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  سليمان يجتمع بأركان السلطة والفصائل
قريع التقى مع سليمان وبحثا في جملة من        أن   :غزة عن مراسلها فتحي صباح من       30/8/2005 الحياة   نشرت

وتناول اللقاء القضايا   ,  كما التقى سليمان فصائل المقاومة     .القضايا السياسية وآخر التطورات المتعلقة باالنسحاب     
وكـان سـليمان     .حاب واالعتداءات االسرائيلية المتواصلة والشراكة السياسية للفصائل والسلطة       المتعلقة باالنس 

 حضره مصطفى البحيري، ومسؤول ملف      هوعقد عباس لقاء مع    .وصل الى قطاع غزة ظهر أمس من القاهرة       
ـ         حضر  فلسطين في االستخبارات المصرية، و     صر عن الجانب الفلسطيني الرجوب، والطيـب عبـدالرحيم، ون

  .يوسف، وعدد من المسؤولين
ن بأن سليمان طلب إلـى      يح مسؤول يصر ت : وكاالت  نقال عن  غزةمن   30/8/2005الخليج اإلماراتية    وأضافت

  .الفصائل، مثل حماس والجهاد ، الحفاظ على وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه
 أنه جـرى خـالل      من قريع    اليه أشارما  : وكاالتنقال عن   غزة   من 30/8/2005 االتحاد االماراتية    وذكرت

اللقاء التأكيد بوضوح وبشكل قاطع أنه سيكون هناك انتشار لقوات مصرية على الحدود المصرية الفلـسطينية                
  .وأن السلطة ترحب بهذه الخطوة
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 قريع نفى ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم بخصوص مـا اصـطلح             إلى أن  29/8/2005 48 موقع عرب    ونوه
 وأعرب عـن مخـاوف الـسلطة      . وقال ان مصر ال تطلب أن تكون وصية على أحد          ,المصرية ةعليه الوصاي 

  .ومصر باإلضافة إلى المجتمع الدولي مما أسماه السياسات اإلسرائيلية الخطيرة
اعتبـرت    حركة فـتح   إلى أن :  وكاالت األنباء  نقال عن رام اهللا    غزة  من   30/8/2005أخبار اليوم    وأشارت

أكدت التزامها  و. ة هامة تؤكد الحق الوطني الفلسطيني الثابت في الحرية واالستقالل الكامل          زيارة سليمان خطو  
  . باتفاق التهدئة

محمود الزهار أن حرآته قدمت قضية األسرى       .د عن 30/8/2005 المرآز الفلسطيني لإلعالم   نقلو
ن أي محاولة للمساس     على آافة القضايا التي طرحت للنقاش في اللقاء مع عمر سليمان مشددًا على أ             

ال            ة وق شروط التهدئ ة            : بقضية المعتقلين تعني خرق ل ة بالمرحل ر من المواضيع المتعلق شنا الكثي ناق
سحاب،       كل االن ي ش سطيني ف شعب الفل اس وال ب حم كله، ومطال سحاب وش ات االن ة، وتوقع القادم

د االن     داً ، سحابوآيف يمكن أن نؤآد على المظهر الحضاري في مرحلة ما بع ن    مؤآ اء ل ذا اللق  أن ه
ى     .يكون األخير، للوصول إلى إجابات لكافة التساؤالت    وه إل ابر ن  أن الصورة  :وحول موضوع المع

ًا        ستكون في لقاء سليمان مع إسرائيل     ليست واضحة تماما، واإلجابة النهائية       ة، منوه ام القادم  في األي
، ولكن   يكون األمر مجرد إعادة انتشار     أنال نريد   أننا في حماس    إلى أن الموقف الذي تم التأآيد عليه        

د       . يجب أن يكون انسحاب آامل     ة جدي سلطة والفصائل          وفيما يخص إجراء جول ين ال ، ة من الحوار ب
  .أشار إلى أن حماس ستجيب على هذا الموضوع بعد التشاور في الداخل والخارج

ـ المجلس التشريعي  إلى أن: ب. ف.  ا نقال عنلندن ـ غزة من  30/8/2005شرق األوسط ال وألمحت يعقد س
  .حسني مباركعن اليوم جلسة خاصة يلقي خاللها سليمان خطاباً نيابة 

   
  الحديث عن نزع سالح المقاومة غير واقعي: الزهار

 حاجة الشعب الفلسطيني لسلطة واحدة، ألن السلطة ىشدد الدكتور محمود الزهار عل :غزة ـ من رائد موسي
الحتالل، معتبراً أن من أهداف المقاومة السعي لتحرير فلسطين وإقامة الحاكمة علي األرض هي سلطة ا

وقال ان حق السلطة في إدارة األراضي المحررة بعد االنسحاب . السلطة الحقيقية التي بيدها كامل السيادة
ست مشروط، معلالً ذلك بالقول إن تجربتنا مع السلطة تجربة مريرة حيث أنها لم تحترم حقوق اإلنسان، ومار

 تطمئن الفصائل علي هذه ىالفساد، وهو ما دفعنا لتقديم مشروع اللجنة الوطنية لمتابعة ملف االنسحاب حت
وأضاف الزهار أن أبو مازن قبل المشروع، ومع أن هذه األراضي  .األرض التي ارتوت بدماء الشهداء

 سلطة األراضي، ووزير ستديرها السلطة، ولكن عين لجنة االنسحاب ستراقبها، ولذلك التقينا برئيس
المواصالت، ومسؤول ملف الميناء، لمعرفة أدق تفاصيل المعلومات، ثم مرحلة الدخول في األرض المحررة 
ومطابقة المعلومات مع الواقع، ونحن لن نسمح بأي استثمار منحرف لهذه األراضي، ولن يتم التصرف بها إال 

ر اننا هنا في حالة خاصة، والضفة والقدس ما تزال محتلة وفيما يخص المقاومة، قال الزها. بعد االنتخابات
فإن المقاومة متعددة، فهناك سلطة واحدة تدير الشؤون المدنية بشروط وهناك مقاومة متعددة يجب أن نحافظ 
عليها لنؤسس لسلطة فلسطينية واحدة تمثل الشارع الفلسطيني، ولذلك أي حديث اآلن عن نزع األسلحة أو 

وأضاف أن أبناء حماس الذين اشتروا سالحهم علي حساب قوت أبنائهم  .ديث غير واقعيجيش واحد هو ح
وأهلهم لن يفرطوا فيه، ولن يستخدموه في غير هدفه وسيبقي في الشارع سالح المقاومة وسالح السلطة إلي أن 

ت في الوطن وأوضح أنه من الطبيعي وجود إختالف في المناهج بين التيارا .يحسم األمر بعد االنتخابات
 العدو يندحر، لهذا يجب احترام المناهج وال يعني ىالواحد، وقال لوال وجود هذا االختالف لما كنا اليوم نر

 أن المفاوضات ليست ىاالحترام االلتزام بها، والسلطة مثال تؤكد لليوم التزامها بمنهج المفاوضات، ونحن نر
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وأكد الزهار علي ايمان حماس باالنتخابات كأساس  .تها حد ذاب احراماً ولكنها وسيلة وليست غاية أو هدف
للتغيير، وعدم رغبتها في استخدام القوة لحسم من سيمثل الشارع الفلسطيني، ولكن هذا ال يعني رضوخ الشعب 

 الشارع الفلسطيني قول كلمته، وقال ال أحد ينافس السلطة ىالفلسطيني الستبدال االحتالل بنظام طغيان، وعل
 . إدارة القطاع في مجال الخدمات، ولكن االنتخابات ستقرر من سيستمر في إدارة القطاع بعد ذلكىعلالحالية 

30/8/2005القدس العربي   
  

   معبر رفح الفلسطينيون يشددون على تحرير
ل أحمد قريع ان قضية عالقة في ما يتعلـق          وق: غزة من    فتحي صباح   عن مراسلها  30/8/2005 الحياة   نشرت

ولم يبـد قريـع      .سرائيلي في معبر رفح، سيبحثها عمر سليمان في تل ابيب عندما ينتقل اليها غداً             بالوجود اال 
ال أقول أن   : قالو .معبرالتشاؤماً حيال التوصل الى اتفاق ينهي األزمة الراهنة في شأن الوجود االسرائيلي في              

قضية بشكل تام، مشيراً الى وجـود       الوعبرعن أمله بأن تنتهي      .هناك مخاطر جدية من عدم التوصل الى تفاهم       
   .وأشار الى انه يوجد تفاهم عام لم تتم صياغته بشكل نهائي .جهود مصرية ودولية النهائها

إن الترتيبات  : د قريع، أن اللواء سليمان، قال     يأك عن ت  :30/8/2005 األيام الفلسطينية    في كتب فايز أبو عون   و
  .لى المطار وغيره ستسري بالنهاية ع رفحالتي ستسري على معبر

ل عريقات ان االقتراح االمريكـي وضـع        و ق  : من غزة  ىمحمد مصطف  30/8/2005 االهرام   وأوضح مراسل 
 واضاف ان الـسلطة تطالـب        , كاميرات وآالت تصوير اسرائيلية علي المعبر لمراقبته عن بعد مرفوض تماما          

 وانها مستعدة لتحمـل مـسئوليتها        , ئيلي المعبر وال تمانع في وجود طرف ثالث غير اسرا         ىبسيطرة كاملة عل  
   . كاملة
، على بلورة اقتراح لحل الخـالف حـول تنقـل            يعكف  عمر سليمان  أن 30/8/2005 48 موقع عرب    وذكر

وقالت صحيفة هآرتس، اليـوم، نقـال عـن         . المواطنين الفلسطينيين وبضائعهم بين غزة واألراضي المصرية      
به االقتراح الذي عرضه موفاز، هذا األسبوع، وهـو مـا يرفـضه             مصادر، ان سليمان يسعى الى اقتراح يش      

وحسب الصحيفة يسعى سليمان الى اقناع الجانبين بالتوصل الى صيغة اقتراح تجريبي يتم تفعيله               .الفلسطينيون
وقالت ان الفلسطينيين لم يرفضوا اقتراح سليمان، لكـن         . لمدة نصف سنة، ومن ثم يتم التوصل الى اتفاق ثابت         

  . قبل عرضه على اسرائيله، اعلن امس، ان السلطة لن تتداول فيقريع
ان عشرة ضباط فلسطينيين عادوا أمس للعمل       : غزةمن  حامد جاد     30/8/2005الغد االردنية    مراسل   وأشار

داخل معبر رفح األمر الذي اعتبره مدير المعبر خطوة أولى لبدء عودة الموظفين الفلسطينيين في المعبر الذي                 
  .255عددهم نحو يقدر 

  
   ال نقبل دولة مؤقتة الحدود :قريع

 ,قال قريع، حول تصريحات بوش، بأن الحكومة الفلسطينية هي حكومة عمل فـي غـزة               :كتب فايز أبو عون   
 نحن في الـضفة الغربيـة   .نحن ال نقبل دولة مؤقتة الحدود على االطالق، ولن نقبل أن تكون حكومة في غزة             

أمله والقيادة الفلسطينية في أن تستكمل الخطوات بإنهاء االحتالل في الـضفة بعـد              وغزة والقدس، معرباً عن     
إتمام عملية االنسحاب من غزة، حتى تقوم دولة فلسطينية حسب الرؤية التي ذكرها بوش، والتي تبنتها خارطة                 

  .الطريق
  30/8/2005األيام الفلسطينية 

  
   وقريع  عباسيلتقي سوالنا



 

 6

 مصادر فلسطينية   هقالتما  : القدس المحتلة من   كامل إبراهيم    عن مراسلها   30/8/2005 الرأي االردنية    نشرت
ن المباحثات بين سوالنا والقيادة الفلسطينية ستتركز على دور االتحاد األوروبـي فـي المرحلـة                من أ مطلعة  

ا سيبحث الـدعم    كم .الراهنة والمقبلة خاصة بعد تنفيذ االنسحاب والعمل على إحالل السالم في الشرق األوسط            
المالي واالقتصادي الذي يسعى االتحاد لتقديمه للسلطة من اجل إعادة بناء البنية التحتية التي شـهدت دمـارا                  

  .كبيراً إضافة إلى إعادة بناء األجهزة األمنية على طريق تحمل مسؤولياتها في ضبط األوضاع
عباس التقـى مـساء     أن  :  اهللا والوكاالت  رام من   30/8/2005المستقبل اللبنانية    مراسل   احمد رمضان وذكر  

 اكد ضرورة تجميد النشاطات االستيطانية وبناء جدار الفصل العنـصري، وبالـذات فـي               حيث ,امس سوالنا 
وأضاف في مـؤتمر صـحافي مـشترك أن          .القدس، ومعالجة هذه القضايا عن طريق خطة خارطة الطريق        

في نقاشها هي موضوع معبر رفح، وإلى اآلن ال أسـتطيع أن       الخطوة الثانية التي نناقشها وناقشناها، وسنستمر       
  . أيضاً قريع، وقال ان البحث تناول المسائل العالقةسوالناكما التقى  .أقول إننا قد وصلنا إلى حل

تستطيع أن تعول علينـا     : عباسقال مخاطباً   أن سوالنا   : 30/8/2005 األيام الفلسطينية     في كتب حسن جبر  و
ورداً حـول إمكانيـة    .وسياسياً وتستطيع ان تعول على صديقك سوالنا الذي سيكون معك دائماً كثيراً اقتصادياً   

 .تجـاه اال  هذا في هذه األثناء ال توجد لدينا خطوات في       : تغيير موقف االتحاد األوروبي من حركة حماس، قال       
  . وقف في المستقبل إذا انتهجت حماس نهجاً من شأنه ان يغير من هذا الم, ربما يكون ذلكولكن: وتابع

  
  حالة دحالن حرجة ولكنها ليست خطيرة

 .باشر فريق طبي عسكري أردني بإجراء الفحوصات الالزمة للحالة المرضية التي يعاني منها دحـالن               :عمان
 الصحية حرجة ولكنها ليست خطيرة وان السبب في نقلـه بطـائرة عـسكرية               تهوعلمت القدس العربي ان حال    

ـ      ىزايد حالته السيئة وفقدانه القدرة عل     خاصة هو الخوف من ت      جهـازه   ى المشي وحصول مضاعفات سيئة عل
 . بإسم الحكومة األردنيةهوكان يرفاس قد قام أمس بزيارة خاصة ل .العصبي

  30/8/2005القدس العربي  
  

   المرحلة التالية ستتركز على القدس واالستيطان والجدار :شعث
ـ القدس المحتلة شدد نبيل شعث على أن الحركة الدبلوماسية المقبلة ستكون مكثفة من : ط عبد الرؤوف أرناؤو 

أجل القدس ووقف االستيطان وجدار الفصل العنصري وذلك في قمة الجمعية العامة لألمم المتحـدة واجتمـاع                 
 .وأوضح في تصريح للوطن أن اجتماع القمة العربية المقبلة سيكون على األرجح في نـوفمبر . اللجنة الرباعية 

 جاء اآلن موعد إطالق الصرخة لعالمنا العربـي واإلسـالمي           ,ب موعد انتهاء االنسحاب   ا اقتر  ومع :وأضاف
 فلن يكون هناك سـالم ولـن        ,والعالم كله بأنه ما لم يقف هذا المد السرطاني االستيطاني في القدس وما حولها             

تعلق بحركة سياسية مكثفة في قمة       بعضها ي  ،وأشار إلى أن هناك مجموعة قرارات اتخذت       .تكون هناك فلسطين  
على  عندئذ  , أسابيع 3لننتظر  : قالووأكد أن األمريكيين ما زالوا يتحدثون عن ذيول قطاع غزة            .الجمعية العامة 

ولم يستبعد عقد لقاء ألبو مازن مع بوش علـى هـامش اجتماعـات               .الواليات المتحدة أن تلبي ما وعدت به      
  . العامةالجمعية

   30/8/2005الوطن السعودية 
  

  الدعوة إلى انخراط كافة األحزاب ضمن انتخابات التشريعي
أوصى المشاركون في عدة ورش عمل تثقيفية حول النظام االنتخـابي الجديـد للمجلـس    : غزة ـ محمد البابا 

نتخابات إلى كل شـرائح المجتمـع،       االالتشريعي بتوصيل كافة المعلومات والتعديالت التي أجريت على قانون          
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التي ما زالت قائمة لسير العملية بكل نزاهة وشـفافية          ها  وحل مشاكل  ،هالبين بانخراط جميع األحزاب ضمن    مطا
  .لضمان محاسبة األشخاص المنتخبينتها والتأكيد على دوري

  30/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  الزعنون يؤكد اهمية اإلنسحاب اإلسرائيلي من غزة
وأشار خالل لقائه أمس أمنـاء       .لزعنون على أهمية اإلنسحاب اإلسرائيلي      أكد سليم ا    :عمان-نادية سعد الدين  

 . إنسحابات أخرى بما يمهد إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتـصلة          ذلكأحزاب أردنية إلى أهمية أن يتبع       
ي ايلول المقبل   من جانب آخر، يترأس الزعنون وفداً إلى المؤتمر الثاني لإلتحاد البرلماني الدولي الذي سيعقد ف              

وقال عبد الرؤوف العلمي إن الوفد المشارك سيضم ثالثـة مـن أعـضاء المجلـس                 .في مبنى األمم المتحدة   
وبحسب العلمي فإن الكلمة التي سيلقيها الزعنون سـتركز علـى تطـورات              .المتواجدين في الواليات المتحدة   

وفـي  . ب واإلستيطان وجدار الفصل العنصري  القضية الفلسطينية وآخر المستجدات خاصة فيما يتعلق باإلنسحا       
 غضون ذلك، تعقد اإلجتماعات التشاورية مع الفصائل الوطنية واإلتحادات الشعبية األعـضاء فـي المجلـس               

 لبحث المسائل المتعلقة بالهيكلية الجديدة وإعادة تفعيل منظمة التحرير تمهيداً لعقد اإلجتماع الموسع في               الوطني
  .ضور الزعنون وعباس وكافة الفصائلغضون أقل من شهرين بح

   30/8/2005الغد االردنية 
  

  ابرز النقاط المطروحة بعد االنسحاب من غزة
رغم اخالء المستوطنات االسرائيلية من قطاع غزة، ال يزال هناك عدد من القضايا العالقة : رام اهللا ـ ا ف ب

 : طنية لالنسحاببين الجانبين وفق تقرير تم تقديمه خالل اجتماع اللجنة الو
 من حرس 750 نشر ى حيث تم االتفاق عل، اخالء محور صالح الدينىوافقت اسرائيل عل: معبر رفحـ 

الحدود المصريين، لكنها تريد نقل معبر رفح بضعة كيلومترات جنوب شرق المدينة ليكون ثالثيا، لتتمكن من 
 لالفراد والبضائع في مكانه وبدون اي تدخل الفلسطينيون يريدون بقاء المعبر .فرض سيطرتها االمنية عليه

كما انهم ال يمانعون في مرور البضائع المستوردة من ممر  .اسرائيلي وال يمانعون في وجود طرف ثالث
اما البضائع المصدرة، فتخرج بدون رقابة . ثالثي شرق رفح شرط ان يكون مؤقتا ولمدة ال تتجاوز عاما واحدا

 .معبر الحاليالمن 
يطالب الجانب الفلسطيني بانشاء طريق يربط بين غزة وترقوميا، ويرفض اقتراحا اسرائيليا :  اآلمنالممرـ 

رفض الفلسطينيون  .بربط غزة بسكة حديد من عسقالن شمال القطاع، ثم ربطها بطولكرم شمال الضفة
الرابط بين غزة االقتراح ألسباب عدة منها انه قد يضع عقبة امام مشروع الميناء ويلغي مفهوم الطريق 

لتقريب وجهات النظر اقترح البنك الدولي اقامة طريق في االراضي الفلسطينية ثم نفق في اسرائيل  .والضفة
 .ويشمل سكة حديد وطريقا بريا وكل البنية التحتية الالزمة من غاز ومياه وكهرباء وخدمات طريق

ى ة مرتبط بنظام عمل المعابر المطبق علالخالف حول هذه النقط:  غزةىنقل البضائع التجارية من والـ 
 الفلسطينيون ان االجراءات الحالية المطبقة تخنق الحركة االقتصادية، وال تسمح ىير .البضائع الفلسطينية
 حيث ىويريد الفلسطينيون ان تمر الشاحنة بحاوياتها عبر اجهزة فحص ال . شاحنة يوميا36بمرور اكثر من 

سرائيل، ويسعون عبر مفاوضات يجرونها مع شركات امريكية عبر خبراء، تشاء في الضفة الغربية او ا
 .الستقدام اجهزة فحص متطورة تستجيب لموقفهم

لكن الجانبين توصال مؤخرا نظرا لوجود المنطقة . كانت اسرائيل تخصصه لالفراد فقط: معبر ايريزـ 
ويتم حاليا بناء معبر  . اسرائيل او الميناءىل اقامة ممر واحد للبضائع المنقولة اىالصناعية في شمال القطاع ال

 . الضفة الغربيةىجديد في بيت حانون لالفراد سيسمح ، لالنتقال ال
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اما  . بدء العمل في الميناء الذي يستغرق بناؤه اكثر من عامينىوافقت اسرائيل عل: الميناء والمطارـ 
 .فقط بعد انسحابها ترميمه ى ثم وافقت عل،المطار، فقد رفضت ترميمه او تشغيله

 هدم بيوت المستوطنين من قبل اسرائيل ىاتفق الجانبان عل: المباني السكنية وإزالة مخلفات المستوطناتـ 
 .مما يعفي السلطة الفلسطينية من تكاليف الهدم والنقل

 ىمن المخلفات ستنتقل إل% 10المواد الخطرة وتشكل حوالي : مخلفات الجيش االسرائيلي والمستوطنينـ 
 غير معروفة كانت اسرائيل تريد نقلها الي اراضيها لكن يجري اآلن البحث في ىوهناك مواد اخر .إسرائيل
وتؤكد دراسات امكانية استخدام  . مصر علي نفقة اسرائيل وبعطاءات نقل يشرف عليها البنك الدوليىنقلها ال

 180نع من نقل هذه المخلفات التي تزن السلطة ال تما .ويمكن ان تستخدم لردم البحر. هذه المواد من جديد
 .الف طن

  30/8/2005القدس العربي  
  

  موراج مستوطنةمقتل جندي صهيوني في 
أعلنت مصادر إذاعية صهيونية مساء عن مقتل جندي صهيوني نتيجة إصابته إصابة بالغة في الرأس، 

 الواقعة شمال مدينة رفح في برصاص مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار عليه بالقرب من مستوطنة موراج
  .وقد أعلنت كتائب الشهيد أحمد أبو الريش مسؤوليتها عن قنص الجندي الصهيوني .جنوب قطاع غزة

30/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

   في المؤتمر الفتحاويمخاوف من تنازالت تاريخية
ام لحركة فتح في العاصمة األردنية عمان إنتهي اإلجتماع التحضيري للمؤتمر الع: ـ من بسام البدارين عمان

أمس بترسيم لعبة الحدود والصراع داخل الحركة وفقا لخارطة ما زالت غامضة، خصوصا وان المؤتمر 
التحضيري المصغر عقد بدون رئيس الحركة فاروق القدومي وبحضور عدد من خصومه األشداء، وبدون 

وإقتصر البحث . األهم بالنسبة للحركة في هذه المرحلةالنظر في البرنامج السياسي الذي يعتبر المفصل 
وبشكل واضح تغيب عن اللقاء التحضيري الوزير ناصر القدوة  . المسائل التنظيمية واإلداريةىوالنقاش عل

البرنامج السياسي، وكان من بين العالمات الفارقة ان احدا في اللجنة  المكلف باطالع اللجان التحضيرية علي
حركة وفي السلطة لم يفوض بديال عن القدوة لحضور االجتماع وتالوة التصور األولي للبيان او المركزية لل

للبرنامج السياسي للحركة، األمر الذي كان من الحوادث النادرة بالنسبة لتحضيرات المؤتمرات العامة لحركة 
 نحو عشرين كادرا وقياديا  عضوا قياديا بالحركة بينهم67وعقد اجتماع لقادة وأركان الحركة بحضور . فتح

وعبر قادة بارزون في الحركة عن  .من الخارج والبقية من الداخل وبينهم جميع أعضاء مركزية الحركة
مخاوفهم من ان يكون غياب الملف السياسي عن نقاشات عمان مقدمة إلقتراح برنامج سياسي ينطوي علي 

 السلطة وحركة فتح ىل ابيب تضغطان بشدة علتنازالت تاريخية في آذار المقبل خصوصا وان واشنطن وت
برز خوف شديد من  و.لتغيير النظام األساسي في الحركة كما تغير سابقا الميثاق األساسي لمنظمة التحرير

فيما قرر المجتمعون مستقبل تفوق حركة فتح في حالة مشاركة حركة حماس في إنتخابات التشريعي المقبلة 
، األمر الذي اعتبره صائب عريقات من التحديات  تتحول إلي حزب معارضبان حركة فتح غير مؤهلة الن

وسادت أجواء فتحاوية ترفض الدعوة لتفكيك حركة حماس او لتسليم . المركزية التي تواجه مستقبل الحركة
 حق حماس ىسالح المقاومة إحتياطا للمستقبل وركزت الكثير من الخطابات علي مبدأ الوحدة الوطنية وعل

  . اركة السياسيةبالمش
30/8/2005القدس العربي   

 



 

 9

  اعتصام أمام مقر الصليب األحمر إلطالق األسرى  
كثفت حركة حماس أمس من وجودها في االعتصام األسبوعي أمام الصليب األحمر  : طاهر النونو-غزة 

شدد اسماعيل و . كتائب القسام بسرعة العمل من أجل تحريرهم المعتصمونللمطالبة بإطالق األسرى، وطالب
 على أن موضوع األسرى في سجون االحتالل يحتاج الى فعل ومقاومة للضغط على االحتالل ،هنية في كلمة

نحن كشعب ومقاومة ال نعتبر أن هذا التحرير كامل إن لم يتم تحرير كل األسرى في : لإلفراج عنهم، وقال
  .سجون االحتالل

30/8/2005الخليج اإلماراتية   
 

  تلتقي فتفت والشيوعيالديموقراطية 
أحمد فتفت ورئيس المجلس السياسي في الحزب الشيوعي اللبناني الوزير  ،التقى وفد من الجبهة الديموقراطية

بحثنا في وضع شعبنا الفلسطيني في لبنان ودعونا الوزير الى بذل جهوده : لجبهةابيان جاء في  .موريس نهرا
ة ومنظمة التحرير الفلسطينية العادة تنظيم العالقات الفلسطينية من أجل فتح حوار رسمي بين الدولة اللبناني

  .اللبنانية
30/8/2005المستقبل اللبنانية   

 
  اعتداءات واقتحامات واعتقاالت في معظم أرجاء الضفة

اقتحمت قوات االحتالل فجر امس ، قرية تقوع جنوب شرق بيت لحم، وسلمت فلسطينيا بالغاً يأمره بالحضور                 
واعتقلت قوات االحتالل كذلك شاباً مـن قريـة         . مخابرات اإلسرائيلية في مستوطنة كفار عتصيون     إلى مقر ال  

 واعتقلت فلسطينيين بعد دهـم منزليهمـا        .كما اقتحمت بلدة حبلة جنوب مدينة قلقيلية      ،  العساكرة شرق بيت لحم   
تينر المقام علـى مفتـرق      واحتجزت قوات االحتالل المتمركزة على حاجز الكون      . واقتادتهما إلى جهة مجهولة   

. قرية السواحرة الشرقية، شابا واحتجزته بعد أن صادرت بطاقته الشخصية، ثم اعتقلته ونقلته إلى جهة مجهولة               
وفـي الخليـل     .وفي منطقة الخليل اعتقلت قوات االحتالل فلسطينيين من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليـل              

ـ  ايضا، أعلنت مصادر في المستشفى الحكومي ان          من عمره أدخل إلى المستشفى جراء تعرضه        19شابا في ال
قوات االحتالل اقتحمت مدينة طوباس      .للضرب المبرح على أيدي قوات االحتالل بالقرب من مستوطنة الدبويا         

وبلدة طمون ومنطقة وادي الفارعة، كما شددت من إجراءاتها التعسفية ضد سكان منطقة نابلس، حيث منعـت                 
 بين عدد من قراها، وفرضت حظر التجول على أهالي قرية فصايل إلى الشمال من مدينة                المرور على الطرق  

  .أريحا
  30/8/2005المستقبل اللبنانية 

  
  متطرفون صهاينة حاولوا تنفيذ اعتداء قرب أم الفحم  

 حاولت أمس مجموعة من المستوطنين االعتداء على السكان في قرية البياضة قـضاء ام الفحـم فـي              : نابلس
وقال شهود   .إلى القرية في سيارتهم الخصوصية وهم يرتدون الزي اليهودي المتدين          وادي عارة بعد أن دخلوا    

ان المتطرفين حاولوا مهاجمة عدد من البيوت في القرية القريبة من منطقة المنشية إال أن يقظة السكان حالـت                   
 قاموا بـالهرب مـن   ، وبعدما تبين لهم ذلك    وقالت الشرطة إن ثالثة مستوطنين دخلوا قرية البياضة،       . دون ذلك 

وعادت الشرطة وقالت ان المستوطنين دخلوا القرية مـن مـدخل قريـة مـشيرفة                .المكان الى خارج القرية   
وذكر قائد شرطة ام الفحم، ان الحادثة لـيس لهـا           . المجاورة خالل مطاردة بوليسية من اتجاه مدينة الخضيرة       

ألمر انهم لصوص سيارات كانوا فارين من دورية الشرطة فدخلوا القريـة            عالقة بالمستوطنين،  وكل ما في ا      
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وكانت الشرطة تتعقبهم الى ان ألقت القبض عليهم، واعترفوا اثناء التحقيق معهم بما ينسب اليهم، وتبين انهـم                  
  .من منطقة القدس ينتمون الى احدى المدارس الدينية هناك

  30/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  
   يحاصر مسجد بيت حنينا ويهدد باعتقال المصلينتاللاإلحجيش 

 أمـس واحتجـزت      أول  حاصرت قوات االحتالل مسجد قرية بيت حنينا شمال القدس المحتلة          : القدس المحتلة 
وذكرت مصادر محلية أن قوة من جيش االحتالل يرافقهم العديد من أفـراد الـشاباك                .بداخله مئات المصلين  

د الهرجة أثناء تأديتهم صالة العشاء بصورة عدوانية، مهددين باقتحـام المـسجد             حاصروا المصلين داخل مسج   
وأضافت المصادر أن أفراد المخابرات دققوا في هويات المصلين بصورة استفزازية،            .واالعتداء على المصلين  

مغتصبة نفيـه   في تمهددين العديد من المصلين باعتقالهم، وسلموا عدداً منهم إخطارات لمراجعة مقر المخابرا   
  .يعقوب للتحقيق معهم

  30/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  تركيب آالت تصوير في المسجد األقصى 
 قيام االحتالل  بتركيب آالت تصوير، وكذلك سياج إلكترونـي علـى             سالمة استنكر الشيخ يوسف جمعة      :غزة

لطات االحـتالل قبـل شـهر ونـصف،     وقال إن هذا العمل هو امتداد لما قامت به س        .أسطح المسجد األقصى  
قوم ي سلطات االحتالل ما يترتب على هذه األعمال التي           وحمل .بتركيب كاميرات متطورة على أبواب المسجد     

  .بها
  30/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  تبرعات اماراتية الى مساجد فلسطينية  

لي خمسين مسجدا في الـضفة الغربيـة، وذكـر          قامت هيئة األعمال الخيرية بتوزيع ثالجات على حوا        :نابلس
إبراهيم أبو الهيجاء منسق هيئة األعمال الخيرية في الضفة الغربية، أن لدى  الهيئة برنامجا سـنوياَ يـستهدف                   

وقال ان الحاجة التي دفعت الهيئة إلى تبني هذا البرنامج نبعت            . ألف دوالر  30مساجد القرى النائية بتكلفة تبلغ      
ت بها ألحوال المساجد وما تعانيه بعض القرى من مساجد ال تتـوافر فيهـا مقومـات الراحـة                   من دراسة قام  

  .المناسبة للمصلين
  30/8/2005الخليج اإلماراتية 

  
 بلدية جنين تبدأ حملة نظافة وازالة الشعارات

ن في محافظة   أعلن الدكتور خالد القواسمي أمس، عن انطالق حملة النظافة وإزالة الشعارات عن الجدرا            : لندن
إن حملة  : وقال خالل لقاء في بلدية جنين مع رؤساء البلديات في المحافظة          .  بالتعاون مع الهيئات المحلية    نجني

النظافة وإزالة الشعارات عن الجدران جاءت بالتنسيق مع القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية، وتهدف إلـى               
وأوضح . ى المجاورة، خاصة بعد إخالء المستعمرات األربع      إظهار الوجه المشرق لمدينة جنين والبلدات والقر      

أن الوزارة خصصت مبلغاً مالياً وحولت قسماً منه إلى البلديات لتنفيذ هذه الحملة، وستحول القسم اآلخر الشهر                 
  . المقبل، كما أنها حولت مخصصات السير على الطرق للهيئات المحلية

  30/8/2005شرق األوسط ال
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   العنف داخل المجتمع الفلسطينيتوقعات بازدياد
يرجح اخصائيون ان تزداد مظاهر     ‚ بعد زوال االحتكاك المباشر بين سكان غزة وقوات االحتالل        : ب‚ف‚ أ ،غزة

العنف داخل المجتمع الفلسطيني مع ظهور مشاعر الغضب الداخلية التي قمعت طيلة سـنوات مـن االحـتالل        
 ان قسما كبيرا من سكان غزة       :مسؤول برنامج غزة للصحة النفسية    ‚ ويقول اياد السراج  ‚ والقصف واالغتياالت 

ومظاهر الحزن والغضب التي كتموها خالل سنوات ال بد ان تظهر بعد            ‚ دمرت منازلهم وفقدوا اقرباء واعزاء    
‚  انه في غياب هدف هو العدو االسرائيلي الـذي ذهـب           :ويضيف. في ما يسمى رد فعل متأخر     ‚ عودة الهدوء 
‚ طاقة العدائية نحو اشخاص آخرين في المجتمع واكثر ما يقلق االطباء احتمال زيادة العنف العائلي              تتجه هذه ال  

وفق دراسـة   % 60وبلغت هذه النسبة    ‚ وينتشر العنف داخل العائلة بنسبة كبيرة وال سيما ضد االطفال والنساء          
 ر كذلك في اعراض جـسمانية     ويضيف السراج ان االلم سيظه    ‚ 2001نشرها برنامج غزة للصحة النفسية سنة       

 كما يمكن ان يظهر ذلك عبر تطرف في السلوك كاالتجاه نحو العزلة او الحاجة للبقـاء دائمـا بـين النـاس                     
يخشى ان تؤدي هذه الحالة الى زيادة تعاطي المخدرات في المجتمع الفلـسطيني الـذي ال       ‚ وباالضافة الى ذلك  

الى حاجة اآلالف مـن الفلـسطينيين للعنايـة النفـسية           ‚ نى الفرا وتشير الطبيبة م   يعاني حاليا من هذه المشكلة    
  . وخصوصا في المناطق المغلقة مثل المواصي

 30/8/2005الوطن القطرية 
  

  الهيئات الفلسطينية تطلق حملة الحقوق المدنية نحو حق العودة
ية على الوزراء  قبل زيارة عباس زكي الى بيروت، وزعت حملة الحقوق المدنية الفلسطين:زينب ياغي

والنواب اللبنانيين، مذكرة تطرح فيها المطالب الفلسطينية المدنية والسياسية، وهي نتاج ورشة عمل دعت اليها 
دائرة شؤون الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وضمت أعضاء من المجلس الوطني الفلسطيني، وممثلين عن 

ممثلين عن االتحادات الشعبية الفلسطينية، باإلضافة أكثر من خمس وعشرين جمعية فلسطينية غير حكومية، و
 . الى مثقفين وصحافيين ورجال دين، ونالت الدعم في اللقاءات التي عقدت في المخيمات والتجمعات الفلسطينية

يمكن وصف هذه المذكرة بانها تعبر عن حركة المجتمع المدني الفلسطيني في المخيمات، بموازاة التحرك 
، وقد جاءت المذكرة قوم به المسؤولون الفلسطينيون باتجاه ترتيب العالقة الفلسطينية اللبنانيةالسياسي الذي ي

الشعبية أكثر اتساعاً في مضمونها من المذكرة الرسمية التي قدمها عباس زكي الى رئيس الحكومة فؤاد 
اعية ال يعني التوطين وال السنيورة، وتضمنت تأكيداً على أن إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية واالجتم

التجنيس وإنما العيش بكرامة إلى حين العودة، وتسعى من خاللها الهيئات المدنية الفلسطينية الى أن يكون لها 
 . 1559دور في مواجهة تطبيق الشق الخاص بالمخيمات في القرار 

 دعم الموقف السياسي لمنظمة وتقول منسقة الحملة سميرة صالح إن الهدف األول من حملة الحقوق المدنية هو
 وتضيف أنه سوف تجري مناقشة المذكرة في لقاءات تعقد مع مؤسسات المجتمع المدني .التحرير الفلسطينية

أن أهم بند فيها هو مطلب الفلسطينيين العيش بأمان بما يعنيه ذلك من تجنيب اللبناني وحقوق اإلنسان، وتعتبر 
، وتؤكد أن نزع سالح المخيمات مرتبط بالقرار الوطني اللبناني، أخرىالمخيمات الصدام المسلح بين فترة و

لكنها تلفت إلى عدم الربط بين تحقيق المطالب وبين نزع السالح، وتذكر أنه حصلت تجربة غير مشجعة في 
شرق صيدا في السابق عندما تم طرح الحقوق المدنية مقابل سحب السالح، وقد تم سحب السالح في حينها، 

تتحقق المطالب المدنية، لذلك يبقى الفلسطيني خائفاً، وإلزالة الخوف يجب إعطاؤه حقوقه المدنية، وإزالة ولم 
 . الحواجز على ابواب المخيمات وخاصة عين الحلوة

من جهته، يعتبر رئيس اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين صبحي ظاهر الذي شارك في إعداد المذكرتين الشعبية 
ة الحملة المدنية مكملة للوثيقة الرسمية، وتكمن أهميتها في عملية التوعية التي يترتب عليها والرسمية، أن وثيق
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أن تقوم بها ضمن المؤسسات األهلية والمدنية الفلسطينية على الحقوق المدنية للفلسطينيين التي اليعرفها 
 . الكثيرون منهم

  30/8/2005السفير 
  
  

  
   عن المخيماتالتدابير األمنية ترفعسقيادة الجيش 

أبلغ مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العقيد عباس ابراهيم، لجنة المتابعة المنبثقة عـن القـوى                  
الفلسطينية الوطنية واإلسالمية في مخيم عين الحلوة، إثر اجتماعها معه في ثكنة محمد زغيب في صيدا أمس،                 

ر األمنية التي تتخذها عند مداخل المخيمات الفلسطينية وسـتعيد          أن قيادة الجيش اللبناني ستعمد الى رفع التدابي       
الوضع الى ما كان عليه قبل اتخاذ هذه التدابير، بما في ذلك وقف عملية تسجيل أسماء الـداخلين والخـارجين                    
عبر هذه المداخل مع اإلبقاء على عملية تفتيش روتيني وتدقيق في هويات المارة، علـى أن يوضـع التـدبير                    

  .د موضع التنفيذ بدءاً من صباح بعد غد الخميس في األول من أيلولالجدي
  30/8/2005المستقبل اللبنانية 

  
  الشباب الديموقراطي الفلسطيني يكرم طالباً

نظم اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني حفالً تكريمياً للطلبة الناجحين في الـشهادات الرسـمية ولمناسـبة                
وألقى فؤاد حسين كلمة االتحاد، فـدعا   .قطاع غزة، وذلك في مخيم الجليل ـ البقاع االنسحاب اإلسرائيلي من 

   .االونروا الى زيادة ميزانية التربية والتعليم
  30/8/2005المستقبل اللبنانية 

  
   اعتقال قادة المجتمع المدني جزء من حملة تهويد القدس: بشارة

ين ان اعتقال ثالثة من قادة المجتمع المدني الفلسطيني في قال عزمي بشارة أمس االثن: ا ف ب، القدس المحتلة
. مدينة القدس هو جزء من الحملة االسرائيلية الشرسة لتهويد المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها الفلسطيني

ودعا الحركة الوطنية الفلسطينية الي تنظيم نفسها واستنهاض كل الطاقات للوقوف في وجه الحملة االسرائيلية 
لحديث عن اعتقال سياسي واستهداف مدينة القدس والنشاط ا يجري :وقال. تي تستهدف القدس العربيةال

المسكوبية، وهذا المركز هو   ان النشطاء الثالثة موجودون في:واضاف. السياسي والصحي والمجتمعي فيها
سياسيين اخرين يقبعون هناك لالعتقال المؤقت، لكن السلطات االسرائيلية تحتجزهم وتحتجز معتقلين فلسطينيين 

وقال حاتم عبد القادر ان السقف  . شهرا مع جنائيين اسرائيليين وهذا نوع من التعذيب النفسي11منذ 
 مدينة القدس وعزلها اكثر واكثر ىاالسرائيلي في االعتقال تجاوز البعد االمني والهدف االن هو التضييق عل

 .هذه المدينة واحداث خلل من خالل اجراء تطهير عرقي في 
  30/8/2005القدس العربي 

  
 قسم في سجن هداريم ونقل األسرى لسجن هشارون اغالق 

 في سجن هداريم، 4 أن إدارة السجون اإلسرائيلية، أغلقت قسم  أمسأكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين
ن والذي تم  في سجن هشارو10ونقلت جميع األسرى منه إلى سجون أخرى، في حين أعادت افتتاح قسم 

 أسيراً من سجن هداريم إلى القسم 60 أنه تم نقل  وأوضحت دائرة االتصال بالسجون .إغالقه قبل عدة سنوات
وأضافت أن القسم الجديد في هشارون  .الجديد في هشارون، كما تم نقل العديد من األسرى من سجون أخرى
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ينام فنية أسرة، ويوضع بها تسعة أسرى،  غرفة، بحيث تتسع كل غرفة لثما16 أسيراً ويضم 130يتسع لـ 
إن الوزارة طالبت من الصليب األحمر الدولي زيارة القسم الجديد : وقالت الدائرة .أحد األسرى على األرض

في هشارون، لالطالع على أوضاع األسرى هناك والتعرف على احتياجاتهم، كما تقوم الوزارة بإيفاد محامي 
 .مئنان عليهمالوزارة لزيارة األسرى واالط

  29/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

  أحكام جائرة بحق عدد من األسرى 
أصدرت المحكمة العسكرية في سجن سالم أحكاماً قاسية بحق عدد من األسرى بتهمـة االنتمـاء إلـى                  : قلقيلية

 أنصار الـسجين أن     وأكد محامي جمعية   .الجناح العسكري لحركة حماس، والتخطيط لتنفيذ عمليات استشهادية       
  .المحكمة الصهيونية لم تستند إلى أدلة قانونية في أحكامها

  30/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  الخالفات تبرز من جديد بين إسرائيل واإلتحاد األوروبي 
عادت الخالفات بين اسرائيل واالتحاد االوروبي لتبرز من جديد خصوصا          : 29/8/2005 48عرب  نشر موقع   

 ضوء معارضة اسرائيل اتخاذ االتحاد االوروبي أي دور سياسي أو أمنـي فـي الـصراع اإلسـرائيلي                   على
وبرزت هذه الخالفات خالل الزيارة التي يقوم بهـا          .الفلسطيني وأن يقتصر دوره على تقديم الدعم اإلقتصادي       

 الخالف بين سوالنا وبيرس بدا      وقالت اإلذاعة االسرائيلية ان    .بيرسسوالنا الى اسرائيل واجتماعه االثنين مع       
وذكرت الى ان الجزء األكبر من هذا االجتماع         .واضحا حيال مسألة مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية       

وقال سوالنا في ختام اجتماعه مع بيرس ان الفلسطيين وحدهم يمكنهم تحديد المنظمات التـي                .كان على انفراد  
اعة ان بيرس اعتبر ان حماس ال يمكنها المشاركة فـي االنتخابـات وال              وتابعت االذ  .ستشارك في االنتخابات  

وناقش الجانبان قضية مشاركة الدول األوروبية      . مكان لها في النظام السياسي الفلسطيني كونها منظمة إرهابية        
ة قولهـا   ونقلت االذاعة عن جهات سياسية إسرائيلية رفيع       .في مستقبل الفلسطينيين بعد تنفيذ خطة فك االرتباط       

 .أنه إذا أرادت أوروبا المشاركة بما يجري في الحلبة فإن بإمكانها المساعدة في النواحي المدنية واالقتـصادية                
وفي موازاة الخالفات التي برزت بين إسرائيل واإلتحاد األوروبي امتدح سوالنا عباس وقال إن عبـاس هـو                  

   .زعيم يعني ما يقول
ـ   . اجتمع شارون إلـى سـوالنا      :القدس المحتلة، غزة   30/8/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت    هوبحـث مع

وقالت الناطقة باسم سوالنا إنه شرح لمحاوريه اإلسرائيليين        . تطورات األوضاع في ضوء تنفيذ خطة االنفصال      
. ه االنسحاب سيشكل خطأ فادحا، وان كل طرف يجب ان يظهر شـجاعة            فأن عدم االستفادة من الزخم الذي خل      

وحذر شالوم من أن إسرائيل لن تقبل التفاوض على         . وبيين مدركون للصعوبات، لكن يجب ان نتقدم      ان االور و
  . أساس خريطة الطريق في حال استمر ما أسماه االرهاب الفلسطيني

 خطة خريطة الطريق دولية وملزمة للطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي وكالم شـالوم مرفـوض              :وقال عريقات 
وأضاف ان اللجنة الرباعية مطالبـة      . ان تنصب نفسها حكما ومفاوضا في نفس الوقت       وليس من حق إسرائيل     

ببذل كل جهد ممكن إللزام إسرائيل بتنفيذ كل ما عليها من استحقاقات وصوال إلى تنفيذ جميع بنـود خريطـة                    
  .الطريق

  
  إسرائيل لن تحتفظ بكل مستوطنات الضفة: شارون
نقلـت  :  سائدة حمد ، اسعد تلحمي ، فتحي صـباح   ،، الناصرة، غزة  القدس المحتلة  30/8/2005الحياة  نشرت  

اذاعة الجيش االسرائيلي عن شارون امس ان اسرائيل لن تحتفظ بكل المستوطنات القائمة حاليا فـي الـضفة،                  
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 امر في الوقت ذاته بالشروع فوراً في بناء مقر الشرطة االسرائيلية العام لمنطقة الـضفة فـي المنطقـة                    هلكن
وأوضح ان الخريطة النهائية للمستوطنات التي ستحتفظ بها اسرائيل          .ة بين معاليه ادوميم والقدس الشرقية     الواقع

لن تبقى كـل المـستوطنات   : وقال. في الضفة لن تقدم اال في المرحلة االخيرة من المفاوضات مع الفلسطينيين           
 اال في اطار اتفاق دائـم بموجـب خطـة           ان اي قرار بهذا الصدد لن يكون      و. القائمة اليوم في الضفة الغربية    

   .خريطة الطريق للسالم
شارون شدد على انه لن يكون هناك أي فك إرتباط آخر في الضفة              أن   :30/8/2005 48عرب  وأضاف موقع   

واعتبر أن إسرائيل واجهت وضعا خال من عملية سياسية لكنه استدرك أنه لم يكن باإلمكـان إجـراء                   .الغربية
وأضاف أنه بعد وفاة عرفات توصلت الى نتيجـة مفادهـا أن             .لما أن عرفات على قيد الحياة     عملية سياسية طا  

الوضع سيكون خطيرا إذا لم تكن إسرائيل في عملية سياسية وان ثمة اهمية ألن تكون إسرائيل في اطار عملية                   
سأبذل كل جهد من اجل التوصل الـى نهايـة           :ومضى قائال، في حال انتخب مجددا لرئاسة الحكومة        .سياسية

  .الصراع االسرائيلي الفلسطيني او التقدم في هذا السياق ليمكن من التوصل الى نهاية الصراع
  

  الوقت ليس مناسبا للتفاوض مع سورية : شارون
يقتبس واختار ان    .قال شارون ردا على سؤال ان الوقت ليس مؤاتيا اآلن للبدء في مفاوضات سالم مع سورية               

واضاف ان سورية تدعم حزب اهللا وتأوي مقرات المنظمـات           .من اقوال شيراك بان سورية هي دولة خطيرة       
اإلرهابية الفلسطينية وتطور أسلحة غير تقليدية وتخضع االن لضغوط كبيرة من جانـب فرنـسا والواليـات                 

أجرى مفاوضات مـع سـورية      واوضح ان نتنياهو     .المتحدة فلماذا علينا ان نخفف عنها من خالل مفاوضات        
وبالمناسبة لم يعلم احد بذلك اذ ان الحكومة في حينه لم تبحث هذا الموضوع وانما اجرى هـذه المفاوضـات                    

  .بواسطة رجل اعمال
  30/8/2005 48عرب 

  
 المطالبة بوقف االنسحاب ردا على عملية بئر السبع

رائيل والتنظيمات الفلسطينية المسلحة في الـضفة،       في الوقت الذي تتفاقم فيه األوضاع األمنية بين اس        : تل أبيب 
ب من  اسحاالنأجمع قادة أحزاب اليمين بمن في ذلك عدد من نواب الليكود، على مطالبة شارون، بوقف عملية                 

فيما أعلنت أوساط أمنية اسرائيلية عن استنفار واسع ازاء احتمال وقوع           . غزة عقابا للفلسطينيين على عملياتهم    
اتخـذت القـوات    و.  فلسطينيين في مخيم طولكرم قبـل ثالثـة أيـام          5 كبرى ردا على اغتيال      عمليات تفجير 

وتمـت مـضاعفة هـذه      . االسرائيلية احتياطات واسعة في جميع المناطق تحسبا من انتقام التنظيمات المسلحة          
هزة األمن  واصدرت أج . االحتياطات في المناطق الجنوبية بشكل خاص حيث ما زال الجدار العازل غير مبني            

تعليماتها بمنع حافالت الركاب المدنية من السفر ليال في شتى أنحاء الضفة وفي غور األردن، بعد ان وصلت                  
وقال رئيس المفدال، أورليف، ان ما حـذر        . اليها معلومات تفيد بأن هناك خطة لتفجير عدد من تلك الحافالت          

يل ويريدون اآلن ترحيلها عن الضفة بـالقوة مثلمـا           فالفلسطينيون طمعوا باسرائ   ،منه يثبت حاليا على األرض    
وانضم اليه كل من ليبرمن وقائد شاس للمتدينين اليهود الشرقيين يشاي وشتاينتس في             . فعلت في موضوع غزة   

  . مطلب وقف االنسحاب من غزة قبل أن تتفاقم األوضاع
  30/8/2005شرق األوسط ال

  
  شارونبالطاحة ليق ليكود يمهد الطرالتحديد موعد اللتئام مركز 

 الليكود ضربة أولى في صراعه على زعامة        شارونتلقى  :  اسعد تلحمي  ،الناصرة 30/8/2005الحياة  نشرت  
ونيل ثقته من جديد لقيادته في االنتخابات البرلمانية المقبلة، اذ قررت محكمة داخلية أن يعقد مركـز الحـزب                   
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كر نتانياهو والمتمردين على شـارون لتبكيـر موعـد          اجتماعاً له في غضون ثالثة اسابيع لبت طلب من معس         
وفيما قـال أحـد      .موعدها مقرر نهاية العام المقبل    مع ان    ،انتخاب زعيم للحزب يخوض االنتخابات البرلمانية     

رأى معلقون ان شارون لـن      كما   ،نواب الحزب من معسكر المتمردين ان قرار المحكمة يقرب اطاحة شارون          
جهته وسط أنباء يسربها قريبون منه عن احتمال انسالخه عن الحزب وقيادته معسكره،             يتأخر كثيراً في حسم و    

، في الئحة انتخابية جديدة أو قيادة الئحة جديدة تضم شخـصيات كبيـرة مـن                ليكودالتي يشكل ثلث أعضاء ال    
 حصول  ليكود بات اآلن على مفترق طرق مرجحين      الوأضاف المعلقون ان    . شينوي و العمل تمثل تيار الوسط     

ولم يستبعد شالوم انـسحاب      .انقسام إال اذا قرر شارون اعتزال المعترك السياسي لكن أحداً منهم ال يتوقع ذلك             
   .ليكود وتشكيله حزباً جديداًالشارون من 

أيوب القرا الذي كان على رأس معارضي شارون لم يتوصل إلـى            أن   30/8/2005 48عرب  وأضاف موقع   
وقال المستشار   . عقد مؤتمر المركز، ولذلك فإن المحكمة هي التي ستقرر الموعد          إتفاق مع هنغبي، على موعد    

 يجب أال يعقد المؤتمر ألن جزءاً من التواقيع مزيف أو غير صالح، إال أن               :القضائي لليكود، المحامي هابرمان   
اوى بـشأن   وبموجب هذا اإلدعاء يقوم مراقب الليكـود بفحـص الـشك          . هذه اإلدعاءات لم تقبل بها المحكمة     

وكان شـارون قـد      .التزييفات، ولذلك فإن المحكمة ال يمكن أن تحسم في الموضوع قبل إنتهاء عملية الفحص             
صرح للقناة العاشرة بأن  إسرائيل دولة من نوع خاص، وتتطلب إدارتها رأياً متزناً وأعـصاباً مـن حديـد،                    

لمسؤولية قبل أسبوع من تقديم الميزانية، بالرغم       وهاتان الصفتان ال يمتلكهما نتنياهو، كما اتهمه بالهروب من ا         
  . من تأييده في الماضي لخطة فك اإلرتباط

تواصلت صباح اليوم الثالثاء، عاصفة التصريحات الكالمية بين انصار شارون، وبين المتمردين عليه، والتي              و
مر الصحفي الذي سـيعلنه     ينتظر ان تتوج، مساء اليوم بهجوم مضاد من قبل نتنياهو على شارون، خالل المؤت             

وقال المعارضون ان معركة تنحيته عن رئاسة الحزب وفتح باب المنافسة           . العالن منافسته على رئاسة الليكود    
  . بدأقد 
  

  العمل سيبقى ضمن االئتالف الحكومي: بينيس
لحكـومي   اعلن وزير الداخلية بينيس ان حزب العمل ينوي البقاء ضمن االئـتالف ا             :ب ف  أ ،القدس المحتلة 

برئاسة شارون بهدف المضي قدما على طريق السالم مع الفلسطينيين، وقال انه علـى اسـرائيل ان تجـري                   
ودعا حكومته الى تفكيك المستوطنات العـشوائية       مفاوضات مع الفلسطينيين من اجل اعادة احياء عملية السالم          

 نحـن غيـر     :الى الحكم، وقـال   التي شيدت في الضفة من دون اذن رسمي من الحكومة منذ وصول شارون              
 فقد نشأ اندفاع جديد نحو السالم مع اجالء مستوطني غزة وتفكيك مـستوطناتهم              مهتمين بتنظيم انتخابات جديدة   

 واعتمد سياسة معسكر الـسالم فـي        ، لقد برهن شارون انه قائد     :ونحن ال نريد ان نفسد هذا االندفاع، واضاف       
 هو شريك جيد للسالم النه اعلـن        عباسالتي حددها وانا اعتقد ان      اسرائيل يجب ان يمضي قدما على الطريق        

  .جهارا ان االرهاب ال يجدي نفعا
  30/8/2005الوطن القطرية 

  
  قرر إخالء مستوطنين في سوق الخليل  ت إسرائيل
 15قالت معاريف ان اسرائيل تنوي اجالء نحو        : ب.ف. أ ،القدس المحتلة  30/8/2005شرق األوسط   النشرت  
وأضـافت  . يهودية تقيم بشكل غير رسمي في مبان واقعة في سوق لتجار الجملة الفلسطينيين في الخليل              عائلة  

 اتخذ هذا القـرار مـن اجـل         هوأوضحت ان ). كانون االول (ان حالوتس قرر تنفيذ عملية االجالء قبل ديسمبر         
 النشاط التجاري المتوقف منـذ      تجنب االحتكاكات بين اليهود والفلسطينيين في هذه المنطقة، والسماح باستئناف         

  . أربع سنوات
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 تجنيد المئات للتـضامن معهـم       واأعلن نيالمستوطن أن   :القدس المحتلة 30/8/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  
 ال  ،ضد قرار نقلهم من المكان، وعقب احد المستوطنين على القرار بالقول ان اخالء يهود من هنا يعد جنونـا                  

واستبعد قادة المستوطنين في الخليل ان يكون الجيش قد اتخذ مثـل هـذا              . وأنتم تخلوننا يعقل أن يذبحنا العرب     
فيمـا اعتـرف    . القرار وقال الناطق بلسان المستوطنين ارنون انه ال علم له بنية في إخالء العائالت اليهودية              

  .مصدر بوجود نقاش حول الموضوع في محفل عسكري قبل ثالثة اسابيع
  
  

     يستكمل نهاية العام سالجدار : يارون
فـي  ، تكمل بحلول نهاية العـام الحـالي  سقال عاموس يارون، أمس ان بناء جدار الفصل في جنوب الضفة سي          

 فـي أعقـاب     يارونويأتي تصريح   . المنطقة الممتدة من عيمق هأالة وحتى بلدة يتير، في جنوب جبل الخليل           
  .عملية بئر السبع

  30/8/2005البيان 
  

   ادرة لحل الصراع مع الفلسطينيين والسوريين  نتنياهو يعد مب
 كشفت مصادر إسرائيلية أن بنيامين نتنياهو يعد لطرح مبادرة سياسـية قريبـا لحـل                :غزة،عبد القادر فارس  

 ان المبادرة ستتضمن رؤية لحل الصراع اإلسرائيلي        ،وقال مصدر مقرب منه   . الصراع مع الجانب الفلسطيني   
، مضيفا أن الليكود لن ينقسم وانه سـيبقى  هو يجزم بقرب انتهاء حكم ومهمة شارون   نتنيامع سوريا أيضا، وان     

 وأكد المصدر ان طاقما خاصا يقوم باإلعداد لعناصر حملة نتنيـاهو            .موحدا وسيذهب قويا إلى انتخابات مبكرة     
  . دعما لحملتهفي صراعه مع شارون، وانه أي نتنياهو استقدم خبراء متخصصين في الدعاية والعالقات العامة 
  30/8/2005عكاظ 

 
  العثور على صاروخ قرب مزرعة شارون  

كشفت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى النقاب عن احتمال تعرض منزل ومزرعة ارييل شارون لقصف               
ونقلت صحف إسرائيلية عن هذه المـصادر        .من الجو بصاروخ، عثر عليه قبل عشرة أيام من دون أن ينفجر           

 العثور على هذا الصاروخ إما أن يكون محاولة فاشلة للمس بمزرعة شـكيميم أو أن يكـون بـالون                    قولها ان 
، مشيرة الى أن الشرطة والمخابرات تحققان في كيفيـة وصـول            )الفلسطينية(اختبار لنوع جديد من العمليات      

وقـال مـصدر ان     .  كيلوجرامات الى حقول كيبوتس روحاما بجوار منزل رئيس الـوزراء          5عبوة ناسفة من    
منزل من خالل كـرة     الالعبوة تعتبر عبوة طائرة، أي وصلت من الجو، وفحصت إمكانية أن تكون أطلقت نحو               

 تفاصيله ليست واضـحة لنـا،       ،طائرة، أو بالون هواء، أو طائرة شراعية، ويدور الحديث عن تحقيق حساس           
  .)قدس برس(تعبير المصدروذلك بحسب 

  30/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  إسرائيل تشيد ديزني الند يهودية   
تتواصل ردود الفعل على الساحة االقتصادية في إسرائيل بعد قرار اللجنـة االقتـصادية العليـا                 :أحمد إبراهيم 

'' يهودا ديزني الند  '' مليون شيكل بصورة مبدئية للبدء في مشروع إقامة مدينة           450التابعة للحكومة رصد مبلغ     
دينة التي سيتولى اإلشراف على بنائها عدد من كبار المهندسين التابعين لـشركة والـت               في إسرائيل، وهي الم   

مجلة هاميشق االقتصادية كشفت فـي عـددها األخيـر عـن             .ديزني العالمية في الواليات المتحدة األميركية     
ي وسيساعده فـي    تفاصيل هذا المشروع زاعمة أن هذه المدينة ستحقق أرباحاً طائلة للقطاع السياحي اإلسرائيل            
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تخطي األزمات التي يتعرض لها ، وهي األزمات التي تصاعدت بقوة وأصابت هذا القطاع خاصة فـي ظـل                   
وتصاعد وتيرة العمليات العسكرية داخل إسرائيل، وهي العمليات التي دفعت السائحين للهروب مـن              ة  االنتفاض

 مليون  450ئيل رصدت للمرحلة األولى مبلغ      ويوضح التقرير أن إسرا   · إسرائيل وعدم القدوم إليها مرة أخرى     
ولم يذكر التقرير التكلفة المتوقعة للمشروع غير أنه اكتفى بالتأكيد على أن وزارة المالية أنشأت صندوقا                . شيكل

ولم يفت التقرير اإلشادة بهذا المشروع والتأكيد وفي لهجة حاقدة أنه سيسحب السياحة             . خاصا لدعم هذه المدينة   
 .  أوروبا للدول العربيةالقادمة من

  30/8/2005االتحاد االماراتية 
 

 إسرائيل ونيوزيلندا تستأنفان عالقاتهما 
 شهرا بينهما، اثر فضيحة إلقاء 18أنهت إسرائيل ونيوزيلندا أمس حالة االنقطاع الدبلوماسي التي استمرت 

 الجديد لدى نيوزيلندا افتالي تامير اثر وقال السفير اإلسرائيلي . القبض على جاسوسين إسرائيليين في نيوزيلندا
لقائه وزير الخارجية النيوزلندي لقد جرت تسوية األمر بين القيادة في بالدكم وبالدي، ونحن اآلن في مرحلة 

وقال غوف إن تلقي نيوزيلندا اعتذارا . جديدة تهدف إلى إعادة بناء عالقات الصداقة بين إسرائيل ونيوزيلندا
 بأن مثل هذا األمر لن يتكرر مرة أخرى ينهي الموضوع تماما، فلقد أرضى هذا ،والتزاماوتعبيرا عن الندم 

  )ا ب، د ب ا. (الحكومة النيوزيلندية وشعب نيوزيلندا على ما أعتقد
  30/8/2005السفير 

 
  المستوطنون يتقاضون أعلى األجور في إسرائيل

يتلقـون   ن شفارتس النقاب عـن أن المـستوطنين       كشف تقرير اقتصادي إسرائيلي أعده الخبير االقتصادي ايتا       
وكشف التقريـر    . أجورا تفوق معدل األجور في االقتصاد اإلسرائيلي، وما يصل ضعفي الحد األدنى لألجور            

ففي البلـدات   . ، والمواطنين اليهود  48عن وجود فروقات كبيرة في معدالت األجور بين المواطنين من عرب            
وأشار التقريـر إلـى أن       . شيكل 3.800لبلدة الواحدة في قرية جسر الزرقاء وهو        العربية كان المعدل األدنى ل    

  .الفروقات في األجور كبيرة بين النساء والرجال أيضا
  28/8/2005قدس برس 

 
  شركة فلسطينية ستدير الدفيئات الزراعية بعد انسحاب اسرائيل

 مليـون   33 باسل جابر ان الـشركة رصـدت          أعلن المدير العام للشركة الفلسطينية للتطوير االقتصادي       :غزة
دوالر اميركي الدارة الدفيئات الزراعية التي ستنقل الى السيادة الفلسطينية بعد االنسحاب االسرائيلي المتوقـع               

 ان الشركة ستعمل على اعادة تأهيل الـدفيئات الزراعيـة فـي             :وقال .من قطاع غزة منتصف الشهر المقبل     
كمـا أعلـن     .نت سابقاً، معتبراً ذلك تحدياً وطنياً وجزءاً من قضية وطنية كبرى          المستوطنات وتشغيلها كما كا   

جابر أنه تم االتفاق مع شركات فلسطينية قامت بدورها بتوريد مواد أولية الدارة نحو ألف دونـم مـن هـذه                     
يون دوالر، وسيعمل    مل 70واعتبر أن ادارة نحو ثالثة آالف دونم ستوفر عائداً مالياً سنوياً يقدر بنحو               .الدفيئات

وقال ان الشركة بحاجة الى نحو اربعة اشهر لالنتهـاء   .على تشغيل نحو ثالثة الى أربعة آالف عامل فلسطيني  
 شخـصاً ذوي كفـاءة      60من المرحلة االولى من المشروع، ولفت الى انه يحتاج الى طاقم اداري مكون من               

ورداً على سؤال حول اسـباب عقـد         . شخصاً 150و  مهنية وادارية عالية، فضالً عن طاقم فني مؤلف من نح         
الشركة لقاء مع الفصائل والقوى الوطنية واالسالمية أول من أمس، قال جابر ان الشركة رغم كونهـا شـركة                   
ربحية، اال انها تنظر الى المشروع كمشروع وطني بحاجة الى حماية، لذا سعت الى التواصل مع الفـصائل،                  
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وع، الفتاً الى ان الشركة بحاجة الى العمل بشفافية عاليـة، ودعـم مـن جانـب                 وقدمت لها وثيقة حول المشر    
  .الفصائل لحماية هذا المشروع الوطني

  30/8/2005الحياة 
  

  
  جامعة النجاح الوطنية تكرم منيب المصري 

كرمت جامعة النجاح الوطنية، أمس، رجل األعمال منيب المصري، ومنحتـه شـهادة              :كتب غازي بني عودة   
وتعتبر هذه الشهادة، الرابعـة التـي تمنحهـا          .وراه الفخرية عرفانا بدوره االقتصادي والوطني والخيري      الدكت

جامعة النجاح الوطنية ألشخاص لعبوا أدوارا بارزة ومميزة فـي الحيـاة الـسياسية واالقتـصادية والثقافيـة                  
  .الفلسطينية

  30/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  ل انخفاضاً طفيفاً مؤشر سوق فلسطين المالية يسج
سجل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لالوراق المالية تراجعاً طفيفاً خالل جلسة نشطة تجاوزت معامالتها              : نابلس

 نقطـة مـا     0ر22 نقطة بتراجع قدره     856ر70على  " القدس"واغلق المؤشر العام للسوق      . مليون دينار  4ر6
  %.0ر03نسبته 

  30/8/2005األيام الفلسطينية 
  

 لذرائع والمبررات بخصوص المعابر والحدود غير مقنعة ا: سنقرط
 . أن الذرائع والمبررات األمنية اإلسرائيلية، بخصوص المعابر والحدود غير مقنعة أمسغزة أكد مازن سنقرط

 إن إسرائيل تتذرع بحجج أمنية واهية غير مقنعة بخصوص المعابر والحدود، مشيراً إلى أن الحوارات :وقال
 أسابيع تدور في اتجاهين، أحدهما متعلق باألسلوب األمثل إلدارة المعابر، والثاني التنقل 6نذ مع إسرائيل م

 أسابيع تم إدخال 4وأشار سنقرط، إلى أنه منذ  .بحضور خبراء دوليين فلسطينيين" Door to Door"بموجب 
تركة، منوهاً إلى إدراك طرف ثالث يتمثل في ممثلين عن اللجنة الرباعية والبنك الدولي إليجاد أرضية مش

األطراف الدولية لمدى صعوبة التنسيق مع الجانب اإلسرائيلي، خاصةً في موضوع المعابر والحدود وقناعتهم 
وكشف عن توجهات تطرح رفع نسبة الشاحنات المصدرة من قطاع غزة يومياً،  .بصعوبة التنسيق الحالي

عملية الزيادة من حيث الكم والعدد، مؤكداً أن المرحلة مؤكداً الرفض الفلسطيني على أن يكون هناك تقزيم ل
 كالصناعة والتجارة ، شاحنة يومياً من القطاعات الرئيسة لالقتصاد300الحالية تقضي بتصدير أكثر من 

وبخصوص معبر رفح فقد  .فقط من هذا العدد% 15 بينما الحاصل حالياً حوالي بنسبة .والزراعة والخدمات
  . مصرياً لألفراد والتجارة-الفلسطيني بأن يكون معبراً فلسطينياًأكد سنقرط اإلصرار 

  29/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

 وزير الزراعة يدعو إلى النضال للحصول على حقوقنا المائية 
 إلى النضال للحصول على حقوقنا المائية، التي تسيطر عليها إسرائيل  أمسوزير الزراعة دعا: رام اهللا
نوه في كلمة له إلى أن هناك خططاً تهدف إلى تمويل قطاع  كما . مليون متر مكعب350غلها، والبالغة وتست

 .غزة من المياة العادمة المعالجة، بحيث لن تكون هناك حاجة إلى االعتماد على إسرائيل أو معالجة مياه البحر
ستعماالت المياه العادمة في الزراعة، واعتبر أن النقاش الذي عقد في رام اهللا وتطرق إلى أهمية مناقشة ا
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يعكس توجهات جديدة ضمن برنامج إصالح المؤسسة، وشعارها الشراكة والشفافية وعالج القضايا التي تشكل 
  .استجابة لحاجات المواطنين وحاجات التنمية

  29/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  
  
  

  أدوات طبية مساعدة لمعاقي ومصابي االنتفاضة
 أعلن  مستشفى دار السالم، التابع لجمعية الوفاء الخيرية وبلدية خانيونس، عن أنه سلم أدواٍت طبية                 :خانيونس

ـ ك  . من معاقي ومصابي انتفاضة األقصى، وذلك خالل احتفاٍل نظمه في مبنى مركز الوفاء الطبي              74مساعدة ل
الفلسطينية بالتعاون مـع بلديـة خـانيونس        ويأتي تنظيم الحفل وتنفيذ المشروع ضمن برنامج تطوير البلديات          
  . ألف دوالر11بكلفة ) CIDA(واتحاد البلديات الكندية والممول من الوكالة الكندية للتنمية الدولية 

  30/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

      عشرات اإلصابات بالسرطان في بلدة داخل الخط األخضر
صادر محلية في بلدة طمرة إن سكان أحد األحياء يعانون من انتشار            قالت م   : نزار رمضان  ، فلسطين المحتلة 

مرض السرطان بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن إحدى األسر فقدت ثالثة من أفرادها بالمرض نفسه وخالل فترة                 
ويؤكد أهالي القرية أن المشكلة في تفاقم وأن عشرات اإلصابات موجودة في حي واحد تقريبا هو حي                 . وجيزة
حيث تنتصب هوائيات اللتقاط البث الخليوي منذ سنوات مما يشير إلى عالقة واضحة بـين اإلصـابات                 الجبل  

 إن عـددا    : رئيس اللجنة الشعبية إلنقاذ المدينة     لويقو. وانتشار المرض ووجود هذه األنتينات حسب المختصين      
يس اللجنة قبل ثالث سنوات     من األطفال من طالب المدرسة القريبة أصيبوا بالمرض نفسه، موضحا أنه تم تأس            

  .بمبادرة بعض األهالي إلقامة لجنة شعبية تعمل على إنقاذ المدينة من هذا الوباء
   30/8/2005الشرق القطرية 

  
  اهتمام في معرض مؤسسة بحرين بازار بغزة  

اهتمامـا  تبدي مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ودوائر السلطة المختصة         :   تهاني سوميره  ،القدس المحتلة 
خاصا بدعوة مجلس إدارة مؤسسة بحرين بازار لتنظيم معرض للتراث والثقافة الفلـسطينية بمناسـبة إخـالء                 
المستوطنات وتحرير غزة كشكل من أشكال التضامن البحريني لدعم الشعب الفلسطيني ومـشاركته االحتفـال               

ئر الحكومية األخرى قـد وجهـوا أول        وكان موظفون كبار في وزارة الثقافة والدوا       . بدحر االحتالل عن غزة   
أمس الدعوات إلى الفرق الفنية الشعبية الفلكلورية والمختصة بالتراث كالرقص الشعبي والتطريز الفلـسيطيني              
والعادات والتقاليد للمشاركة في هذا المعرض، كما وجهت دعوات لنادي األسير لتقـديم منتوجـات يـصنعها                 

كما انه سوف يتضمن هذا المعرض أيضاً صورا وافالما وثائقية عـن            . األسرى باإلضافة إلى صور معاناتهم    
معاناة الفلسطينيين في ظل االحتالل ومقاومة المواطنين لبناء الجدار وخاصة االحتجاجات التي تنظمهـا قريـة    

  .بلعين التي تعتبر نموذجا لمقاومة جدار العزل
  30/8/2005أخبار الخليج البحرينية 

 
  احتفاالً بتحرير غزةمهرجان في تعلبايا 

تحت عنوان اليوم غزة وغداً فلسطين، نظمت الجماعة اإلسالمية وحركة حماس مهرجاناً مساء أمس في بلدة 
ثالث على أكد سامي الخطيب رئيس المكتب التربوي للجماعة اإلسالمية في لبنان،  .تعلبايا في البقاع األوسط
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حدة الوطنية في الداخل الفلسطيني وتحريم االقتتال الداخلي وأال االنتصار والوفاء لدماء الشهداء، والو: محطات
  .يوجه السالح إال لصدور اليهود المحتلين، واتخاذ االنتصار في غزة بداية لتحرير كل فلسطين

ودعا أسامة حمدان الى حماية سالح المقاومة، والحفاظ على الوحدة الداخلية، واالتفاق مع منظمة التحرير على 
 . كل جديد لهاإيجاد هي

30/8/2005المستقبل اللبنانية   
 

  قافلة مساعدات سورية للفلسطينيين  
. أرسلت دمشق أمس قافلة تحمل مساعدات انسانية هدية من سوريا الى الشعب الفلسطيني في االراضي المحتلة

ولة القافلة تزيد على واشار احمد عبد الكريم رئيس اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم االنتفاضة الى ان حم
 ألف متر من القماش المخصص 15 طن من المواد الغذائية والحبوب بأنواعها كما انها تتضمن اكثر من 400

  .  ألف زوج من االلبسة الداخلية بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد30لتالميذ المدارس و
30/8/2005الخليج اإلماراتية   

  
  عالقات الفلسطينية اللبنانيةاجتماع في عين التينة لبحث ال

النائب بهية الحريري، رئيس كتلة الوفاء  وترأس نبيه بري، في الثانية من بعد ظهر أمس، اجتماعا ضمه 
للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد، خصص لبحث العالقات 

المستقبل أن اللقاء هو مقدمة للقاء تشاوري أوسع حول الملف وأبلغت النائب الحريري  .اللبنانية الفلسطينية
الفلسطيني والدور اللبناني في متابعة القضايا االساسية في هذا الملف، وال سيما حق العودة ورفض التوطين 
والعمل لتأمين الحقوق األساسية واإلنسانية للشعب الفلسطيني، إلى جانب العمل على تخفيف اإلجراءات األمنية 

وأوضحت أننا سنكون مكلفين العمل على إعداد ورقة لبنانية حول الملف الفلسطيني،  .المتخذة حول المخيمات
وباشر الرئيس بري اتصاالته لتوفير االجراءات  .والسعي لتوسيع اللقاء التشاوري ليشمل أطرافا لبنانية أخرى

واجرى لهذه . مطلع العام الدراسي الحاليالتي تسمح للطالب الفلسطينيين بمتابعة دراستهم بشكل طبيعي مع 
  .الغاية اتصاال هاتفيا بقائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي ابدى كل التجاوب

30/8/2005المستقبل اللبنانية   
  

   ال لفصل سالح المقاومة عن المخيمات: المولوي
سب، وأكد على إعطاء  المولوي ان فصل ملفي سالح المقاومة عن سالح المخيمات غير منا فيصلاعتبر

الفلسطينيين حقوقهم المدنية واالنسانية، وفي الوقت نفسه إيجاد صيغة لضبط سالح المخيمات كي ال يظل 
وقال ال يمكن ان نطرح حقوق الالجئين دون ضبط الوضع االمني . المخيم وكرا للهاربين من القانون

وقال قد يمتد . غة توافق عليها جميع االطرافواعتبر ان االمر يحتاج إلى نقاش للوصول الى صي. والسياسي
النقاش سنوات، وحتى ذلك الحين ال يمكن ان يستمر الحصار والتضييق المفروض حاليا على المخيمات، وأكد 

  . على ضرورة الوصول الى حل سريع لتخفيف الحصار
30/8/2005السفير   

  
  نسحاب على إسرائيل والفلسطينيين اغتنام نتائج اال  : شيراك
لوضع حد العمال غزة وجهود السلطة الفلسطينية    الشجاع باالنسحاب من    شيراك ان القرار االسرائيلي   قال

.  سير هذه المرحلة االولى بطريقة مثالية   ان فرنسا تحيي   وتابع .  يولد ظروفا لديناميكية جديدة   كل ذلك   العنف،
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يقوم على    طاء من خالل خارطة الطريق للتوصل الى سالميتوجب اآلن استئناف طريق المفاوضات بدون اب 
   لى جنب باماندولتين ديموقراطيتين تعيشان جنبا ا

30/8/2005األيام البحرينية   
 

  يطلعون على معاناة مواطني األغوار اوروبيةوفود من ممثليات 
 اوكسام البريطانية وعدد من اطلع فود من ممثليات المانيا وكندا وهولندا والبرتغال يرافقهم ممثل لمؤسسة
وقال فتحي خضيرات مدير  .مسؤولي المنظمات االهلية اليوم، على معاناة مواطني االغوار في الضفة الغربية

ان اعضاء الوفود تجولوا في عدد من القرى الغورية  :المرصد الذي رافق الوفد خالل جولته عبر االغوار
% 90ان االستعمار في تلك المنطقة يتمثل في االستيالء على وبين خضيرات  .واطلعوا على اوضاع سكانها

من مساحة االغوار والتحكم في المصادر المائية، وحرمان المواطنين من التقدم في المجال االقتصادي 
 .والتطور العمراني عبر خنقهم اقتصادياً

29/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   
  

  جئين الفلسطينيينيجدد رفض لبنان لتوطين الالصلوخ 
جددا فوزي صلوخ رفض لبنان توطين الالجئين الفلسطينيين على أراضيه وضرورة عودتهم الى ديارهم وفقا 

، مشيرا الى أن وجود عدد كبير من الالجئين الفلسطينيين على األراضي اللبنانية يسبب للبنان 194للقرار 
  .وضعاً دقيقاً مما يجعله يشدد على رفض التوطين

  30/8/2005تقبل اللبنانية المس
 

   تخفف الضغط على اسرائيل امريكا
نقلت صحيفة هآرتس االسرائيلية عن موظفين في االدارة األميركية والحكومة االسرائيلية قولهم ان مسألة 
تحديد خط البناء في المستوطنات االسرائيلية في الضفة الغربية أزيل عن جدول األعمال بسبب عدم اهتمام 

وحسب ما قاله الموظفون، تكتفي االدارة األميركية اليوم بردع اسرائيل عن توسيع البناء . ن بهذه المسألةالبلدي
  .في المستوطنات

30/8/2005 48عرب   
 

  الطاشناق يلتقي وفد الفصائل الفلسطينية
اء اللجنة زار وفد الفصائل والقوى الفلسطينية مقر حزب الطاشناق في برج حمود، حيث كان في استقباله أعض

وكان تشديد أهمية رفض . وتم خالل اللقاء حسب بيان للحزب البحث في األوضاع العامة. المركزية للحزب
  .التوطين وحق الفلسطينيين في العودة، إضافة الى التطرق للخطوات التي ستلي تحرير قطاع غزة
30/8/2005المستقبل اللبنانية   

  
  بق ألوانه عودة أبناء غزة إلى القطاع سا: المعشر

حول  االجراءات المقبلة بشأن ابناء غزة المقيمين في االردن بعد االنسحاب االسرائيلي من القطاع  قال مروان 
المعشر ان ابناء غزة مواطنون فلسطينيون مقيمون في االردن بجوازات سفر مؤقتة وان موضوع عودتهم الى 

واعرب المعشر عن امله ان يتم  .د تطورات كثيرةغزة سابق ألوانه الن  العملية السلمية  ال زالت تشه
االنسحاب االسرائيلي من باقي االراضي الفلسطينية اضافة الى غزة مؤكدا ان توقيت عودة ابناء غزة الى 

  0القطاع ستتم وفق تطورات الظروف وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفسطينية 
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30/8/2005الرأي االردنية   
  

  ي يحمل اقتراح توزيع الالجئينالوفد النيابي األميرك
يحمل النائب االميركي المتحدر من أصل لبناني داريل عيسى أحد أعضاء الوفد النيابي االميركي الذي يصل 
اليوم الى بيروت في اطار جولة شملت ليبيا والمغرب واسرائيل واالراضي الفلسطينية، اقتراحا قديما جديدا 

وأفادت مصادر .ان ودول أخرى مجموعات من الالجئين الفلسطينيينسبق ان طرحه ويرمي الى استيعاب لبن
قريبة من الوفد، ان اقتراح عيسى ينطوي على تقسيم المخيمات الى مجموعات تتألف كل منها من بضعة آالف 

وأوضحت ان عيسى استند في اقتراحه الى ان ذلك أتى نتيجة استطالع  .يصار الى توزيعها على دول عدة
غير ان المعلومات لم تشر الى الجهة التي اجرت االستطالع . يمات أظهر رغبة سكانها في ذلكأجري في المخ

وأضافت أن الذين شملهم االستطالع اختاروا كندا ودوال  .كما لم يحدد موعده وال العينات التي اعتمدت فيه
لمعلومات المتوافرة لديه ومن أجل تعزيز اقتراحه، يؤكد عيسى، وفقا للمصادر، ان ا .أوروبية للسكن والعمل

ويشير ايضا . تشير الى ان الواليات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى لن تعارض اقتراحه وكذلك اسرائيل
 مقيمين حاليا داخل االراضي 2995الى ان واشنطن اتخذت قرارا باستضافة عدد من الالجئين يزيد عن 

  .المحتلة
   30/8/2005النهار اللبنانية 

 
  ان مواد غذائية من الهالل األحمر المصري للفلسطينيين أطن 110
 اطنان من الدقيق للشعب  110  قدمت جمعية الهالل االحمر المصري قافلة مواد غذائية تضم: أحمد سليم-رفح 

 ان هذه المساعدات تأتي ضمن اهتمام  , واوضحت سهير جلبانة رئيس فرع الجمعية بشمال سيناء  . الفلسطيني
 وقد وصلت هذه المساعدات الي ميناء رفح    , حمر المصري بتقديم المساعدات االنسانية للفلسطينيينالهالل اال

    . البري تمهيدا الدخالها الي فلسطين عبر الخط التجاري الدولي برفح
30/8/2005االهرام   

 
  إسرائيل تراوغ بشأن التزاماتها كدولة احتالل

 حلمي موسى  
فيذ خطة الفصل إلى كسب الرأي العام العالمي وتحقيق إنجاز على صعيد طمحت إسرائيل من وراء تن

ورأت أنه بالوسع، بشكل ما، تكرار سابقة الخط األزرق، في لبنان، وتحقيق اعتراف دولي . المنظمات الدولية
رائيل غير أن مداوالت ودراسات إسرائيلية داخلية برهنت على أن إس. بانتهاء االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة
 وباستمرار سيطرتها على المياه واألجواء اإلقليمية للقطاع، ال يمكنها 67ببقائها في بقية األراضي المحتلة العام 

 . المطالبة بذلك
فقد أضنى خبراء القانون في الجيش ووزارة الخارجية اإلسرائيلية أنفسهم في استشارة أبرز رجال القانون 

ولكن الجواب شبه الموحد الذي . للمطالبة باإلعالن عن انتهاء االحتاللالدولي في العالم بحثا عن ثغرات 
 فقط إذا أخلت إسرائيل محور فيالدلفي وسمحت بإقامة الميناء وتشغيل مطار غزة، يمكن إعفاؤها :حصلوا عليه

دعو  ولهذا السبب غيرت الدبلوماسية اإلسرائيلية اتجاهها وصارت ت.من مسؤوليتها عن احتالل سكان القطاع
 . إلى استغالل خطة الفصل لتحسين مواقع إسرائيل الدولية

وربما في هذا السياق جاء استعداد رئيس الحكومة اإلسرائيلية أرييل شارون لزيارة األمم المتحدة وإلقاء كلمة 
وسبق ذلك إحراز إسرائيل مكسبا دبلوماسيا مهما بانتخاب . فيها لمناسبة الذكرى السنوية الستين لتأسيسها

مندوبها داني غيلرمان باإلجماع نائبا لرئيس الجمعية العمومية لألمم المتحدة للمرة األولى منذ أكثر من خمسين 
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ومع ذلك، فإن إسرائيل لم تكتف بالثناء النادر الذي أغرق سياستها بعد خطة الفصل وطالبت األمم . عاما
ألوروبية في األمم المتحدة بترشيحها لعضوية المتحدة بمواقف أشد ثناء، بل ذهبت إلى حد مطالبة المجموعة ا

 . مجلس األمن الدولي
وحتى قبل مهرجان تقبل التبريكات الذي تستعد له إسرائيل في الجمعية العمومية، ذاقت طعم التبدل في الموقف 

ال وبد. الدولي من خالل محاولة المجموعة العربية إثارة قضية جدار الفصل في مجلس األمن في تموز الفائت
من تمسك األمم المتحدة بالموقف الذي أعلنته المحكمة الدولية في الهاي حول القانونية االحتالل واالستيطان 

واضطر هذا الوضع ممثلية . والجدار، ذهب الممثلون األكثر نفوذا إلى التلهي بامتداح خطة الفصل اإلسرائيلية
 للجمعية العمومية لبحث قضية الجدار، إذ رأى منظمة التحرير إلى التراجع عن المطالبة بعقد جلسة خاصة

 .  المتمثلة بتنفيذ خطة الفصلالعمالقة خطوة إسرائيل لتقزيمالبعض المتنفذ دوليا في ذلك محاولة فلسطينية 
وقادت النقاشات السياسية والقانونية المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون األمنية والسياسية إلى اتخاذ 

ت على هذا الصعيد، بينها اللجوء إلى إلغاء الحكم العسكري اإلسرائيلي في غزة فور إتمام تنفيذ جملة قرارا
خطة الفصل بما يوحي بأن القطاع بات منطقة خارج المسؤولية، وفي المقابل اإلعالن عن أن أراضي 

ي تغيير في وضعها المستوطنات األربع شمالي الضفة سوف تبقى تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة من دون أ
 . القانوني

وفي هذه المداوالت أبلغ شارون وزراءه أنه بخالف كل ما يدور حول الممر اآلمن بين الضفة والقطاع، فإنه 
يرفض كل المشاريع التي تحدثت عن طريق علوي أو طريق غاطس، وأن كل ما تم هو الموافقة بشكل موقت 

 وبالعكس، عبر شاحنات فلسطينية بمرافقة إسرائيلية وبعد تدقيق على العبور الفلسطيني من الضفة إلى القطاع،
ولم ينس المجلس اإلسرائيلي تكليف وزير الخارجية سيلفان شالوم شن حملة إعالمية دولية لتثمير قرار . أمني

 . إلغاء الحكم العسكري واعتباره حدثا تاريخيا والحصول على إقرار دولي بذلك
نيين تنبهوا منذ البداية إلى اللعبة القانونية اإلسرائيلية وحذروا منها، في مقدمهم والواقع أن عددا من الفلسطي

 دراسة 2004رئيس المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان المحامي راجي الصوراني الذي نشر في تشرين األول 
محاولة  وجاء في خالصة هذه الدراسة أن خطة الفصل ليست سوى. قانونية تحذر من اللعبة اإلسرائيلية

لاللتفاف على التزامات إسرائيل القانونية المطلقة كدولة احتالل، حيث تطرح السلطات اإلسرائيلية، تساندها 
الواليات المتحدة، تحركاً أحادي الجانب ُينكر حق العودة، ويؤدي إلى استمرار األنشطة العسكرية، ومواصلة 

الخنق االقتصادي واالجتماعي للمدنيين الفلسطينيين، حصار األراضي الفلسطينية المحتلة واغالقها، وزيادة 
بالتالي، فإن هذه المبادرة تتعارض كلياً مع القانون . وهو ما يعني السيطرة على جميع مظاهر الحياة الفلسطينية

 .الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني
لقانونية األساسية كما حددها القانون مبادرة تقوض االلتزامات اوأوضح في دراسته أن خطة شارون هي 

الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ولذلك فإن تأييد دول أخرى، خاصة الواليات المتحدة، لهذه 
الخطة يثير قضايا خطيرة في ما يتعلق بالتزاماتها القانونية، خاصة كأطراف سامية متعاقدة على اتفاقية جنيف 

 . أن خطة الفصل ال تلغي حقيقة استمرار الوضع القانوني لقطاع غزة كأرض محتلةوشدد على . الرابعة
. 1967والواقع أن ألعوبة إسرائيل القانونية بدأت عمليا منذ اليوم األول الحتالل األراضي العربية في حرب 

  متنازع عليهامناطق ثم مناطق مدارةفقد رفضت اإلقرار بأنها أرض محتلة واخترعت لنفسها تعابير من قبيل 
ورأت أن أسلوب االلتفاف . في محاولة لتبرير عدم االلتزام بالقانون الدولي وخصوصا معاهدة جنيف الرابعة

لكنها من الوجهة العملية ووفق رئيس فرع القانون الدولي . هذا حول القانون الدولي أفضل من الصدام معه
. ي، عملت على تحييد كل قانون في هذه المناطق لمصلحتهااألسبق في النيابة العسكرية اإلسرائيلية أحاز بن آر

وطلب من آري إلقاء محاضرة حول الوضع القانوني في المناطق المحتلة فاختصر المحاضرة بحسب يديعوت 
 . ال يوجد قانون: أحرونوت بكلمتين
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عتها وزارة الخارجية وأمام هذا الواقع صاغت السلطة الفلسطينية موقفها القانوني من خطة الفصل في وثيقة وز
وجاء في الورقة وهي بعنوان الموقف الفلسطيني . على السفارات والممثليات الفلسطينية والمؤسسات الدولية

 أنه حالما :حول الوضع القانوني لألراضي الفلسطينية التي سيتم االنسحاب منها، أن خطة الفصل تنص على
وأشارت الورقة إلى أن هذا . الدعاء أن القطاع أرض محتلةيتم تطبيقها بالكامل فسوف لن يكون هناك أساس ل

 ويحاول اعتبار غزة بعد تنفيذ االدعاء يتجاهل مبدأ الوحدة الجغرافية للقطاع والضفة بما في ذلك القدس
 . االنسحاب وحدة جغرافية منفصلة

وني لقطاع غزة بعد وأكدت الورقة على أن الزعم اإلسرائيلي بخصوص إنهاء االحتالل وتغيير الوضع القان
تنفيذ الخطة يتعارض كليا مع مبادئ وأحكام القانون الدولي، إذ تبقى إسرائيل قوة احتالل وفق القانون الدولي 
حيث إن إسرائيل ستحافظ فعلياً على سيطرتها على المجالين الجوي والبحري وتحافظ على سيطرة جزئية على 

 . في الحركةالمعابر بما يقيد من حرية السكان المدنيين 
وألن خطة الفصل هي خطة من طرف واحد فإن خروج القوات اإلسرائيلية ال يعني انتهاء االحتالل حيث إن 
القانون الدولي ال يعطي دولة االحتالل الحق في إعالن إنهاء احتاللها ما لم يترتب على ذلك اإلنهاء ممارسة 

االلتزامات السياسية والقانونية المترتبة على   ذلك لالشعب المحتل لحقه في تقرير مصيره، إضافة إلى مخالفة
 . حكومة إسرائيل وفق اتفاقيات أوسلو

نتيجة إخاللها بمبدأ  أن خطة الفصل تجعل إقامة دولة فلسطينية أمراً أكثر تعقيداً ويصعب تحقيقهوتبين الوثيقة 
وبرغم أن الوثيقة . األرض الفلسطينيةالوحدة الجغرافية والتواصل اإلقليمي واحترام الوالية الفلسطينية على 

ترى في خطة الفصل التفافا على خريطة الطريق واإلرادة الدولية الساعية إليجاد حل عادل وشامل ونهائي 
  .للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، فإنها ال تشير إلى وجوب مقاومتها

  30/8/2005السفير 
   

  اقتلوا األساطير في فلسطين وإسرائيل
  ايديمشاري الذ 

الشيخ محمود الزهار، القيادي الحمساوي يقول تعليقا على انسحاب اسرائيل من غزة، إن المقاومـة يجـب أن                  
  .  رافضة على وجود اسرائيل بطول اسرائيل وعرضهاالتستمر في الضفة الغربية، وان لديه 

ب من غزة، بنقل العمـل      قائد كتائب القسام الهارب منذ سنوات، توعد في تعليقه على االنسحا           ومحمد الضيف، 
العسكري الى مدن العمق االسرائيلي حيفا ويافا وعكا وصفد وعسقالن، ليس بغرض الرد على اسـرائيل فـي                  

  ... أرضها، بل لطردها منها نهائيا
تورط بشبكة المطالب المثالية، واالحتكام الى محركات االسطورة، عوض االستهداء بحركـة            الإنها تؤشر الى    
ه، ومطاليب الناس العاديين، الناس والبشر العاديين الذين يطمحون الى تحقيق تطلعاتهم الواقعية             الواقع ومطاليب 

  . والمعاشية
 التحول الى العيش من اجل الحياة؟ ألنها تستحق العيش لها مـن دون ترفـع                مجاهدو حماس والجهاد  هل يقدر   

  وستالجيا ؟ يخفي عجزا عن االرتقاء الى سطح الحياة، بدل زواريب الخيال والن
قضية فلسطين قضية عادلة ومحقة، قضية شـعب        : وحتى ال أدع لمتلمس مقبضا وهميا على جدار مقالي، أقول         

يريد حقه في العيش على أرضه السليبة، وإنشاء دولته المستقلة، كان الطموح في السباق كبيـرا ، ثـم ومـع                     
ف الدولية ، أقرت معظم القوى الفلـسطينية        اختالف موازين القوى بشكل هائل لصالح اسرائيل ، وكذلك الظرو         

، يأخذ بعض الحق، شأن كل تسوية سالم في عمر التاريخ االنساني بما             كحل واقعي بحق اسرائيل في الوجود،     
  !. فيه االسالمي
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 بالجزائر، والتي حددت سقف المطالـب وحـدود الحلـم           1988فولدت وثيقة االستقالل الفلسطيني في نوفمبر       
، وتبقى الحركة ضمن هذا الميدان، فحتى       67 يمكن االحتكام اليه، وهو دولة فلسطينية في حدود          الفلسطيني الذي 

  . مروان البرغوثي كان يناضل في هذه الحلبة فقط
تم الرضاء بشكل كبير، وليس كامال، بإقامة دولة على المتبقي من ارض قرار التقسيم، وهو الـضفة وغـزة،                   

السلمية منذ مدريد، تعثرت العملية كثيرا، بفعل تعنت اسرائيل فـي أحيـان             وعلى هذا االساس انطلقت العملية      
كثيرة، وبفعل سعي القوى االصولية الفلسطينية الى مواصلة العمل العسكري، ألنها ال تؤمن باألساس الفلـسفي                

 يدخل في دائرة    اأمر: لعملية السالم، فهي ترى أن مبدأ التسوية السياسية، أياً كان مصدرها، او أيا كانت بنودها              
فأرض فلسطين أرض اسالمية مباركة اغتصبها الـصهاينة        . المحظور في الفقه االسالمي، وال يجوز القبول به       

كما تقول بيانات حركـة حمـاس       . عنوة، ومن واجب المسلمين الجهاد من أجل استرجاعها وطرد المحتل منها          
  . الرسمية

اء جذوة الصراع مشتعلة، وصوال الى هدم االساس النظـري          ومن هنا نفهم أن استراتيجية حماس تقوم على ابق        
  . لمجمل عملية السالم

وترى حماس أن خيـر     : تقول إحدى وثائق حماس، تحت عنوان الصراع مع الصهيونية في فكر حماس التالي            
طريقة إلدارة الصراع مع العدو الصهيوني، هي حشد طاقات الشعب الفلسطيني، لحمل راية الجهـاد والكفـاح      

د الوجود الصهيوني في فلسطين بكل السبل الممكنة، وإبقاء جذوة الصراع مشتعلة، لحين استكمال شـروط                ض
  . حسم المعركة مع العدو من نهوض األمة العربية واإلسالمية

مع فكر كهذا، ومنظور يضع الصراع في سياق ديني وحضاري مذهل النهائي، يصبح تصور نهاية طبيعيـة                 
  ... نال، ألن الصراع هناك في عالم االفكار والعقائد، وليس في عالم الواقعللصراع أمرا عسير الم

فيصبح ... والواقع نفسه يتم تفسيره وتقديمه وتشذيبه ونحته، ليدخل في ِقمع العقيدة وإطار التصور االيدولوجي             
حقيق ابو مازن   انسحاب اسرائيل من غزة ، دليال على نجاح استراتيجية حماس والجهاد ، وليس على امكانية ت               

السياسي إلنجاز حقيقي للشعب الفلسطيني واسترداد شطر من االرض عن طريق السياسة، وإذا تغيـر االمـر                 
فـإن  . ألم نقل لكم، اسرائيل ال تريد الـسالم       : وقتلت اسرائيل او غزت او خربت في فلسطين، يصبح الجواب         

ال اسماعيل هنية، عـضو القيـادة الـسياسية         ، كما ق  !هذه خدعة : بدأت هذه االسرائيل بشيء من السالم، قيل      
  . لحماس، عن االنسحاب من غزة

في ظل هذه االجواء الملبدة بغمامات االساطير، تصبح مهمة رجل مثل محمود عباس في قيـادة شـعبه نحـو                 
السالم، وتحريره من االحتالل االسرائيلي الكريه، أمرا صعبا وشاقا، خصوصا وأن من يفترض به أنه شريكه                

العملية السلمية، وهو شارون، ال يخلو قلبه من خرافات االحالم الصهيوينة، والوعـود التوراتيـة، رغـم                 في  
أما ابو مازن فرجل ال يملك اال سالح االمل وال يحسن اال لغة الواقعيـة، أيـن                 ... براغماتيته في لحظة الحسم   

  ! ؟...منه كليشهات ومسدسات وكاكيات وكوفيات وقبالت ابو عمار
يد الدفاع عن جماعة فتح، على حساب حماس والجهاد، فهذه الكلمات لم تهدف لذلك، فالجميع تحدث عـن                  ال نر 

الفساد الضارب في مفاصل السلطة أو فتح، وربما يكون احتباس السالم لدى عقل فتح، نابعا من العجـز عـن                    
   .تغيير عقلية الخندق، وجمهورية الفاكهاني، الى استحقاق وعقل الدولة والسالم

أما شارون فكلما بالغ في إحكام الحصار على الشعب الفلسطيني، وخصوصا العمال الذين ضاقت بهـم سـبل                  
العيش على معابر اسرائيل، فسيوفر المزيد من انتحاريي حماس والجهاد، الذين ربما لو عاشوا بكرامة ودخـل                 

لصهيوني اكثر، كلما طارت حمائم السالم      واألهم من ذلك أنه كلما مال الى كفة الحلم ا         . محترم لما قتلوا انفسهم   
  ..! من ميناء العالم العربي كله
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  األسرى واألجندة الفلسطينية 
  افتتاحية الخليج  
الى متى ستبقى قضية آالف األسرى في معتقالت العدو الصهيوني طي النسيان، وال يهتم بها فعال إال ذووهم،                  

وجات وأبناء، وأما االهتمام من اآلخرين فيكون في المناسبات، ومن خالل التصريحات            آباء وأمهات وأخوة وز   
  والبيانات الجاهزة لكل مناسبة؟ 

األسرى وذووهم يعانون ما يعانونه نتيجة استمرار هذه المأساة التي تشكل وصمة عار في جبين عـالم اليـوم                   
 ذنب لهم سوى أنهم فلسطينيون يريدون فك أسر         الذي يسمح لإلرهاب الصهيوني باحتجاز حريات اآلالف، وال       

  .وطنهم السليب
وفي غياب األولويات العربية التي ضاعت في خضم الضغوط واالبتزاز والتنازالت والخـوف مـن غـضب                 

هناك أولويات فلسطينية ال بد من أن تكون قضية األسرى في صـدارتها، حتـى اليـستمر                 الواليات المتحدة،   
  .قدمها مجرمو الحرب في الكيان الصهيوني من فترة الى أخرى التي يالتلهي بالقشور

قضية تحرير األسرى مثلها مثل وجوب اقتالع المستوطنات وإزالة االحتالل ومنع تهويد المقدسـات وتـوفير                
العودة لفلسطينيي الشتات، يجب أن تبقى حاضرة يوميا في أي قول أو فعل، سواء للسلطة أم للقوى الفلسطينية                  

 دون أن تطمسها المفاوضات التي تدور أحيانا حول أمور شكلية يرميها مجرم الحرب أرئيل شارون                كافة، من 
أو حلفاؤه في واشنطن ويجعل المتلقين في السلطة كأنهم في موقف دفاعي وال يستطيعون حتى المطالبة بما هو                  

  .حق لهم
تحركات شعبية توصل الصوت الـى      التحرك من أجل تحرير األسرى يجب أن يتعدى المواقف والبيانات الى            و

أقصى أقاصي األرض، وتكشف صورة من صور اإلرهاب الصهيوني متعددة األشـكال الـى الـرأي العـام                  
 لفـضح هـؤالء     العالمي، ومن يعنيهم أمر شرعة حقوق االنسان ومن ال يزالون يتمسكون بالشرعية الدوليـة             

ئها، وال سبيل الى ذلك إال بإطالقهم ليعـودوا الـى           اإلرهابيين والضغط من أجل الحد من معاناة األسرى وإنها        
  .ذويهم ويمارسوا حياتهم مثلهم مثل سائر البشر

 وعلى أركان السلطة أال يبقـوا أسـرى األجنـدة     قضية تحرير األسرى تستحق أن تتصدر األجندة الفلسطينية،       
  . الى بر األماناألمريكية الشارونية، إضافة الى أن هذه القضية تتطلب وحدة موقف للوصول بها
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