طائرات هجومية للصين  

 بيـع طـائرات   أعلن موفاز استجابة الكيان لمطالب واشنطن بشأن األزمة التي نجمت عن قرار وزارة الحرب        
وقال في تصريحات للتلفزيون اإلسرائيلي ان حوريف المسؤول عن األمن في            .هجومية من دون طيار للصين    

الوزارة سيستقيل من منصبه قريباً، مشيراً إلى أن إسرائيل تتجه نحو تغيير كل سياستها المتعلقة بالـصادرات                 
جوية وشبكة االستيضاحات المعقدة التي جـرت فـي         األمنية والتكنولوجية وذلك في أعقاب سلسلة األسئلة واأل       

وأضاف انه سيعاد بناء الجهاز من جديد خالل األسابيع واألشـهر            .اآلونة األخيرة بيننا وبين الواليات المتحدة     
  )ا.ن.ق.  (المقبلة، ومن الواضح أنه سيعين على رأسه شخص آخر

  27/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  إلسرائيل البابا صديق حقيقي: شارون
أعلنت السفارة االسرائيلية في الفاتيكان، أن رسالة وجهها شارون الى البابا يعتبره فيها صديقاً حقيقياً إلسرائيل، 
وضعت حداً للجدل الذي ُأثير قبل شهر بين إسرائيل والكرسي الرسولي حول العمليات العسكرية في الدولة 

 اننا :تيكان الرسالة الى وزير خارجية الكرسي الرسولي، مشيراً الىوسلّم السفير اإلسرائيلي في الفا. العبرية
وذكرت صحيفة كورييري ديال . نرى على نحو قاطع أن ذاك االمر أصبح خلفنا ونتطلع الى تحسين عالقاتنا

سييرا أن شارون أسف في رسالته لعدم ذكر إسرائيل بين ضحايا االرهاب، لكنه اقر بان رد فعل حكومته 
لكن بن هور نفى ذلك موضحاً أن شارون تعهد بإحياء المحادثات . لدبلوماسي كان عدائياً وعنيفاً جداًوفريقه ا

واوضح .  إلعفاء الكنيسة في اسرائيل من الضرائب1994المتعثرة بين الطرفين بشأن إنهاء اتفاق أقر في العام 
 وانه مسرور لتخطّي المسألة، مشيراً ان سودانو اعرب عن سروره بالرسالة، وقال ان الطرفين ارتكبا أخطاء

  )ا ف ب، اب، رويترز. (الى ان عدم ذكر إسرائيل في العظة لم يكن متعمداً
  27/8/2005السفير 

  
  من اليهود يدعمون فكرة طرد المواطنين العرب   % 65

رب الذين  من يهود إسرائيل يدعمون فكرة طرد المواطنين الع        % 65أظهر استطالع للرأي مؤخرا أن حوالي       
 وبالفعل، يمكن بالتأكيد إرجاع هذه الفكرة إلى الحيز الشاسع والـشرعي            .يسكنون في المثلث، خارج المواطنة    

وقد نبت هذا الخطاب على أرض خصبة من الرغبة فـي إقامـة             . الذي احتله الخطاب الديمغرافي في إسرائيل     
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عامل مع األقلية العربيـة فـي إسـرائيل، بـدءا        دولة يهودية هنا، ويشمل في طياته عنقودا كامالً من طرق الت          
بشرعية التمييز البنيوي في تخصيص موارد الدولة، وانتهاء بمحاولة التخلّص من المواطنين العرب من خالل               

   .التنازل عن مناطق تابعة لسيادة الدولة
  27/8/2005االتحاد االماراتية 

  
 سطين وإسرائيل بالكهرباء مخطط القامة محطة إلنتاج الطاقة في سيناء تزود فل

 كشفت مصادر إعالمية إسرائيلية، النقاب عن النية إلقامة محطة كبيرة إلنتاج الطاقة، في مدينة :تل أبيب
ويهدف المشروع إلى تزويد إسرائيل، واألراضي الفلسطينية  .العريش، تقدر تكلفتها نحو مليار دوالر أميركي

ء، حيث يتوقع أن تبدأ محطة الطاقة المشتركة، بإنتاج الكهرباء في والقرى المصرية شمالي سيناء، بالكهربا
 .وقد يستغل جزء من الكهرباء إلقامة منشأة لتحلية مياه البحر، تنقل المياه إلى غزة. غضون خمس سنوات

ونقلت هآرتس عن مصادر سياسية إسرائيلية، في نهاية األسبوع إن المشروع قد حظي بدعم تام من المسؤول 
  .للواء سليمانالف إسرائيل في الحكومة المصرية، وعن م

وبحسب تقدير مصادر اقتصادية اسرائيلية، قد يأتي تمويل المشروع من المجموعة األوروبية، بواسطة البنك 
األوروبي لالستثمار، حيث أعلنت المجموعة عن منطقة الحوض الشرقي من البحر المتوسط كمنطقة مفضلة 

 مليارات يورو مخصصة الستثمارات في مشروعات ستساعد 8 - 7البنك ما بين لالستثمار، وأودعت في 
 .على إستقرار الوضع في المنطقة

  26/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

  المستوطنون نقلوا األشجار من غزة 
وذلـك بهـدف    بدأ علماء البيئة اإلسرائيليون في إزالة مئات من األشجار المتروكة في المستوطنات الخاليـة               

وتقول أورلس دورون الناطقة باسم الصندوق القـومي اليهـودي إن           . إعادتها إلى أصحابها في نهاية المطاف     
 لو تركنا هذه األشـجار      :الجيش اإلسرائيلي قد طلب من الوكالة أن تقوم بإعادة زراعة تلك األشجار، وتضيف            

 إن خبراء الوكالة اليهودية ذهبـوا       :وتقول.  وبدال من قتلها نقوم بإنقاذها     ،في مكانها فإن مصيرها سيكون القطع     
لغزة بعد إخالء آخر مستوطنة وتعرفوا على حوالي ألف شجرة في أنحاء مـستوطنات غـزة يمكـن إعـادة                    

  .  شجرة35وقالت إنهم أزالوا . زراعتها
   27/8/2005الشرق القطرية  

  
  اجات اقتصاد بالدهامن احتي% 49المصارف الفلسطينية تمول 

والصادرة عن سـلطة النقـد      ) يوليو(أظهرت بيانات اداء المصارف العاملة في فلسطين عن شهر تموز         : عمان
من احتياجات اقتصاد بالدها، في حين كشفت عـن ارتفـاع           % 49الفلسطينية، ان المصارف الفلسطينية تمول      

 ودائع العمالء على وجه الخـصوص، وكـذلك         إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي بشكل عام، وزيادة حجم        
وتشير البيانات الـى ارتفـاع      . زيادة حجم التمويل المصرفي الممنوح للقطاع الخاص مقارنة مع الشهر السابق          

 مليون دوالر فـي نهايـة       4614الى  ) يونيو( ماليين دوالر في نهاية شهر حزيران      4609اجمالي الودائع من    
اي بارتفاع نسبته   ) يوليو( مليون دوالر في نهاية شهر تموز      4174لعمالء الى   وارتفعت ودائع ا  . الشهر الماضي 

1.5.%   
   27/8/2005الغد االردنية 
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  فنانون يحّولون سجناً إلى لوحات جدارية  
 .أنهى ماركو كونتنت البرتغالي الجنسية، رسم الجيتارة البرتغالية، على جدران في مخيم الفارعة :رام اهللا

من ضمن وفد كبير من الرسامين، الذين قدموا إلى فلسطين، من دول أوروبية عدة، ليشاركوا وكونتنت واحد 
الشعب الفلسطيني، على طريقتهم الخاصة، همومه ومعاناته نتيجة ممارسات قوات االحتالل، وجدار الفصل 

 ملون، يستلهمون ويصل هؤالء الفنانون، الليل بالنهار الحار إلكمال عملهم الفني، بثوب إنساني .العنصري
ويبرر  .إبداعاتهم من معاناة شعب يرزح تحت االحتالل، ما يؤكد أنهم ينتمون إلى عالم المجازفة والتحدي

كونتنت الذي سمى نفسه أحمد رسمه الجيتارة على الجدار ألنها اآللة الموسيقية التي تعبر عن االشتياق والحب 
 فناناً في رسم جدارية ضخمة في 24فلسطين، حيث يشارك لذلك ارتأوا أن يرسموها في  .عند البرتغاليين

مخيم الفارعة، في إطار مشروع أطلق عليه شعار استخدام الفن كلغة مشتركة، ويقوم عليه اتحاد الشباب 
ولفت منسق المشروع إلى أن هذا المشروع يجمع فنانين من فرنسا  .الفلسطيني، ووزارة الشباب والرياضة

 من المشاركة، بسبب منع قوات 48يما لم يستطع فنانون أردنيون وآخرون من أراضي والبرتغال وفلسطين، ف
وجاءت فكرة المشروع، على قاعدة تحويل الذكرى األليمة في سجن الفارعة سابقا، إلى وجه مشرق  .االحتالل

  .باأللوان والرسومات
27/8/2005الخليج اإلماراتية   

  
  ي والثقافةاالسرائيل رؤى مثيرة للجدل حول التطبيع

 احدث كتاب للدكتور عبد اهللا العمر صدر عن دار قرطـاس للنـشر              ,كلمات في الثقافة   : انور الياسين  -عرض
 في الكتاب رؤيتـه عـن       المؤلفويقدم   ,يضم بين دفتيه الكثير من الموضوعات حول الثقافة والشعر والتاريخ         

 هذا الوضع   - في ظل  - القول بانه ال يمكن    ويخلص من هذا العرض الى     .تطبيع العالقات بين العرب واسرائيل    
  .ان نتوقع وجود اجماع عربي على انتهاج سياسة سلمية ازاء اسرائيل

27/8/2005السياسة الكويتية   
  

 لماذا حذف مشهد قتل فلسطيني على يد إسرائيليين؟ 
، بعد أن كان  كم عن القدس7انتهت في دمشق أخيراً عمليات تصوير الفيلم اإليطالي : دمشق – راشد عيسى

 كم عن أورشليم، الذي حملته نسخة 7جوبه، حسب ما أشيع، باعتراض رقابي سوري بخصوص االسم، 
بعد التعديل، وبعد قراءة السيناريو، الذي يلمح بإدانة إلسرائيل، أعطيت الموافقة، ونُفذ الفيلم ف. السيناريو األولى

ري عبد الغني بالط، الذي وصف العمل بأنه دعوة وكان على رأس الفريق السو. بالتعاون مع شركة سورية
ولكنه يذكر بأسف عدم تصوير مشهد قتِل فلسطيني على يد قناص إسرائيلي على . للسالم ومناهضة العنف

ويضيف لقد كان المشهد من األشياء . مرأى من السيد المسيح، بسبٍب من ضيق الوقت، وشروط المكان السيئة
ماذا ستفعل اللجنة التي قرأت السيناريو للموافقة على : وهنا ال بد من سؤال. مالتي شجعتنا للعمل في الفيل

التصوير في سوريا لو عاد الطليان إلى عنوانهم القديم؟ وهل ستظل الجهة اإلنتاجية السورية المتعاونة تزعم 
هتمام السفارة الباباوية، وحين نسأل عن سر ا. إنتاجاً إيطالياً سورياً مشتركاً في ما لو مال الفيلم لغير صالحنا

  .  سيقال لقد كان ثمة خشية من ظهور مسيء لشخصية السيد المسيح
27/8/2005السفير   
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  اقتراح أميركي رداً لحل مشكلة معبر رفح
عرض اشراف طرف ثالث على معبر رفح بحيث تكون ياقتراح اميركي  تم تقديم حسب صحيفة هآرتسب

من خالل كاميرات مراقبة على هويات الداخلين الى القطاع، كما يسمح لها اسرائيل على علم كامل بما يجري 
   .فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية اذا لم تعتقل المشتبه بهم

27/8/2005الحياة   
 

  تنشيط محادثات السالم بالشرق االوسط يتطلب عدة أشهر
ان دور الواليات المتحدة خالل الشهور القادمة قال خبراء في شؤون الشرق االوسط ودبلوماسيون سابقون 

سيكون الحفاظ علي استمرار المحادثات بين الجانبين والتوفيق بين التوقعات بينهما والعمل علي حل المشكالت 
 .االمنية عقب انسحاب اسرائيل من قطاع غزة ومناطق من الضفة الغربية

اذا تصاعدت الهجمات ضد اسرائيل فلن تكون هناك وقال روبرت هانتر اذا انزلقت غزة الي االضطرابات و
وقال محللون ان الواليات المتحدة ينبغي ان تلعب دورا رائدا في حث الدول علي الوفاء  .عملية سالم 

  .بتعهداتها التي اتخذتها خالل قمة مجموعة الدول الثماني الشهر الماضي
  27/8/2005الرأي االردنية 

  
 ت منسوب اليه ضابط بريطاني ينفي تصريحا

نفى ضابط استخبارات بريطاني سابق، تصريحات نسبت له امس عن ان المنظمات االسالمية ستفوز في 
وشدد العميل المتقاعد الذي يعتبر عراب . االنتخابات المقبلة خصوصاً ان السلطة الوطنية منقسمة على نفسها
اهللا، على عدم وجود عالقة له، بجهود تردد االتصاالت االوروبية مع حركتي حماس والجهاد االسالمي وحزب 

  .ان االستخبارات البريطانية تبذلها في االراضي المحتلة للحيلولة دون اقتتال االشقاء قبيل انتخابات يناير المقبل
27/8/2005شرق األوسط ال   

  
  تصريحات وزير الخارجية حول العالقات مع اسرائيل :اموريتاني

ية الموريتاني أحمد ولد سيد أحمد األخيرة لقناة الجزيرة القطرية حول العالقات أثارت تصريحات وزير الخارج
واعتبرت أحزاب موريتانية  .مع اسرائيل موجة انتقاد وسخط في األوساط السياسية والشعبية في موريتانيا

 ارتكبها نظام ولد عديدة أن هذا الموقف ال يمثل ارادة الشعب الموريتاني المتطلع لتصحيح األغالط الفادحة التي
لجزيرة بان السياسية الخارجية الموريتانية لن اوابلغ ولد سيد أحمد . الطايع ازاء الخيارات السياسية للشعب

تتغير علي االطالق، وخصوصا الموقف من اسرائيل التي اعتبر العالقات معها خيارا استراتيجيا لمصلحة 
 قيادة حزب تكتل القوي الديمقراطية كان علي الوزير أن وقال المحامي محمد محمود ولد لمات عضو .البالد

يقول بأن موقفه يعبر عن الحكومة االنتقالية ألن الحكومة التي ستتمخض عن االنتخابات المقبلة لها رأيها 
 .وللشعب الموريتاني رأيه الرافض للعالقة مع اسرائيل

27/8/2005القدس العربي   
 
 

  المم المتحدة مقاطعة زيارة شارون الى ال اتدعو
أعلنت مؤسسات فلسطينية وعربية في الواليات المتحدة ومنظمات التضامن مع الشعب الفلسطيني عن بدء 

  الحملة الدولية لرفض ومقاطعة زيارة رئيس الوزراء االسرائيلي أرئيل شارون للجمعية العامة لالمم المتحدة، 
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ا فيه الجالية الفلسطينية والعربية وكل قوى السالم لعودة الى فلسطين بيانا صحفيا دعاكما أصدر تحالف حق 
والتضامن مع الشعب الفلسطيني الى االحتجاج ورفض زيارة شارون وتنظيم المظاهرات والندوات الشعبية 

  .ضد الزيارة المشؤومة 
27/8/2005 48عرب   

 
   وجود المخيمات يجب أال يمّس بالسيادة :السنيورة

 صواريخ قبل ايام في تي اطلقت الي الفصائل الفلسطينية في لبنان هىون احدكتان رئيس الوزراء لم يستبعد 
الجنوب في اتجاه اسرائيل معلناً رفضه جر لبنان الى دورة عنف وعنف مضاد، وشدد على ان وجود 

  .المخيمات الفلسطينية في لبنان يجب اال يمس بالسيادة اللبنانية على المنطقة التي تقع فيها المخيمات
27/8/2005ر اللبنانية النها  

 
  مروان فارس يدعو الى معاملة الفلسطينيين كاللبنانيين 

 ،طالب النائب مروان فارس الحكومة اللبنانية بـمعاملة الفلسطينيين في لبنان معاملة حسنة كما تعامل اللبنانيين
  . على االستيطانورأى ان اندحار العدو االسرائيلي من غزة اسقط جوهر العقيدة االسرائيلية القائمة

  27/8/2005النهار اللبنانية 
  

  يبحث دعم الفلسطينيين عقب االنسحاب العربية مجلس الجامعة 
سيبحث كيفية بلورة موقف عربي لمساعدة الفلسطينيين في هذه  قال السفير احمد بن حلي ان مجلس الجامعة

يترتب  اجزاء من الضفة الغربية وماالمرحلة في ضوء االنسحاب االسرائيلي احادي الجانب من قطاع غزة و
   . عليه من تداعيات تتطلب اتخاذ موقف عربي موحد لتقديم الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني

كما سيبحث الوزراء تفعيل مبادرة السالم العربية ومتابعة تطورات االنتفاضة والقدس والالجئين واالنروا 
حكومة االسرائيلية باقامة جدار الفصل العنصري في االراضي الفلسطينية واالستيطان والتنمية وتطورات قيام ال

  .المحتلة وتقرير المشرفين علي شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة
  27/8/2005االهرام 

 
  يلتقي يهود أمريكا سمشرف : باكستان

 برويز مشرف سيلتقي زعماء الجالية أكد المتحدث باسم الرئاسة الباكستانية أن الرئيس الباكستاني الجنرال
  وكاالت . اليهودية األمريكية لردم الهوة بين اليهود والمسلمين ولبدء التخلص من المفاهيم الخاطئة وسوء الفهم

  27/8/2005الشرق القطرية 
 

  األحمر يطالب بعدم مكافأة االحتالل بالتطبيع  
بعد انسحاب الكيان  ولة باتجاه التطبيع مع اسرائيلناشد رئيس البرلمان اليمني الحكام العرب بعدم الهر

وقال األحمر ان الحكام العرب مطالبون بدرجة أساسية باالهتمام بالقضية الفلسطينية  .الصهيوني من قطاع غزة
ألنها قضية األمة االسالمية كافة، ودعا الذين يتألمون لخروج اليهود من المستعمرات االسرائيلية ان يتذكروا 

ن اخراج الفلسطينيين منها قبل ثالثة عقود وما حل بهم من المآسي والويالت طوال هذه السنوات كيف كا
: وأشار الى ان الحديث عن أخذ سالح المقاومة في ظل االحتالل حديث مرفوض، وقال. الطويلة من االحتالل

 بد ان يكون لدى السلطة إذا كان العدو يحاور السلطة وبيده الدبابة والطائرة ويصنع الدمار والخراب فال
واعتبر رئيس البرلمان اليمني ان دعم الواليات المتحدة األمريكية  .الفلسطينية ما يحد ذلك الدمار وهي المقاومة
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السرائيل هو السبب الرئيسي لصمودها خالل تلك العقود، مشيراً الى ان اليهود عبر التاريخ ال يعرفون لغة 
  .الحوار بل لغة القوة 

27/8/2005إلماراتية الخليج ا  
 

 االنسحاب االسرائيلي فرصة الستئناف محادثات السالم : الصين
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، عملية االنسحاب بأنها خطوة بالغة األهمية على طريق تسوية 

مرها الطرفان معرباً عن أمل الصين في أن يكون هذا االنسحاب فرصة يستث, الصراع الفلسطيني االسرائيلي
وأعلن المتحدث أن وفداً من  .الستئناف محادثات السالم بأسرع وقت ممكن إرتكازاً على خطة خارطة الطريق

الحزب الشيوعي الصيني غادر العاصمة، بكين، في وقت سابق، متوجهاً إلى منطقة الشرق األوسط في جولة 
 .ية من الجانبينتستغرق خمسة أيام يزور خاللها فلسطين وإسرائيل بدعوة رسم

26/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   
 

 عائلة القاعدة، هل تدخل فلسطين؟: بعد عملية العقبة ـ إيالت
 عبداإلله حيدر شائع

 القاعدة تحوم حول فلسطين
اغتيال رفيق الحريري، مما ) كتائب النصرة والجهاد في الشام( فبراير من العام الحالي تبني تنظيم 14في 
ق لتنظيم القاعدة تسريع تغلغلها وفتح جبهة جديدة وتنفس للخاليا الكامنة في الشام للتحرك بإرباك جميع يحق

 .األطراف وتغيير أوراق اللعبة في المنطقة، وإدخالها في حالة من الفوضي واإلنفالت
 ىية السورية علفإضعاف النظام في سورية هدف للقاعدة كي تتحرر خالياها وأفرادها، وتخفيف القبضة األمن

لبنان هدف للقاعدة تحقق، وقد تمكنت من التحرك ـ كما تناقلت وسائل اإلعالم مناوشات واعتقاالت ألفراد 
 الحدود اللبنانية السورية وبحوزتهم كميات كبيرة من السالح ىفي دمشق وعل) جند الشام(يدعون أنهم من 

غير اعتيادية فيها من الحتمل أن ينجم عنها عمليات والمتفجرات، مما يعني أن المنطقة تشهد حركة للقاعدة 
 .نوعية علي غرار عملياتها في العراق

ويدرك اإلسرائيليون منذ وقت مبكر انهم ليسوا بعيدون عن مرمي القاعدة، فبعد عملية شرم الشيخ قال مسؤول 
 عبارته أقل من ى ولم يمر علمكافحة اإلرهاب في تل أبيب أدوني أتينبي أن القاعدة بدأت تقترب منا شيئا فشيئا

 وكانت تعرف 1949 وقع الصاروخ األول في ميناء إيالت العسكري الذي احتلته إسرائيل في العام ىشهر حت
بـ أم الرشراش وتتزامن عملية القاعدة في العقبة ـ إيالت مع ذكري إحراق المسجد األقصي قبل ست 

 .وثالثين عاما
 ضربت القاعدة معبدا 2002 أهداف إسرائيلية في الخارج، ففي العام وقد نفذ التنظيم عمليات مباشرة ضد

 فنادق ومطاعم ى نفذت القاعدة تفجير سيارات مفخخة عل2003يهوديا في منطقة جربة التونسية، وفي العام 
خلت  فجرت القاعدة فندقا إسرائيليا بسيارة مفخخة د2004ليلية للجالية اليهودية في الدار البيضاء، وفي العام 

إلي وسط المبني واستهدفت ـ في نفس المكان ـ بصاروخ طائرة إسرائيلية أخطأها وهي محملة بالسياح 
 أيضا فجرت القاعدة كنيسا يهوديا في تركيا، 2004اإلسرائيليين وتابعة لشركة العال للطيران، وفي العام 

 .يخوضربت منتجعات سياحية معظم روادها من اإلسرائيليين في طابا وشرم الش
ومن خالل تتبع عمليات القاعدة قبل الحادي عـــشر من سبتـــمبر نجد أنها بدأت تضرب 

 .األهـــداف األمريكية في الخارج قبل أن تضرب عقــر الدار األمريكي في الحادي عشر من سبتمبر 
يكية  في الظهران مجمعات أمر1996 في الخبر والعام 1995فقد ضربت مرتين في السعودية في العام 

عسكرية أمريكية وأوقعت المئات من القتلي والجرحي، ثم ضربت سفارتي الواليات المتحدة في عملية متزامنة 
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، جاءت بعدها بعامين ضربة المدمرة األمريكية كول في ميناء عدن 1998في نيروبي ودار السالم في العام 
قاعدة لتضرب في القلب األمريكي  السواحل اليمنية، وبعدها بأقـــل من عــام وصلت عمليات الىعل

 .مركز التجارة العالمي والبنتاغون
وبضرب ميناء إيالت العسكري حيث يتمركز األسطول العسكري اإلسرائيلي هناك وترسو البوارج األمريكية 
في ميناء العقبة، تكون القاعدة قد سجلت لها أول دخول في فلسطين، بصواريخ الكاتيوشا، ومن المتوقع لها أن 
ترث حزب اهللا وحركة حماس والجهاد في فلسطين بعد تسجيلين متتابعــــين يناشد فيـها أيمن الظواهري 
من وصفهم بالـ المجـــاهدين في فلسطين ان اليضعوا السالح وال ينـــخرطوا في العملية السلمية 

 .والسياسية 
  27/8/2005القدس العربي 

  
  األميركية في الشرق األوسطعماد السياسة : خطة الفصل واليوم التالي

 حلمي موسى  
 برغم أن اندفاع أرييل شارون إلى بلورة خطة الفصل جاء ألسباب مختلفة، فإن الرغبة في التوافق مع 

ورأى شارون من خالل الضغط األميركي على . األميركيين بشأن االستيطان والعملية السياسية كان حاسماً
يطانية في الضفة ووجوب البحث عن سبيل لتحقيق رؤية جورج بوش، أن إسرائيل حول إخالء المواقع االست

 . الصدام محتمل
وبدا . وجاءت خريطة الطريق لتضع قضية التسوية على نار ساخنة برغم كل محاوالت التبريد اإلسرائيلية
ية خاصة واضحاً أن االتحاد األوروبي يتطلع إلى تفعيل خريطة الطريق والشروع بالحديث عن مؤتمرات دول

 . بعد الضجة التي أثارتها وثيقة جنيف
ووقف في خلفية الخشية اإلسرائيلية أيضاً، إحساس بأن تعقيدات التورط األميركي في العراق قد تدفع واشنطن 

ولهذا السبب أعلن مستشار شارون دوف فايسغالس أن خطة . إلى الميل باتجاه الموقف العربي من التسوية
وأكد شارون أن التوافق السياسي مع الواليات المتحدة يشكل أحد األعمدة . ط التسويةالفصل ترمي إلى تحني

 . الرئيسية في األمن القومي اإلسرائيلي
وآمن شارون بأن العملية السياسية حتى في نظر األميركيين تعني إقامة دولة فلسطينية مع كل المخاطر األمنية 

ي إخالء مستوطنات، وإعادة الجئين، وتقسيم القدس بحسب تعبير كما أن العملية السياسية ه. الكامنة فيها
 . فايسغالس

 190وأشار فايسغالس إلى أن بوسع شارون أن يقول صادقاً إن في األمر خطوة جدية ستقود إلى عدم زحزحة 
وما اتفقت عليه في الواقع مع األميركيين هو أن قسماً من .  ألفاً من أماكنهم240ألف مستوطن من بين 

المستوطنات ال يخضع البتة للنقاش وقسماً آخر لن نناقش أمره قبل أن يتحول الفلسطينيون إلى فنلنديين، وهذا 
 . هو معنى ما فعلناه

وليس من المبالغة القول بأن تلقي رضى األميركيين كان حاضراً في كل ما يتصل بخطة الفصل التي أشار 
وربما لهذا السبب تغيرت، .  األميركيين وليس الفلسطينيينإليها شارون بأنها تعبر عن جدوى التفاوض مع

وكان الهدف من هذا التغيير . جراء المداوالت مع واشنطن، صيغة خطة الفصل األولية واكتست رداء آخر
 . مساعدة الواليات المتحدة على تسويق الخطة عربياً ودولياً
 2004يركية اإلسرائيلية في الربع األول من العام وال يمكن هنا القفز عن التوتر الذي أصاب العالقات األم

واتهمت اإلدارة األميركية . جراء الخالف على توسيع المستوطنات وحول إزالة المواقع االستيطانية الجديدة
إسرائيل بالتهرب من محاوالت ترسيم حدود المستوطنات والسعي لفرض وقائع جديدة على األرض من خالل 
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كما أن الخالف كان على أشده أيضاً بين اإلدارة األميركية . جنوبها في معاليه أدوميمفصل شمالي الضفة عن 
 . وإسرائيل بخصوص مسار الجدار الفاصل

وقاد اإلعالن عن خطة الفصل واالستعداد للبحث مع المسؤولين األميركيين فيها إلى إحداث تغيير في مناخ 
اوالت في إطار تعديل خطة الفصل قادت إلى لقاء الرئيس وُأجري الكثير من المد. العالقات بين الطرفين

 ورسالة الضمانات التي لوح بها شارون إلرضاء 2004األميركي جورج بوش مع أرييل شارون في نيسان 
 . اليمين

وركز شارون في رسالة الضمانات على تلك الفقرة التي تقول إنه وكجزء من تسوية السالم النهائي، يجب أن 
ئيل حدود آمنة ومعترف بها، تنتج عن مفاوضات بين األطراف على أساس قراري مجلس األمن تكون إلسرا

، على ضوء الحقائق الجديدة على األرض ومن ضمنها مراكز التجمعات السكانية 338 و242الدولي 
ئي ستكون عودة اإلسرائيلية الكبرى القائمة حالياً فإنه من غير الواقعي التوقّع بأن نتيجة مفاوضات الحّل النها

، وقد وصلت جميع الجهود السابقة للتفاوض حول حّل الدولتين إلى 1949كاملة وتامة إلى حدود الهدنة لعام 
إنه لمن الواقعي أن نتوقع بأن أي اتفاق نهائي يمكنه أن يتحقق فقط على أساس تغييرات متبادلة . النتيجة نفسها

 . متّفق عليها تعكس هذه الحقائق
ن أن إتيان الرئيس األميركي على عبارة مراكز التجمعات السكانية اإلسرائيلية الكبرى هو إقرار واعتبر شارو

وأدت هذه العبارة الدور . صريح بموافقة واشنطن على ضم الكتل االستيطانية إلى إسرائيل في أي تسوية نهائية
نطن حول الموقف األميركي من األبرز في السجال اإلسرائيلي الداخلي وكذلك في السجال الالحق مع واش

فقد حمل الفلسطينيون بشدة على الموقف األميركي واعتبروه انحيازاً للموقف اإلسرائيلي، . الكتل االستيطانية
 . في حين تضاربت المواقف األميركية من هذه النقطة األمر التي اعتبرها البعض سياسة غموض بناء

ونظراً للعراقيل التي . لتحريك العملية السياسية أو إدارتهاورأت إدارة بوش في خطة الفصل فرصة ذهبية 
اعترضت السياسة األميركية في المنطقة، صارت تنظر الى خطة الفصل وإنجاحها بوصفها العماد األساس 

وبرغم الترحيب األميركي بخطة الفصل، إال أن غالبية الجهد األميركي ظلت . لهذه السياسة في الشرق األوسط
وتغير هذا الحال . ألنظار بسبب الموقف األميركي من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفاتبعيدة عن ا

بشكل جذري بعد رحيل عرفات حيث عادت اإلدارة األميركية إلى الدبلوماسية العلنية مع الفلسطينيين وصارت 
 . توفد كبار المسؤولين

ئيسها، صارت واشنطن تحاول احتضان هذه وبعدما كانت قد اتخذت أسلوب مقاطعة السلطة الفلسطينية ور
. وإضافة إلى ستيفن هادلي وإليوت أبرامز، قامت إدارة بوش بتفعيل المبعوث الخاص ديفيد ولش. السلطة

وأتبعت ذلك بتعيين الجنرال وليام وارد منسقاً أمنياً والرئيس السابق للبنك الدولي جيمس ولفنسون منسقاً 
اً مهمة مع كل من اإلسرائيليين والفلسطينيين ومصر واألردن والرباعية الدولية وأدى هؤالء أدوار. اقتصادياً

 . في كل ما يتعلق بتنسيق خطة الفصل
وبتزايد االهتمام بخطة الفصل، دعت الواليات المتحدة شارون مراراً إلى واشنطن للتباحث واستقبل الرئيس 

 بدا أن إدارة بوش تتعامل بشكل ،ولوقت ما. الماضياألميركي بعد مماطلة الرئيس الفلسطيني في أواخر أيار 
وشكل التعامل مع ابو مازن . زجري مع إسرائيل التي تحاول رفض التعامل مع أبو مازن العتبارات شتى

نقطة خالف مركزية بين إسرائيل وأميركا التي رفضت قبول ادعاء تل ابيب بأن أبو مازن ال يختلف عن 
 . عرفات

هتمام أرسل الرئيس األميركي وزيرة خارجيته كوندليسا رايس مرتين، خالل أقل من وللتعبير عن جدية اال
وساهمت الضغوط األميركية . شهرين في نيسان وحزيران، إلى األراضي الفلسطينية لمقابلة شارون وابو مازن

. هم أبو مازنفي تذليل العديد من العقبات التي كانت تعترض لقاءات القمة بين شارون والزعماء العرب وبين
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وهكذا تم عقد قمة شرم الشيخ التي ضمت للمرة األولى شارون وأبو مازن كرئيس للسلطة مع الرئيس حسني 
 . مبارك والملك عبد اهللا الثاني

وشكلت الحركة األميركية طوال الوقت عنصراً ضاغطاً على إسرائيل أوالً لاللتزام بالجداول الزمنية المقررة 
وعملت التحركات األميركية التي كانت على .  وثانياً لتنسيق بعض جوانبها مع الفلسطينيينأصالً لخطة الفصل

أكثر من صعيد في الوقت نفسه على تحقيق عدد من الشروط اإلسرائيلية المطلوبة من الفلسطينيين على الصعيد 
تيبات األمنية في كما أجرت اتصاالت مع زعماء عرب وخاصة في مصر واألردن إلشراكهم في التر. األمني
 . غزة

غير أن ما ال يقّل أهمية عن الغطاء السياسي الذي وفرته اإلدارة األميركية إلسرائيل في خطة الفصل كان 
وأعلنت واشنطن أنها ستقدم مساعدات مجزية للجيش إلعادة . استعدادها لتمويل هذه الخطة عبر ميزانية خاصة
واليوم بعد إخالء المستوطنين . ة للمستوطنين في مناطق أخرىبناء ثكناته خارج غزة وإلقامة وحدات سكني

تجري مفاوضات مكثفة لحصول إسرائيل ليس فقط على التعويضات المالية وإنما على التعويضات السياسية 
  .لتقبل واشنطن خطة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية

  27/8/2005السفير 
  

   رجب أبو سرية...لى الضفة الغربيةاسرائيل تعلن الحرب ع: بعد اخالئها غزة
  رجب أبو سرية

لم تكن اسرائيل بحاجة الى تأكيدات رئيس شعبة استخباراتها العسكرية أهارون زئيفي فركش، على اسـتمرار                
ممارسة حكومته سياسة االغتياالت، ذلك انها كانت تفعل ذلك ميدانياً، في مخيم طولكرم، في الوقت الذي كـان                  

  .ك رسمياً، في اجتماعه مع مدراء مدارس وكليات شبكة أورط االسرائيلية في مدينة نتانيافيه فركش يؤكد ذل
وفي معرض تبريرها لعملية االغتيال، ادعى المصدر العسكري االسرائيلي ان قوات االحتالل وصلت مخـيم               

ء عمليات فدائية تم    طولكرم العتقال خمسة مطلوبين تواجدوا في منزٍل هناك، تتهمهم اسرائيل بانهم يقفون ورا            
  .تنفيذها في نتانيا، وفي ملهى ليلي بتل ابيب، اي ان العملية االسرائيلية، كانت عملية ثأرية بكل معنى الكلمة

والحقيقة ان الحكومة االسرائيلية، ليست بحاجة الى مبررات واهية، لتبرير سياستها الواضحة القائمة على نقل               
ان سعت من خالل تنفيذها خطة فك االرتبـاط  بمعنى ادق تركيزها هناك، بعد المواجهة الى الضفة الغربية، او    

 والى محاولة تحييده واخراجـه مـن        مع قطاع غزة، الى محاولة فصله سياسياً بعد فصله ميدانياً، عن الضفة،           
ناجم عن تنفيذ   دائرة المواجهة الفلسطينية االسرائيلية، او على االقل االستفادة من الزخم السياسي المؤيد لها وال             

هذه الخطة لتمرير اهدافها االستعمارية في ارساء حقائق الواقع االحتاللي القائم في القدس وحولها، وفي الضفة                
الغربية على جانبي جدار الفصل، الذي يقوم بتقسيمها وتجزيئها وتحويلها الى كانتونات معزولة عن بعـضها،                

  .ت المتناثرة، والمزروعة في الجسد الجغرافي للضفة الغربيةمن خالل طرق الوصل االلتفافية بين المستوطنا
اكثر من سبٍب يدفع حكومة شارون الى ان تنقل المعركة او باالحرى تقوم بتركيزها في الضفة الغربية، لعـّل                   

 من  اهمها هو الثابت في االستراتيجية السياسية االسرائيلية، المتمثل بالنظر الى الضفة الغربية نظرة استراتيجية             
الناحيتين األمنية والسياسية، فعلى عكس قطاع غزة، الذي يعتبر جيباً جغرافياً ضيقاً محدود المـساحة، مكـتظ                 
السكان، كما انه جيب خارجي على اطراف جغرافية فلسطين التاريخية، يعتبر التسليم باالنسحاب من الـضفة                

  .الغربية اقراراً بتقسيم فلسطين التاريخية بين دولتين
ات اسرائيل المتعاقبة وآخرها حكومة شارون ذات المسحة االيدولوجية اليمينية المتشددة، ما زالت ترفض              حكوم

من حيث الجوهر قرار التقسيم، رغم ان دولة اسرائيل ذاتها، قد انشئت على اساسه، لكنهـا اي االسـتراتيجية                   
ما زالت ترفض الشق اآلخر، المتعلق باقامة       السياسية االسرائيلية، اخذت بالشق المتعلق باقامة دولة اسرائيل، و        
، انما جاء كمحصلة لحٍل وسط دولـي        1949الدولة الفلسطينية، النها تعتقد بأن القرار الدولي الذي صدر العام           
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واقليمي، وانه يمكن ان يؤدي الى زوال دولة اسرائيل، او على االقل تحجيمها، واجهاض تطلعها الـى اقامـة                   
غرافياً، كحد ادنى بين النهر والبحر، ان لم يكن على ضفتي النهر، وهي دولـة اسـرائيل                 دولة اقليمية ممتدة ج   

  .الكبرى
واذا كانت اتفاقات اوسلو، قد استندت الى تصور الحل التدريجي عبر مرحلتين، انتقالية ودائمة، وفق التراتـب                 

فان استراتيجية حكومـة شـارون      الزمني، بهدف تهيئة اجواء وظروف الجانبين، لتقبل الحل التاريخي بينهما،           
اآلن تتبع تصوراً آخر، يقوم على اساس تجزيء الحل ليس عبر التتابع، ولكن من خـالل التجـاور، او عـدم     

 5مواجهة رزمة المشاكل بين الجانبين دفعة واحدة، وبالتالي تجنب الخوض في حٍل نهائي مبكـر، بـل بعـد                    
  .سنوات، او البحث فيه دفعة واحدة

ذلك تسعى الى تجزئة ملف الحل الى ملفات، ومعالجة هذه الملفات، ملفاً بعـد آخـر، وتجزئـة                  وهي من اجل    
فبعد االنتهاء من ملف االخالء من قطاع غزة، ال تسعى الى الدخول في رزمـة               ... الملف الواحد، الى فصول     

لفات غيـر متـشابكة،     خارطة الطريق، بل ستتعامل مع ملفات االستيطان، القدس، الالجئين، الضفة الغربية كم           
بهدف فرض حلول مجتزأة، تجنبها الحل التاريخي، الذي يمكن عبره اقامة دولة فلسطينية، قريبة من تلك التي                 

  .رسم حدودها قرار التقسيم
وهي بدأت على الفور بوضع مطلب معالجة ما تسميه االرهاب وتفكيك التنظيمات بهدف شل قـدرة المقاومـة                  

االستعماري في القدس والضفة الغربية، فان لم تستجب الـسلطة الفلـسطينية لهـذا              على اعاقة تنفيذ مخططها     
 - أي اسـرائيل     -المطلب، قامت هي بمعالجته، بما يبرر لها التفرد بالمعالجة والحل، ومن جانب واحد وهي               

احـتالل  خاصة في اتباعها لمنهج الحل احادي الجانب، انما تبحث اصالً عن حلول لمشكالتها، الناجمة عـن                 
 القطاع والضفة الغربية ثانياً، وليس عن حلوٍل للصراع بـين الجـانبين،        67 اوالً ثم فلسطين     48فلسطين العام   

والنها لم تكن قادرة يوماً على تنفيذ حٍل قائم على اساس ضم الضفة والقطاع بالجملة، وكانت لـو ارادت قـد                     
 تتجنب تحويل الدولة الى دولة ثنائية القوميـة لـذلك           فعلت ذلك، حين قامت بضم القدس الشرقية المحتلة، النها        

فانها تعتبر ان تنفيذ خطة الفصل عن غزة انجاز لضمان مستقبل دولة اسرائيل كدولة يهودية، باخراج مليـون                  
  .ونصف المليون فلسطيني من حدودها

حلة ما بعـد اخـالء      وحكومة شارون التي تتّعظ من الحكومات السابقة، تستند اآلن في سياستها، خاصة في مر             
الى حقيقة ان الصراع الحربي بين الجانبين منذ اربعة عقود انما كان وال يزال يدور حول االرض فـي                   . غزة

الضفة الغربية، وهذا بالمناسبة ما افشل اتفاقيات اوسلو، التي وصلت الى طريق مسدودة في كامب ديفيد العـام                  
 سكانياً، واال لـتم     48ز دولة اسرائيل المقامة على أراضي        وما كان الهدف من االستيطان اصالً تعزي       2000.

توطين في النقب او الجليل او سواها، داخل الخط االخضر، ولكن لتحقيق امرين معـاً، همـا اضـافة اراض                    
 واضعاف دولة فلسطينية محتملة، ان لم يكـن         .1949اضافية الى دولة اسرائيل المقامة وفق خط الهدنة العام          

 اقامتها، من خالل وضع العصي في دواليبها، تقصد بذلك زرع المستوطنات في جسدها الفعلي،               بالمستطاع منع 
 ا القاضية بربط معاليـه ادومـيم        -أي ارض الضفة الغربية، واسرائيل من خالل االقدام على تنفيذ خطة اي             

جانب الفلسطيني في وحول    بالقدس الغربية، ، ومن خالل متابعة مسلسل االغتياالت الميدانية، تبدأ الحرب مع ال            
الضفة الغربية، في مرحلة ما بعد االنسحاب من غزة مبكراً، وهي تدرك ان درس تفكيك المـستوطنات فـي                   
غزة، رغم المسرحية الهزلية، التي حرصت على تقديمها عبر شاشات التلفاز، اوضح بأن رد فعـل المجتمـع                  

اعد على حٍل سياسي، يقوم على اساس تقسيم فلـسطين          االسرائيلي على بدء تفكيك هذا المشروع االحتاللي، يس       
وفق قرار التقسيم الدولي واقامة دولة فلسطين الى جانب دولة اسرائيل القائمة فعـالً منـذ                . التاريخية االنتدابية 

  .ذلك التاريخ
  26/8/2005األيام الفلسطينية 
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  كاريكاتير
  

  
  

27/8/2005المستقبل   
  
 


