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  حول عملية بئر السبعردود فعل 
,   مسؤوليتهما عن العمليةاكتائب شهداء االقصى وسرايا القدس اعلنت أن 29/8/2005البلد اللبنانية نشرت 

وقالتا في بيان مشترك انها تأتي ردا على عنجهية االحتالل الصهيوني بحق شعبنا ومجاهدينا والتي كان آخرها 
قدس وكتائب االقصى في طولكرم وردا على ضم اراضي شعبنا في المجزرة البشعة بحق مجاهدينا من سرايا ال

 عاما وهو من الجهاد 25وكان مجهول اعلن في اتصال هاتفي ان منفذ العملية يدعى ايمن زعاقيق . القدس
  .االسالمي من قرية بيت عمر قرب الخليل

ة ان ما جرى هو نتيجة عدم  متحدث باسم الحكومة االسرائيليهقالما  29/8/2005الخليج اإلماراتية  وذكرت
نحن ننسحب من قطاع غزة لكن اذا كان الفلسطينيون يريدون مواصلة السالم فعليهم . تحرك السلطة الفلسطينية

وقال شاؤول موفاز ان منطقة الضفة الغربية بدأت تتحول . اتخاذ اجراءات حازمة ضد المجموعات المسلحة
  . اه االرهابالى المسرح الرئيسي لعمليات مكافحة ما أسم

حركة حماس، حملت قوات االحتالل المسؤولية الكاملة عن  أن 29/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم ونقل
وقوع العملية االستشهادية في مدينة بئر السبع، مشددة على أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف األيدي أمام 

  .استمرار معاناة أسراهالمجازر التي ترتكب بحقه، واالعتداء على مقدساته، و
حض على ضرورة التزام ووصفها باالرهابية كما عباس دان العملية محمود  أن 29/8/2005الحياة  وأوردت

الجميع التهدئة وضبط النفس على رغم االستفزازات االسرائيلية ودعا اسرائيل الى التزام التهدئة ايضاً ووقف 
سطينية، معتبراً أن التهدئة والهدنة هي في مصلحة الطرفين عمليات التوغل واالغتياالت في المناطق الفل

دان العملية عريقات، وشدد على ان العنف ال يجر اال العنف وان الفوضى ال تقود اال  كما أ.وعملية السالم
وبدا موقف جبريل الرجوب مختلفاً عن مواقف مسؤولي السلطة، اذ حمل المسؤولية لمن أعطى األوامر  .لمثلها
وشدد على ان على الحكومة االسرائيلية ان تدرك ان استمرار االرهاب . ل خمسة فلسطينيين في طولكرمباغتيا

  .الرسمي ال يخدم عملية السالم ويؤدي الى استمرار دوامة العنف في المنطقة
جدعون عيزرا اعتبر أن العملية تثبت اهمية الجدار الفاصل في   أن29/8/2005شرق األوسط ال وجاء في
ودعا عيزرا الى تسريع وتيرة بناء الجدار في المنطقة لمنع منفذي العمليات .  األمن االسرائيليضمان

وحمل عيزرا المسؤولية عن الحادث للسلطة الفلسطينية، قائالً انه في . التفجيرية من التسلل الى داخل اسرائيل
  . ل هي التي ستتحركحال لم تتحرك السلطة الفلسطينية للعمل ضد حركات المقاومة فان اسرائي

قال إن توقيت العملية غير مناسب بالنسبة لنا   توفيق ابو خوصةأن 28/8/2005 48عرب موقع وأضاف 
كفلسطينيين، ولكن اعتقد أن ما قام به االحتالل من مجازر في مدينة طولكرم وما سبقها من عمليات 

  .لية كاملةالمستوطنين تجعل مسؤولية ما حدث في بئر السبع مسؤولية إسرائي
 

  الحكومة اإلسرائيلية صادقت على اتفاق فيالدلفي 
صـادقت الحكومـة    :  الشرق األوسط والوكاالت   ،القدس المحتلة، القاهرة   29/8/2005شرق األوسط   النشرت  

 جنديا مصريا على طول الحـدود بـين مـصر           750ينص على نشر    الذي   ،االسرائيلية على اتفاق مع مصر    
. رائيليا تأييدا لالتفاق فيما صوت وزيران ضده وسيرفع االربعاء الى الكنيـست            وزيرا اس  18وصوت  . وغزة

ومن جهته، أعلن موفاز ان حكومته حصلت على حق الفيتو على استيراد معدات من مصر الى غزة، من دون                   
وقال مصدر قريب من شـارون ان كـل          .توضيح كيفية ممارسة هذا الحق في االشراف على حركة المعدات         

وأكـد ان الجـيش االسـرائيلي       . ت أزيلت بعدما وافقت مصر على االلتزام بعدم نقل أسلحة الى السلطة           العقبا
يجب نقـل كـل     ووصرح بأن االنسحاب من غزة لم ينجز بعد،         . سيخلي المنطقة الحدودية خالل األيام المقبلة     

شهر لنرى كيف يتم تطبيـق      التجهيزات والمنشآت العسكرية بعد رحيل المستوطنين ونمنح انفسنا مهلة لبضعة ا          
اننا مستعدون للسماح بخروج الفلسطينيين من غزة الى مصر من دون           : واضاف .االتفاق ميدانيا مع المصريين   
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ان نمارس مراقبة لكن من غير الوارد ان ندع الفلسطينيين والبضائع يدخلون من مصر الى غـزة مـن دون                    
  .التدقيق في كل شيء

المحلل العسكري في  أن الناصرة زهير اندراوس نقالً عن مراسلها في 29/8/2005القدس العربي وذكرت 
 ان االتفاق مع مصر مهم للغاية بالنسبة السرائيل، الن مصر ستبدأ بعده بالعمل بشكل مكثف علي ىهآرتس رأ

 قطع دابر االرهاب الفلسطيني، مشيرا الي ان موافقة اسرائيل التوقيع علي االتفاق يعتبر اعترافا رسميا
اسرائيليا بفشلها في كبح جماح ظاهرة تهريب االسلحة من سيناء الي المقاومة الفلسطينية في غزة، كما ان 
االتفاق يقطع الشك باليقين بان محاوالت اسرائيل المتتالية للقضاء علي انفاق تهريب االسلحة فشلت فشال 

 .المصريينعاتق  الفلسطينية، ستلقي علي ذريعا، وبالتالي فان هذه المهمات، عالوة علي تدريب افراد الشرطة
واضاف ان السلطات المصرية علي علم بان تنامي ما اسماه االرهاب االسالمي في غزة سيعود سلبا عليها، 

وخلص الي القول ان دخول قوات مصرية . الن هذا االرهاب سينتقل عاجال ام اجال الي االراضي المصرية
ي اسرائيل، خصوصا وان المراقبين الدوليين من االمم المتحدة الذين الي المحور لن تشكل خطرا امنيا عل

من ناحيته قال الوف بن، ان . يتواجدون في سيناء، سيراقبون عن كثب تحركات عناصر الشرطة المصرية
المصادقة علي االتفاقية مع مصر تعتبر اعترافا اسرائيليا رسميا بضعفها، الفتا الي ان شطاينتس ما زال علي 

وشدد علي ان االتفاق يغير او يلغي  .فه القائل بان االتفاق هو بمثابة كارثة امنية كبيرة للدولة العبريةموق
بموافقة الطرفين فقط، وهذا االمر هو انجاز كبير السرائيل، باالضافة الي ذلك فان االسرائيليين تمكنوا من 

وقت الذي تحتاج فيه اسرائيل الي معلومات اقناع المصريين بضرورة التعاون في المجال المخابراتي، في ال
ولفت الي ان الطرفين غيبا عن سبق االصرار والترصد السلطة . كثيرة، والمصريون سينفذون هذه المهمة

 . الفلسطينية، وهذا األمر برأيه هو انجاز اسرائيلي اخر
قرار زاعما ان االتفـاق     النتنياهو هاجم   أن  الفت حداد    نقالً عن مراسلته   29/8/2005 48عرب  أضاف موقع   

  !سيشجع ما يسميه االرهاب ويسمح بادخال قوات وأسلحة الى قاعدة االرهاب التي يتم انشاؤها في غزة
  

  شارون من أقوى زعماء اسرائيل: أبو مازن
  ارييل شارون بأنه من أقوى الزعماء الذين عرفتهم اسرائيل في تاريخها وساواه ب,وصف عباس: الناصرة

 وانه يتحلى بالشجاعة وأثبت انه زعيم ذو . اذا اقتنع باألمر، وقال ان شارون ينفذ ما يريد.رابينبن غوريون و
 سواء في ئهوقال انه مستعد للقا.  شريكاًيأرجو ان يرى هو أيضاً في:قالاعتبره شريكاً حقيقياً وو.نفوذ قوي

 ان السلطة تتوقع من ,الرسميةوأضاف في حديث خص به االذاعة العبرية . القدس أو نيويورك وفي أي وقت
 ثم طالب بأمور حيوية مثل ان ,اسرائيل خطوات أخرى تمهد للمستقبل من قبيل تطبيق تفاهمات شرم الشيخ

 واال سيفقد الشعب ...يتوقف النشاط االستيطاني في الضفة الغربية وبناء الجدار الفاصل ونشاط تهويد القدس
وزاد ان التهدئة التي . ب اآلن بشيء أكثر من تجميد هذه النشاطاتال نطال... الفلسطيني األمل في السالم

 لكنه أضاف انه في حال تكررت عمليات عسكرية أعلنتها الفصائل مستمرة وليست مرتبطة بموعد محدد،
وقال ان السلطة تعمل جاهدة من أجل احباط عمليات ضد اسرائيل وقد . فسيكون صعباً توقع رد الفصائل عليها

قال عندما تحصل العملية الديموقراطية لن يكون هناك مبرر ألحد للخروج  و.حباط اكثر من عمليةنجحت في ا
ال أعطي وعوداً باستثناء الوعد بالعمل على ترسيخ سلطة واحدة وسالح واحد . عن اطار السلطة الشرعية
جهودها وامكاناتها وقد  وزاد ان حركة حماس كسبت على االرض أشياء كثيرة ولها .واتباع التعددية السياسية

لكن ان ... تحصل على نتائج جيدة في االنتخابات التشريعية لكنني الى اآلن ال اعتقد انها ستحصل على الغالبية
وختم انه يتفهم حزن المستوطنين الذين سكنوا  .حصل ذلك فسنقبل باألمر الواقع وبنتائج الديموقراطية

  .طروا اآلن الخالئهاالمستوطنات العتبارات غير ايديولوجية واض
29/8/2005الحياة   
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  في أبو ديستجتمع الحكومة الفلسطينية 

الحكومة الفلسطينية عقدت اجتماعها في مبنى جامعة القدس في أبـو           أن  : غزةمن   29/8/2005 الحياة   نشرت
وجدد قريع رفض الفلسطينيين خطط مصادرة آالف الدونمات من أراضـي المـواطنين فـي المنطقـة                 . ديس
وأعلن في تصريحات بثتها وكالـة وفـا ان الـسلطة            .نوبية الشرقية من القدس لصالح توسيع المستوطنات      الج

قررت صب كل اهتمامات وزاراتها المختلفة لدعم صمود المواطنين المقدسيين وثباتهم في وجـه مخططـات                
ودعـا   .حتالل األخيرة وكانت الحكومة استهلت اجتماعاتها باإلطالع من طاقم فني على مخططات اال           .ترحيلهم

وجال الوزراء قبل   . قريع المجتمع الدولي إلى عدم االنشغال بعملية االنسحاب عن عمليات المصادرة لألراضي           
  .االجتماع واطلعوا على أجزاء من الجدار العنصري في بلدة أبو ديس والمنطقة الشرقية

قامـة  إمجلس الوزراء قرر دعم مشروع        أن :29/8/2005 األيام الفلسطينية     في كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   و
مؤتمر استثماري في مدينة بيت لحم قبل نهاية العام الحالي بالتعاون مع منتدى االقتصاد العالمي ومجلس رجال                 

  .االعمال العرب وممثلين عن القطاع الخاص المحلي والدولي
أن االجتمـاع عقـد علـى       :  للصحافيين قريعل  و ق :ب.ف.انقال عن    29/8/2005الخليج اإلماراتية    وأضافت

  .مشارف القدس التي تتعرض اليوم ألبشع هجمة تهدد السالم برمته
م أحمد قريع اسرائيل بتهديد قابليـة       ااته:  الوكاالت نقال عن أبوديس  من   29/8/2005شرق األوسط   ال واوردت

  .قدس الشرقيةالدولة الفلسطينية المستقبلية على الحياة من خالل مواصلة عمليات االستيطان وعزل ال
م قريع اسرائيل بتحويل القدس ومناطقها الى غيتوهات ااته: ا ف بنقال عن  28/8/2005 السفير وذكرت
  .معلناً بدء المعركة من اجل القدس, عديدة

 الدولـة القابلـة   ه قريع من انفاضا أ م:ب‚ف‚أنقال عن أبو ديس  من   29/8/2005 الوطن القطريـة     وتناولت
  .وغير ذلك ال يمكن ان يتعامل الفلسطيني او يتعايش معها‚ 67كون على حدود عام للعيش بالنسبة لنا ت

د سمير حليلة في تـصريح لعكـاظ أن         يأكإلى ت  :غزة من   عبد القادر فارس   29/8/2005 عكاظ   وأشار مراسل 
مـا  في ظل   , يؤكد حرص السلطة بالتأكيد على عروبة القدس      , اجتماع الحكومة الفلسطينية في ضاحية أبو ديس      

 مقدمة لقبول الفلسطينيين بضاحية أبو ديس عاصمة للدولـة          ذلكونفى أن يكون    . تتعرض له من عمليات تهويد    
وأنه يتوقع أن يكون االجتماع     , وأضاف أن الحكومة قررت عقد اجتماعاتها في عدة مدن فلسطينية          .الفلسطينية

  .البنائها في وجه العدوان واالستيطانللتأكيد على عروبة وإسالمية المدينة ودعماً , القادم في الخليل
  

    الداخلية تؤكد العمل على وحدانية السالح
د الداخلية الفلسطينية أنها عازمة وبقوة على ترجمة وتنفيذ         يأك ت :غزة من   29/8/2005الخليج اإلماراتية    نشرت

 الحياة الفلسطينية في هـذا      قرارات القيادة السياسية المتعلقة بوحدانية السلطة والقانون والسالح الشرعي وضبط         
االطار، وأوضحت انها تنظر بخطورة واستغراب الى تصاعد الحرب االعالمية على الصعيد الداخلي احيانـا               

  .عبر استعراضات القوة وأخرى عبر أشرطة التسجيل المتلفزة والتي تحمل في طياتها ما ال يحمد عقباه
 الـى عـدم االنجـرار وراء        الداخلية وةدع: ب‚ف‚ أ نقال عن غزة  من   29/8/2005 الوطن القطرية    وأضافت

الشعارات التي تسعى الى شطب نضالنا الوطني الممتد منذ عشرات السنوات وحصره في مرحلـة انتفاضـة                 
  .وطالبت الجميع بأن يتقوا اهللا في مستقبل شعبنا بدال من التأسيس والتعبئة للفتنة سواء بقصد أو بدونه‚ االقصى

 
  سفارتين فلسطينيتين ان على فتحدمشق وبيروت توافق

ان كـال مـن     من   خيري    اهللا  عطا هأعلنما  :  أ ش أ    نقال عن  عمان من   29/8/2005 السياسة الكويتية    نشرت
سورية ولبنان قد وافقا على فتح سفارتين فلسطينيتين في دمشق وبيروت قريباً بناء على طلـب مـن محمـود                    
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الوسط ان السلطة تجري اتصاالت منفـصلة مـع حكـومتي           وقال في تصريحات لوكالة انباء الشرق ا       .عباس
 . متوقعاً حدوث ذلك بعد االنسحاب من غزة,فتتاحالسورية ولبنان من اجل انجاز ترتيبات ا

ان األسد أبلغ أبو مـازن  عن  ,خيري كشف النقابأن عطا اهللا :  أ ش أنقال عن  29/8/2005 البيان  وأضافت
وفـي   .ع الشرعية الفلسطينية التي يمثلها رئيس السلطة كـرئيس منتخـب          خالل زيارته األخيرة بأنه يتعامل م     

خطوة سورية ذات داللة قال خيري ان الحكومة السورية ستبدأ قريباً بالتعامل مع جواز السفر الفلسطيني الذي                 
  . بعد االنسحاب اإلسرائيليذلكوأكد أن السوريين أبلغوا السلطة موافقتهم على , تصدره السلطة

  
  السلطة يلتقون سوالنامسؤولي

أكد ناصر القدوة امس ان الفلسطينيين سيؤكدون خالل اجتماعهم اليوم مع سوالنا على : أ ف ب. غزة 
كد ان سوالنا سيلتقي كما أ .استمرار الوضع القانوني لالراضي التى ستخليها اسرائيل باعتبارها اراضي محتلة

مجتمع المدني، موضحا ان زيارته تأتي في سياق بحث مع عباس وقريع وعدد من المسؤولين في منظمات ال
وشدد على اهمية مسؤولية المجتمع  .سبل التعاون المشترك بين السلطة واالتحاد االروبي في المجاالت كافة
قته ؤواكد رفض السلطة القامة دولة م ,الدولي تجاه توفير الدعم الكامل العادة اعمار ما دمرته قوات االحتالل

  .في غزة
  29/8/2005حياة الجديدة ال

  
  

  
  التنسيق األمني يخضع ألهواء ومزاج ضباط االرتباط اإلسرائيلي

 صرح محمد أبو صبيح أن واقع التنسيق األمني بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي             :المركز الصحافي الدولي  
صر على التنسيق لبعض    وأضاف أن العملية أصبحت تقت     .ليس بالمستوى الذي كان عليه قبل انتفاضة األقصى       

عن مـدى تجـاوب الجانـب    و. الحاالت اإلنسانية والتنقل للعالج أو ما يتعلق بالتصاريح والبحث عن مفقودين   
 سوى موافقتهم على بعـض الحـاالت        ،اإلسرائيلي في عمليات التنسيق، أجاب بأنه ال يوجد تجاوب بشكل عام          

إن المعاملـة  : نب اإلسرائيلي مع الجانب الفلـسطيني، قـال  أما فيما يتعلق بمعاملة الجا. التي ترتبط بمصالحهم  
اإلسرائيلية ترتبط بالوضع السياسي الراهن ومزاجية قادة التفاوض وأوضاعهم النفسية ويكون التعامـل معنـا               

  .  بإصدار األوامر، في حين أننا نلجأ إلى أسلوب اإلقناع في ظل االحتالل وصراع اإلرادات
  27/8/2005 48عرب 

  
  ن يطلقون النار باتجاه قائد األمن جنوب غزةمسلحو
 النـار   ,مجموعة مسلحة أطلقت مساء الـسبت     أن  : خانيونس من   29/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   ذكر

ردت علـى   وأوضح شهود عيان أن قوات األمن       . على جمال كايد وهو بالقرب من منزله في مدينة خانيونس         
  . المهاجمينة أحد إلى إصابى أدمما النار مصدر اطالق

 مصادر أمنية فلسطينية هأوضحت ما : ـ غزةىرائد موسعن مراسلها  28/8/2005 القدس العربي وأضافت
، ولم تعرف خلفيات كايدفتحت نيران أسلحتها باتجاه هي التي   الشعبيةان مجموعة مسلحة من كتائب المقاومة

 .الحادث بعد
ـ إلـى إ   :خان يـونس  من   29/8/2005 الحياة الجديدة     مراسل تحسين األسطل وأشار    القـوى الوطنيـة     ةدان

 بأن القوى عقدت     عصفور وأوضح عماد  .واالسالمية في خان يونس الحادث بعد اجتماع طارئ لها في المدينة          
  . في حالة انعقاد دائم لمناقشة الحادث وتبعاتههموأشار إلى أن .اجتماعا طارئا لبحث هذه القضية
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  ضابط صهيونيالسلطة تسلم سالح خطف من 

سلمت السلطة الفلسطينية لجيش االحتالل سالح ضابط كان قد خطف منـه عنـدما تعـرض للرشـق                  : قلقيلية
وادعت مصادر أمنية أنهم قاموا بإعادة السالح بعد أن قـام المختطـف          .بالحجارة قبل يومين قرب بلدة عزون     

  .بإلقائه أمام أحد مقرات األجهزة األمنية دون أن تعرف هويته
  29/8/2005 مركز الفلسطيني لإلعالمال

  
       دحالن يمر بوعكة صحية وينقل الى عمان

اهللا الثاني أمر امس بارسال طـائرة        عبدأن   :عمان -كمال زكارنة    عن مراسلها    29/8/2005الدستور نشرت
ه ألمت ب عامودية خاصة الى تل ابيب لنقل محمد دحالن الى المدينة الطبية في عمان للعالج من وعكة صحية                  

 ان, خيـري وقال   .اهللا خيري   بحسب عطا  ،ناجمة عن االرهاق الشديد والعمل المتواصل خالل االيام الماضية        
  .عالجه في معظمه يعتمد على العالج الطبيعي

 خيري  هقالما   :فلسطين برس و نسرين حمدان    عن مراسلتها رام اهللا   من   29/8/2005 الحياة الجديدة    وأضافت
مؤكـدا انـه   .  حاليا في مدينة الحسين الطبية وان حالته جيدة وال تستدعي اجراء جراحة         ن دحالن متواجد  من أ 

غادر بعد ظهـر امـس مستـشفى ايخيلـوف          دحالن  وكان   .سيعود الى االراضي الفلسطينية خالل ايام قليلة      
  .اإلسرائيلي، بعد إجراء فحوصات طبية له، اثر شعوره بشد عضلي مفاجئ

  
  

   لجنة لدراسة موقع ميناء غزة بإنشاءة توصي:التشريعي
أوصت لجنة الموازنة والشؤون المالية بضرورة تشكيل لجنة من الخبراء الفنيين لتقيـيم  : غزة ـ سمير حمتو 

 حيث سـتقدم    .اآلثار اإليجابية والسلبية لموقع مشروع إقامة ميناء غزة الذي يفترض أن يكون بجوار نتساريم             
موقع في ضـوء أربعـة      الي ليستند عليها في قراره النهائي بشأن تحديد         اللجنة توصياتها الى المجلس التشريع    

رح بجوار نيتـساريم هـو األفـضل ولكـن األرض           تالكرنز أن الموقع الحالي المق    . وقال د  .اقتراحات أعدت 
المطلوبة كمرافق يجب أن تكون في أضيق مساحة ممكنة وأن يتم استغاللها لمرافق أخرى مثل محطة لتكرير                 

 يجـب أن يـتم      ,طبيعي وأرض للمعارض الدولية، مضيفا أن مناطق التخزين والمرافق األخرى التابعة          الغاز ال 
واعتبر رئيس سلطة البيئة أن إقامة المينـاء         .إنشاؤها في منطقة تقع شمال شرق مدينة غزة لبعدها عن السكان          

ل القطاع أفضل من ناحية التـأثير       في الجنوب ستترتب عليه آثار سلبية على البيئة، مبينا أن موقع الميناء شما            
بدوره شدد رئيس هيئة استصالح األراضي على أن الموقع الحالي سـيعرقل أي تطـور ونمـو فـي                    .البيئي

من جانبه أكد خالد قحمان الذي أعد دراسة حول          .المستقبل وسيمنع التمدد السكاني المطلوب لسكان مدينة غزة       
  .ي شمال غزة ستستنزف الخزان الجوفي للمياه فتهاألثر البيئي لموقع الميناء أن إقام

  29/8/2005الحياة الجديدة 
  

  نقاشات التيار الثالث تعود إلى المربع األول
ذكرت مصادر مشاركة في مفاوضات تشكيل لجنة كتلة من االحـزاب اليـسارية             :  حسام عز الدين   -رام اهللا   

دت اول من امس الى المربع االول، واتفقـت         وشخصيات ديمقراطية لالنتخابات التشريعية، ان المفاوضات عا      
وقالت المصادر   .هذه القوى على ان تستأنف لجنة مشتركة بحث البرنامج السياسي الذي ستستند اليه هذه الكتلة              

  .ان قيس عبد الكريم نقل معلومات عن امكانية مشاركة الجبهة الشعبية في النقاشات
  29/8/2005األيام الفلسطينية 
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 ة تعصف باتفاق الشعبية والمبادرة الوطنية لالنتخابات رئاسة الالئح

 أن الحوارات التي تجري بين المبادرة الوطنية ,ت القدس العربيعلم :رام اهللا ـ من مصطفي بشارات
 رأس أي ىالفلسطينية، والجبهة الشعبية، تواجه معضلة حقيقية بسبب إصرار الشعبية علي أن يكون سعدات عل

 تشكيلها بين الطرفين لخوض االنتخابات التشريعية، وتتخذ الشعبية من تجربتها النضالية، قائمة ائتالفية يتم
البرغوثي أن مصطفى ولوزنها الذي تراه كبيرا في أوساط الفلسطينيين، مبررا للتمسك بهذا الموقف، فيما يعتبر 

 أساسها أن ىفلسطينية، ويجب علالنتيجة التي أحرزها في انتخابات الرئاسة األخيرة، جعلته زعيما للمعارضة ال
سياق تجمع أغلبية ال  ذاتفي و. الديمقراطيةى رأس أي قائمة ائتالفية يتم تشكيلها بين القوىميز بجعله علتي

 علي إجراء انتخابات تمهيدية تعقد لكافة أعضائها وأنصارها، ى أن الوقت قد مضى الديمقراطية علىالقو
قوة في الشارع الفلسطيني، وسط حالة من الغضب الشديد تسود قواعد  أساسها تقرير وزن كل ىبحيث يتم عل

 . مصلحة اليسار ومستقبلهىاليسار الفلسطيني، استنكارا لما تعتبره تغليبا للمصالح الفئوية لقيادات تنظيماتهم، عل
  29/8/2005القدس العربي 

  
  اللجنة الوزارية لتطوير هيئات الحكم المحلي تعقد اجتماعا 

عداد مشروع قانون صندوق تطوير هيئات الحكم المحلي اجتماعـا          عقدت اللجنة الوزارية الخاصة إل    : رام اهللا 
حدى مواد القانون االساسي تمنح الوزير      إن  أوعرض القواسمي مذكرة قانونية افادت       .لمناقشة مشروع القانون  

ديم مشاريع القـوانين واالنظمـة      عمالها وتق أصدار التعليمات الالزمة لتنفيذ سياسات وزارته وتسيير        إصالحية  
 وان للوزير صالحيات اصدار االنظمة بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها بهدف            .لمجلس الوزراء لذات الغاية   

تنظيم امورها كما انها توجب وجود صندوق مالي لكل هيئة محلية يضع الوزير النظام المالي لتنظـيم عملـه                   
 انشاء صندوق موحد لكافة صناديق هيئـات        ،مع جهات حكومية اخرى    بالتعاون   ،وبناء عليه فإن للوزير الحق    

 تجمع فيه المخصصات الواردة من الحكومة المركزية والدول المانحة ليتم توزيعها ضمن آليـة               ،الحكم المحلي 
 وعليه تكون هناك ضرورة العتماد نظام داخلي        .ومعايير خاصة تضعها الجهات المشرفة على ادارة الصندوق       

 وينظم عمله وليس هناك ضرورة العداد قانون يقر مـن المجلـس             ،هليته القانونية وصالحياته  آيبين  للصندوق  
  .التشريعي

  29/8/2005الحياة الجديدة 
  

  تمديد فترة الترشيح لالنتخابات المحلية يومين إضافيين
مرحلة الثالثة لمـدة    وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة الترشيح النتخابات المجالس المحلية في ال           : ابو ديس 

يومين اضافيين وذلك على ضوء تعديل المجلس التشريعي لبعض المواد القانونية المتعلقة بانتخابات المجـالس               
  .ودعا لجنة االنتخابات المحلية للقيام بحملة توعية للمواطنين حول نظام التمثيل النسبي وآلية عمله .المحلية

  29/8/2005األيام الفلسطينية 
  

   وحدة سكنية في قطاع غزة1350تبني الرياض 
قال سفير فلسطين لدى الرياض أمس أن السعودية ستبدأ بعد اكتمال االنسحاب اإلسرائيلي              : بدر المطوع  –جدة  
وتحدث إلى الحياة عن برنامج مـساعدات سـعودي          . مدن أخرى  6 وحدة سكنية في مدينة رفح و      1350ببناء  

بية في األراضي الفلسطينية من خـالل تـشغيل مـستوصفات          وصفه بالضخم، مخصص لتحسين الخدمات الط     
  . ومستشفيات ومراكز طبية وتجهيزها

  29/8/2005الحياة 
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  سالح المقاومةحماس تؤكد تمسكها ب
 بسالحها، الستكمال طرد االحتالل وحماية الوطن والمواطن بما تهجدد الدكتور محمود الزهار تمسك حرك

ووصف الزهار، رد فعل الدولة العبرية علي خطاب محمد الضيف،  .قاقاتعليه من انجازات وماله من استح
بأنه في منتهي الوقاحة ، وقال الكل يعلم ان المكان الحقيقي ألي إسرائيلي هو خارج فلسطين هذا هو المنطق 

 عن الزهار، طالما هناك شبر واحد محتل فإن سالح المقاومة سيبقي بأيدي المرابطين يدافعون وقال .المقبول
وأكد الزهار علي ان رسالة الضيف ليست موجهة للسلطة ولكنها موجهة إلي جهات  .الوطن والمواطن

إسرائيلية تريد أن تنزع سالح المقاومة، وموجهة إلي جهات أجنبية تشترط اتخاذ خطوات سياسية ونزع سالح 
ول كل السلطة الفلسطينية ولكن المقاومة وتشترط علي البعض في السلطة الفلسطينية نزع هذا السالح، وال أق

هناك من يريد أن ينزع هذا السالح ويعتبر أن هذا المشروع مشروع شخصي له وأي نجاح فيه سيقدمه إلي 
 .األمريكيين واإلسرائيليين

29/8/2005القدس العربي  
  

  سالح المقاومة مشروع للدفاع عن االرض والشعب: عزام
و أ, لمقاومة لم تطرح في أي من اللقاءات التي جمعتنا مع أبو مازنان مسألة سالح ا: عزام نافذ قال الشيخ 

والتي , داعياً الى عدم التجاوب مع المطالب األميركية  االسرائيلية التي تتكرر دائماً, االخوة في حركة فتح
ن وهو سالح مقدس للدفاع ع, مضيفاً أن سالح المقاومة مشروع, تهدف الى زرع الشقاق في الصف الفلسطيني

  .وعن الشعب الفلسطيني والوطن والمقدسات, األرض
29/8/2005عكاظ   

 
  احياء الذكرى السنوية الرابعة الستشهاد أبو علي مصطفى 

أحيت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مدينة نابلس الذكرى السنوية الرابعة الستشهاد القائد أبو علي 
صطفى كلمة أكد فيها على خيار المقاومة مشيراً إلى أن  وألقى أحد قادة كتائب الشهيد أبو علي م.مصطفى

البندقية هي التي أرغمت إسرائيل على الخروج من غزة، وأضاف ان التزام الجناح العسكري للجبهة بالتهدئة 
كما ألقى لؤي عبده كلمة باسم لجنة سعدات الشعبية . ال يعني التزام الصمت وعدم الرد على جرائم االحتالل

الحريات العامة ودعا السلطة الفلسطينية إلى اإلفراج عن سعدات وعن كافة المعتقلين السياسيين للدفاع عن 
  . اآلخرين وإغالق ملف االعتقال السياسي لصيانة الوحدة الوطنية

28/8/2005 48عرب   
  

  السلطة لم تحقق اي شىء للشعب: المصري
الفلسطينية، معتبرا انها لم تحقق للشعب تصريحات شديدة اللهجة ضد السلطة امس، أطلق مشير المصري، 

اي شيء خالل عشر سنوات بينما حققت المقاومة االندحار االسرائيلي من غزة وشمال الضفة،  الفلسطيني
ورفض المصري، الدعوة التي يوجهها مسؤولون في السلطة الفلسطينية الى الفصائل لالنضمام  .حسب رأيه

ا دعوات ال قيمة لها وال تخدع الشعب الفلسطيني أو فصائله، على حد الى أجهزة األمن الفلسطينية واعتبره
  .تعبيره 

28/8/2005 48عرب   
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  بناء الجدار حول محافظات غزةمعاناة المواطنين من 

تواصل سلطات االحتالل أعمال بناء الجدار في بلدتي بيت حانون وجباليـا، بينمـا تتفـاقم                :  خليل الشيخ  ،غزة
وأبلغ مواطنون أن بناء الجدار يصادر أجزاء        .حاب األراضي الزراعية في هذه المنطقة     معاناة المزارعين وأص  

وشوهد عدد كبير من اآلليات والجرافات التي تقوم بأعمـال           .من أراضيهم الواقعة على طول السياج الحدودي      
لجدار مكـون   ولوحظ أن ا   .التجريف والتسوية وبناء جدار أسمنتي، وآخر إليكتروني، شرق بيت حانون، أمس          

 .أسالك شائكة وإليكترونية، وقاطع أسمنتي  وطريق لمرور الدبابات واآلليات اإلسرائيلية          : من ثالثة مقاطع هي   
  .وتتركز جميع هذه األعمال اإلسرائيلية على أراضي المزارعين في المناطق الحدودية

  29/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  الجدارسنهدم : أم علي و.. دونما50ًالجدار نهب 
لـم تكن أم علي وأوالدها من عائلة منصور أوفر حظاً من آالف الفلسطينيين، الذين دفعـوا                 :فادي العاروري 

ثمن ما يسمى األمن اإلسرائيلي والسرطان االستيطاني غالياً من دمائهم وأرضهم، حيث لــم تكـن أرض أم                  
 خلف جدار الفصل العنصري، الذي يـزرع        ين الشاسعة، التي تقبع اليوم    لععلي أفضل حاالً من أراضي قرية ب      

في قلوب األمهات وعيون األطفال أحزاناً و دموعاً ال تشفيها تلك الـمواساة الـمأساوية من الجيران العـرب،                 
.. هنـاك : وتحدثت عائلة منصور عن معاناتها من جراء بناء الجدار، حيث قالت أم علي         .أو من أنصار السالم   

من يعيد األرض؟ من يهدم الجدار؟ من يعيد جاسم و ياسر إلى أحـضاني؟              .. ناأترون، خلف الجدار تقع أرض    
 عاماً، فهي وأبناؤها الثالثة     59تساؤالت عديدة طرحتها أم علي بمالمح وجٍه قسى عليه الزمن طيلة            .. من ومن 

مـن   دونـم    2300عشر الـمتبقون، يعيشون اليوم كالكثيرين من سكان قرية بلعين حقيقة مصادرة أكثر مـن               
لـم يتركوا لنا إال هذا البيـت       .. أكثر من خمسين دونما كنا نزرعها ونفلحها كل عام، كنا نقتات منها           . أرضهم

 21(وياسـر   )  عاماً 26( جاسم   :أضافت أم علي  ووقطعة أرض ال تتعدى مساحتها دونماً واحداً لي وألوالدي،          
قريتهم قريباً إذا اكتمل بنـاء الجـدار حـول          ، يقبعون اليوم في سجن إسرائيلي، كما سيعيش باقي سكان           )عاماً
  .بلعين

  29/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  استشهاد أب وابنه وإصابة طفلين في انفجار جسم مشبوه 
ثنان آخران بجراح اثر انفجار جسم مـشبوه مـن          إ وأصيب   ، استشهد صباح اليوم أب فلسطيني وابنه      : نابلس

وقال شهود عيان إن الشهيدين كانـا يجمعـان          .ديد شرقي نابلس  مخلفات جيش االحتالل قرب مخيم عسكر الج      
 .الخردة لبيعها عندما انفجر جسم مشبوه من مخلفات قوات االحتالل مما أدى إلى استـشهادهما علـى الفـور                  

ويشار في هذا الصدد،  إلى أن جيش االحتالل يعمد إلى إلقاء أجسام مشبوهة تنفجر لحظة مالمستها في البلدات                   
التي يقوم باجتياحها في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف قتل المزيد من الفلـسطينيين، وقـد أسـفر                  والمدن  

  .انفجار األجسام المشبوهة عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين معظمهم من األطفال
  29/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   منزالً في غزة وشمال الضفة37552اسرائيل تهدم 

اشارت احصائيات فلسطينية الى ان عدد المنازل التي تضررت بـشكل كلـي وجزئـي فـي                 : ف الشايب يوس
  بلـغ  2005 وحتـى حزيـران      2000محافظات غزة وشمال الضفة منذ اندالع انتفاضة األقصى في ايلـول            

لغت قيمتها   مبنى ب  85 مليون دوالر أميركي، فيما بلغ عدد المباني         136منزال تقدر قيمتها بأكثر من      ) 37552(



 

 12

 مليون دوالر أميركي والمحالت التجاريـة       78 كم قيمتها    18 مليون دوالر أميركي، وعدد أسوار الفضاء        187
  . مليون دوالر أميركي216 محالً قيمتها 13بلغت 

   29/8/2005الغد االردنية 
  

   دونماً في الضفة 13350قرار عسكري لمصادرة 150
لرقابة الفلسطينية عن قيام السلطات العسكرية الصهيونية بإصـدار          كشف تقرير صادر عن مجموعة ا      : نابلس

 قرارا عسكريا بمصادرة أراض في الضفة الغربية بما فيها القـدس            150منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على        
 هـا من مجموع % 60 من هذه األوامر ووثائق أخرى تمثل        87الشرقية المحتلة، مشيرة إلى أنها حصلت على        

 دونما تمت مصادرتها في الضفة      13350كدة أنه ومن خالل مراجعة هذه الوثائق يتضح أن أكثر من          الكلي، مؤ 
  .الغربية

  29/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  بلدة عقربا تفتتح عدة مشاريع حيوية
افظ  افتتحت بلدة عقربا، شرقي نابلس، أمس، عدة مشاريع حيوية تحت رعاية وزارة الحكم المحلي ومح               :نابلس

ومن المشاريع التي افتتحتها القرية مشروع مدرسة خولة األزوريـة           .نابلس محمود العالول وكذلك بلدية عقربا     
وقال غالـب ميادمـة، رئـيس       . ومدخل البلدة الشمالي والشارع الرئيسي والمؤدي إلى المستشفى وسط البلدة         

ة بحضور المشاركين في التمويل إلـى جانـب         سيتم في نهاية الشهر افتتاح حديقة ومتنزه البلد       : المجلس البلدي 
  .أهالي القرية، باإلضافة إلى مشروع الطرق للبلدة

  29/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  
    القدسلبطريركية` للشلل التام`أسفبطريرك ثيوفيلوس يال

 .صابا البطريركيـة  ا_سف بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث أمس للشلل التام واالنهيار اللذين           أ:  اف ب  -اثينا  
وال يوجد اي قسم    . شيء_لم يعد هناك اي     . وقال في حديث الى صحيفة توفيما يجب مواجهة المشاكل اليومية         

 . فقـط   يؤمن لنـا القـوت     ،المقدم من اخوتنا  _الدير البطريركي يعمل بفضل الهبات والمال       . قادر على العمل  
وفي المدارس التـي يؤمهـا مئـات االطفـال          _اسية  واضاف قبل كل شيء، يجب التفكير في بداية السنة الدر         

وكشف انه تم دفع رواتب رجـال        . مدرس 600اجل دفع رواتب    _ويجب ايجاد المال الالزم من      . الفلسطينيين
وقال انه يرغب باعـادة االبهـة الـى     .بمساعدة وزارة الخارجية اليونانية_الدين اثر الحصول على قرض تم   

  .قات مع الكنائس االخرى الشقيقة التي تدهورت بسبب البطريرك السابقوانه سيعيد العال البطريركية_
  29/8/2005الدستور

  
 السلطات المحلية العربية تهدد باالضراب 

أعلنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، عزمها تنفيذ إضراب في جميع الـسلطات      
يم اعتصام للرؤساء في اليوم نفسه، وإقامة خيمة اعتـصام احتجاجيـة            ، وتنظ 18/9/05المحلية العربية بتاريخ    

أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، كبداية إلطالق سلسلة إجراءات نضالية واحتجاجية، فـي حالـة عـدم                  
التجاوب مع مطالب السلطات المحلية العربية في كل ما يتعلق بالميزانيات العادية وهبات الموازنـة ومعـايير                 

إلشفاء، والمطالب المتعلقة بميزانيات التطوير واحتياجات المواطنين العـرب مـن ميزانيـة اسـرائيل               خطط ا 
  .2006المقترحة لعام 
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  28/8/2005 48عرب 
  

  دراسة حول احتياجات المرأة من برامج التدريب المهني
االميركيـة اتفاقيـة    ) CHF(وقع مؤخراً معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ماس ومؤسسة          : رام اهللا 

يقوم بموجبها معهد ماس باعداد دراسة حول احتياجات المرأة الفلسطينية من برامج التدريب المهنـي الجديـدة             
والسياسات المالئمة لتلبية هذه االحتياجات، وفحص امكانات زيادة عدد مجاالت المهن التـي يمكـن للمـرأة                 

  .ة، بهدف توسيع مجاالت التشغيل والفرص المتاحة لهادخولها، وذلك باقتراح مجاالت وبرامج تدريب جديد
  29/8/2005األيام الفلسطينية 

  
   االحتالل يستعد إلجالء جواسيس الدهنية

 ان الجنود االسرائيليين يستعدون الجـالء اربعـين         ،افاد مسؤول اسرائيلي أمس االحد    : ب‚ف‚أ،القدس المحتلة 
خوفا من اعمال ثارية يقوم بهـا الفلـسطينيون بعـد            ن في الدهنية  عائلة االثنين من قرية يقيم فيها بدو متعاونو       

وقال شلومو درور ان عشرين عائلة من العـائالت االربعـين تحمـل الجنـسية               ‚ انسحاب الجيش االسرائيلي  
مشيرا الـى ان كـل العـائالت        ‚ االسرائيلية وان العائالت االخرى ستحصل عليها بعد استقرارها في اسرائيل         

واضـاف  ‚ يضات مالية تحتسب على اساس عدد السنوات التي امضتها كل عائلة في الدهنية            ستحصل على تعو  
فالمتعاونون يغادرون طوعا النهم يعرفون انهم سيكونون في        ‚ االمر ال يشبه وضع المستوطنين في قطاع غزة       

ا الفساح المجال   وذكر مسؤولون ان العملية التي كان مقررا البدء بها بعد ظهر االحد ارجئت يوما واحد              ‚ خطر
 انه سيتم تدمير المنازل ويمكن للـسلطة الفلـسطينية ان           حواوض‚ امام العائالت لالنتهاء من توضيب حاجياتها     

الن القـانون يـنص علـى ان        ‚ واضاف اننا نبذل جهدا اضافيا من اجلهم      ‚ تستخدم هذه االرض وفق حاجاتها    
  .المالكين وحدهم يمكنهم االفادة من تعويضات

 29/8/2005طرية الوطن الق
  

  بلدية تل ابيب تدنس مقبرة الجماسين، جنوب يافا 
افادت ممؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية، ان بلدية تل ابيب قامت، خالل االيام االخيـرة بتـدنيس                 

وحسب ما جاء فـي  . مقبرة الجماسين جنوبي يافا في اطار حفريات تقوم بها لمد خطوط لصرف مياه المجاري        
واشارت المؤسسة  .  للمؤسسة فان الحفريات انتهكت حرمة القبور حيث تناثر رفات األموات في كل جانب             بيان

الى انها طلبت من المحكمة اإلدارية اصدار امر بوقف العمل على ارض المقبرة ومنع استمرار تدنيـسها، االّ                  
ى ارض المقبرة للوقـف علـى       وعلم ان المؤسسة ستنظم يوم غد الثالثاء، جولة عل        . ان القاضي رفض الطلب   

وستعقد في المكان جلسة تشاورية بمشاركة فـضيلة القاضـي          . حجدم االنتهاكات واالحتجاج على هذا التدنيس     
  .أحمد ناطور، والشيخ رائد صالح، وأعضاء كنيست عرب وشخصيات جماهيرية

  29/8/2005 48عرب 
  

  مواطنين فلسطينيين ادينا بقتل اسرائيلي لالسجن المؤبد 
، في الضفة اليوم االثنين، حكما بالسجن المؤبد على مـواطنين فلـسطينيين،           ةضت محكمة عسكرية اسرائيلي   فر

. واضاف مصدر عسكري ان الحكم صدر بحق حبيب ابو عبد ويوسف ابو قنـديل              .بعد ادانتهما بقتل اسرائيلي   
سرائيلية كان يـستقلها كرايـدرمان       فتحا النار على سيارة ا     هماوقد ادعت النيابة العسكرية في الئحة االتهام ان       

  . وعقيلته على الطريق الواصل بين يعبد ومستوطنة مفو دوتان
  29/8/2005 48عرب 
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 موقع إلكتروني ألقدم أسير أردني في إسرائيل 

دشن عميد األسرى األردنيين سلطان العجلوني الموجود في سجون االحتالل موقعه على            :  سامر خويرة  -نابلس
وذكر رئيس لجنة أهالي المعتقلين واألسرى األردنيين في السجون اإلسرائيلية انه سيتم قريبـاً              . شبكة االنترنت 

اإلعالن عن تشكيل ملتقى وطني للدفاع عن هؤالء، يضم في عضويته شخصيات رسـمية ونيابيـة وحزبيـة                  
ءت مـن قبـل األسـير       وأكد أحد القائمين على الموقع االلكتروني لألسير، إن فكرة إنشاء الموقع جا           . ونقابية

العجلوني نفسه، في خضم سعيه لتعريف العالم بأبشع أنواع السجون النازية والظروف االعتقالية التي يتعرض               
.  لها األسرى العرب  بالتعاون مع اللجنة المساندة لألسرى العرب في سجون االحتالل ومقرها مدينـة نـابلس                 

سرى األردنيين، وباألخص عائلة األسير العجلوني هم من        وأشار إلى أن مجموعة من المتطوعين من أهالي األ        
وتأتي أهمية الموقع في تعريف رواده بالظروف االعتقالية التـي يحياهـا األسـرى    . عمل على تصميم الموقع 

مؤكدا أن الموقع يعتبر صرخة مدوية فـي     . وأساليب القمع والتنكيل التي تمارس بحقهم من قبل قوات االحتالل         
. ات األردنية المتعاقبة التي أهملت قضيتهم وجعلتها من الملفات المنسية منذ توقيع اتفاقية السالم             اسماع الحكوم 

   www.ajloni.net.وعنوان الموقع على االنترنت هو
  29/8/2005البيان 

  
  اعتماد البرغوثي رمزاً مناضالً للشعوب الطامحة للحرية

نزويال إقرار اعتماد مروان البرغوثي بصفته رمزاً مناضالً        تم في اختتام مهرجان الشباب العالمي المنعقد في ف        
وتسلم الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز ملفاً خاصاً عن أوضاع المعتقلين واألسـرى             .للشعوب الطامحة للحرية  

الفلسطينيين وعن قضية المناضل البرغوثي، كما تسلم صورة شخصية  مروان البرغوثي كهدية مـن الوفـد                 
  .الفلسطيني

29/8/2005اة الجديدة الحي  
  

   السجون االميركية بالعراق منطالباناطالق 
اطلقت القوات االميركية في العراق سراح طـالبين فلـسطينيين امـس االول كانـا               ،   فوزي الشويكي  ،الخليل

وكالهما كانا يدرسان فـي احـدى        .  خالل االجتياحات االولى الحتالل العراق     2003محتجزين لديها منذ عام     
ات العراقية وانهيا السنة الدراسية االولى قبل اعتقالهما على أيدي قوات االحتالل االميركية فـي شـهر                 الجامع

وذكر ذوو الطالبين المفرج عنهما ان ابنيهما ظال محتجزين في أحد سجون االحـتالل               .2003نيسان من عام    
يق مع السفارة الفلسطينية فـي      بالعراق الى ان اطلق سراحهما امس االول واصطحبهما الصليب االحمر وبتنس          

 ثم نقلهما الى مسقط رأسيهما في محافظة الخليل حيث كانـت وفـود مـن أهاليهمـا                  ،االردن الى عمان امس   
   .بانتظارهما عند مقر الصليب االحمر بالخليل

  29/8/2005الحياة الجديدة 
  

   في جلبوع ومعاملةٌ وحشية في عتصيوناكتظاظ
.  السجين إن األوضاع الصحية لألسرى في سجن جلبوع صعب وكـارثي جـداً              قالت جمعية أنصار   : رام اهللا 

وذكـر األسـرى للمحاميـة أن        .وأفادت المحامية سناء الدويك أن أوضاع األسرى في هذا السجن سيئة للغاية           
أوضاعهم غير مستقرة في كثيٍر من األمور أهمها سياسة التنقالت التي تجريها اإلدارة بين السجون مما يسبب                 
حالةً من عدم االستقرار والهدوء تنعكس على نفسياتهم وصحتهم، وهذه السياسة المتبعة تأتي لسبب وبدون، وما                

وأشار األسرى إلى االكتظـاظ      .إن تحصل مشكلة صغيرة حتى يتم نقل العديد من األسرى وبدون سابق إنذار            
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برغم المطالبات بتخفيف االكتظاظ تتجاهل     الكبير في األقسام، فكل غرفة ينام فيها أسير على األرض، واإلدارة            
وبالنسبة للوضع   .ذلك وتقوم بحملة تنقالت كبيرة بين األقسام والسجون غير مبالية براحة األسرى واستقرارهم            

ألسوأ، لوجود العديد من الحـاالت المرضـية دون أن          الى ا من سيء   تتجه  الصحي قال األسرى إن أوضاعهم      
األسرى إلى وجود أجهزة تشويٍش إشعاعية موضوعة بالسجن حيث ظهر نتيجة لها            ونوه   .تتلقى العالج الالزم  

من ناحيٍة أخرى ذكرت  .مشاكل صحية كثيرة أهم أعراضها ألم وصداع دائم في الرأس لدى العديد من األسرى            
محامية أنصار السجين في بيت لحم، عال خليل، أن بعض األسرى في عتصيون يتعرضون لمعاملـة قاسـية                  

  .وسيئة جداً بعد أن تم اعتقالهم بطريقة وحشية
  29/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   طفل فلسطيني3500إسرائيل اعتقلت أكثر من 

سة حديثة لوزارة االسرى والمحررين ان سلطات االحتالل االسرائيلي اعتقلـت            كشفت درا  : أ.ش. أ -رام اهللا   
 اطفـال   306 طفل فلسطيني، مشيرة الى انها ما زالت تحتجز          3500منذ بداية انتفاضة االقصى ما يزيد على        

  .من اجمالي عدد االسرى% 7.3اي ما نسبته 
 29/8/2005القبس الكويتية 

 
  ية للفلسطينيين اذا تواصلت العمليات المساعدات الدوللن تصل : بيرس

حذر بيرس الفلسطينيين من ان المساعدات المالية الضخمة التي يتوقع وصولها اليهم بعد فك االرتبـاط، لـن                  
وفي حديث ادلى به الى االذاعة االسرائيلية، اعتبر بيـرس           .تصل اذا تواصلت العمليات ضد اهداف اسرائيلية      

  . عليهملم تتغلب هي تلعبان بالنار، وسيدمران السلطة الفلسطينية اذا  انهماحماس والجهاد االسالمي 
  29/8/2005 48عرب  

  
   دونما في اشكلون لتوطين المستوطنين 358الحكومة تمتلك 

 دونما من اراضـي مالعـب       358افاد مصدر اسرائيلي، ان حكومة شارون، استكملت اتفاقية المتالك مساحة           
وفي تل ابيب قال مـصدر      . ن لبناء مساكن للمستوطنين الذين تم سحبهم من غزة        ة اشكلو نالغولف في شمال مدي   

مطلع ان مستوطني نيتسر حزاني الذين اقاموا معسكر خيام بالقرب من محطة قطارات الشمال فـي المدينـة                  
  .سيغادرون الموقع يوم الخميس وينتقلون الى مساكن مؤقتة في شورش وبيت مئير

  28/8/2005 48عرب 
  

 أبومازن وعد بتجريد حماس من سالحها: في حزب العملقيادي 
صرح افرايم سنيه بأنه تلقى تعهداً من عباس بأن يشترط على حماس التخلي عن سالحها فـي حـال                   : رام اهللا 

 عباس قوله إن    هونقلت الشبكة الثانية في االذاعة االسرائيلية عن      . رغبت في المشاركة في االنتخابات التشريعية     
ناقشت مع عباس األوضاع الراهنة، وكيفية دفع عمليـة         : وقال. الل اجتماعه بسنيه اول من امس     قدم تعهده خ  

شارون ان اوسـاطا    من  وادعت مصادر   . السالم، وتطبيق خطة خريطة الطريق بعد االنسحاب وإحالل السالم        
ة لعرقلة مشاركة حمـاس  رسمية في السلطة ابلغتها بأن القيادة الفلسطينية اجلت االنتخابات التشريعية في محاول    

واعتبرت ان رفض اسرائيل لمشاركة حماس في االنتخابات التقى مع رغبـة الكثيـرين مـن                . في االنتخابات 
االوساط داخل السلطة وفتح بعدم السماح بمشاركة حماس خوفاً من تحقيق الحركة انجازات كبيرة على غـرار                 

  .مكاسبها في االنتخابات المحلية
  29/8/2005شرق األوسط ال
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  بناء الجدار الفاصل في جنوب الضفة سيستكمل 

قال مدير عام وزارة االمن االسرائيلية، يارون، صباح اليوم، ان بناء جدار الفصل العنصري في جنوب الضفة                 
وأضاف في تصريح لالذاعة االسرائيلية ان البناء سيستكمل فـي المنطقـة             .سيستكمل حتى نهاية العام الجاري    

وحسب مصدر امني فقد انهت وزارة االمـن        . ق هأالة وحتى بلدة يتير، في جنوب جبل الخليل        الممتدة من عيم  
 كلم من الجدار في تلك المنطقة، اال أن مقاطع كبيرة ما زالت بدون وسائل مراقبة امنيـة مـن                    65بناء مسافة   

  .  شأنها منع تسلل الفلسطينيين، حسب المصدر
  29/8/2005 48عرب 

 
  قومي يبلغ شارون نيته االستقالة رئيس مجلس االمن ال

ابلغ رئيس مجلس األمن القومي االسرائيلي، اللواء ايالند، شارون نيته االستقالة من منصبه حتى نهاية العـام                 
 استنتج بأنه استنفذ قدرته على التأثير على عملية اتخاذ القرارات السياسية واألمنية             هوقالت هآرتس ان  . الجاري

وحـسب  . ه مؤخرا، وفي جلسات مغلقة، عدة انتقادات الى هذه الطريقة وما اسفرت عنه            في اسرائيل، وانه وج   
الصحيفة فقد قرر االستقالة من منصبه منذ ثالثة أشهر، وابلغ قراره هذا الى شارون، اال انـه التـزم بتأجيـل           

 على  ه حث رونشاوقالت مصادر في مكتب شارون ان       . التنفيذ الى ما بعد اخالء مستوطنات غزة وشمال الضفة        
 يصر على تنفيذ قراره في مطلع كانون الثاني         همواصلة اداء مهامه، وانه ما زال يعتبر المسألة مفتوحة، اال ان          

  .والتوجه الى الحقل العلمي او التجاري
  29/8/2005 48عرب 

  
  االحتالل ينقل مستوطني غزة إلى الجوالن 

 عائلة مـن مـستعمرة      62من المستوطنين تقدر ب     ذكر موقع الجوالن أن سلطات االحتالل نقلت مجموعات         
وقالت الفضائية السورية، نقال عن الموقـع، أنـه          .نرسن حزاني إلى الجوالن وبالتحديد إلى مستعمرة خصفين       

وضمن خطة االحتالل وتعزيز االستيطان في الجوالن أنهى مجلس المستوطنين في الجوالن المرحلة األولـى               
وات، يقضى بتطوير قرى استيطانية والموافقـة علـى المخططـات الهندسـية             من برنامج يمتد على ثالث سن     

  ) ا.ن.ق. (واإلعالن عن مناقصة للتوسع االستعماري
  29/8/2005الخليج اإلماراتية 

  
 متدين يتولى قيادة أهم وحدة عسكرية إسرائيلية خاصة

ضابط متدين قيادة أهم الوحـدات      اعلنت مصادر عسكرية اسرائيلية انه ألول مرة في تاريخ الدولة تولى            : غزة
وبحسب المصادر، فقد اصبح الضابط قائداً لوحدة سرية االركان التي يطلق عليها            . الخاصة في جيش االحتالل   

وتتولى السرية بشكل   . بالعبرية سييرت متكال، والتي تتولى عادة القيام بالعمليات الخاصة ذات الخطورة العالية           
  .وم واالغتياالت، الى جانب االختطافخاص تنفيذ عمليات تصفية الخص

  29/8/2005شرق األوسط ال
  

  المحكمة االسرائيلية تمنع هدم الكنس اليهودية 
منعت المحكمة العليا االسرائيلية، في قرار اتخذته القاضية اياال فروكاتشيا الحكومة مـن هـدم الكـنس فـي                   

رتبـاط  الحكومة ووزير االمن ودائرة فك اإل     المستوطنات التي تم اجالء المستوطنين عنها، وطلبت من رئيس          
وجاء قرار المحكمة العليا ردا على التماس عاجل قدمه حاخام ايلي سيني والذي             . تقديم ردهم على القرار فوراً    
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ادعى انه يجب تغيير القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في هذا الصدد، االسبوع الماضي، وذلك فـي اعقـاب                   
وكان الحاخامـان   . لس الحاخامات الرئيسي الذي يمنع بشكل مطلق هدم الكنس اليهودية         القرار الصادر عن مج   

شلومو عمار ويونة ميتسيغر والحاخام الرئيسي للجيش االسرائيلي قد حضرا جلسة الحكومة وطلبا من الحكومة               
سي، فيما ادعى   وقال اولمرت ان الطلب الذي قدمه الحاخامات هو طلب سيا          .االمتناع عن هدم الكنس اليهودية    

الوزير كاتس انهم يطرحون هذا الطلب بسبب قلقهم على مستقبل الشعب اليهودي، ولذلك دعا الـى التجـاوب                  
  !معه

  28/8/2005 48عرب 
  

    بتدنيس الكنس الفلسطنيينشارون يتهم
خالقيـة  شن شارون وقادة االجهزة االمنية هجوما سوقيا على الفلسطينيين، سعوا من خالله الى نزع الصفة اال               
 واوكان. عنهم من خالل الزعم بانهم ال يحترمون المقدسات اليهودية، ويحولونها الى مراحيض وحظائر للماشية             

يتحدثون خالل النقاش الذي اجرته الحكومة، حول مطلب عدد من حاخامات الديانة اليهودية االمتناع عن هـدم                 
اولة لشطب تاريخ اليهود في المنطقة، وطالبوا       عتبر مح يوادعى حاخامات غوش قطيف، ان هدم الكنس        . الكنس

الحكومة بايجاد حل بديل يضمن الحفاظ على الكنس في مواقعها، سواء من خالل التفاهم مع السلطة الفلسطينية                 
تصريحات زاعما ان اليهود خلفـوا      هذه ال ولتبرير رفض طلب الحاخامات، خرج شارون ب       !او مع جهات دولية   

وجـدوا   ي الخليل يعود تاريخه الى القرن السادس عشر، وعندما عاد اليهود الى المدينة            في الثالثينيات كنيسا ف   
هكذا يحافظ الفلسطينيون   : الفلسطينيين قد حولوا الكنيس الى مرحاض وحظيرة للمواشي، مضيفا بلهجة تهكمية          

سكين فقال انـه ال     اما دي  !هم بشكل مغاير في غوش قطيف     فعلى األماكن المقدسة، ولذلك علينا اال نتوقع تصر       
يملك معلومات استخبارية بهذا الشأن، لكنه يعتقد ان الفلسطينيين سيتعاملون مع الكنس كما تعاملوا مـع قبـر                  

اما فركاش، فقد قال ان الفلسطينيين يعتبرون الكنس رمزا لالحتالل وزعـم ان االسـالم ال                 !يوسف في نابلس  
وانضم موفاز الى بوق التحريض قائال انـه         .م الفلسطينيين لها  يعتبر الكنس اماكن مقدسة ولذلك ال يتوقع احترا       

  .يتوقع قيام الفلسطينيين بغمر الكنس كموجة السونامي وتخريبها
  28/8/2005 48عرب 

  
  لألراضي المحتلةالحاخامات ينقلون مقبرة من غزة 

األراضي دة دفنها في     تابعون للجيش جثثا من مقبرة يهودية في غزة إلعا         ات استخرج حاخام  : رويترز ،نيتزان
 جثة في مقبرة غـوش قطيـف   48 من بين  ة، وسلمت نعوش ملفوفة باالعالم تحوي اول جث       الفلسطينية المحتلة 

ويمثل  الى ذويها انتظارا الجراء مراسم دفن ثانية في البلدات والمنازل المتنقلة التي يعيشون فيها منذ اجالئهم،               
عدد قليل من اليهود القوميين المتطرفين قال ان وجـود المقـابر            نقل قبور غوش قطيف سابقة تاريخية، وكان        
  يجعل من المستحيل التخلي عن قطاع غزة،

 29/8/2005الوطن القطرية 
  

  مزوز يلمح الى نية السلطات مواصلة تدليل المستوطنين 
 معـايير   المح المستشار مزوز الى نية السلطات القضائية مواصلة تدليل المستوطنين والتعامـل معهـم وفـق               

فقد قال ان النيابة العامة للدولة قد ال تقدم لوائح اتهام جديدة ضد المستوطنين الذين اعتقلوا                 .القفازات الحريرية 
خالء، بل قد تلغي لوائح االتهام التي تم فتحها، اال انه استدرك ان هذا لن يشمل المتهمـين بارتكـاب                    االاثناء  

 ستجري تقييما لالوضاع بشأن الملفات المعلقة والمعتقلين الذين تواصل          وقال ان النيابة العامة    .مخالفات خطيرة 
الشرطة احتجازهم، معتبرا ان الوصول الى نهاية مرحلة النضال الميداني للمستوطنين سـيؤثر علـى قـرار                 
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فـي  !  قيادة المستوطنين قد تحلت بالصبر وخاضت نضاال في اطار االحتجاج الشرعي المقبول            اعتبر م .النيابة
مجتمع الديموقراطي، اال انه عاد وانتقد التصريحات غير المقبولة التي صدرت عن بعض اوساط المعارضين               ال

  . للخطة
  28/8/2005 48عرب 

  
  تعيين لجان فحص لخمس بلديات عربية ويهودية 

وزير بينس لجان فحص لخمس سلطات محلية عربية ويهودية وذلك في أعقـاب فـشل رؤسـاء هـذه                   العين  
محلية بتمرير ميزانية السلطات للعام الحالي والمصادقة عليها في المجلس البلدي حتى بداية شـهر               السلطات ال 

اعضاء المجالس البلدية في هذه الـسلطات واالسـتماع الـى           و في اعقاب اجتماعه برؤساء      هوجاء قرار . أب
اء المجلس البلدي في     بفحص أداء رئيس السلطة المحلية وأعض      ،ومن المتوقع ان تقوم لجان الفحص     . مبرراتهم

وحسب بيـان ورد عـن      . كل سلطة وفحص ما هي األسباب الرئيسية التي أدت لعدم المصادقة على الميزانية            
وزارة الداخلية، اعتبر بينس القرار صعبا، لكنة ضروري جدا خاصة لعدم تمكن السلطات المحلية المـصادقة                

  .لخدمات البلدية للسكانعلى ميزانياتها األمر الذي يصعب إدارتها ويضر بمنح ا
  28/8/2005 48عرب 

  
    عاجالًاًعقد اجتماع تداخلية لليكودالالمحكمة العليا 

تناقش المحكمة العليا الداخلية في الليكود اليوم االثنين طلب المعارضين لسياسة شارون، عقد اجتماع عاجـل                 
حت مصادر في الليكود انها ال تعـرف        واوض. لمركز الحزب لتحديد موعد االنتخابات الداخلية لرئاسة الحزب       

اما المعارضون لشارون فيتهمون نجله، بالضغط على       . ما اذا كانت المحكمة العليا لليكود ستنشر قرارها اليوم        
  .  الموقعين كي يسحبوا تواقيعهم عن الرسالة

  29/8/2005 48عرب 
  

  موفاز سينافس اذا غاب شارون عن الحلبة  
يلي ان موفاز سينافس على رئاسة الليكود اذا ما انسحب شارون مـن المنافـسة او                قالت اذاعة الجيش االسرائ   

.  اتخذ قراره هذا بعد سلسلة من المشاورات التي اجراها مع المقربين منه            هوقالت االذاعة ان  . استقال من منصبه  
وقالـت  . خـارج وحسب االذاعة، بدات مجموعة من المقربين من موفاز حملة لجمع التبرعات له في البالد وال           

  .االذاعة ان هذه المجموعة تضم رجال اعمال، وضباط في الجيش االحتياطي
  29/8/2005 48عرب  

  
  إسرائيل تتوقع زيارة مبارك بعد االنتخابات الرئاسية  

توقعت مصادر في وزارة الخارجية االسرائيلية ان يقوم مبارك بزيارة رسمية الى تل أبيب، وإلقاء كلمة فـي                  
ونقلت اإلذاعة االسرائيلية عن المصادر قولهـا ان         .ن بعد ان تجري االنتخابات الرئاسية في مصر       الكنيست لك 

مبارك كان قد قال في سلسلة مقابالت أجراها معه مندوبو وسائل اإلعالم االسرائيلية إنه سيزور اسرائيل بعـد                  
  )قدس برس.  (اجراء االنتخابات في مصر

  29/8/2005الخليج اإلماراتية 
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  منع نشطاء سالم اآلن من دخول بؤرتي استيطان في الضفة 

منع جيش االحتالل والمستوطنين نشطاء حركة سالم اآلن من الدخول الى بؤرتي ميغـرون وحارشـا، فـي                  
وقال بيان للحركة ان النشطاء كانوا في طريقهم الجراء االحصاء الدوري الذي تجريه الحركة حـول                 .الضفة

  .يطانية في الضفة، لكنهم منعوا من الدخولالبناء في البؤر االست
  28/8/2005 48عرب 

  
 حزب اهللا و  حماسشالوم يطالب أوروبا بعدم محاورة

ورد سوالنا بالقول .  اوروبا بعدم إجراء اتصاالت مع حزب اهللا وحركة حماس،طالب شالوم، بعد لقائه سوالنا
ورأى سوالنا ان عدم . نه لم يشر الى حزب اهللان االتحاد يلتزم تعهده بعدم إجراء اتصاالت مع حماس، لك

 )ا ب.  (االستفادة مما أسماه الزخم الذي أوجده االنسحاب، يعتبر خطأ هائال
  29/8/2005السفير 

  
   نوفمبر 8يقترح اجراء انتخابات داخلية في  سكرتير حزب العمل

ة الحزب في الثامن من نوفمبر تشرين       اقترح سكرتير حزب العمل االسرائيلي، اجراء االنتخابات الداخلية لرئاس        
ونقل عن بيـرس قولـه ان        !.ودعا كابل المنافسين الى االلتفاف حول القرار من اجل مستقبل هذا البيت           . ثاني

حزب العمل انهى الفصل المشترك مع الليكود، وان المطلوب اآلن الى جانب التقدم في العملية السياسية، هـو                  
  .محاربة الفقر

  28/8/2005 48عرب 
 

 القضاء االسرائيلي يتهم نجل شارون بالفساد
وجهت محكمة تل ابيب امس التهمة رسميا الى النائـب عمـري شـارون بسلـسلة                :  أ ف ب   ،القدس المحتلة 

  .انتهاكات لقانون تمويل الحمالت االنتخابية
  29/8/2005البلد اللبنانية

 
 جائزة غوته لإلسرائيلي عاموس عوز 

 ألف 50، وقيمتها المالية 2005لي عاموس عوز أمس األحد الجائزة األلمانية غوته لعام تسلّم الكاتب اإلسرائي
يورو في كنيسة سان بول في فرانكفورت، بحضور عمدة المدينة، التي وصفت الكاتب بأنه مقاتل شجاع ضد 

ح لوكالة أنباء األصولية والراديكالية، في حين عبر عوز عن سعادته الخاصة بهذه الجائزة، مشيراً في تصري
وأعلنت لجنة التحكيم أن عوز فاز بهذه .  إلى أهمية أعمال غوته وسيرة حياته في الحياة األوروبية،ألمانية

الجائزة، لتنوع مواضيعه، وبراعته الفنية الفائقة في األسلوب، مضيفة أنه من خالل أعماله األدبية، نقل إلى 
ينتمي عوز، إلى . قاً ومدهشاً باإلنسانية والقيم األخالقية والتعاونقرائه في مختلف أنحاء العالم إحساساً عمي

 .معسكر السالم في إسرائيل، إذ إنه أحد أبرز مؤسسي حركة السالم اآلن اإلسرائيلية
  29/8/2005السفير 

  
  مباحثات تعقد قريباً إلحياء مشروع قطار الشرق 

 المصرية قريباً، متطلبات احياء مـشروع قطـار         تبحث وزارة النقل والمواصالت ونظيرتها     :كتب حامد جاد  
 أن طاقماً رفيع المستوى مـن       الفلسطينيوأوضح وكيل وزارة النقل      .المشرق الواصل بين مصر وقطاع غزة     
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وزارة النقل سيتوجه قريباً الى مصر ليبحث ووزير النقل المصري مجاالت النقل والربط البري بين فلـسطين                 
  .ومصر

  29/8/2005األيام الفلسطينية 
  

   مع االردنفتح الجسور: سنقرط
تجسيد حدودها ورسم سياساتها األمنيـة   _قال مازن سنقرط ان إسرائيل تعمل على        : جمال جمال ،القدس المحتلة 

الدولة الفلسطينية التي سلمت بضرورة قيامها وكل ذلك قبل الجلـوس الـى             _واالقتصادية والسياسية مسبقا مع     
يبحث الشعب الفلسطيني وقيادته عن شركاء جدد بمحـض          رط الى ضرورة ان   ودعا سنق . طاولة المفاوضات _

كـدا  ؤان النافذة األردنية سياسيا واقتصاديا وديمغرافيا مهمة جـدا بالنـسبة لنـا م               وقال .ارادته وليس قصريا  
 ضرورة انهاء إسرائيل لقيودها القصرية ايضا في العالقة اإلسرائيلية مع األردن فـي قـضية تنقـل األفـراد                  

ويرى سنقرط ان النافذة المـصرية بـنفس         .  إذ يجب ان تفتح الجسور ويعاد الوجود الفلسطيني لها           ،والمعابر
األهمية بالنسبة للفلسطينيين وقال ان العالقات الفلسطينية المصرية متقدمـة فـي كافـة القـضايا الـسياسية                   

تواصل مع أمته العربية واالستفادة مـن  كدا أن من حق الشعب الفلسطيني ان يقوم بمد جسور ال         ؤواالقتصادية م 
سواء في بناء الميناء أو المطار وغيره من المـشاريع التـي تعـزز              ،  الدعم اللوجستي العربي الذي حرم منه       

  .التواصل مع الدول العربية الشقيقة والعالم بأسره
  29/8/2005الدستور

  
  دفيئات البدء توريد تجهيزات مشروع إدارة 

 المتعاقدة مع المشروع الوطني إلدارة وتطوير األراضي الزراعيـة          ،الخاص الفلسطيني بدأت شركات القطاع    
بتوريد المعدات والتجهيزات المختلفة الالزمة للبدء الفعلي بتنفيذ هذا المشروع الذي تمولـه وتـديره الـشركة                 

عـداد وتجهيـز   وأعلنت عن جاهزيتها لدخول األراضي المحررة والـشروع بإ  الفلسطينية للتطوير االقتصادي  
الدفيئات الزراعية في األراضي التي سيخليها االحتالل االسرائيلي، فور جالئه، كخطوة تمهيدية للبدء بزراعـة     

  .ما هو متوفر من دفيئات جاهزة ومؤهلة قبل الخامس والعشرين من الشهر المقبل كحد أقصى
  29/8/2005األيام الفلسطينية 

  
  اعاً طفيفاً مؤشر سوق فلسطين المالية يسجل ارتف

 .سجل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لألوراق المالية، ارتفاعاً طفيفاً خالل جلسة شهدت معامالت نشطة              : نابلس
  %.0ر16 نقطة ما نسبته 1ر33 نقطة بارتفاع قدره 856ر96على " القدس"وأغلق المؤشر العام للسوق 

  29/8/2005األيام الفلسطينية 
  

   رفض مشروع قانون الغرف التجارية
أعلن أمس، مجلس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية رفضه مشروع قانون الغرف التجاريـة                :نابلس

  .والمشاريع الصغيرة المقدم للمجلس التشريعي من قبل وزارة االقتصاد الوطني
  29/8/2005األيام الفلسطينية 

  
  الوضع االقتصادي سيتحسن في القطاع بعد االنسحاب 

, يرون بأن الوضع االقتصادي سيتحسن في قطاع غزة       % 5,62أن  ,  كشف استطالع للرأي   : د سمر خال  -غزة  
بـأن  % 9,0وأجـاب   , يتوقعون ان الوضع االقتصادي سيـسوء     % 6,36وان  , بعد االنسحاب اإلسرائيلي منه   
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وذكر استطالع الرأي الذي أجراه المركز الـصحافي الـدولي فـي الهيئـة العامـة                . الوضع سيبقى كما هو   
وأعلن عن نتائجه أمس  أن النتائج  تأتي في ظل تفاؤل فلـسطيني بإمكانيـة تحـسن الوضـع                    , ستعالماتلال

االقتصادي بعد االنسحاب وتوفر فرص عمل جديدة للخريجين والعاطلين عن العمل على خلفية إعادة إعمـار                
, ة بالمبـالغ المـستحقة للـسلطة   ويعتقد المحللون أنه في حال التزم المجتمع الدولي واللجنة الرباعي       , وبناء غزة 

فإن هذا المبلـغ مـع المـستحقات        ,  مليار دوالر للسلطة الوطنية    3وآخرها اجتماع الثماني الذي قرر صرف       
  .كفيل بأن يحسن الوضع االقتصادي الفلسطيني, األخرى

   29/8/2005الرأي االردنية 
  

  درويش يحيي أمسية شعرية بدمشق
دمشق، وسط جمهـور عـريض      بسيةً شعريةً مساء امس، في مكتبة األسد        أحيا محمود درويش، أم   : وفا/دمشق

وحضر األمسية الـشعرية وزيـر      . وذلك في أول فعالية من البرنامج الثقافي الذي يرافق معرض مكتبة األسد           
  .الثقافة السوري، والدكتورة بثينة شعبان، وعدد كبير من الفعاليات الثقافية واألدبية

  29/8/2005القدس الفلسطينية 
 

  معرض تراثي عن فلسطين في البحرين  
اتفق وفد من مجلس إدارة مؤسسة بحرين بازار االجتماعية التنموية مع سفارة فلسطين في البحـرين                 :المنامة

خالل زيارته لها لتقديم التهاني للشعب والقيادة الفلسطينية بتحرير غزة، على تنظيم معرض تراثـي وثقـافي                 
والتقى الوفد محمد علي رباح القائم بأعمال سفارة فلسطين فـي           . ازار بهذه المناسبة  فلسطيني في مقر بحرين ب    

وقال عبد الكريم بن عباس آل الشيخ عـضو         . البحرين، الذي أشاد بهذه الخطوة، ووعد بدعم تنظيم هذه الفعالية         
ة البحرين مع الـشعب     إن تنظيمنا لهذه الفعالية يأتي في إطار تفاعل حرفيي وهواة مملك          : مؤسسةالمجلس إدارة   

وسوف نتناول في هذا المعرض التراث والثقافة الفلسطينية، ونعرضـهما          . الفلسطيني المجاهد في جميع أحواله    
في قالب فني متميز، لنؤكد أنه بالرغم من التجاوزات الصهيونية، إال أن شعب فلسطين البطـل، اسـتطاع أن                   

رض ثقافة الشعب الفلسطيني، وأثر االحتالل فيها، وعلى        كما سيعكس المع  : وأضاف. يحافظ على تراثه وينميه   
  .هامش المعرض ستقام فعاليات ثقافية وفنية متنوعة

  29/8/2005الخليج اإلماراتية 
   

  جنبالط يدعو الى تنظيم السالح الفلسطيني في المخيمات
ميح الدائم من البعض على  في مجال التل أنه النائب وليد جنبالط، في تصريح ادلى به في دارته بالمختارةقال 

سالح المخيمات، اعتقد ان الفرق كبير بين المطالبة بهذا السالح بحجة ان المخيمات قد تصبح بؤرا امنية 
معادية، او بمفهوم الغرب ارهابية تخريبية، وبين تنظيم هذا السالح في وحدات وأطر منظمة شبيهة الى حد 

ي مصر، وفي االردن، بحيث تكون هذه بإمرة الجيش اللبناني، بعيد بجيش التحرير الفلسطيني في سورية، وف
  . ويتم بالتالي تحسين اوضاع المخيمات واالفراج عن الحقوق المدنية لالجئين مع التمسك بحق عودتهم

29/8/2005شرق األوسط ال  
 

 المقاومة ستستمر حتى تحرير فلسطين: حزب اهللا
 نتراجع عنها حتى تحرير فلسطين التي لن تتحرر اال أكد الشيخ محمد يزبك ان المقاومة ستستمر ولن

   .خالل احتفال تأبيني اقيم امس في بلدة لبايا بالبقاع الغربيجاء ذلك . بالمقاومة
29/8/2005شرق األوسط ال  
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  عمر سليمان في غزة اليوم وفي إسرائيل بعد غد

لها  محمود عباس وأحمد قريع والفصائل من المقرر ان يبدأ سليمان زيارة لغزة اليوم تستمر يومين يلتقي خال
كما يلقي خطاباً نيابة عن حسني مبارك أمام المجلس التشريعي غداً قبل أن يلتقي . والقوى الوطنية واالسالمية

ويلتقي سليمان أيضاً ضباط األمن المصريين الموجودين في غزة، قبل ان ينتقل بعد غد الى . محمد دحالن
  .اسرائيل

29/8/2005الحياة   
  

  سوريا تحذر من نقل مستوطنين إلى الجوالن
حذرت المصادر السورية من قرار سلطات االحتالل االسرائيلي نقل مجموعات من : محمد ظروف -دمشق

المستوطنين اليهود من قطاع غزة إلى أراضي الجوالن السوري المحتل مشيرة إلى أنه بموجب هذا القرار 
جزاني التي أخليت األسبوع الماضي في غزة إلى مستوطنة جعفين  عائلة من مستوطنة نتسر 62سيتم نقل 

  .جنوب شرق الجوالن
29/8/2005الوطن القطرية   

 
 حمادة يحاضر في مخيم الشباب اللبناني الفلسطيني

 محاضرة لوزير العمل طراد حمادة هتابع ملتقى حوار الشباب اللبناني الفلسطيني نشاط مخيمه السنوي وتخلل
 جئين الفلسطينيين في لبنان وإعطائهم حقوقهم المدنية وشرح ألبعاد القضية الفلسطينية، وشددعن حق عمل الال

وألقى الصحافي حلمي موسى محاضرة عن االنسحاب من  .ادة على دور الشباب الذي يمثل عصب الحياةحم
 تعاملها مع غزة وعواقبه وذيوله في الداخل والخارج، وموضوع الفصائل الفلسطينية في الداخل وطريقة

  .االنسحاب ومواضيع تهم الشباب الفلسطيني
29/8/2005المستقبل اللبنانية   

 
  دعم فلسطيني للنظام الموريتاني الـجديد

 ذكرت وكالة االنباء الموريتانية ان محمود عباس اكد لرئيس المجلس العسكري الحاكم -ب .ف. أ-نواكشوط 
   .الجديدةفي موريتانيا علي ولد محمد فال دعمه للسلطة 

29/8/2005القبس الكويتية   
 

    سيارة حديثة هدية من مصر للسلطة الفلسطينية 34
  ,  في اطار المساعدات االنسانية واالجتماعية والعينية التي تقدمها مصر للشعب الفلسطيني:رفح ـ أحمد سليم

  6  منها , ثة ومختلفة سيارة حدي 34 قدمت مصر امس مساعدات جديدة للسلطة الوطنية الفلسطينية تضمنت
  20  و ,  سيارة اسعاف حديثة ومتطورة ومجهزة بمعدات طبية 12  سيارات ميني باص و 6 سيارات اتوبيس و

   . سيارة مالكي حديثة كهدية من مصر لصالح السلطة الفلسطينية
29/8/2005االهرام   

 
 
 
 



 

 23

 
  شارون والصراع الدامي من أجل البقاء.. بعد خطة الفصل

 وسى   حلمي م
خروج بنيامين نتنياهو عن طاعة شارون يشجع كثيرين من أمثاله في الليكود على االنضمام إليه، خاصة أن 

وإذا كان شارون من دون تنفيذ خطة الفصل قد بلغ الحضيض في . قاعدة هذا الحزب تغلي ضد زعيمها
 . يماً هي أنه بانتظار معجزةمستوى شعبيته في الليكود، فإن أكثر كلمة صارت تقال عن احتمال بقائه زع

. ومن الجائز أن مكانة شارون المضعضعة في الليكود تلقي بظاللها على كل الساحة السياسية اإلسرائيلية
فالخشية من خضوع الليكود لسيطرة المتطرفين في تحالف محتمل بين نتنياهو وعوزي النداو، واإلدراك بأن 

ع عدداً من قوى الوسط واليسار إلى التريث في االنضمام إلى الشارع يميل عموماً للتصويت لليمين، تدف
فالقصة في نظر كثيرين لم تعد مستقبل أرييل شارون وإنما مستقبل إسرائيل . مساعي تقديم موعد االنتخابات

ولذلك يعزي كثيرون أنفسهم بأن الخشية من مستقبل ما بعد شارون قد يدفع اإلسرائيليين إلى التمسك . برمتها
 . به

فالصدمة التي أحدثها تنفيذ تفكيك المستوطنات دفع الجميع إلى الحديث عن أن مجابهة الشرخ أو تلمس األمل 
ورأى العديد من المعلقين اإلسرائيليين أن . يقتضي الدخول في معركة انتخابية لحسم عدد من قضايا الخالف

 واقعياً إلى تغيير أسلوب التعامل مع خطة الفصل في حقيقتها هي مجرد مقدمة النتخابات عامة مبكرة تقود
 . قضايا الخالف الداخلي

وبحسب كل االستطالعات فإن الجمهور اإلسرائيلي بعد تنفيذ خطة الفصل يريد من يقود إلى إحداث مثل هذا 
ومن الواضح أن استمرار الحال من المحال، حيث ان الحملة في الليكود ضد شارون بلغت عنان . التغيير

وحسب . والسؤال هو كيف يحدث التغيير، وليس إن كان سيحدث أم ال. ذلك فإن التغيير شبه مؤكدالسماء، ول
كل المعطيات المتوافرة فإن االستطالعات تفيد بتعزيز مكانة اليمين عموماً حيث ال أمل البتة في انقالب 

 . يساري أو حتى هيمنة الوسط على الحلبة
 . يقدم على خطوة انشقاقية تجعله يبدو كأنه طرد معارضيه من الحزبوتشير وقائع الليكود إلى أن شارون قد 

وقد أظهرت استطالعات عديدة نشرت مؤخراً أن تشكيل شارون لحزب يميني جديد يمكن أن يجعله والليكود 
ويعتقد المقربون لشارون أن هذا االحتمال هو األكثر . األصلي يحصالن على حوالى نصف مقاعد البرلمان

ومعروف أن بين هذه االحتماالت اعتزال الحياة السياسية . ين االحتماالت الكثيرة المتوقعة من شارونترجيحاً ب
أو القبول بالخسارة في الليكود أو تشكيل حزب الطوفان الصغير من أنصاره في الليكود والشارع، أو تشكيل 

 . حزب الطوفان الكبير من تيارات الوسط واليمين والعمال
 سيناريو الطوفان الصغير ينقل حزب العمل وفق االستطالعات ليغدو في الموقع الثالث بعد وكما يبدو فإن

وهذا يعني عملياً تغيير وجه الحلبة السياسية اإلسرائيلية بشكل جذري، . حزبي الليكود الشاروني والنتنياهوي
الفارق بين نتائج ويصر هؤالء المعلقون على أن . األمر الذي ال يؤمن بحدوثه الكثير من المعلقين

االستطالعات ونتائج االنتخابات سوف يلعب دوراً حاسماً في دفع شارون للتردد حتى في اللجوء إلى هذا 
 . الخيار

ولذلك يعد نفسه لحملة . وحتى اآلن يردد شارون أنه في وارد خوض المعركة الفاصلة ضد نتنياهو في الليكود
. وت أحرنوت عنه قوله لمقربيه ان نتنياهو، هيستيري ابن هيستيريوقد نقلت يديع. تشهيرية قاسية ضد نتنياهو

وذهبت يديعوت إلى حد القول بأن رغبة شارون في الصدام مع نتنياهو دفعته للقول باستعداده لشق الليكود، 
الرجل الخطير  ويصف شارون دوماً خصمه الليكودي ب. والتحالف مع شمعون بيريز، في سبيل وقف نتنياهو

 .  األطواروالغريب
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فقد جرت . وبالعموم فإن خطة الفصل خلقت وضعاً جديداً يتنافى بعض الشيء مع ما كان يتردد في البداية
اإلشارة في الماضي إلى أن شارون سوف ينحرف حال االنتهاء من تنفيذ خطة الفصل إلى اليمين لضمان بقائه 

 صحة هذا التقدير مثل تكثيف االستيطان في ورغم إقدامه على عدد من الخطوات التي تشير إلى. في السلطة
وربما أن هذا التقدير . الضفة وإقرار مسار الجدار حول القدس، فإنه صار ال يجد لنفسه متسعاً في اليمين

المستجد هو ما دفع بن كسبيت في معاريف إلى الحديث عن فرصة شارون في تبني قضايا أغلبية الجمهور 
 يعني تبني قضية تغيير أسلوب الحكم في إسرائيل من خالل انتهاج األسلوب وأشار الى أن ذلك. اإلسرائيلي

 . الرئاسي وتغيير أسلوب االنتخابات بتبني نظام الدوائر وما شابه
وإذا كان هذا التقدير يعني شيئاً فهو أن شارون سيعمد من أجل البقاء إلى إطالق وعود للجمهور اإلسرائيلي 

فشارون يعرف أن مؤيديه في الشارع هم في الغالب . رة على مواقف سياسيةبتغيير شامل ال ينطوي بالضرو
 . من الوسط الميال لليمين، لذلك لن يقبلوا منه االنحراف يميناً بشكل أشد

ولكن كل هذه السيناريوهات عرضة للتغيير إن أفلح عدد من قادة الليكود في خلق لغة تفاهم جديدة بين شارون 
  . يبدو مستحيالً اآلن، فإن هناك من يقول انه ليس في السياسة اإلسرائيلية كلمة مستحيلورغم أن ذلك. ونتنياهو

 29/8/2005السفير 
  

 رؤية بوش ورؤية الضيف 
 عدلي صادق

كان حديث بوش اإلذاعي األخير، يفتقر الي المنطق، سيما عندما دعا الي قيام دولة فلسطينية مسالمة يعارضها 
ألمريكي، كان معنياً بسبر أغوار الشعب الفلسطيني، لكي يعرف أن الفلسطينيين، هم وكأن الرئيس ا. فلسطينيون

أو كأن . الذين يعارضون الدولة المسالمة ولكي يعرف بأن من تعارضها هي حليفته وصديقته الدولة العبرية
 مضاداً لهذا في القتل، عمالًو في االستيطان ىالرئيس بوش، أصبح معنياً بتكريس معايير صحيحة للسلم، تر

 ! في استمرار االحتالل عناداً له، وسبباً في مناخات الحرب المستديمةى، وترىالسلم المرتج
وتقوم هذه . الالفت أن الرئيس األمريكي، لم ير أية وظيفة للدولة الفلسطينية، سوي محاربة ما يسميه اإلرهاب

.  رأس هواياتهم المحببةىف، وأن الحرب هي عل افتراض أن الفلسطينيين، مجبولون بالعنىالرؤية العقيمة، عل
فجورج دبليو بوش، ال يري من المشهد في بالدنا، سوي طبيعة الرفض الفلسطيني لالحتالل، أما االحتالل 

 ة مثل هذه الرؤيىبالتالي فإن بوش يتوهم بأن السالم، يمكن أن يتأسس عل.  حيثياتهىنفسه، فإنه ال يراه وال ير
 !غروراً بالنفس، وجهالً بطبائع البشر وبأمنيات الشعوبالعقيمة، المفعمة 

فمن خالل كلمته، أرسل الرئيس األمريكي، تعاطفه مع شارون، ووضع االحتالل في مرتبة القاعدة الطبيعية 
 ىللوضع في بالدنا، عندما كرر وصف خطة شارون للفصل األحادي، بأنها خطوة مؤلمة يتوجب عل

إن هذا هو بالضبط، ما كان يعنيه عندما دعا الي ما سماه إلحاق .  أنفسهمىلحرب علالفلسطينيين مقابلتها بشن ا
ولألسف لم يستمع سيد . الهزيمة باإلرهابيين، الذين يهاجمون إسرائيل ويعارضون إقامة دولة فلسطينية مسالمة

طينيين ومن العرب،  رد عربي يتحداه بأن يأتي بالسالم الحقيقي، ثم لينظر من من الفلسىالبيت األبيض، ال
وكان المفترض، أن يدلنا الرئيس األمريكي، علي نوع األلم، الذي غامر شارون . سيعارض مثل هذا السالم

فلعل هذا التيرمومتر، . بتعريض نفسه وتعريض المتطرفين له، لكي نعرف كيف يقيس الرجل، آالم اآلخرين
 !سنة ونحو ثالثة أشهريقيس آالم الرازحين تحت االحتالل، منذ ثماني وثالثين 

 به، بالتزامن مع ىمحمد الضيف، المعرف بأنه قائد الجناح العسكري لحركة حماس كان منطقياً في كالم أدل
تصريحات الرئيس األمريكي التي علّق عليها ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بما ال يخالفها من 

فـ الضيف يحذر من . ئيس محمود عباس لكي يفعل ذلك بطريقتهحيث المبدأ، داعياً الي إعطاء الفرصة للر
ونعود فنقول لإلدارة األمريكية، أن . المساس بسالح المقاومة، الذي ال بد أن يظل مشرعاً، مع العمل السياسي
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. المقاومة بسالحها، هي سبب ال نتيجة، وهي ظاهرة تاريخية وعرف إنساني طبيعي، طالما بقي االحتالل
 من أن يلتزم رئيس الدولة األعظم في العالم، جادة الصواب، وأن يتصرف بمسؤولية، وأن ينحو ىوليس أدع

 معالجة األمور بمنطق أسبابها، وأن يعلم بأن الفلسطينيين، هم ضحايا االرهاب الصهيوني االحتاللي ىال
وكاً سياسياً يليق بالدولة  المحتلين، واإلشادة بخطواتهم المؤلمة لن ينتج سلىالبغيض، وأن منطق التباكي عل

 جزء صغير من وطن الفلسطينيين، ىاألعظم، وأن بوش وشارون لن يفرحا بالدولة الفلسطينية التي تقوم عل
 التسوية، يستوجب أن يختصر األمريكيون ىفالطريق الصحيح ال.  سائر الفلسطينيينىلكي تشن الحرب عل

ومن غير الواقعية، أن يترافق استمرار االحتالل، . بواقعيةالطريق واللغط والوقت، وأن يتعاطوا مع المسائل 
فعندما نفعل ذلك، نكون فعالً من مخلوقات اهللا . مع فعاليات للفلسطينيين، ضد من يقاومون من الفلسطينيين

 ! وقتل النفسى رسالة التدمير والفوضىاإلرهابيين، الذين ال رسالة لهم، سو
.  الضيف، المتمسك بحرفته القديمة، التي يريد أن يكمل بها سني حياته دكان والد محمدىقبل أيام، مررت عل

كنت أفتش عن فرشة وعن وسائد قطنية، من صنع يد رجل، ظل . فهو منجد قطن، وصانع وسائد وفرشات
لألسف، ال قطن في : قال لي أبو محمد.  الراحة، وأن يتمددوا باسترخاءىوفياً لمهنة غرضها أن يخلد الناس ال

هل لديك فرشة قطنية قديمة؟ إن بمقدوري معالجة القطن القديم وتجديده : ولم ييأس، فزاد قائالً.  غزة قطاع
 !بالتنجيد، وحشوه في مرتبة جديدة

 الراحة، ولكن أين القطن يا جورج دبليو بوش؟ بل أين القطن ىمحمد الضيف، بدوره، يريد أن يخلد ال
فيصنع منه فرشة، نستريح عليها، لكي يتأكد الرئيس األمريكي، بأننا المستهلك، لكي ينجده والد محمد الضيف، 

 ! لسنا إرهابيين؟
  28/8/2005القدس العربي 

 
  جعل مصر المحاور األفضل إلسرائيل.. خطة الفصل واليوم التالي 

 حلمي موسى  
بعيدا عن يصعب التفكير في أن خطة الفصل تبلورت في رأس رئيس الحكومة اإلسرائيلية أرييل شارون 

وبنظرة سريعة إلى الوراء، يتبين أن العالقة اإلسرائيلية المصرية وبرغم معاهدة . التفكير في البعد المصري
وفي تلك اآلونة كانت الحمالت السياسية واإلعالمية . السالم كانت في الدرك األسفل عندما أعلن شارون خطته

وتكررت في تلك الفترة تهجمات . اضة الفلسطينيةالمصرية في أوجها ضد سياسة شارون في مواجهة االنتف
 . القادة المصريين وفي مقدمهم الرئيس حسني مبارك على شارون وسياسته

ولذا كان هناك في إسرائيل من رأى منذ البداية أن واحدا من بين أهداف خطة الفصل السعي إللقاء كرة النار 
إلى تطور العالقات المصرية اإلسرائيلية منذ ذلك وبنظرة متعجلة . المسماة قطاع غزة في الحضن المصري

فالحديث اآلن يدور عن احتمال وصول . الوقت وحتى اآلن، يمكن مالحظة أن مياها كثيرة جرت في النهر
 . مبارك إلى إسرائيل في أول زيارة رسمية له لمناسبة انتهاء تنفيذ خطة الفصل وإلقاء خطاب في الكنيست

ة هذا االحتمال، فإن الفترة منذ إعالن شارون عن خطة الفصل وحتى اليوم وبصرف النظر عن مقدار صح
وسبق لمعلقين سياسيين وعسكريين إسرائيليين . شهدت أوسع عملية تنسيق بين إسرائيل ومصر بخصوص غزة

أن أشاروا إلى أن شارون يفرك يديه فرحا بما أنجزته خطة الفصل على الصعيد المصري، إذ أن الخطة 
 . ر على االنتقال من موقع المنتقد الشديد للسياسة اإلسرائيلية إلى موقع المحاور األفضل لهاأجبرت مص

والحال أن عالقة مصر الراهنة بالقضية الفلسطينية عموما وقطاع غزة خصوصا، هي ثمرة تفاعل عوامل 
لى كل عوامل ففلسطين والقطاع هما جزء ال يتجزأ من منظومة األمن القومي المصري، إضافة إ. عديدة

وهما أيضا بعض آخر ما تبقى للدور المصري القيادي على الصعيد . التاريخ والعالقات والمصالح المشتركة
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وبرغم أن هذا الدور سابق لخطة الفصل، إال أنه . العربي بعد تقييد هذا الدور في الساحتين الليبية والسودانية
 . رتيب الوضع في غزة وتسهيل تنفيذ خطة الفصلتكثف بعد إعالن الخطة بسبب االهتمام األميركي بت

وعلى الصعيد الميداني ما من شك في أن لمصر مصلحة ذاتية في استقرار الوضع في القطاع لمصلحة السلطة 
وبالتالي لمصر مصلحة في تجنب نشوء وضع تصفه إسرائيل بأنه يتمثل في . الفلسطينية التي ينظر لها كحليف

 .  يترك على الوضع الداخلي فيهاقيام حماستان في غزة، قد
وحاولت في البداية معرفة ما الذي . ولهذه األسباب مجتمعة دخلت مصر بقوة إلى عملية تنسيق خطة الفصل

وكانت الصورة . يريده كل من الفلسطينيين واإلسرائيليين واألميركيين واللجنة الرباعية منها، بغية تحديد موقفها
إدخال إصالحات جوهرية على السلطة الفلسطينية خصوصا : عرفات واضحةفي عهد الرئيس الراحل ياسر 
وتولت مصر بأشكال مختلفة أمر إقناع عرفات القبول بتنفيذ هذه اإلصالحات . في المجالين المالي واألمني

ويمكن القول أنه برغم الدعم المصري . وحل بعض الخالفات التي نجمت عن ذلك في الصف الفلسطيني
 . رفات، إال أن مصر في فترة هذه الخالفات كانت أقرب إلى بعض خصومهالتقليدي لع

وأجرت مصر في تلك اآلونة مداوالت مكثفة مع المبعوثين األمنيين األميركيين والبريطانيين لبلورة صورة 
وجاء رحيل عرفات ومحطة تشييعه المصرية لتضفي أهمية . اإلصالحات المطلوبة والدور المصري لتحقيقها

فقد غدت مصر أكثر من راعية للسلطة الفلسطينية وفي ظروف أفضل من الناحية . ة على الدور المصريجديد
 . الدولية

ومما شجع مصر على ذلك أيضا الدور اإليجابي الذي أدته على صعيد الحوار الوطني الفلسطيني قبل خطة 
 . الفصل وبعدها

 الفلسطينية بهذا الدور وأهميته، برغم استمرار وأفلحت مصر خالل هذه الحوارات في اكتساب ثقة الفصائل
ومن الجائز أنه لوال هذه الثقة لكان من . عدد من الفصائل في قناعتهم بتفضيل مصر للسلطة على اآلخرين

غير أن ما ال يمكن المرور . الصعب على الفصائل اإلعالن عن الهدنة األولى وإشهار التهدئة في آذار الفائت
هو ما شكله إعالن القاهرة من رغبة فلسطينية في اإلصالح الداخلي ومنح فرصة للخيار عنه مرور الكرام، 

 . السياسي
وسبق إعالن القاهرة عقد قمة شرم الشيخ الرباعية بحضور أبو مازن وشارون إضافة إلى الرئيس المصري 

واالستخبارات المصرية أحمد وتبع ذلك العديد من الزيارات لوزيري الخارجية . والملك األردني عبد اهللا الثاني
ورأى كثيرون في كلمة شارون في قمة شرم الشيخ . أبو الغيط وعمر سليمان إلى كل من تل أبيب ورام اهللا

. التي أشار فيها إلى أنه تتوفر اآلن فرصة لتحويل الخطة من كونها من طرف واحد إلى خطة بالتنسيق، إنجازا
غير أن المماطلة اإلسرائيلية الالحقة أفرغت هذا .  شرم الشيخوتم إعالن ما اصطلح على تسميته تفاهمات

 . اإلنجاز من كل معنى
وبعد ذلك استقبلت مصر عددا من الوزراء اإلسرائيليين في مقدمهم وزيرا الدفاع والخارجية شاؤول موفاز 

هزة والقوات وإضافة إلى مناقشة القضايا التفصيلية للدور األمني في غزة وتدريب األج. وسيلفان شالوم
والواقع أن مصر حاولت منذ البداية . الفلسطينية، احتلت قضية محور فيالدلفي مكانة مميزة في المداوالت

ولذلك . اشتراط أداء دور لتسهيل خطة الفصل بموافقة إسرائيل على أال يتحول قطاع غزة إلى سجن كبير
ظر عن نتائج المداوالت الجارية حول أصرت على وجوب استمرار الترابط بين الضفة والقطاع بصرف الن

 . محور فيالدلفي
. وطوال أكثر من عام جرت اتصاالت سياسية وعسكرية مكثفة بين مصر وإسرائيل حول محور فيالدلفي

وبرغم أن الفكرة األصلية لخطة الفصل كانت تقضي بالتخلي من طرف واحد عن محور فيالدلفي من أجل 
وجرى الحقا تطوير . زة، إال أن موقف المؤسسة األمنية كان معارضا لذلكنزع المسؤولية اإلسرائيلية عن غ
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موقف يقول بأن إخالء هذا المحور من جانب إسرائيل مشروط بانتشار عسكري وتعهد مصري بالسيطرة 
 . األمنية على هذا المحور ومحاربة التهريب والتسلل والعمليات

وهذا ما كشف النقاب عنه . إسرائيل ظلت تتعامل بريبةوبرغم الدور المصري التسهيلي لخطة الفصل، فإن 
وكتب المراسل السياسي في هآرتس . أيضا مراسلو الصحف اإلسرائيلية الذين تابعوا مفاوضات اتفاق فيالدلفي

ألوف بن أنه برغم أن الدافع اإلسرائيلي للدور المصري يتلخص في تحميل مصر جزءا من العبء األمني 
وبرز هذا الشك في كل بند من بنود االتفاق، حيث حاولت .  أن الشك لم يغب للحظةعلى هذا المحور، إال

. إسرائيل في البداية إشراك قوات مصرية في هذا العبء لفترة محدودة أو إلى حين الطلب منها الكف عن ذلك
المصري وأشار بن إلى أن المفاوض اإلسرائيلي الرئيسي الجنرال عاموس جلعاد عرض على الوفد العسكري 

من انتم حتى : االتفاق على إمكان تفكيك القوة في المستقبل بعد ان تحقق غايتها، فرد المصريون بغضب قائلين
 . تقولوا لنا متى نخرج قوة مصرية من ارض مصرية؟

تجدر اإلشارة إلى أن الشرط المصري لنشر قوات مصرية على طول محور فيالدلفي هو أن تبقى الحدود بين 
ورفضت مصر مطلب إسرائيل إلغاء معبر رفح أو نقله . فتوحة وتحت سيطرة مصر والسلطةمصر وغزة م

 . إلى مثلث الحدود، واتفقت مع السلطة الفلسطينية على إمكان الموافقة على إخضاع المعبر لرقابة طرف ثالث
خب االعتراضي وبرغم إقرار الحكومة اإلسرائيلية وقرب مصادقة الكنيست على اتفاق فيالدلفي، وبرغم الص
  . الذي رافقه من بعض القوى، فإن قضية حرية الحركة عبر المعبر ال زالت موضع أخذ ورد

  28/8/2005السفير 
  

  يبكي المستوطنون أرضا اغتصبوها
  منير شفيق

سلطت أجهزة اإلعالم المرئية في األسبوع الماضي عدساتها على مشهد مستوطني قطاع غزة وهم يحتجـون                
، فيا للصور اإلنسانية القاسية، قوم يخرجون من وطنهم ويرحلون بـالقوة، وهـم              »أرضهم«على إجالئهم من    

وفي المقابل سلطت األضواء على أرييل شارون يذرف الدموع،         . يذرفون الدموع ويحاولون التشبث في المكان     
ة على قـراره    أولئك المستوطنين الذين أسهمت يداه بزرعهم في قطاع غزة، ولم يجد تعزي           » مأساة«وهو يرى   

  . الصعب بتفكيك تلك المستوطنات غير الوعد بتوسيع االستيطان في الضفة الغربية وتثبيته إلى األبد
لكن صور أولئك المستوطنين لم تحمل معها صورهم كيف دخلوا القطاع واغتصبوا األرض وراحوا يـدمرون                

أهل القطاع لقهرهم وحتى إجبـارهم علـى        البيوت واألحياء من حولهم، وينزلون العقوبات الجماعية والتقتيل ب        
الرحيل، كما أن بكاء شارون لم تصحبه عجرفته، وهو يدخل القطاع ويزرع المـستوطنات اغتـصاباً ألرض                 

  . الفلسطينيين وتجريفاً ألشجارهم
 ال تستطيع عدسة التصوير وهي األداة الصماء الباحثة عن الخبر الساخن المثير أن تكون عادلة مع الحقيقة في                 

اللحظة نفسها، خصوصاً، إذا كانت وراء إبراز تلك المشاهد عالمياً سياسة أبعد مما تعبر عنه اللحظة كمثالنـا                  
الحالي، أي تكريس ضم القدس وتهويدها واالحتفاظ بالتكتالت االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية وجعل كل               

إلى الدولة العبرية، فإذا كانت المأساة اإلنسانية،       ما وراء الجدار من الضفة الغربية أرضاً جديدة مغتصبة تضم           
إلى هذا الحد من الضخامة والقسوة في انتزاع حوالي ثمانية آالف مستوطن من أرض اغتصبوها فـي قطـاع                   
غزة فكيف يمكن أن يفكر أحد بتفكيك المستوطنات في الضفة الغربية أو ما استوطن في القدس وما حولها وقد                   

  مائتي ألف؟ يبلغ العدد أكثر من 
مغتصبين اضطروا بعد أن قتلـوا ودمـروا مـا          » مأساة«وبهذا تكون الضجة اإلعالمية العالمية التي صحبت        

استطاعوا أن يفرض عليهم الرحيل لينتقلوا إلى اغتصاب آخر في الضفة الغربية تـستهدف إعطـاءه شـرعية                
 أخرى، لكن هيهات أن ينطلـي ذلـك         اإلسهام في االغتصاب الجديد لألرض، ومن ثم عدم تكرار ترحيله مرة          
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على أحد فما كان اغتصاباً وظلماً في قطاع غزة فهو اغتصاب وظلم في القدس وفي الضفة الغربية كمـا فـي                     
فلسطين كلها، فالحقيقة التاريخية والماثلة، كما في حالة االستيطان، أكبر من أن تطمسها لحظة تليفزيونية الهثة                

  . نسى، بدورها، سريعاً كذلكوراء الخبر السريع، ألنها ست
ماذا بعد تفكيك المستوطنات واالنسحاب من قطـاع        : وهذا ما يعبر عنه السؤال الذي تردد مع ذلك المشهد وهو          

  غزة؟ 
نذهب لنوسع االستيطان في الضفة الغربية ونواصل بناء الجدار، ونـسقط مـن أي تفـاوض                : شارون يجيب 

جئين، ثم نتفاوض على مـا هـو وراء الجـدار مـن حـصة               موضوع القدس، والمستوطنات الكبرى أو الال     
  . الفلسطينيين، بل حتى التفاوض مشروط هنا بنزع أسلحة فصائل المقاومة وتفكيك بناها وهياكلها

مـن  » خريطة الطريـق  «أما اإلدارة األمريكية وبعض أوروبا فيقوالن البد من التفاوض على أساس استكمال             
مع الضغط باتجاه شرط شارون المسبق بنزع سالح المقاومة، وبدهي          » ة للحياة قابل«أجل إقامة دولة فلسطينية     

أن تعليق كل الحل على التفاوض أي على موافقة حكومة شارون يعني التسليم بالـشروط اإلسـرائيلية للحـل                   
عملياً، وإال ما معنى إخضاع كل شيء للتفاوض وعدم الضغط على المفاوض اإلسرائيلي، فيما المطلوب مـن                 

لفلسطينيين أن ينكبوا على تطوير قطاع غزة وتنميته وجعله سنغافورة إن أمكن أو بداية الدولة مع إتباع طريق                  ا
وإال لتستمر التهدئة، ويمضي التفاوض إلى ما ال نهاية، فكل شيء متعلق            . واحد هو التفاوض والقبول بالممكن    

  . بالتفاوض أي برضا شارون أو من يأتي بعده وموافقته
فإما الرضا بالمعادلة أعـاله، وهـي       : تكون الكرة اآلن انتقلت إلى الملعب الفلسطيني والعربي وخالصته        وبهذا  

تعني ضياع القدس والمسجد األقصى وأكثر من نصف الضفة الغربية إلى جانب التهجير وإنهاء حق العـودة،                 
دمة استنقاذ القدس هدفاً مـشتركاً      وإما استبقاء دحر االحتالل وتفكيك المستوطنات من الضفة الغربية، وفي المق          

  . موحداً للموقف الفلسطيني والعربي واإلسالمي وما يمكن أن يحشد من رأى عالمي حوله
هذا الخيار الثاني يتناقض مع أية محاولة النتزاع أسلحة المقاومة في القطاع، وذلك ألن مواصلة التركيز على                 

ان استراتيجية شارون بعد استكمال خطة الفصل، وسيعرض        دحر االحتالل وتفكيك المستوطنات من الضفة يلغي      
القطاع لعودة االحتالل وهو ما أعلن عنه مباشرة، فما دامت معركة دحر االحتالل لم تنجز بالكامل فمن غيـر                   
الممكن الفصل بين الوضع في غزة والوضع في الضفة الغربية كما تستهدف اسـتراتيجية شـارون، أو كمـا                   

  . ريكية والدولية تحت حجة اإلعمار والتنمية وحل المشكالت االقتصادية في القطاعتستهدف الضغوط األم
فإذا كان من الصحيح أن االنسحاب من القطاع سيفرض وضعاً جديداً يتطلب االلتفات إلى إدارة القطاع كما إلى                  

لتجريف، األمـر الـذي     حل مشكالت الفقر والبطالة ومختلف اآلثار التي خلفها االحتالل بما في ذلك التدمير وا             
يوجب إخضاع العمل على حل هذه المشكالت الستراتيجية استكمال مقاومة االحتالل وليس العكس، ففي مثـل                
هذه الحالة تتطلب خطط التنمية االقتصادية أن تنهج سياسة ما عرف باقتصاد الحرب، فالقطاع مازال في وضع                 

ة فكيف يجوز الحديث عن تجريده من السالح الشعبي أو تنميتـه       االحتالل من الناحيتين العملية والقانونية الدولي     
  .كما لو كان جزيرة في المحيط الهادئ ال عالقة له بفلسطين

  28/8/2005صحيفة الشرق القطرية 
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  كاريكاتير

   

  
  

29/8/2005اإلتحاد اإلماراتية   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


