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***  
  الحكومة الفلسطينية تجتمع اليوم للمرة األولى في القدس

وقال غسان  .  تعقد الحكومة الفلسطينية للمرة االولى في تاريخها اجتماعا اليوم االحد في بلدة ابو ديس              ،رام اهللا 
وقال ان الحكومـة    . عن مخاوفها ازاء المشاريع االستيطانية    الخطيب ان الحكومة ستجتمع في ابو ديس للتعبير         

ستكشف بهذه المناسبة على جدار الفصل الذي تبنيه اسرائيل في القدس الـشرقية وضـواحيها بـالرغم مـن                   
  ) اف ب.(ويعقد االجتماع برئاسة قريع في مبنى جامعة القدس. االحتجاجات الفلسطينية والتنديد الدولي

 28/8/2005الغد األردنية 
  

  توسيع مستوطنات الضفة يفجر العنف من جديد  : قريع
أعرب قريع عن القلق الشديد من كالم بـوش حـول           : )القدس(فرح سمير ) غزة( ردينة فارس  ،عبدالقادر فارس 

وقال إن هذه التصريحات تتناقض مع التصريحات والمواقف الداعية إلى البـدء بتنفيـذ              . حكومة عمل في غزة   
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 بإقامة دولة فلسطينية مـستقلة وذات سـيادة         بوشعودة إلى المفاوضات وصوال إلى رؤية       خريطة الطريق وال  
وحذر من أن سياسة التوسع االستيطاني وتكثيفـه فـي الـضفة             .وقابلة للحياة حسب قرارات الشرعية الدولية     

.  إراقـة الـدماء  الغربية وتحديدا حول القدس يحول دون قيام دولة فلسطينية قادرة على البقاء ويؤدي إلى تجدد      
انهم يمدون حدود القدس إلى وادي      .. وأضاف ما يحدث هو شيء بالغ الخطورة       .وقال سيجدد هذا دائرة العنف    

من جهة ثانية، قال قريع     . من الذي سيقبل هذا؟ من الذي سيقبل مبادلة غزة بالقدس او بالضفة الغربية            . األردن
ات او مناقشة مزيد من عمليات االنسحاب قبل نزع أسلحة          ردا على إصرار إسرائيل على عدم استئناف المحادث       
  .المقاومة لماذا ال تنزع إسرائيل أسلحة مستوطنيها

  28/8/2005عكاظ 
  

  تكثيف االستيطان في القدس جزء من ثمن خطة الفصل : نائبان فلسطينيان 
ف االستيطان في ضواحي    مسلسل تكثي  حذر النائب حاتم عبد القادر من     :  جمال جمال  ، الدستور ،القدس المحتلة 

 الدستور ان مسلسل االستيطان جزء من الثمن الذي سوف يفرضه شارون نتيجة االنـسحاب               ـوقال ل  .القدس
. وقال ان شارون يستخدم هذه القنبلة الدخانية من اجل التستر على الجرائم التي يقوم بها في الـضفة                 . من غزة 

تهدف تهويد القدس نهائيا ويستهدف تقويض امكانية اقامـة         وكشف النقاب اننا امام مشروع استيطاني رهيب يس       
وقال اذا اسـتمرت    . ووصف االوضاع في المدينة المقدسة بانها خطيرة جدا       . دولة فلسطينية في الضفة وغزة    

وطالب بموقف عربي واسالمي للدفاع عن      . اإلجراءات اإلسرائيلية فلن يبقى هناك مدينة يمكن ان نتحدث عنها         
الى ذلك حذرت النائب حنان عشراوي من مسلـسل المـصادرات االسـرائيلية لالراضـي                .سةالمدينة المقد 

... الفلسطينية خاصة في محيط القدس، واصفة قرارات المصادرة بأنها سرقة االراضي وجريمة ضد االنسانية             
 امكانيـة   واكدت ان التلويح بضم الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة الى اسرائيل، سيعنى بالـضرورة عـدم               

التوصل الى حل سلمي على اساس رؤية بوش لدولتين، مشيرة الى ان الركن االساسي الي حل عادل للصراع                  
وقالت ان شارون يريد من الفلسطينيين ومن المجتمع         .1967هو بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام         

  .يهودية في القدس، وتكريس االحتالل في الضفةخالء، وهذا الثمن هو تعزيز السيطرة الاال مقابل الدولي ثمناً
  28/8/2005الدستور

  
  مفاوضات فلسطينية اسرائيلية لتسليم منطقة جنين الى السلطة  

  .قال عريقات إن المفاوضات مع الجانب االسرائيلي مستمرة بشأن تسليم جنين للسلطة: ب.ف.أ، رام اهللا
مع اسرائيل متواصلة بخصوص تسليم منطقة جنين الـى         وقال في تصريح لوكالة فرانس برس إن المفاوضات         

واوضح ان هناك تدخالً مـن اطـراف         .السلطة رغم عدم التوصل الى اتفاق حتى اآلن بخصوص هذه القضية          
دولية وخاصة من قبل االدارة االميركية وولفنسون من اجل الضغط على اسرائيل لتسليم مواقع المـستوطنات                

وتابع اذا تسلمت السلطة هذه المواقع فسيصبح هنـاك          .ائيل في جنين الى السلطة    والمعسكرات التي اخلتها اسر   
تواصل جغرافي بين جنين ونابلس وستكون تحت السيطرة الفلسطينية وهي اكبر رقعة جغرافية ستكون تحـت                

 واضاف هذا سيمكن السلطة من تطوير هذه المناطق واقامـة مـشاريع            .السيادة الفلسطينية في مناطق السلطة    
  .حيوية فيها

  28/8/2005األيام الفلسطينية 
  

 أبو مازن يلتقي مسؤوال بحزب العمل اإلسرائيلي
أعلن النائب االسرائيلي سنيه انه اكد لعباس، رغبة االسرائيليين في استئناف عملية الـسالم،              : ب.ف. أ ،رام اهللا 

بحثنا تطبيق خريطة الطريـق، بعـد    عباسوقال سنيه للصحافيين بعد اللقاء مع       . وذلك في ختام لقاء عقده معه     



 

 5

وناقشنا سبل استئناف عملية السالم، العملية التـي تتطلـع اليهـا غالبيـة االسـرائيليين                . االنسحاب من غزة  
  . والفلسطينيين

  28/8/2005شرق األوسط ال
 

  عباس يستقبل وفد الكونجرس وبطريرك القدس  
 الكونجرس األمريكي برئاسة روي بالنت وبطريـرك        استقبل عباس في مقر الرئاسة في رام اهللا أمس وفدا من          

وجرى خالل اللقاء بحث األوضـاع       .القدس ميشيل صباح والمطران رياح أبو العسل مطران الكنيسة األسقفية         
في األراضي الفلسطينية، خصوصاً بعد االنسحاب من غزة وأجزاء من شمال الضفة والمساعدات األمريكيـة               

  )وام.  ( دفع عملية السالموتفعيل الدور األمريكي تجاه
  28/8/2005الخليج اإلماراتية 

  
  السلطة تدعو مبعوثي السالم إلى التدخل لوقف االستيطان 

وجهت السلطة رسائل عاجلة إلى المبعوثين الدوليين لعملية السالم تؤكد رفضها سياسة التوسـع االسـتيطاني                
 رسائل إلى وزارة الخارجية األميركية ومبعـوثي        وأعلن عريقات في تصريحات للصحافيين بعثنا      .اإلسرائيلية

موثقة بخرائط ووثائق حول النشاطات االسـتيطانية       ) من أوروبا وروسيا ومبعوث األمم المتحدة     (عملية السالم   
في معاليه أدوميم ومشروع محطة الشرطة المركزية ومشروع استكمال بناء الجدار الفاصـل حـول معاليـه                 

جميع أننا نرفض هذه المشاريع التي تقوض أي جهود لمفاوضات الوضع النهـائي             أوضحنا لل : وأضاف .أدوميم
وقال إن السلطة طلبت التدخل الفوري إللـزام الحكومـة اإلسـرائيلية            . وانتهاء أي جهود إلطالق عملية سالم     
  .بالتراجع عن هذا القرار وعدم تنفيذه

  28/8/2005البيان 
  

  بين عباس ورايساتصال هاتفي 
ينة إن عباس أطلع رايس في اتصال هاتفي ليل الجمعة على مجريـات األمـور فـي األراضـي                   قال أبو رد  

الفلسطينية، وتحديداً في غزة، وأنه شدد على ضرورة تطبيق تفاهمات شرم الـشيخ، والعـودة إلـى خريطـة                   
الواليات وذكر أبوردينة أن رايس أبدت ارتياح        .الطريق من أجل تحقيق سالم دائم وشامل وعادل في المنطقة         

المتحدة على سير عملية االنسحاب بشكل طبيعي في غزة، ووعدت باستمرار بذل الجهود بخصوص ما تبقـى                 
  غزة ـ البيان .من أمور عالقة

  28/8/2005البيان 
  

  إسرائيل إلى وقف األنشطة االستيطانية  على دحالن
 بموجب خريطة الطريق الحالل الـسالم       دعا دحالن إسرائيل إلى وقف األنشطة االستيطانية واحترام التزاماتها        

وصرح دحالن للصحافيين في غزة أنه إذا رغبت الواليات المتحدة وإسرائيل بتفعيل عملية             . في الشرق األوسط  
 .السالم فانه يتعين عليهما البدء في إحياء خريطة الطريق بشكل جدي من دون التفـاف ومـن دون تحفظـات                  

واعتبـر  . ن إسرائيل ستخلي معبر رفح بعد االنسحاب من معبر فيالدلفي         وبشأن قضية الحدود والمعابر، قال إ     
إننا : وأضاف. االنسحاب من غزة وشمال الضفة أهم إنجازات الشعب الفلسطيني خالل العقود الخمسة الماضية            

في السلطة لسنا في وارد إعالن دولة في غزة، مشيرا إلى أن هذا القطاع سيبقى جزءا أساسـيا مـن االرض                     
كون غزة قابال للحياة بعد إتمام االنسحاب، أعرب عن اعتقـاده بـأن إسـرائيل    توحول إمكانية أن    . سطينيةالفل
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وخاطب شارون قائال إن مـن يحـتفظ        . قادرة على تحويل غزة إلى سجن ولكنها ستدفع ثمنا غاليا جراء ذلك           
  )وكاالت. (بهبالمستعمرات ال يرغب في السالم مع الشعب الفلسطيني وال يرغب في األمن لشع

  28/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  وشارون أبومازن    لتحديد موعد قمة اتصاالت 
وإسـرائيليين سـتبدأ       ذكرت تقارير فلسطينية وإسرائيلية أن اتصاالت بين مسئولين فلسطينيين           : غزة، د ب أ     

  ئيلية نقال عن مصادر إسرائيلية أن     وقالت اإلذاعة اإلسرا   . شارونلترتيب موعد للقاء عباس و       األسبوع الجاري 
وسبل تطبيـق خريطـة        غزة، الكامل من      اإلسرائيلي   ستتبع تنفيذ االنسحاب     سيعقد لبحث الخطوات التي      اللقاء

   .  للقاءالسلطة الفلسطينية االستعداد لعقد ا   وأكد مسؤول في . الطريق
  28/8/2005األيام البحرينية 

  
   طريقه إلى نيويورك  عباس يزور األردن في

أيلول المقبل، قبيل   / قالت مصادر السفارة الفلسطينية في عمان ان عباس سيزور األردن منتصف شهر سبتمبر            
وأضافت ان عباس سيلتقي خالل الزيارة مـع         .توجهه الى نيويورك  لبحث مرحلة ما بعد االنسحاب من غزة          

  )قنا. (لمرحلة المقبلة ومتطلبات ما بعد االنسحاب من غزةالعاهل األردني وكبار المسؤولين األردنيين لبحث ا
  28/8/2005الخليج اإلماراتية 

  
  لن نقبل بتحويل القطاع إلى سجن كبير : الرجوب

أكد الرجوب أن السلطة لن تقبل بتحويل غزة إلى سجن كبير بعد االنـسحاب اإلسـرائيلي                 :كتب محمد الجمل  
يبقى معبر العودة الحدودي فلسطينياً مـصرياً خالـصاً، رافـضاً أي            وشدد على اإلصرار الفلسطيني بأن       .منه

وتعقيباً على تصريحات موفاز بنقل المعبر من مكانه الحالي إلـى الـشرق              .وجود إسرائيلي فيه بعد االنسحاب    
 عدة كيلومترات، في المنطقة المعروفة باسم المثلث، أوضح أن السلطة ستتمسك بمكان المعبر الحالي، ولن تقبل               

وأشار إلى أن السلطة تواصل اتصاالتها مع الجهات الدولية، من أجل الضغط على حكومة               .بنقله على اإلطالق  
االحتالل، لتسهيل حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين بين محافظات الضفة وغزة، في أعقاب االنـسحاب مـن                

  .القطاع، من دون أي عراقيل
  28/8/2005األيام الفلسطينية 

  
  لطة تصر على إعادة ترميم وتشغيل المطار الس:صيدم

أكد صيدم أن السلطة تصر على إعادة ترميم وتشغيل المطار، كما تصر على أن يبقى معبر رفح البري تحـت           
ونوه إلى أن الجانب اإلسرائيلي يتهـرب مـن         . السيادة الفلسطينية الكاملة، وترفض أي وجود إسرائيلي بداخله       

شأن االنسحاب، الفتاً إلى أن أبراج تقوية اإلرسال التابعـة لـشركات االتـصاالت    االستحقاقات المترتبة عليه ب  
الخلوية اإلسرائيلية، ما زالت مثبتة داخل المستوطنات، ولم تقم قوات االحتالل بتفكيكها، معتبراً أن هذه األبراج                

  .ستصبح ملكا للشعب والسلطة بعد االنسحاب
  28/8/2005األيام الفلسطينية 

 
   فلسطينيا سيحالون إلى التقاعد سفيرا18

 صرح عطا اهللا خيري القائم بأعمال السفير الفلسطيني في االردن بان السلطات الفلسطينية سـتحيل                : قنا ،عمان
 وقال في تصريح لصحيفة الغد ان قوائم جـرى تجهيزهـا مـؤخرا              ،عددا من السفراء في الخارج الى التقاعد      
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 مـشيرا الـى ان    ،التقاعد ممن تجاوزت أعمارهم الخامسة والستين عاما       سفيرا فلسطينيا الى     18إلحالة حوالي   
ذلك يأتي تطبيقا لقانون التقاعد في صفوف السلك الدبلوماسي ضمن جهود تتجـه لتقلـيص حجـم الـسفارات                   

 واشار في هذا السياق الى توجـه لتقلـيص حجـم           ،والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية في الخارج وتفعيل دورها      
 سفارة وقنصلية وبعثة دائمة في منظمات دولية واقليمية ليصبح عددها سبعين            93دبلوماسي البالغ حاليا    السلك ال 

  .بعثة اضافة الى تحديد مدة تولي السفير لمنصبه بأربع سنوات مع امكانية تجديده مرة واحدة
 28/8/2005الوطن القطرية 

  
  ماعيةاالمن مسؤولية ج :اللواء يوسف

 أكد اللواء نصر يوسف على ان االمن مسؤولية جماعية ال تقع علـى كاهـل األجهـزة                  : لمراسل القدس  ،غزة
األمنية وحدها وانما يجب أن يشارك المجتمع بدور هام من اجل تحقيق األمن واالستقرار في مواجهة حـاالت                  

ن غزة ليس هناك مبـرر ألي أحـد أن          وأضاف بعد االنسحاب م    .انتشاراألسلحة وأخذ القانون باليد والفوضى    
يحمل السالح فكل مواطن سيكون حقه محفوظا كما أن االنتخابات التشريعية ستجري بنزاهة وشـفافية ولـن                 

 نأمل أن تسود العقالنية وتغليب المصلحة العامة خاصة أن          :وتابع .يسمح ألحد بدخول االنتخابات حامال سالحا     
 من االستقرار تمكننا من اعادة البناء واالعمار وحتى يكون للمجتمع مقومات            حالة دماراً هائالً لحق بغزة ونريد    

قوية، ونحن في المؤسسة األمنية نبذل جهودا كبيرة وهناك اجراءات ستتخذ النه ما هو مقبول قبل االنـسحاب                  
  .ليس مقبوال بعد االنسحاب

 الى أن الواقع الجديـد بعـد االنـسحاب          وألمح الى أن تغييراً سيجري على السياسة األمنية الفلسطينية مشيراً         
سيفرض حالة جديدة ستجعل من األسلحة التي بحوزة الفصائل عبئا عليها مشيراً الى أن السلطة عرضت على                 
الفصائل استيعاب أفرادها المسلحين داخل األجهزة األمنية باعتبار أن السلطة مؤسسة للجميع وسيتم التعامل مع               

   . عن انتماءاتهم السياسية على قدم المساواة ودون تمييز المواطنين كافة بغض النظر
  28/8/2005القدس الفلسطينية 

 
   يستقبل نائب وزير الخارجية الهندي عباس
وجرى خالل اللقـاء، بحـث    .استقبل عباس السيد راجيف سيكري، نائب وزير الخارجية الهندي  : وفا،  رام اهللا 

ى ضوء االنسحاب من غزة وأجزاء من شمال الـضفة، والجهـود            آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، عل     
  .الدولية المبذولة لدفع عملية السالم إلى األمام

  28/8/2005األيام الفلسطينية 
  

   فلسطيني بتشغيل مشترك لمطار غزة ،تفاهم مصري: شعت
عـد أن تنهـي     كشف شعث السبت أن هناك تفاهما مصريا فلسطينيا بتشغيل مشترك لمطار غزة، وذلك ب             : غزة

وذكر في تصريحات صحفية أن هناك تفاهما بين مبارك وعبـاس يقـضى بتـشغيل                .إسرائيل احتاللها لغزة  
مشترك لمطار غزة الدولي، وكذلك رفض أي تواجد إسرائيلي على معبر رفح بعد إخالء غزة من المستوطنين                 

   .وقوات االحتالل
  28/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   يتوعد إسرائيل ويحذر السلطة قائد القسام

 القسام علـى    موقعوتوعد الضيف في رسالة بثت على       .  محمد الضيف امس من المساس بسالح المقاومة       رحذ
وقال لقد احتللتم ارضنا وها انتم تخرجـون مـن          . بتوجيه ضربات قاسية الى الصهاينة الذين اغتصبوا ارضنا       
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وقال الضيف فـي    . كم غدا ان تكون كل فلسطين عليكم جحيما       غزة خزايا اليوم تخرجون من الجحيم لكننا نعد       
رسالته الموجهة الى االخوة في السلطة نحذر من المساس بالسالح الذي حرر غزة ولنتركـه عـامال فـاعال                   

فلنع جميعا هذا الدرس ولنبـق سـالح المقاومـة          .. ان تحرير غزة درس مهم لنا جميعا      . لتحرير باقي وطننا  
ودعا الى االحتكام الى العقل والحوار لحل اي اشكالية حفاظا علـى الـدم              . ل السياسي مشرعا الى جانب العم   

واشاد الضيف بأعضاء كتائب القسامفي جهادهم ودمهـم وعـرقهم وسـهرهم            . الفلسطيني وانجازاتنا الوطنية  
وتوجـه  . ةومعاناتهم، مؤكدا انه لوال هذا الجهاد والمجاهدة والمصابرة والمرابطة لما كان تحرير قطاع غـز              

الضيف الى الفلسطينيين في بيت المقدس والضفة الغربية، مؤكدا ان غزة بداية المشوار وما تضحيات اهلنا اال                 
كما توجه الى االسرى الفلسطينيين لدى      . مبشرا بأن المرحلة القادمة بعون اهللا ستكون دحر االحتالل من عندكم          

ماهير شعبنا ثانيا اال ندخر جهدا لتحريركم من ظلمـة الـسجن            اسرائيل، وقال نعاهد اهللا تعالى اوال ثم انتم وج        
وتابع الضيف لن يهدأ لنا بال ولن يقر لنا قرار حتى يعود جميع ابناء شعبنا ويلتم شـملنا، فـي                    . وقهر السجان 

  .اشارة الى الالجئين الفلسطينيين
28/8/2005الوطن السعودية   

  
    واأللوية تقصفان موقعا في البريجبالكتائ
 أعلنت كتائب االقصى وألوية الناصر صالح الدين أنهما قصفتا موقعا عسكريا اسـرائيليا شـرقي                : قنا –ة  غز

وقالت الكتائب وااللوية في بيان مشترك ان هذا القصف يـأتي ردا علـى مجـزرة                . مخيم البريج صباح امس   
وحسب المصادر  ‚  وفجر امس تعرض موقع آخر لقوات االحتالل في مجمع غوش قطيف الى القصف             .طولكرم

  .االسرائيلية لم تقع اصابات او اضرار
 28/8/2005الوطن القطرية 

  
   ذار المقبل 21المؤتمر العام السادس لحركة فتح في 

حددت اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح والمـشاركين مـن مـسؤولي               : كمال زكارنة 
نذ يوم الخميس الماضي يوم الحادي والعشرين من شهر اذار العام           الحركة في االجتماعات المنعقدة في عمان م      

وقد تم اختيار هذا التاريخ النه يصادف ذكرى معركـة الكرامـة ويـأتي بعـد                . المقبل موعدا لعقد المؤتمر     
وتواصـلت  .االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي تقرر موعدها في الخامس والعشرين من كانون الثاني المقبل            

تماعات امس في جلسات صباحية ومسائية مغلقة حيث انصبت النقاشات على كيفية وآلية اختيار االعضاء               االج
 من كوادر فتح يمثلون اكثر مـن        150الذين سيشاركون في المؤتمر والذين يتوقع ان يصل عددهم الى حوالي            

والذي يمكن ان يـستوعب هـذا        اقليما في الداخل والخارج اضافة الى المكان الذي سيتم عقد المؤتمر فيه              94
ويعقـد المجتمعـون    .كما ناقش المجتمعون البرنامج السياسي لحركة فتح للمرحلة المقبلة        .الحشد من المشاركين  

  .جلسة ختامية صباح اليوم ينهون فيها مناقشاتهم التي تركزت حول انعقاد المؤتمر العام السادس لحركة فتح
  28/8/2005الدستور

  
  المشاركة في االنتخابات التشريعية الجهاد تنفي عزمها 

 أكد خالد البطش عدم مشاركة حركته في االنتخابات التشريعية المقبلة نافيـاً األنبـاء               :  محسن اإلفرنجي   ،غزة
حركة لم تغير موقفهـا مطلقـا مـن قـضية           الوقال إن   . ةالتي تحدثت عن أن حركته تدرس إمكانية المشارك       

 المقبلة ألسباب أوضحتها سابقا أهمها استمرار بقاء االحتالل وألن مرجعية           المشاركة في االنتخابات التشريعية   
واعتبر أن المشاركة في االنتخابـات التـشريعية    .االنتخابات اتفاقية أوسلو والتي أضيفت إليها خريطة الطريق     

عيب علـى أحـد     إننا ال ن  : القادمة هي استعجال لألمور وأن الوقت لم يحن بعد لهذه المشاركة مستدركا بالقول            
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وبالنسبة لآلثار السلبية الناجمة عن مقاطعتهم لالنتخابـات         .مشاركته في هذه االنتخابات ونتمنى لهم كل توفيق       
ال أعتقد أن عدم مشاركتنا في هذه االنتخابات سيبعدنا عن العملية السياسية الجارية فهناك أطر وهياكـل                 : قال  

ال يمكننا أن ننعزل حتى لو خـسرنا بعـض          : وقال .عن االنتخابات سياسية فلسطينية مختلفة تجمعنا كبديل لنا       
  .المواقع السياسية من خالل المشاركة في هذه االنتخابات 

  28/8/2005القدس الفلسطينية 
  

  "  إسرائيل"ال يمكن االستمرار في التهدئة من دون الضغط على : سعدات
ن أن يطلب من الفلسطينيين االستمرار فـي حالـة          شدد أحمد سعدات  على انه ال يمك        : أمين أبو وردة   ،نابلس

التهدئة من دون الضغط على إسرائيل لوقف استهدافها لإلنسان واألرض الفلسطينية، وإلنهاء االحتالل، مطالباً              
العالم بتوفير الحماية المباشرة للشعب الفلسطيني على قاعدة قرارات الشرعية الدولية، خصوصا قرار محكمـة               

وقال إن اندحار االحتالل من غزة ثمرة لكفاح الشعب الفلسطيني وتضحيات أبنائه ودماء              .األخيرالعدل الدولية   
الشهداء، داعياً إلى تعزيز هذه الخطوة لتصبح نصراً كامالً، وشدد على ضرورة مواصـلة الحـوار الـوطني                  

ت الـشرعية الدوليـة     للوصول إلى برنامج وطني يرتكز على المقاومة ويبنى في شقه الدبلوماسي على قرارا            
ومحكمة الهاي، لتعزيز وتطوير خطوة االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة وصوالً إلـى النـصر الكامـل                 
المتمثل باألهداف الوطنية لشعبنا، رافضاً في هذا السياق المشاريع السياسية المبنية على مدخل أمني التي تأتي                

انسحابه من قطاع غزة ضمن رؤيته إلقامة دولة فلـسطينية          في سياق الثمن السياسي، الذي يريده شارون لقاء         
  .مؤقتة طويلة األمد يكرسها الجدار العنصري الفاصل والمشاريع االستيطانية والعدوانية

  28/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

   بندقية المقاومة ستبقى مشرعة: حماد 
مشرعة طالما بقي االحتالل يجثم على صدور         أكد قادة من حركة حماس ان بندقية المقاومة ستبقى            : قنا ،عمان

جـاء  ‚ شعبنا ويدنس مقدساتنا ويستنزف مواردنا ويواصل قتل مجاهدينا ومواصلة احتجاز االسرى والمعتقلـين      
وقـال  ‚ ذلك خالل مسيرة نظمها انصار حماس لالحتفال بالنصر وجالء االحتالل عن القطاع مذموما مدحورا             

مخيم جباليا نحن في حماس نشارك في المسيرات لنحتفل بهذا النصر حيـث         القيادي من حماس فتحي حماد في       
كان شارون يقول ان نتساريم مثلها مثل تل ابيب في المفهوم االمني االسرائيلي في حين قال الشهيد الرنتيـسي                   

ح ودعا المطالبين بنزع سال   ‚ وأكد حماد أن حماس ماضية لتحرير باقي االرض       ‚ ان غزة ورفح كرأس الناقورة    
المقاومة الى المطالبة بنزع السالح النووي االسرائيلي قبل نزع سالح المقاومة وان لم يستطيعوا ذلك فهي في                 

نقول السرانا االبطال نحن قادمون الـيكم محـررين سـوف           : ووجه حماد حديثه لألسرى قائال    ‚ خطتنا القادمة 
من جانبه صرح الشيخ نزار ريان بأن       ‚ نستعمل كل الطرق الخراجكم حتى لو اضطررنا الى عمليات الخطف         

وشـدد  ‚ الجماهير التي تخرج في مسيرة حماس تخرج من أجل تحرير بقية فلسطين وهي تسير خلف المقاومة               
وحـول تهديـد    ‚ ريان على أنه لن تكون هناك خالفات داخلية بعد االنسحاب مشيرا الى أن الحوار أمام الجميع               

لكرم قال ستنتقم حماس لهذه المجزرة وان المجاهدين سيردون علـى           حركة حماس باالنتقام لشهداء مجزرة طو     
  .العدو ولن ننسى دماء شهدائنا

 28/8/2005الوطن القطرية 
  

  مسلحون يغلقون شارعاً ويطلقون النار في نابلس 
 بإغالق الـشارع    أمس، ظهر    محسوبون على كتائب شهداء األقصى     في فلتان أمني جديد، قام مسلحون     : نابلس
وذكر شـهود عيـان أن       .ي أمام المستشفى الوطني في مدينة نابلس احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم           الرئيس
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العشرات من  المسلحين تجمعوا في المكان، وقاموا بإيقاف سياراتهم بعرض الشارع الذي أغلق تماما، ومنعوا                
 صرف مستحقاتهم التنظيميـة     سيارات األهالي من عبور الشارع، وأطلقوا النار في الهواء احتجاجاً على تأخر           

  .المالية من قبل وزارة المالية الفلسطينية
  28/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  المشهراوي يطالب فصائل المعارضة باالرتقاء بالمسؤولية 

أكد عدد من القياديين في حركة فتح أن تحرير غزة جاء بفضل دماء الشهداء وعـذابات                :  يحيى المدهون  ،غزة
 وألم الجرحى وتضحيات كل من تحمل عدوان االحتالل، مشددين على أن أهم إنجاز حققه شعبنا هـو                  األسرى

جاء ذلك خالل ندوة نظمتها دائرة المرأة المركزة لمنظمة الشبيبة الـصحفية             .بداية إنهيار المشروع االستيطاني   
سـم البيـاري والمفـوض      راوبعنوان االنسحاب ودور الشباب في مرحلة البناء بحضور سمير المـشهراوي            

وأكد المشهراوي في كلمته أن االنسحاب من غزة ومنـاطق          .اإلعالمي للجان ومسؤول دائرة المرأة في الشبيبة      
في محافظة جنين هو خطوة أولى على طريق االنتصار، مشيرا الى استمرار المعركة مع االحـتالل، وشـدد                  

واعتـرف  . واالستقرار فـي المرحلـة المقبلـة       على ضرورة استعادة مقومات الصمود لشعبنا وضمان األمن       
المشهراوي بأخطاء وقعت فيها السلطة الوطنية على مدار عشر سنوات مضت مؤكدا على أهمية االستفادة من                
التجربة الماضية لننطلق بواقع جديد الستعادة ثقة المواطن، ودعا الفصائل والمعارضة الى االرتقاء بالمسؤولية              

  . العليا وعدم استخدام أخطاء السلطة في أغراض تسيء الى نضال شعبناالتي تحمي مصالح شعبنا
  28/8/2005الحياة الجديدة 

  
  انفجار قرب محطة حافالت صهيونية في بئر السبع

وأفـادت  . دقيقه صباح اليوم المحطة المركزية في مدينة بئر السبع         25هز انفجار عنيف في الساعة التاسعة إال        
ل قليل أن استشهاديا فلسطينيا كان في طريقه إلى المحطة المركزية في بئر السبع              مصادر عسكرية صهيونية قب   

فجر نفسه عندما استوقفه جنود صهاينة على مدخل المحطة، وقد ظهرت التناقـضات فـي تـصريحات تلـك                   
 المصادر حيث أفادت في البداية أن االنفجار وقع داخل حافلة صهيونية، وأن اإلصابات كانـت بالعـشرات إال                 

وذكـرت تلـك     .إن االستشهادي منع من الوصول إلى الحافلة وفجر نفسه علـى مـدخلها            : أنها عادت وقالت  
، وقام أحد أفراد األمن بسؤاله عن وجهته إال أنه فر           )9(المصادر أن االستشهادي توقف على باب الحافلة رقم         

 أخرى حينما ذكرت التقـارير أن       من المكان وعندما حاول الجنود اعتقاله فجر نفسه، وظهرت النتاقضات مرة          
 حالة سبعة منهم    10إن عدد المصابين الصهاينة بلغ نحو       : وقال راديو العدو   .شظايا الباص متناثرة في المكان    

ولـم   .وصفت بأنها بالغة الخطورة، مضيفة أن طواقم اإلسعاف ال تزال تواصل إخالء المصابين من الحافلـة               
  .ن العملية كما لم تعرف هوية االستشهادي حتى وقت إعداد هذا الخبرتعلن أية جهة فلسطينية المسؤولية ع

  28/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  واستفزازات من جانب اإلحتاللاعتقاالت 
 اقامت قوات االحتالل امس حاجزا عسكريا متنقال قرب قريتي عين عريك ودير ابزيع              : ملكي سليمان ،رام اهللا 

صعدت، خالل األيام األخيرة،    كما  ،  اطني القرى المجاورة عرف من بين المعتقلين      وقامت باعتقال عدد من مو    
وأكد مواطنون، أن    .من عدوانها واستفزازها بحق أهالي مخيم الجلزون لالجئين شمال محافظة رام اهللا والبيرة            

، األمـر الـذي     جيش االحتالل يتعمد خالل ساعات الليل والنهار اقتحام مختلف أرجاء المخيم بشكل استفزازي            
حول حياتهم إلى كابوس ال يطاق، موضحين بأن ما يؤجج الموقف أكثـر هـو تواجـد الوحـدات الخاصـة                     

باللباس المدني، التي عادة ما تدخل المخيم قبل الجيش اإلسرائيلي، خاصة أن هـؤالء يعرفـون                " المستعربين"
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المواطنين من هذه المداهمات، حيث اقتحمت      ولم تسلم أفراح    .بقسوتهم الشديدة، وحبهم لممارسة القتل واإلجرام     
قوات معززة من جنود االحتالل الليلة الماضية عرس الشاب محمد نخلة، مما تسبب بحالة كبيرة من الرعـب                  

  .والفزع
  28/8/2005الحياة الجديدة 

  
  عندما يصبح االحتجاج من ثوابت الحياة: بلعين

المئات من أهالي القريـة، ومـن       . ي قرية بلعين، عامرة    آب، ف  26كانت تظاهرة الجمعة،  :  كتب محمد إبراهيم  
المتضامنين األجانب واإلسرائيليين، وعدد من أهالي القرى والبلدات األخرى قدموا للمشاركة فـي التظـاهرة               

وقد دأبت هذه القرية علـى تنظـيم    .األسبوعية ضد الجدار في هذه القرية، بحماس من يأتي إليها للمرة األولى           
جية سلمية أسبوعية ضد الجدار منذ بدء تجريف أراضيها لهذا الغرض في العشرين مـن شـباط                 مسيرة احتجا 

ورغم مرور ستة أشهر على هذا التقليد األسبوعي، ما زال أهالي بلعين، والمتضامنون، مـن               . مطلع هذا العام  
ية التي أمـست مـن      أجانب وإسرائيليين، يأتون إليها قبل ظهر كل يوم جمعة، للمشاركة في المسيرة األسبوع            

ويقول أعضاء اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في القرية إنهم لم يعودوا يوجهـون دعـوات                .ثوابت الحياة فيها  
ألحد للمشاركة في هذه المسيرات، لكن المتضامنين وأهالي القرية يأتون إلى موقع التجمع والذي تنطلق منـه                 

ئية لالحتجاج على الجدار الجاري إقامته في غير موقع مـن           المسيرة ظهيرة كل يوم جمعة، يأتون بصورة تلقا       
  .أراضي الضفة، كأنما باتت هذه القرية رمزاً لمناهضة الجدار واالحتجاج عليه

  27/8/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

  اعتقاالت في الخليل وقطع الكهرباء عن قلقيلية 
 من أمس حيث اعتقلت سبعة شبان في الخليل، وخمسة فـي            توغلت قوات االحتالل في عدة مدن فلسطينية أول       

بلدة عزون وفرضت حظر التجول على البلدة كما قامت بفصل التيار الكهربائي عن جميع مناطق قلقيليـة رداً                  
 مـن أبنـاء بلـدة       نوفي وقت سابق، اعتقلت قوات االحتالل سبعة شبا        على قذف ضابط إسرائيلي بالحجارة،    

كما اقتحمت قوات االحتالل بلدة عزون معززة بـأكثر مـن عـشر             . مون لعائلة واحدة  الشيوخ، ستة منهم ينت   
وقامـت قـوات     .عربات عسكرية وسط إطالق نار كثيف وإلقاء قنابل الغاز والصوت باتجاه منازل األهـالي             

ر وفصلت قوات االحـتالل التيـا     .االحتالل بأعمال دهم وتفتيش طالت العديد من المنازل واعتقلت خمسة شبان          
   0الكهربائي عن جميع مناطق مدينة قلقيلية لثماني ساعات وذلك بهدف التضييق على أهالي المدينة

  28/8/2005البيان 
  

  في تقرير لمحافظة الخليل عن الشهور السبعة الماضية
كشف تقرير صدر امس، عن مكتب محافظ الخليل ، أن سبعة مواطنين مـن المحافظـة، استـشهدوا                   : الخليل

 371 مواطن، في حين طالت عمليات االعتقال مـا يزيـد علـى              200ت االحتالل، فيما أصيب     برصاص قوا 
وأظهر التقريـر   . مواطناً خالل شهر آب الجاري     531مواطناً خالل السبعة أشهر الماضية، إضافة إلى اعتقال         

 منـزل ومنـشأة      عملية هدم ما بين    12أن عمليات الهدم اإلسرائيلية طالت خالل الشهور السبعة األخيرة نحو           
 دوالراً، سواء بذرائع أمنية أو بما يتصل بذريعة عدم الترخيص، ال سـيما              126.525بواقع خسارة بلغت نحو     

و قال التقرير إن عمليات االستيالء على األراضي لغـرض          .في مناطق مستهدفة بعمليات التوسع االستعمارية     
، فيما تم االسـتيالء علـى مئـات الـدونمات            ألف دونم  13بناء جدار الفصل العنصري في المحافظة طالت        

  .اإلضافية لغرض توسيع المستوطنات وإقامة بؤر استيطانية جديدة
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  28/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  العبور الى مصر هاجس يقلق الفلسطينيين في قطاع غزة
ر الذي يؤكـدون     يبدي الفلسطينيون قلقا كبيرا ألنهم ال يعرفون بعد مصير معبر رفح الحدودي مع مص              -رفح  

وسواء كانوا طالبا يدرسون في الخارج ام مسافرين للعالج او يعملون في             .رفضهم ألي وجود اسرائيلي عليه    
وكان الفلـسطينيون يـأملون ان يتغيـر        . الخارج او مسافرين عاديين، ليس امام سكان غزة سوى هذا المعبر          

. ن المفاوضات بين الجانبين لم تسفر عن نتيجة       الوضع مع سحب جيش االحتالل االسرائيلي من القطاع، غير ا         
فإسرائيل تريد ابقاء سيطرتها على المعبر بحجة الحفاظ على امنها، وتطلب ان يتم نقله الى منطقة كيريم شالوم                  

ويقول المتحدث باسم مدير المعبر اسامة االعصر ان المعبر اذا اغلق سيشكل ذلك كارثة               .جنوب شرق القطاع  
  .على الفلسطينيين

 28/8/2005الغد األردنية 
  

  التغيير يطال تفاصيل الحياة في غزة  
بدأ قطاع غزة يكتسي حلة جديدة من التفاؤل واأللوان، بعدما سيطر عليه الحزن واالكتئاب               : طاهر النونو  ،غزة

 والسواد طوال االعوام الماضية، فقد بدأت الحياة تدب شيئاً فشيئاً في شوارعه واالبتـسامة صـارت تعـرف                 
وللمرة األولـى بـدأ     . طريقها الى شفاه ابنائه، وهناك أمل في مستقبل أفضل بعد خروج االحتالل ومستوطنيه            

اهالي غزة يزينون مدينتهم بدافع وطني وشخصي، كل يحتفل بطريقته وكل يعبر عن سعادته وفق مـا يريـد،                   
لتحسن االقتصادي الذي لم يـصل      حتى ان الجميع يشعر ان هناك شيئاً يتغير وشيئا يتحرك بهدوء ونوعا من ا             

ويقول عادل االسمر، صـاحب كافتيريـا علـى      . الى حالة االنتعاش، ولكنه بالتأكيد افضل من المرحلة السابقة        
: البحر، منذ أن بدأ االنسحاب ازدادت االعداد بشكل واضح، الناس بدأت تشعر باالمن لذلك يأتون، ويـضيف                

لناس تختلف عن ذي قبل وحتى ابتسامتهم وضحكتهم تختلف، اشـعر           ربما تهزأ بي ولكنني اؤكد لك ان نظرة ا        
  . هذه المرة انها من القلب

  28/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  مختار عشيرة ابو هولي قاوم مع اشقائه ضغوط االحتالل 
 ال يجد الحاج أبو صالح أبو هولي مختار عشيرة أبو هولي وسط قطاع غزة غـضاضة                 : فتحي صباح  -غزة  
جيه الشكر الطباء اسرائيليين اشرفوا على عالجه في مستشفى اسرائيلي من نزيف في دماغـه، كونـه                 في تو 

اشكر كل المستشفى ألنهم تعاملوا معي معاملة حـسنة واسـتفدت           : قال. عربياً شهماً اعتاد شكر من أحسن إليه      
 تالل االسرائيليين المتمركزين حول   هذه المعاملة الحسنة لم يتلقاها من جنود االح       .صحياً استفادة لم أكن أتوقعها    

مستوطنة كفار داروم المجاورة الرض عائلة أبو هولي، أو مجمع مستوطنات غوش قطيف التي تمر الطريـق                 
وشهدت عالقة المختار ابو صالح بـاالحتالل منـذ اواسـط            .الرابطة بين المستوطنة وبينه عبر هذه األرض      

فالحاجز العسكري االسرائيلي، الذي ارتبط اسمه باسـم        .  األرض السبعينيات، الكثير من التوتر والصراع على     
وبينما آليات االحتالل تقوم بتفكيك حاجز أبو هولي العـسكري،           .العائلة قطعة من حدود هذه االرض الجنوبية      

يروي المختار كيف رفض بعناد هو واشقاؤه تأجير ارضهم لسلطات االحتالل بمبالغ مغرية اواسط السبعينات،               
 رجعي، القامة طريق المطاحن االستيطانية، وبعد صراع دام أشهراً، اعتقلته قوات االحتالل مع اشقائه،               وبأثر

ويرفض المختار ان يجيب عن سؤال       .وعندما خرجوا من السجن بعد ثالثة اشهر وجدوا الطريق وقد تم شقها           
  .ربيةالمهم أن يخرجوا وأن تعود االرض ع: حول مستقبل ارضه بعد االحتالل ويقول

  28/8/2005الحياة 
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 معمر فلسطيني يفتخر ببندقية الثورة الكبرى  

 لكنـه ال    1905الحاج علي ابو حسين، المكنى القاضي، من قرية عرابة الجليـل، ولـد فـي ،               : وديع عواودة 
باالحتفال بعيد ميالده المائة، ويصدهم باعتبار االحتفـاالت تلفـت          )  ولد وحفيد  100(يستجيب لدعوات ذريته    

وابو حسين، الذي شهد أواخر الحكـم       . لنظر وتستدرج عين الحسد، ويضيف مازحا اهللا يعينا على المية الثانية          ا
العثماني في فلسطين، التزال ذاكرته الفوالذية تساعده في استعادة أيام االنتداب االنجليزي، الفتا إلى أن اعزها                

وعلى أحـد   . فيها وال يزال فخورا ببندقيته األلمانية      التي شارك    1936على قلبه كانت فترة الثورة الكبرى في ،       
رفوف المكتبة ال يزال أبو حسين يحتفظ باألجهزة الواقية من الغازات الكيماوية التي كانت وزعتها الـسلطات                 
اإلسرائيلية خالل حرب الخليج الثانية، وعند سؤاله عن سر االحتفاظ بها، قال ابو حسين انه يعتقد أن الحاجـة                   

 شخصا  84واستذكر ابو حسين ايام النكبة واعتقال الصهاينة        . ا زالت قائمة، معلقا شو بعرفك االيام دول       إليها م 
من قريته وايداعهم في معتقلي عتليت وصرفند جنوب حيفا لمدة تسعة شهور، الفتا إلـى عمليـات التجويـع                   

د الجـوع والعطـش     واضـاف اسـتخدم اليهـو     . 48والتعطيش التي تعرض لها آالف األسرى من فلسطينيي         
والضرب من اجل إقناعنا بالرحيل، إذ خيرونا بين البقاء في المعتقالت بشروط قاسية واالفراج عنا والـذهاب                 

  .إلى األردن
  28/8/2005الخليج اإلماراتية 

  
  الضغوط األميركية تجفف مصادر تمويل الجمعيات الخيرية 

ات اإلسالمية والعربية المحلية والدولية، فتوقفـت       جفت مصادر تمويل العشرات من الجمعيات والمؤسس       : لندن
عن تقديم المساعدات لآلالف من اسر الشهداء والجرحى والفقراء واأليتام في فلسطين اثر الحملـة األميركيـة                 
التي بدأت عقب هجمات سبتمبر والتي في إطارها أعلنت ما يسمى الحرب على اإلرهاب والذي دفـع فقـراء                   

طينيين ثمنهاوبينما تتفاقم معاناة العائالت الفلسطينية في ظل تواصل العدوان االحتاللي فان            وأبناء الضحايا الفلس  
اسر الشهداء ما زالت تواجه مأساة حقيقية جراء عدم إقرار السلطة الفلسطينية قانون اسر الشهداء الذي تبنـاه                  

حتجاجات الواسعة، في إقـرار     ورغم نجاح التجمع بعد سلسلة اال     . التجمع الوطني لـأسر الشهداء في فلسطين     
القانون الذي ينصف الشهداء بالقراءتين األولى والثانية فانه ال يزال يصطدم بالمزيد من العقبات التي يعتبرهـا                 

وفي غمـرة   . التجمع متعمدة ومفتعلة لمنع أقرار القانون الذي ينهي معاناة اسر الشهداء ويكفل لها حياة كريمة              
التي يبذلها التجمع لحسم المسألة كما يقول موقع نداء القدس كشف محمـد صـبيحات               الجهود الحثيثة والمكثفة    

وقال إذا صحت المعلومات التي وصلت إلى       . األمين العام للتجمع، عن وجود تدخل خارجي لمنع إقرار القانون         
  . الكرامالتجمع فان األمر سيعتبر غاية في الخطورة، وان التجمع واسر الشهداء لن يمروا على ذلك مرور

  28/8/2005شرق األوسط ال
  

  مصادرة االراضي العربية  تحذير السلطات االسرائيلية
 بيانا مسهبا حـذر فيـه مـن         أمساصدر رئيس المجلس االقليمي للقرى العربية غير المعترف بها في النقب،            

ر النقـب، علـى     المخططات االسرائيلية الساعية الى توسيع االستيطان اليهودي في النقب، تحت ستار تطـوي            
  .1948حساب اراضي المواطنين العرب التي يالحقها سرطان المصادرة منذ عام 

  28/8/2005 48عرب 
  

   في رفحلمطالبة بتحسين األوضاع المعيشية للعمالا
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 نظمت نقابة العاملين داخل الخط األخضر وكتلة الوحدة العمالية برفح أمـس اعتـصاما               :  نادر القصير  ،رفح
ا أمام مكتب العمل بالمدينة شارك فيه المئات من العاطلين عن العمل للمطالبة بتـوفير فـرص                 جماهيريا عمالي 

عمل ورصد مرتبات شهرية لهم وردد العمال المعتصمون الشعارات والهتافات المطالبة بتوفير فـرص عمـل          
وإقامة نظـام شـامل     كما ودعا المعتصمون إلى تنفيذ قانون التأمينات االجتماعية          .تساعدهم في العيش بكرامة   

وتحدث مسؤول كتلة الوحدة     .م2000 لعام   7للضمان االجتماعي والعمل على تنفيذ قانون العمل الفلسطيني رقم          
العمالية ومسؤول النقابة مركزين على مضمون الرسالة الموجهة لوزير العمل مؤكدين أن هذه االعتـصامات               

  . ع العاطلين عن العملستتواصل إلى جانب المسيرات من أجل توفير عمل لجمي
  28/8/2005الحياة الجديدة 

  
  شعث يؤكد االهتمام بقضية األسرى   

وأشـار  · أكد نبيل شعث أهمية قضية االسرى والمعتقلين ووضعها على سلم االولويـات الوطنيـة            :  قنا -غزة  
امس، الى '' لفلسطينىبيت االسير ا ''خالل زيارة قام بها بصحبة سفيان أبو زايدة وزير االسرى والمحررين الى             

واكد ضـرورة رعايـة     · أن االوضاع التى يعيشها االسرى داخل السجون والمعتقالت االسرائيلية مؤلمة للغاية          
وأكد شعث أنه سيولي    ·االسرى بعد خروجهم من المعتقالت من خالل تأهيلهم ودمجهم داخل المجتمع الفلسطينى           

وضع خطة لزيادة تكثيـف البـرامج       '' تلفزيون فلسطين ''أن  قضية االسرى أهمية اعالمية واسعة ،مشيراً الى        
وأكد وزير االسرى   · الخاصة باالسرى بهدف تعزيز تواصل االسرى داخل السجون مع أهلهم والعالم الخارجى           

والمحررين أن قضية االسرى هى الموضوع االساسى على أجندة المفاوضات، مشيرا الى صعوبة تحقيق سالم               
وطالب اللجنة الرباعية بضرورة الضغط على اسـرائيل مـن أجـل            ·اج عن االسرى  على االرض دون االفر   

  .االفراج عن االسرى من المناطق المحررة
  28/8/2005اإلتحاد اإلماراتية 

  
  نفي وجود مفاوضات حول إطالق سراح أسرى القطاع 

طـالق سـراح األسـرى       اكد سفيان أبو زايدة انه اليوجد مفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي حول إ            :ألفت حداد 
وقال ان الجانب الفلسطيني لم يتفاوض على االنسحاب او نتائجه بما في ذلـك               .الفلسطينيين من سكان القطاع     

قضية االسرى من سكان المناطق التي سيتم اخالؤها، موضحا ان الخطوة اإلسرائيلية خطوة احاديـة الجانـب                 
واكد ابو زايدة ان الموقف الفلسطيني واضح تماما حـول          . والجانب اإلسرائيلي قام بها السباب تتعلق به وحده       

هذه النقطة انه طالما ان اسرائيل تريد االنسحاب من القطاع وتدعي انها تريد انهاء انسحابها من قطـاع غـزة        
انه تم ابالغ   " وقال  .وشمال الضفة يجب عليها ان تقوم باخراج المعتقلين من سكان المناطق التي انسحبت منها             

  . ف الفلسطيني الى جيمس ويلفنسون اال ان اسرائيل لم تعط ردودا واضحة حتى اآلنالموق
  28/8/2005 48عرب 

  
   العزل  الى زنازين يحول الىالشيخ جمال أبو الهيجاء

للمرة الثانية خالل أقل من شهر، قامت سلطات السجون بنقل الشيخ جمال أبو الهيجاء من قسم العزل في                : جنين
تمكن من زيارة   وقال المحامي شادي يونس الذي       . زنازين العزل االنفرادي في سجن عسقالن      سجن الرملة إلى  

، أن سلطات االحتالل قامت قبل يومين بنقل الشيخ من قسم العزل للجنائيين اليهود في سجن                الشيخ أبو الهيجاء  
ى كإجراء عقـابي لـه      الرملة إلى زنازين عسقالن، وأبلغته بأنه سيمضي طوال محكوميته معزوالً عن األسر           

ونقل المحامي يونس عن الشيخ أبـو الهيجـاء أن إدارة            .بسبب نشاطه الفاعل خالل سنوات انتفاضة األقصى      
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وذكر أن الشيخ ورغـم     .السجن الصهيوني تعامله بطريقة مهينة واستفزازية، وتحرمه من ممارسة أبسط حقوقه          
   .ظروف اعتقاله القاسية يتمتع بمعنويات عالية معرباً عن قلقه الشديد على حياة الشيخ أبوالهيجاء

  28/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  األسرى الفلسطينيون سيشاركون باالنتخابات التشريعية 
: سرى الفلسطينيين باالنتخابات التشريعية   قال سفيان أبو زايدة في تصريحات للصحفيين حول قضية مشاركة األ          

وأشار إلـى قيـام وزارتـه     ".ليس هناك أي مانع قانوني يمنع األسير من توكيل أحد أقاربه والتصويت بالنيابة            "
الصهيونية، ونسخة منها إلى وزير األمن الداخلي الصهيوني يطـالبهم          " العدل"بإرسال رسالة لما يسمى بوزيرة      

المالئمة لتمكين األسرى من عملية التصويت في االنتخابات، موضحاً بأنه ال يـزال فـي               فيها بتوفير الشروط    
ونوه أبـو زايـدة إلـى أن األسـرى المـدنيين             .انتظار الرد، ومؤكدا على أن مشاركة األسرى هو حق لهم         

نفس اإلجراءات التي   اإلسرائيليين، يشاركون في االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية، وبالتالي بإمكانهم أن يطبقوا           
  .يطبقونها في حال إجراء االنتخابات في داخل السجون

  28/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
 

   ألف يهودي في القدس المحتلة55مخطط اسرائيلي لتوطين 
 ألف وحـدة    13كشفت السلطة الفلسطينية النقاب عن مخطط اسرائيلي إلقامة         : رام اهللا ،  عمان،  ناديا سعد الدين  

 دونم من األراضي    2000 ألف مستوطن بعد مصادرة      55تيطانية جديدة داخل حدود القدس المحتلة لتوطين        اس
وقال خليل التفكجي لـالغـد ان المشروع االسـتيطاني        . الفلسطينية في جبعات ياعل داخل حدود بلدية القدس       

، وأشار إلـى  2020قدس حتى عام الجديد يندرج في إطار المخطط اإلسرائيلي إلحكام القبضة التهويدية على ال          
أن إسرائيل ترسم حدود الكتل االستيطانية وبالتالي الخارطة المستقبلية لدولتها بما يؤدي ذلك إلى إحداث فاصل                

وقال التفكجي إن االستيطانُ يقتلع من مكـان         .بين شمال الضفة وجنوبها وإقامة ما تطلق عليه بالقدس الكبرى         
  ) وكاالت(.األرض الفلسطينية المحتلةليتجذر في مكان آخر من ذات 

 28/8/2005الغد األردنية 
 

 الحكومة اإلسرائيلية تصادق اليوم على اتفاق فيالدلفي
تبحث الحكومة اإلسرائيلية في جلستها االعتيادية اليوم، االتفاق الذي توصلت إليه مع الحكومة المصرية              : لندن

ويتوقع أن تصادق الحكومة باألغلبية الـساحقة علـى     . دلفيبشأن نشر قوات أمن مصرية على امتداد ممر فيال        
وسترفع الحكومة االتفاق إلى الكنيست للمصادقة عليه أيضا في جلسة تعقد يوم األربعاء، حـسب مـا                 . االتفاق

ويتوقع ايضا ان يحظى االتفاق في الكنسيت بتأييد االغلبية الكبيرة، بعد ذلك            . أوردت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة   
يجري توقيع االتفاق من قبل مسؤولين عسكريين كبار من اسرائيل ومصر، ينسحب بعده الجيش االسـرائيلي                س

وكما نقلت االذاعة عن موفاز، فإن المسؤولية الكاملة ستسلم للمصريين في ما يخص منع تهريب               . من الشريط 
عن ايفال غلعاد القول امـس ان       ونقلت هآرتس   . السالح في هذه المنطقة، سواء عبر االنفاق او بوسائل اخرى         

  .صفقة فيالدلفي مع مصر ستخدم المصالح االسرائيلية
  28/8/2005شرق األوسط ال

  
   ليفني تعتبر بالدها تنفذ المرحلة األولى من خريطة الطريق 
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وقالـت فـي    . ليفني، ان بالدها تسير على هدي خريطة الطريق االميركيـة          ادعت وزيرة القضاء االسرائيلية   
واضافت  .للقناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي، ان اسرائيل تمر اآلن في المرحلة األولى من الخريطة             تصريح  

  .ان البؤر االستيطانية العشوائية التي اقامها المستوطنون في الضفة سيتم تفكيكها
  27/8/2005 48عرب 

 
 غالبية اإلسرائيليين يعتقدون بوجود أزمة قيادة

استطالع للرأي أجرته هآرتس، ونشرت نتائجه امس أن غالبيـة اإلسـرائيليين يـرون أن               أكد  : القدس المحتلة 
وأظهر االستطالع أن أياً من بيريس ونتنياهو، وباراك وموفاز، لم يحـصل علـى              . إسرائيل تواجه أزمة قيادة   

  . من دعم اإلسرائيليين لرئاسة وزراء إسرائيل في الفترة المقبلة% 20أكثر من نسبة 
  28/8/2005ألوسط شرق اال

  
  تجنيد ضباط الجيش لحث اليهود على الهجرة الى اسرائيل 

قال مصدر اسرائيلي ان موفاز ورئيس الوكالة اليهودية، بييلسكي، اتفقا على تجنيد ضـباط وضـابطات مـن                  
ت وحسب المصدر سيتم ايفاد الضباط والضابطا      .الجيش االسرائيلي لحث يهود العالم على الهجرة الى اسرائيل        

الذين يمضون المرحلة األخيرة من فترة خدمتهم في الجيش النظامي، الى الدول االجنبية الجراء لقـاءات مـع                  
 .  الجاليات اليهودية وحثها على الهجرة الى اسرائيل

  28/8/2005 48عرب 
 

   في تونسوفد اسرائيلي يشارك في مؤتمر كشفي
ي العالمي أن وفداً اسرائيلياً مؤلفاً مـن سـتة أعـضاء             أفاد عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الكشف       :تونس

سيشارك في أعمال الندوة العالمية التاسعة للشباب التي تستضيفها تونس اعتباراً من اإلثنـين إلـى األربعـاء،                  
.  أيلول ويستمر إلـى التاسـع منـه        5وكذلك في المؤتمر الكشفي العالمي السابع والثالثين الذي يفتتح اإلثنين           

 بلداً، لكنها المرة األولى التي يحضر فيها وفـد اسـرائيلي            155في المؤتمر أكثر من ألف كشاف من        ويشارك  
كذلك يشارك وفد أميركي قوامه خمسون عضوا ووفد فلسطيني مؤلـف مـن ثالثـة               . مؤتمراً كشفياً في تونس   

يني الـى   وعزا عضو في اللجنة التحضيرية رفض كشف هويته ضآلة أعـضاء الوفـد الفلـسط              . أعضاء فقط 
  .محدودية اإلمكانات كون المشاركين يدفعون رسوماً باهظة لقاء المشاركة في المؤتمر والمنتدى

  28/8/2005الحياة 
  

  هنغبي يسعى الى التسوية بين شارون ونتنياهو 
ويسعى من خالل هذه    . قال رئيس مركز حزب الليكود هنغبي، انه سيقترح تسوية بين شارون، ومنافسه نتنياهو            

وقال انه سيطلب من شارون، االلتزام بالمنافـسة         .وية الى منع انهيار حزب الليكود في االنتخابات القادمة        التس
في االنتخابات القادمة فقط في اطار الليكود، مقابل مطالبة نتنياهو بالتوقف عن مساعيه الهادفـة الـى عـزل                   

دم خوض االنتخابات في اي اطار آخـر        وعلم ان نتنياهو يطالب شارون بالتعهد بع       .شارون عن رئاسة الحزب   
وقد رفض هنغبي هذا الشرط وحسب رأيه ال يمكن مطالبة شـارون            . اذا ما فشل في االنتخابات الداخلية لليكود      

  .االلتزام بهذا في وقت تتواصل فيه المساعي لتنحيته عن رئاسة الحزب
  28/8/2005 48عرب 

 
  نانيين القدماء اسرائيل تهدم ما بناه العالم منذ اليو: فعنونو
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هذا هو ما فعلته    . قال فعنونو ان ما تفعله اسرائيل للفلسطينيين هو كارثة، مضيفا انها تتعامل معهم كالحيوانات             
السـبوعية االهـرام    اوحسب ما قاله فعنونو للمجلة المـصرية        .النازية وهذا هو ما تفعله اسرائيل للفلسطينيين      

دائمـاً  : واضاف. ن قضيته شكلت تحديا للجهاز االسرائيلي، منذ البداية       األسبوعي الصادرة باللغة االنجليزية، فا    
كانوا يذكرون الناس بالكارثة، وعندها وصلت أنا وجعلتهم يرون بأن المشكلة الحقيقية تكمن في القنبلة النووية                

ا تتـسبب بمـشاكل     ووجه انتقادات شديدة اللهجة الى اسرائيل، قائالً انه        .االسرائيلية، هذه هي الكارثة الحقيقية    
لقد كان العالم كله يتحرك نحو الحرية، الديموقراطية والتحرر والمساواة في الحقوق، وعندها اقيمت              . للعالم كله 

يمكنك باسم امن الدولة ان تفعل ما تشاء، يمكنك تقييـد           . اسرائيل وجلبت للعالم نوعا من الديموقراطية السلبية      
هذه الطريقة تهدم ما بناه العالم منذ اليونانيين القدماء وحتـى           . ن محاكمة الحقوق، اختراع قوانين، المعاقبة بدو    

. وحسب رأي فعنونو لن يتواصل هذا االمر لفترة طويلة، مضيفا ان اسرائيل تحولت الى دولة ابرتهايـد                . اآلن
 سيتغير فـي    لكنني اعتقد ان األمر   . انهم يتظاهرون بالديموقراطية لكن ما تراه هو دولة العرق السامي لليهود          

لو كان الشعب اليهودي قد أقام دولة قبل ألف عام فمن الممكن اننا ما كنا               . المستقبل اذ ال يمكن للعالم تقبل ذلك      
  .. سنصل الى مبادئ الديموقراطية المتعارف عليها في العالم اليوم

  28/8/2005 48عرب 
  

   مليون دوالر في بورصة فلسطين االسبوع الماضي 66.2تداول 
 شهد سوق فلسطين لألوراق المالية تداوال معتدال بداية األسبوع الماضي ونـشاطا ملحوظـا منتـصف                 :عمان

 نقطة وتم تـداول مـا       855.59ليقفل عند مستوى    % 0.64وتراجع مؤشر القدس بنسبة طفيفة بلغت       . األسبوع
  . مليون دوالر66.23 مليون سهم بقيمة 10.69يقارب 

  28/8/2005الدستور
  

  خارجية الهندي يبحث استثمار مساعدات هندية نائب وزير ال
 مليـون دوالر    15 سبل استثمار مساعدات هنديـة بقيمـة         ةبحث راجيف سيكري، مع السلط     :كتب حسن جبر  

وقال وكيل مساعد وزيـر الخارجيـة إن         .أميركي تبرعت بها الهند أثناء زيارة عباس إلى الهند أيار الماضي          
وأكد أن جزءاً من األموال      .ا في مشاريع صحية واجتماعية وتعليمية مختلفة      المساعدات الهندية سيتم استثماره   

سيتم استثماره في بناء سفارة فلسطين في الهند على قطعة أرض تبرعت بها الهند لفلسطين هناك، إلى جانـب                   
ـ                 ضفة بناء منطقة صناعية لتكنولوجيا المعلومات في غزة، ومركز جراحة قلب ومدرسة ثانوية في أبو ديس بال

  .وقال إن سيكري حمل موافقة بالده على أية مشروعات يرغب الجانب الفلسطيني في تنفيذها.الغربية
  28/8/2005األيام الفلسطينية 

  
  كادر فلسطيني يختتم مشاركته باليونان في برنامج تدريبي 

غيرات االقتـصادية، الـذي     اإلدارة العامة والت  : اختتم في أثينا، أمس، البرنامج التدريبي القيادة في طور النمو         
نظمه جامعة هارفارد، من خالل كلية كندي للعلوم السياسية، وخصص لتدريب كادر فلـسطيني قيـادي فـي                  
موقعه، وضم ممثلين عن وزارات وهيئـات الـسلطة الوطنيـة ، والقطـاع الخـاص، والمنظمـات غيـر                    

، مدير عام الشؤون السياسية في      ونظمت مراسم التخرج للمشاركين بحضور السفير فسالوس ببسنس       .الحكومية
الخارجية اليونانية، وسمير خوري، التي دعت للبرنامج ومولته، وسقراط كوكاليس، رئيس ومؤسس مجموعـة              
كوكاليس، التي ساهمت في تمويل البرنامج أيضاً، وهولي سارجينت، من جامعة هارفارد، وهيالري الرنتيسي،              

  .دمنسقة ومسؤولة البرامج في جامعة هارفار
  28/8/2005األيام الفلسطينية 
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   منحة عالجية للفلسطينيين16قدم األردن ي

منحة عالجية للمرضى الفلسطينيين سنويا ومعالجة      ) 16( على تقديم     األردنية وافقت الحكومة   :حنان الكسواني 
ـ                15 دل  حالة مرضية محولين رسميا الى مستشفيات وزارة الصحة االردنية، وذلك ضـمن البروتوكـول المع

وأقر مجلس الوزراء األسبوع الماضي البروتوكول      .لبروتوكول التعاون الصحي بين االردن والسلطة الوطنية        
المعدل الذي شمل تغييرات على بعض بنوده المتعلقة بأعداد المنح العالجية وتدريب الكوادر الفنيـة واألطبـاء       

واشترط البروتوكول   .ة للتجديد برغبة الفريقين   الفلسطينيين ومدة سريان البروتوكول المحددة بخمس سنوات قابل       
الى تقديم الخدمات العالجية للجانب الفلسطيني في مستشفيات وزارة الصحة او المستـشفيات العامـة ضـمن                 

ويعامل المرضى الفلسطينيين المحولين رسميا من قبل وزارة الصحة الفلسطينية معاملـة            . اإلمكانيات المتوافرة 
واشترطت الحكومة أن يـتم دفـع قيمـة          .حالة مرضية سنويا  ) 15( ال يزيد عددهم عن      القادر األردني بحيث  

المعالجة المترتبة على المرضى الفلسطينيين خالل شهرين من تاريخ تسليم المطالبة لوزارة الصحة الفلسطينية              
  .أو ممثليها في المملكة

 28/8/2005الغد األردنية 
  

 رائيلصناع المخلالت فيلم وثائقي عن عرب إس
 من المقرر أن تبث محطات تلفزيونية أميركية عامة في الثالثـين مـن أغـسطس                :  منير الماوري  ،واشنطن

الجاري فيلما وثائقيا يسلط الضوء على حياة العرب اإلسرائيليين من خالل ثماني أرامل من إحدى القرى فـي                  
ت طوال عقود من القمع والظلم وقـررت        ويحاول الفيلم أن يصور المرأة الفلسطينية بأنها عان       . شمال إسرائيل 

منتجة الفيلم هي داليت كيمور التي تقول بأن الفكرة بدرت إلى ذهنها بعد             . أخيرا أن تناضل لتحقيق حياة أفضل     
لقائها بالنساء الثماني في قرية تامرا بالجليل وواجهتها صعوبة الحواجز اللغوية، ولكنها تمكنت في النهاية مـن                 

  . عربيات وأشركتهن في الفيلمكسب ثقة النساء ال
  28/8/2005شرق األوسط ال

  
 تصديقنا على حظر التجارب النووية مرهون بانضمام إسرائيل: أبو الغيط
أكد أحمد أبو الغيط أن انضمام بالده لمعاهدة حظر التجارب النووية مرهـون بـالتطورات اإلقليميـة          : القاهرة

وأوضح أنه على الرغم من الجهود الدولية       .  عدم االنتشار النووي   والدولية ومن بينها انضمام إسرائيل لمعاهدة     
المبذولة لدعم نظام منع االنتشار اال ان هذه الجهود لم تتناول مسألة تحقيق عالمية معاهدة منع االنتشار النووي                  
 وان كل هذه األمور أدت لوجود خلل في التزامات الدول في منطقة الشرق األوسط حيث انضمت كلهـا الـى                   
معاهدة عدم االنتشار النووي وتمسكت بما تفرضه المعاهدة من التزامات بالتخلي عن السعي المتالك أسـلحة                

  .نووية عدا إسرائيل التي لم تنضم للمعاهدة حتى االن
  28/8/2005شرق األوسط ال

  
   األقصى مسجدمؤسسة القدس في اليمن تنظم مهرجاناً في ذكرى إحراق

ـ       - نظمت مؤسسة القدس   : صنعاء  لجريمـة إحـراق المـسجد       36 فرع اليمن، المهرجان السنوي للذكرى الـ
، وشارك المهرجان جمـع غفيـر مـن         )25/8(األقصى، في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الخميس  الماضي          

وتحدث الشيخ عبد اهللا بن حسين األحمر طالباً في كلمته دعـم            .المواطنين اليمنيين والجالية الفلسطينية في اليمن     
لسطين والمقاومة الفلسطينية، وقال إن الحديث عن أخذ سالح المقاومة في ظل االحتالل فاشـل ومرفـوض،                 ف

إذا كان العدو يحاور السلطة وبيده الدبابة والطائرة ويصنع الدمار والخراب فال بد أن يكـون لـدى                  : وأضاف
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خ عبد المجيـد الزنـداني، أن حمايـة     من جانبه أكد الشي   . الفلسطينيين ما يحد ذلك الدمار وليس سوى المقاومة       
األقصى من محاوالت الهدم تحتاج إلى خطوات وقائية، مشيراً إلى ضرورة أن تتقدم الدول العربية واإلسالمية                

وقال إنـه ال    .بدعوٍة إلى مجلس األمن وتعلن أن أي اعتداء على المسجد األقصى يعني إعالن حرب على األمة               
جتماع وزراء خارجية الدول العربية واإلسالمية وتأسيس موقف موحـد مـن            بد من تحرٍك دبلوماسي فعال وا     

علماء األمة وتنظيم مظاهرات دولية شاملة إلعالن رفض المؤامرة الصهيونية لهدم األقصى، واعتبر ذلك أنـه                
. سيغير من السياسة األمريكية في دعم الكيان الصهيوني كونها لن تفرط في عالقتها مـع الـدول اإلسـالمية                  

  .وطالب بفتح باب االشتراك لعضوية أنصار األقصى وتكوين لجنة خاصة بذلك
  28/8/2005 المرآز الفلسطيني لإلعالم

  
   بوضع نهاية لإلرهاب السلطةبوش يطالب

  طالب جورج بوش الفلسطينيين أمس بالرد على االنسحاب االسرائيلي بـشن             : فتحي صباح  -واشنطن  , غزة
يجـب علـى    . ن وقد انسحبت اسرائيل فإن الطريق الى االمام أصبح واضـحاً          اآل: وقال .حملة على االرهاب  

واضاف نطالب بوضـع نهايـة      .الفلسطينيين ان يبينوا للعالم انهم سيكافحون االرهاب ويحكمون بطريقة سلمية         
ولم يصل الـى حـد دعـوة         .لالرهاب والعنف في أي شكل ألننا نعرف ان التقدم يتوقف على انهاء االرهاب            

وقال ممثل منظمة التحرير حسن عبـدالرحمن ان الـسلطة          . عباس الى تفكيك حماس ومنظمات اخرى     محمود  
وقـال ادوارد    .تحتاج الى وقت واعتقد انه من الحكمة السماح للرئيس عباس بتحقيق هـذا الهـدف بطريقتـه                

وقـال  .عادة بنائهـا  ابينغتون، ان تقدير وليام وارد هو ان قدرات السلطة محدودة وان األمر سيستغرق وقتاً إل              
  .مسؤولون اميركيون انهم يعولون على خطة شارون لها مقومات البقاء في الضفة الغربية وقطاع غزة

  28/8/2005الحياة 
  

  االتحاد األوروبي يطالب بانسحابات من الضفة
ء مستوطنات   أعرب الموفد الخاص لالتحاد األوروبي لعملية السالم عن تفاؤله بنتائج إخال           :  قنا -القدس المحتلة 

وقال أمـس ان   ‚قطاع غزة قال ان عملية اإلخالء ستكون نموذجا النسحابات اسرائيلية مقبلة من الضفة الغربية    
ة اإلخالء إلى المستوطنات االسرائيلية كلها شريطة ان يتم ذلك من خـالل  باالتحاد األوروبي يريد ان تمتد تجر 

وأضاف ان دول االتحاد األوروبي تقف موقفا موحدا من         . د اسرائيلية وليس كإجراء منفر    -مفاوضات فلسطينية 
جدار الفصل يستند إلى قرار محكمة الهاي الدولية وتعارض مسار الجدار الذي يتوغل في الـضفة الغربيـة                  

وفيما يتعلق بالقدس أوضح ان االتحاد يتعامل معها كما يتعامل مع الـضفة             ‚ويلحق أضرارا كبيرة بالفلسطينيين   
 ان مستقبلها يتحدد بالمفاوضات وليس ألي طرف ان يتخذ اجراءات انفراديـة تـستبق نتـائج                 الغربية ويرى 

وأبدى استعداد االتحاد لتقديم المساعدات إلحياء اقتصاد قطاع غزة وان كانت المـساعدات             ‚ المفاوضات النهائية 
ي الضفة الغربية والقطـاع     األوروبية في مختلف المجاالت ومنذ اتفاق أوسلو تشمل األراضي الفلسطينية كلها ف           

  .والقدس الشرقية المحتلة
 28/8/2005الوطن القطرية 

  
   األمريكيةطاقم خاص لإلشراف على المساعدات

قدموا احتجاجا للبرنامج لتمويله حملة السلطة حـول        ) UNDP(أفادت مصادر في السلطة أن ممولين لبرنامج        
ث عـن تحريـر الـضفة الغربيـة والقـدس           االنسحاب من غزة والتي تضمنت شعاراٍت وملـصقات تتحـد         

 مليون دوالر ملف االنسحاب مـن غـزة         1.5وقالت المصادر إن برنامج األمم المتحدة مول بقرابة         .المحتلتين
استخدمت في تمويل نشاطات مختلفة مثل الشعارات التي علقت في شوارع غـزة و ملـصقات وبوسـترات                   
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ضافت المصادر أن الممولين اعتبروا الـشعارات خـارج         وأ.تضمنت عبارات اليوم غزة و غدا الضفة والقدس       
من جهة ثانية ذكرت مصادر صـحافية       !.سياق الحملة وال يتوافق مع مسيرة التسوية، و فتحوا تحقيقا في األمر           

أن اإلدارة األمريكية قررت تشكيل طاقٍم خاص ليقوم باإلشراف شخصيا على المساعدات األمريكيـة الماليـة                
وقالت المصادر إن الطاقم سيصل قريبا إلى غزة ليقوم بهذه المهمـة ويـشرف علـى                . غزةوإنفاقها في قطاع    

طريقة صرف مبالغ المساعدات داخل القطاع لضمان عدم وصول هذه المساعدات إلى جهاٍت غير مرغـوٍب                
  .فيها قد تستخدمها في زعزعة االستقرار بالقطاع، على حد تعبيرها

  28/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  !أنسنة اليهود وشيطنة العرب
  خيري منصور  
تجاورت في الهيرالد تريبيون مقالتان، إحداهما لعربي واألخرى ألمريكي، وبالرغم من االفتراق في العنـاوين               
إال أن الهاجس فيهما واحد قدر تعلقه بتحليل لحظة حرجة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، الكاتب داوود                 

لى مفهوم األنسنة، فيما يتصل بالمشهد الملتبس الذي ما يزال مثـاراً للـسجال، وهـو انـسحاب                  كتّاب، ألح ع  
المستوطنين من غزة، وإلي ويلفي الكاتب األمريكي تناول اللحظة من زاويته باعتباره يهوديـاً أمريكيـاً، فقـد       

عه عن اسـتعراض الفـرح      تحدث عن ثقافته في التعامل مع لحظات االنتصار واالنكسار، وقال إن ثقافته ترد            
عندما ينكسر اآلخرون، لهذا فهو كما يقول لم يكن مزهواً ويدق الطبول عندما كانت بيوت الفلسطينيين تُنـسف                  

 !ويقتل أطفالهم، بعكس الثقافة األخرى المضادة التي جعلت الفلسطينيين يهللون فرحاً لمغادرة المستوطنين غزة             
 لما سماه داوود كتّاب األنسنة فهو الشيطنة أو األبلسة، ولو شئنا الذهاب             وإن كان لنا أن نقترح مصطلحاً مضاداً      

إن مطالبة الفلسطينيين والعرب بالتعامل      .الى ما هو أبعد في معجم المصطلحات الصهيونية الحديث فهو الهتلرة          
ست آخر، من   اإلنساني مع مشهد الوداع الدراماتيكي يوشك أن يصور ما حدث للمستوطنين كما لو أنه هولوكو              

إن هؤالء المستوطنين ال يدركون أن من حلوا مكانهم هم بشر قـضوا علـى تلـك                 . صناعة العرب هذه المرة   
 .األرض أجياالً متعاقبة، وما من شجرة ترسل ظالً أو ينعقد على أغصانها الثمر المر إال من زراعة أجـدادهم                  

من باب أولـى أن يـتفهم المـستوطنون أحـزان           وإذا كان المقصود بأنسنة المشهد تفهم أحزان المستوطنين، ف        
المواطنين، ألنها قديمة، وبالغة القسوة، وإذا احتكمنا لمشهد الوداع الملتبس الذي أثار كل هذا الـسجال حـول                  
التغطية اإلعالمية لالنسحاب، فإن المستوطنين جسدوا االيديولوجيا التي تفترس أدمغتهم ووجدانهم عندما قتلـوا              

ين، في الوقت الذي لم يحدث فيه اعتداء من الفلسطينيين على من سلبوا أرضهم وجرفوا ترابهم                مدنيين فلسطيني 
   !ونسفوا بيوتهم، وقتلوا أطفالهم الرضع

 .إن األنسنة هاجس نبيل عندما تكون شرطاً لقراءة التاريخ بشكل غير مجرد، وأخذ التفاصيل بعـين االعتبـار                 
سة للعرب جميعاً من قبل المستوطنين وحاخاماتهم، وفي المقدمـة مـنهم   لكن ما حدث بالفعل، هو شيطنة أو أبل     

أين كانت األنسنة عندما كانـت شاشـات        ! عوفاديا يوسف الذي رأى في العربي مجرد حيوان أو ما دون ذلك           
وهل يمكن لمؤسس االستيطان، ومؤدلجه أن يصبح ضـحية بـين ليلـة              !التلفزة ترشح دماً على مدار الساعة     

  وضحاها؟
رف أن اإلعالم يجب أال يسقط في االنفعالية، حتى لو كان طرفاً في الصراع، لكن أن نطالبه بـأن يتخلـى                     نع

  !حتى عن الحقيقة لمصلحة وقائع بالغة التعقيد وااللتباس فتلك حكاية أخرى
يث نطالب  إن الخطاب العربي الذي تفرزه نخبة على وعي بالتاريخ، وإشكالياته، ليس خطاباً نازياً أو دموياً بح               

باالعتذار عنه، والعكس هو الصحيح، فمن يكتبون طوال الوقت عن حقهم األبدي في األرض والسماء والقدس،                
يحذفون بفظاظة أصحاب تلك األرض، ويحتكرون حتى دور الضحية، ألنهم حولوا البكاء الى مهنة، والجـدار                

  .الى مبكى
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تدى على إنسانيته حتى النخاع، وعلـى أرضـه حتـى         األنسنة كنقيض للتجريد ال تتم من طرف واحد هو المع         
وتقتضي مثل هذه األنسنة تحرير الذهنية الصهيونية من شيطنة اآلخر، وتصويره مرادفاً للشر وِصنواً               .الجذور
  .للنازي

هذا الهولوكوست الذي تجري صناعته اآلن، هو إنجاز يهودي بامتيـاز، فالمـستوطن برشاشـته ومـساميره                 
  م! وي من االحتالل، ومن أخرجه من بيت لم يكن ذات يوم بيته هو من زجه فيهومزاميره، جزء عض

  28/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  )1(أي أفق للفلسطينيين واإلسرائيليين؟ : بعد اإلنسحاب من غزة
  وحيد عبد المجيد

حقـا إال إذا بـدأت       لكنها ال تكون جديدة      .يفترض أن يكون االنسحاب من غزة بداية مرحلة جديدة للفلسطينيين         
 فلن تمر أسابيع بعد االنسحاب إال       .بتصحيح أخطاء تحمل الشعب الفلسطيني وقضيته من جرائها خسائر فادحة         

وعاد التوتر يطل برأسه من جديد عندما يعلن شارون رسميا مشروعه في شـأن الـضفة، وبالتـالي الدولـة                    
. ، ال يمكن أن يمثل نقطة بداية لمفاوضـات جـادة           فهذا المشروع، الذي باتت معالمه واضحة اآلن       .الفلسطينية

 لكن األهم هو المقارنة بينه والمشروع الذي عرض علـيهم فـي             .لذلك، من الطبيعي أن يرفضه الفلسطينيون     
 فبالرغم من أن صيغة أوسلو حفلت بنواقص شتى نظريا وتطبيقيا، فقد أسفرت عند بلـوغ مفاوضـات                  .2000

ية أفضل بكثير من ذلك الذي سيطرح على الفلسطينيين رسميا بعد أسابيع أو             الوضع النهائي عن مشروع للتسو    
فقد باتت واضحة معالم مشروع شارون للدولة الفلسطينية الممزقة جغرافيا بفعل كتل استيطانية ستتقطع              . رشهو

ـ       20أوصالها وتقتطع بطرقها االلتفافية، مضافا إليها القدس الشرقية، نحو           ن مـساحة    في المئة على األقـل م
 وفي هذا المشروع ال مجال للبحث في قضية القدس التي يعتبرها شارون غير خاضعة للتفاوض علـى                 .الضفة

  .أي مستوى
أليس المشروع أسوأ بوضوح مقارنة بما عرض على الفلسطينيين قبل انتفاضة األقصى، سواء في مفاوضـات                

 يكن الخالف الجوهري في ذلك الوقـت علـى          لذلك، لم . كامب ديفيد، ومفاوضات طابا، أو في خطة كلينتون       
 ومع ذلك شتان بـين خطـة شـارون          .أراضي الضفة، وإنما على قضية القدس باإلضافة إلى قضية الالجئين         

الجديدة التي تستبعد القدس تماما من المفاوضات وخطة كلينتون التي تضمنت سيادة فلـسطينية علـى الحـرم                  
الغربي، مع التزام كال الطرفين بعدم القيام بعمليات حفر أسفل الحرم أو            القدسي، وسيادة إسرائيلية على الحائط      

 فإذا تعذر االتفاق على مثل هذا االلتزام، يكون البديل عدم إجراء أي عمليـة حفـر إال برضـا                    .وراء الحائط 
  .الطرفين

ـ      2005 ومشروع شارون    2000هذا الفرق الكبير الواضح بين خطة كلينتون         رائيلي  يعنـي أن الموقـف اإلس
 ولما كانـت    .أصبح أقوى، فيما بات الموقف الفلسطيني أضعف، مما كان عليه كل منهما قبل انتفاضة األقصى              

 .خطة كلينتون ثمرة متأخرة النتفاضة أواخر الثمانينات، أصبحت المقارنة واجبة بينها وبين انتفاضة األقـصى              
ة الثانية، علما بأن سوء أداء المفاوض الفلسطيني        فاالنتفاضة األولى أثمرت مشروعا أفضل مما انتجته االنتفاض       

 لذلك فالدرس الذي يجدر استيعابه هو أن المقاومة المدنية في االنتفاضة            .في أوسلو بدد بعضا من نتائج األولى      
 في األولـى    .في الثانية ) االستشهادية(األولى عززت الموقف الفلسطيني مقارنة بالمقاومة المسلحة االنتحارية         

 وبدا المجتمـع    .فال الفلسطينيين ونساؤهم، قبل رجالهم، الحواجز وامتلكوا زمام المبادرة للمرة األولى          حطم أط 
أما في االنتفاضة الثانية فقد وقعوا في مصيدة الخلـط بـين المقاومـة              . الدولي بأسره على موعد مع قضيتهم     

هذه المـصيدة التـي ازدادت      الوطنية المشروعة واإلرهاب، بل أصر بعض فصائلهم على الدخول طوعا في            
 وهذا واقـع ال     .، على نحو بدد تضحيات عظيمة على مدى أكثر من أربعة أعوام           2001فاعليتها بعد هجمات    
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يمكن تغطيته بأي مناورات يلجأ إليها الذين أصروا على تديين هذه االنتفاضة، فضال عن عسكرتها، وبالتـالي                 
  .ي من المشاركة فيها، بخالف انتفاضة أواخر الثمانيناتاستبعاد الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطين

هذه الحقيقة باتت غائمة في ظل انتفاضة األقصى التي أضفت على الصراع طابعا دينيا وحولت أهـم قـضايا                   
 وازدادت الغيوم عندما أصـرت الفـصائل        .التحرر الوطني ضد االستعمار في هذا العصر إلى قضية إسالمية         

 أسلوب القنبلة البشرية الذي سهَّل مهمة إسرائيل وأنصارها في سعيهم إلى إحداث خلـط               المسلحة الرئيسة على  
بين إرهاب اعتمد هذا األسلوب وجعله عالمة عليه وبين كفاح وطني تحرري تقره، بـل تـضمنه وتحميـه،                   

  .المشروعية الدولية
نسحاب من غزة بسبب مـشروع      هذه المقارنة ودالالتها ينبغي أن تكون حاضرة عندما يتصاعد التوتر عقب اال           

 فقد كسب الفلسطينيون عندما أعطوا األولوية للمقاومة المدنية، وخسروا حين فرض بعضهم             .شارون في الضفة  
أضفوا قدسـية   ) محرم(أسبقية مطلقة للمقاومة المسلحة ولشكل واحد من أشكال هذه المقاومة جعلوه بمثابة تابو            

   عنهعليه فبات صعبا نقده أو اقتراح بديل
وعندما اقتنعوا، أو ُأقنعوا، مطلع العام الجاري، بأن هذا األسلوب بات عبئا على النضال الفلـسطيني، كانـت                  
الخسارة وقعت وميزان القوى تغير إلى حد أن شارون عمل، ويعمل اآلن، لتغيير جغرافية الـضفة الطبيعيـة                  

 فعلوا ذلك في قضية فلسطين وشـعبها         والمفترض أن يكون من    .والسياسية بكل يسر وكأنها أرض بال صاحب      
 فأكثر ما ينبغي أن نخشاه اآلن هو أن يحاول بعض هؤالء اسـتئناف              .استوعبوا درس الخسارة التي تسببوا بها     

العمل المسلح، بالطريقة نفسها التي أسفرت عن خسارة فلسطينية، ليكون أداة لدعم نفوذهم ودورهم فـي إدارة                 
طنية الفلسطينية الحقة تقتضي اآلن عدم شن أي هجمات مسلحة انطالقـا مـن               فالو .غزة وربما السيطرة عليه   

غزة، وتفرض تكاتف الجهود لبناء القطاع وتقديم نموذج متقدم في إدارته ليس فقط سياسيا عبر انتخابات كانون                 
م علـى   لكن البد أن يثير القلق شروع بعض من فرضوا منهجه         . الثاني، ولكن أيضا اقتصاديا وتعليميا وعلميا     

 ويدخل في هـذا     .انتفاضة األقصى في التمهيد إلرغام الفلسطينيين على الرضوخ لهذا المنهج عقب االنسحاب           
 الذي ال يبدو أنه ينطوي على أي فرق مقارنة بما حدث على مدى نحو أربـع                 ةالسياق مفهوم المقاومة المرشد   

 .مة اللجنة الوطنية لمتابعة ملـف االنـسحاب        ويدعم هذا القلق هشاشة الصيغة التي تم اعتمادها في إقا          .سنوات
فالخوف كبير من أن يدفع الشعب الفلسطيني، في أول لحظة يشعر فيها باألمل في المستقبل، الثمن مجددا بسبب                  
سوء إدارة السلطة لعملية االنسحاب من ناحية، وطموح بعض الفصائل للسيطرة على القطاع وتحويل المقاومة               

  .ة هذا الطموح من ناحية أخرىالمسلحة إلى أداة لخدم
، واستخدم طريقة طريفة عندما نبه إلى       67لقد حث أحمد بهاء الدين، العرب على استيعاب دروس الهزيمة بعد            

 ويعني ذلـك أن اإلنـسان ال        .أن السمة الوحيدة لإلنسان التي ال تشاركه فيها كائنات أخرى هي أن له تاريخاً             
 ولذلك ال يعقل أن نعجـز عـن اسـتيعاب درس انتفاضـة              .استوعب دروسه يكون إنسانا إال إذا فهم تاريخه و      

ومؤدى هذا الدرس أن علينا مراجعة منهج المقاومـة،         · األقصى الذي ما زال ماثال ولم يتحول بعد إلى تاريخ         
على نحو يفتح الباب أمام توافق على برنامج للعمل الوطني الفلسطيني يقوم على إطالق مقاومة مدنية مفتوحة                 

 مقاومة تتسع لتشمل أرجاء الضفة      ،طفال فلسطين وشيوخها مثلهم مثل شبابها، ولنسائها جنبا إلى جنب رجالها          أل
من خالل سالسل بشرية منظمة تتحدى سلطة االستيطان والقهر وتقدم للعالم الـصورة الحقيقيـة للفلـسطيني                 

صحيح الخطأ الجوهري في انتفاضـة       فهذا هو السبيل الى ت     .المظلوم المكافح من أجل أرضه وقضيته الوطنية      
 وال سبيل غير ذلك إلى هزيمة مشروع شـارون والبـدء بخلـق الظـروف                .األقصى، وتجنب أخطاء جديدة   

  .المساعدة على انتزاع الدولة التى حلم بها الفلسطينيون جيال بعد جيل
  28/8/2005الحياة 
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  مأمون الحسيني
، لم تكن إسرائيل على هذه الدرجة من التناقض الداخلي الحاد الذي تعيشه اآلن، مـذكّراً                1948منذ اقامتها في    

الجميع بأن اخالء مستوطنات غزة هو استكمال صراع سياسي داخلي ممتد حول هوية الدولـة وحـول مـن                   
كان ينمو في أحشاء المجتمـع اإلسـرائيلي طـوال          ذلك أن خروج الوحش االستيطاني الديني، الذي        . اليهودي

العقود الماضية، الى العلن، شاهراً سالح االيديولوجيا المتطرفة والتوراة والتلمود وفتاوى الحاخامات، أعاد نكأ              
انعدام الفصل بين الهوية العرقية وااليمان الديني الذي لعب دوراً مركزيـاً            : جراح المرض اإلسرائيلي المزمن   

ة صنع وبناء الكيان اإلسرائيلي، وتالياً عدم الفصل بين الدين والدولة، ال بل تعريف الدولة لنفسها الذي                 في عملي 
مفهوم الدولة اليهودية العنصري، ومصطلح الديموقراطية، كما طـرح اشـكاليات           : حمل تناقضاً جلياً بين شقيه    

دينين القوميين الـذين يحظـون بامتيـازات        متعددة على حوافه، أهمها واقع ومكانة الحاخامات الحريديم والمت        
  .تحميها القوانين والشريعة البعيدة كل البعد عن التطورات التي مرت بها الدولة خالل العقود الماضية

يمكن بطبيعة الحال، تعداد جملة اسباب موضوعية دفعت شارون، الى تنفيذ فك االرتبـاط واخـالء وتفكيـك                  
ـ    األخرى شمال الضفة، وسحب الجيش منها، ومنها ما له عالقة بالتحلل            واألربع   21مستوطنات قطاع غزة ال

من عبء المقاومة بشقيه األمني واالقتصادي، ومن العبء السياسي واألخالقي الذي يضيف رصيداً سلبياً الـى           
يس مكانة وسمعة اسرائيل المتدهورة على مستوى الرأي العام في معظم أنحاء العالم، ومنها ما يتصل بأجندة رئ                

الوزراء الهادفة الى ضم الكتل االستيطانية في الضفة واستكمال بناء الجدار الفاصل وتكثيف عمليات االستيطان               
في منطقة األغوار، واكمال دائرة تهويد القدس، وطي صفحة الحديث عن الالجئين بشكل حاسم ونهـائي بعـد                  

حيثيات التي أملت خطة الفصل، تلـك القـراءة         لكن األبرز في ال   . إحياء وتطوير االتفاق مع الواليات المتحدة     
المتجددة لما يسمى الخطر الديموغرافي الفلسطيني الذي بات داهماً بعد أن أكـدت االحـصاءات اإلسـرائيلية                 
والفلسطينية المتقاطعة تحول اليهود الى أقلية في فلسطين التاريخية، ما يعني غذ الخطى باتجاه الـسير علـى                  

سابقاً، وتالياً دفع المجتمع الدولي كله للمطالبـة بقيـام           على شاكلة دول جنوب افريقيا    طريق التمييز العنصري    
 1.3 في المئة من األرض الفلسطينية بنحو        1.3وهذا ما أسهم في التعجيل باجراء مقايضة        . دولة ثنائية القومية  

تجاوز عددهم فـي العـام      مليون فلسطيني، خصوصاً في ظل خيبة األمل من تدفق المهاجرين اليهود الذين لم ي             
  . ألفاً منهم70 ألف مهاجر، رغم وعود شارون باستقبال 22الماضي 

هذه الحيثيات ذات الطبيعة السياسية واالستراتيجية المتصلة بعملية االنسحاب، والمتكئة على قراءة معمقة للواقع              
سس العقائدية للحركة االستيطانية    الدولي واالقليمي والداخلي الراهن، لم تستطع تحاشي االصطدام بما يسمى األ          

التي أرساها الحاخام ابراهام كوك في بدايات القرن العشرين، وبلور تعاليمها ابنه تزفـي الـذي يعتبـر األب                   
الروحي لحركة غوش ايمونيم االستيطانية، والمنطلقة من فكرة أن االستيطان في األراضي المحتلة يحقق رغبة               

وقد دفع هذا االصطدام العديد من الحاخامات الى        . نقاذ وخالص الشعب اليهودي   إلهية كونه يمهد الطريق نحو ا     
اصدار الفتاوى بتحريم تسهيل الفصل واعتبار التعاطي مع هذه الخطة انتهاكاً لحرمة الدين، انطالقـاً مـن أن                  

ها، وأن  أرض إسرائيل، حسب كوك االبن، ليست مجرد مكان لوجود شعب إسرائيل، إنما هي قيمة مستقلة بذات               
دولة إسرائيل هي التجسيد لفكرة الخالص، فيما استمرار السيطرة على أراضي الضفة والقطاع يرسـخ إرادة                

  .اهللا
ورغم الخالف في أوساط اليمين الديني حول هذا التفسير لما يسمى قداسة األرض الـذي يـرى العديـد مـن            

بار مصلحة الشعب اليهودي، فما يـستوجب       الحاخامات، بمن فيهم عوفاديا يوسف، ضرورة أن يأخذ في االعت         
التأكيد هنا أن الدين خدم المشروع الصهيوني طوال الوقت، وانتقل خالل العقد األخير الى فضاء الفعل المؤثر                 

هكذا بات المتدينون يحتلون ثلث المراتب القيادية في الجيش الـذي           . في كل المفاصل والمؤسسات اإلسرائيلية    
استراتيجية في جامعة حيفا    -ما حول المستوطنون إسرائيل، وفق رئيس قسم العلوم الجيو        يشعرون بأنه خانهم، في   

أمنون سوفير، الى دولة من العالم الثالث بسبب استنفاد الميزانيات الطائلة في إقامة البنى التحتية في المنـاطق                  
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ة والثقافة والـصحة والبيئـة،      المحتلة، كشق ألف كيلومتر من الشوارع االلتفافية في الضفة، على حساب التربي           
فضال عن دورهم في زيادة منسوب العنف في المجتمع االسرائيلي واستنزاف مـا يـسمى المناعـة الوطنيـة           

  .السرائيل
ومع ذلك يمكن القول ان السهولة التي تم بها اخالء المستوطنين في غزة، رغم الجانب المسرحي في العمليـة                   

ن من المستحيل اخالء نحو ربع مليون مستوطن من الـضفة الغربيـة             الذي شكل ضرورة لشارون لالدعاء بأ     
مستقبال، تشير الى ان موازين القوى السائدة في المجتمع االسرائيلي لم تسمح لهـذه القلـة مـن المتطـرفين                    

فهذه األخيرة إذ قررت ان عملية الفصل باتت ضـرورة ملحـة            . المتدينين والقوميين بالوقوف في وجه الغالبية     
ا مصالح اسرائيل الحيوية المستقبلية، اال انها، في المقابل، رفعت الغطاء عن حقيقة وجـود معـسكرين     تفرضه

متنافرين في اسرائيل، تتحدد مقومات تبلور هوية كل منهما بالوضع االقتصادي والـدين واالصـول العرقيـة                 
ديولوجيـة المفارقـة، نـسبياً،      والرؤية السياسية، فيما تتمايز في اطارهما أنواع متعددة مـن التوجهـات االي            

  .لالنقسامات في األحزاب السياسية
ويبدو أن الترجمة العملية لالصطفافات المقبلة ستكون مفتوحة على احتماالت متعددة، مـع أرجحيـة ظهـور                 

الحـاكم،  " ليكود"انقسامات في األحزاب القائمة التي يعاني معظمها من مصاعب ال قبل له بها، ال سيما حزب                 
  . ائتالفات جديدة تعمق الشرخ الحاصل في المجتمع االسرائيلي الذي يكاد يطال كل شيء تقريباًواقامة

  28/8/2005الحياة 
  

   السلطة ال تتنازل عن مكتسباتها، ال لحماس وال لغيرها
  حمدي فراج

لمحقق الـذي   اذا كانت حماس تهيء نفسها العتالء دفة الحكم وتشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة، اثر الفوز ا              
تنتظره في االنتخابات التشريعية، فان السلطة القابضة على المقاليد والمقدرات ليست مستعدة لـذل، بـل انهـا         

ولكن، قبل ذلك، هل سـتفوز      .  أوالتكذيب  التصدق كل ذلك، وال تطرحة أصال على الطاولة ليحتمل التصديق         
وضوعية، فان الدالئل واالستطالعات، تشير الـى       من الوجهة الم   حماس بما يمكن ان يؤهلها لتشكيل الحكومة؟      

ذلك، وانتخابات البلديات شكلت األرضية التي تعزز الفوز التشريعي، تفكيك المستوطنات في غزة، جاء لصالح               
عدا . حماس، رغم ان اسرائيل لم ترده كذلك، وعلى األقل فقد فشلت السلطة في تجييره لصالحها او كانجاز لها                 

 مسألة محاوالت االنقضاض عليها لتخليصها سالحها، وخـرج الزهـار متهكمـا علـى               عن ذلك، فقد حسمت   
أما الشأن اآلخر، فهو استمرار السلطة       .وال القبضة الذهبية  : التهديدات باستخدام القبضة الحديدية ضدها، ليقول     

  .خليةفي االساءة الى نفسها، من خالل حاالت االنفالتات األمنية، واالعتداءات والصراعات الدا
بمعنى هل تـسمح الـسلطة      . فوز حماس يطرح نفسه بقوة على كل ذوي سلطان في فلسطين والمنطقة والعالم            

ـ    حماس؟ هل تسمح مصر واالردن والسعودية وقطر والكويـت والعـراق الجديـد              الفلسطينية بفوز محقق ل
ـ )أمريكا(حوموريتانيا وجيبوتي بذلك؟ هل تسمح امريكا ومعها االتحاد االوروبي؟ وكيف تسم           حماس بالفوز،    ل

  وهي ما زالت تعتبرها حركة ارهابية، تالحقها وتالحق رموزها وتحجر على اموالها في بنوكها؟
التـي  . والسؤال المركزي هو المتعلق بالدولة المركزية المحورية في هذا العالم في هذه الحقبة ، وهي اسرائيل               

حتى دفعته الى تقديم استقالته من المنـصب         بو مازن قوضت السلطة واعتقلت عرفات حتى موته، وناهضت ا       
، ها  "فتح"الذي تم استحداثه خصيصا له لمناكفة عرفات قبل موته، وبعد فوزه كمرشح وحيد للسلطة والمنظمة و               

هي تأنف حتى من مفاوضته في ما يتعلق بمعابر غزة، وتؤثر على ذلك مفاوضة مصر، فكيف بالتالي سـتقبل                   
  حماس؟ بفوز لـ
ة بدورها، خاصة الشق الفاسد المفسد والمفسد ـ بفتح وكسر السين ـ لن تقبل وال بأي حال من االحوال   السلط

، وهي التي أجلت االنتخابات ألسباب ال تخفى على أحد، وهي التي حاولت الممحاكـة               )مكتسباتها(التنازل عن   
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سلطة، التي ترفض التنـازل عـن       ان ال . في تسليم بعض البلديات، رغم انها خرجت تدعي فوزها الكاسح فيها          
مكتسبات ألعضاء فتح، والذي تجسد في عدم عقد المؤتمرات الحركية اال بعد االنتخابـات التـشريعية، ومـا                  
صاحب ترشيح األسير مروان البرغوثي من تهديدات، اقلها الصادر على لسان القدومي بشطبه من الحركـة،                

ق، سحب مسماه منه، لديل على االستشراس في عدم التنـازل           ليتبين ان السلطة قامت مؤخرا بشطبه، او باألد       
     . حما س وال لغيرها عن أي مقدرات او مكتسبات، ال لـ

  27/8/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

  سياسة التثقيف العسكري هي القضية األولى التي يجب معالجتها 
  وليد ياسين 

جنة العسكرية التي عينها حالوتس، للتحقيق فـي المجـزرة التـي      صدر في اواخر األسبوع المنصرم تقرير الل      
ر ان طاقم التحقيق    ويتأكد مما    . شفاعمرو  في ترتكبأ عمل بروج توجيهات حـالوتس، الـذي    رشح عن التقري

وهكـذا  ! طلب عدم التركيز في البحث عن متهمين وانما عن العبر الفورية التي يمكن استخالصها من القضية               
لتقرير تركز على ما تسميه الخلل الذي يرافق متابعة انخراط الشبان االسرائيليين في صفوف              وجدنا توصيات ا  

الجيش، ومحاولة التغاضي عن االهمال الكبير في تبادل المعلومات بين الجهات األمنية التي كانت على اطالع                
  .المتطرفةعلى حقيقة انخراط السفاح زادة في نشاطات التنظيمات اليمينية 

ل مما نشرته وسائل االعالم االسرائيلية ان اللجنة خرجت باستنتاجات تشير الى عدم نقل المعلومات بين                ويستد
األجهزة العسكرية المختلفة بشكل سريع، مؤكدة االهمال في عدم االهتمام بالمعطيات التي توفرت حول السفاح               

بب عدم مالءمته، او على األقل، اعتقالـه        زادة والتي كان يمكنها ان تقود الى تسريحه من الخدمة العسكرية بس           
  .بتهمة الفرار من الخدمة

وفي هذا تشير اللجنة الى عدم التعاطي مع توصية ضابط التصنيف الذي سجل تدريجا نفسيا منخفضا للـسفاح،         
اك اال ان اللجنة تسارع الى محاولة تجريد الجيش وجهاز الشاب         . كان من شأن االهتمام بمتابعته ان يمنع تجنيده       

من المسؤولية عن هذا االهمال، زاعمة أنه حتى لو تم جمع كافة المعلومات المتعلقة بالقاتل، لما كان ذلك كافيا                   
الشعال الضوء االحمر بشأن امكانية اقدامه على القيام بعملية ارهابية، على األقل، حسب المعايير القائمة فـي                 

  .هذا المجال التي يمليها الشاباك على الجيش
 تقرير لجنة ابربنيل كافة الجهات التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن المجزرة البشعة، وتنتقل الى طرح                ويهمل

التوصيات بشأن ما تسميه سد الثغرات في المصفاة، وتعميق البحث عن الجنود الذين يحتمل قيـامهم بعمليـات      
لق بالشريحة الشخصية للمتجندين للكشف     وتدعو الى توثيق العالقة بين الشاباك والجيش في كل ما يتع          . ارهابية

عمن يملك محفزات القيام باعمال ارهابية، كما توصي بقيام الجيش بتركيز أكبر للمعلومـات حـول الجنـود                  
  .وتناقلها بين الجهات العسكرية ذات الصلة

ش، حيث تشير   ولعل التوصية األخيرة التي ينطوي عليها تقرير لجنة ابربنيل، تعتبر االهم من حيث اهمال الجي              
الى ضرورة اعادة النظر في السماح للجنود بالخروج الى اجـازاتهم دون ان يـتم تجريـدهم مـن اسـلحتهم              

ويؤكد التقرير ما كانت نشرته هآرتس حول توصية شعبة القوى البشرية، قبل اكثر من سنة، بمنـع                 . الشخصية
وتؤكد الكثير من األنبـاء     . وي عليها ذلك  الجنود من حمل سالحهم معهم الى بيوتهم، بسبب المخاطر التي ينط          

التي تناقلتها وسائل االعالم االسرائيلية في السنوات االخيرة قيام جنود باستخدام اسلحتهم العـسكرية، خـالل                
ونحن في المجتمع العربي داخـل اسـرائيل عانينـا كثيـرا بـسبب              . تواجدهم في االجازات، الرتكاب جرائم    

حة من قبل جنود يتباهون بحمله في المناسبات ويطلقون مخـازن مـن األعيـرة               االستخدام الجامح لهذه األسل   
  .النارية، كانت في عدة احيان سببا لمقتل ابرياء
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اما المسألة األكثر اهمية في هذا التقرير فهي تجاهله للمسؤولين المباشرين عن الجريمة وتـصويره للقـصور                 
فمثل هذا التعامل يجب    .  او خلل في األنظمة    شوائبنه مجرد   الرسمي في التعامل مع السفاح زادة وامثاله على ا        

أن يكون مؤشراً على عدم جدية التحقيق العسكري في الجريمة، ويجب ان يشعل اكثر من ضوء احمر، خاصة                  
في ضوء التهديدات المتواصلة لليمين االرهابي بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، سـواء هنـا داخـل الخـط                  

ويمكن القول وبكل تأكيد ان الجيش االسرائيلي لم يـستخلص اي عبـرة مـن مجـزرة                 . األخضر، أو خارجه  
شفاعمرو، واذا ما كان سيواصل التركيز في البحث عن االرهابيين المحتملين في صفوف الجيش فقـط، فمـن      

ما في  ألن االرهابيين ال يتواجدون في صفوف الجيش فحسب، وان        . المستبعد جداً تمكنه من منع الجريمة القادمة      
صفوف االبناء المدللين للمؤسسة العسكرية االسرائيلية، والمقصود المستوطنين الذين يسلحهم الجيش بمحتلـف             
انواع األسلحة اليدوية بزعم الدفاع عن أنفسهم، وقد سبق واستخدم هؤالء سالح الجيش الرتكاب مذابح واعمال                

هذا التوجه، وال ننسى ايضا مجزرة الحرم االبراهيم،      وعملية شيلو تؤكد    . قتل فظيعة ضد ابناء شعبنا الفلسطيني     
  .ومقتل الكثير من الفلسطينيين االبرياء بسالح الجيش الذي تحمله سوائب المستوطنين

البحث عن االرهابي القادم في صفوف الجيش االسرائيلي قد ال يأتي بنتيجة، وتوصيات لجنة ابربنيـل قـد ال                   
ير سياسة التثقيف العسكري في المجتمع االسرائيلي، ووقف اعتبار ابنـاء           تسفر عن اي تغيير طالما لم يتم تغي       

تسليح المجتمع االسرائيلي هـو القـضية       . الشعب اآلخر طابورا خامسا وعدوا يتربص باليهودي في كل زاوية         
يجب نزع اسلحة المستوطنين كافة، الن اعمالهم االرهابيـة ضـد           . األولى التي يجب معالجتها ووضع حد لها      

فلسطينيين ال تتوقف على مجزرتي شفاعمرو وشيلو، ولن تتوقف هناك طالما تواصـلت سياسـة العـسكرة                 ال
  .والتثقيف على الكراهية والعنصرية ازاء العرب والفلسطينيين

لقد دعت القيادات العربية فور وقوع مجزرة شفاعمرو الى التحقيق في دور الشاباك واالجهـزة االمنيـة فـي                  
توصيات تقرير لجنة ابربنيل يـأتي للتغطيـة علـى هـؤالء            . يجب ان ال يتم التنازل عنه     المجزرة، وهذا ما    

المسؤولين، واذا ما تم تمريرها واالكتفاء بها فعلى المسؤولين االسرائيليين اال يستبعدوا وصول االرهابي القادم               
ن الجـدد، لكـن الجـيش       باسرع مما يتوقعون، ألن جهاز التصفية سيعمل، ان كان سيعمل حقا، ازاء المتجندي            

االسرائيلي بات يعج بأمثال ناتان زادة، وقد رأينا ذلك خالل االنتفاضة الفلسطينية الثانية من خـالل اعمـال ال                  
تقل ارهابية عن عمل زادة، ارتكبها جنود في الجيش بحق االبرياء الفلسطينيين، على المعابر وفـي الـسجون                  

حترم حقوق االنسان اآلخر ما كان هؤالء سينجون من جرائمهم، وفي           في دولة ت  . وفي المدن والقرى الفلسطينية   
دولة تقدس حياة البشر ما كان مدرب السفاح زادة سيخرج من السجن بعد سنوات مـن اقدامـه علـى قتـل                      
فلسطيني، وتوجهه الى تفوح لتدريب زادة وامثاله من الفاشين الصغار على مواصلة الطريق، ومن ثم المفاخرة                

في دولة تستخدم اعتى اسلحتها ضد مـواطنين         .صحفية بأن هؤالء يتخذون من امثاله مثالهم األعلى       في مقابلة   
خرجوا للتظاهر السلمي مطالبين بالمساواة ودفاعا عن اراضيهم، فتجرح وتقتل العشرات منهم بدعوى الحفـاظ               

 بعنف وتعتدي على األمـن      على األمن، بينما، في الوقت ذاته تتعامل بقفازات من حرير مع فئة اخرى تتظاهر             
ومن هنا، علينا اال نـستبعد تحويـل         .ورجال األمن، وتدوس القانون، ال يمكن ان تدعي انها دولة ديموقراطية          

. المجرم الى ضحية والضحية الى جالد في مجزرة شفاعمرو، ومن يدري، ربما في مجـزرة شـيلو، ايـضا                  
، 2000ثر مما اسفر عنه التحقيق في مجـزرة اكتـوبر           وعلينا اال نتوقع من التحقيق في مجزرة شفاعمرو، اك        

الذي قادته لجنة اور، والتي يعترف رئيسها بعظمة لسانه ان توصياته لم تنفذ بحذافيرها، ولم تؤخذ في االعتبار                  
  .كل التوصيات التي طرحتها بشأن محاكمة المجرمين

  28/8/2005 48عرب 
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