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   الفلسطينيالتشريعي امام مبارك يلقي كلمة دافئة
 مبارك في كلمته التي ألقاها باسمه عمـر         ولق: غزة من   فتحي صباح عن مراسلها    31/8/2005 الحياة   نشرت

معكـم السـتعادة الحقـوق      نه ينوي استكمال العمل     أسليمان في جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي أمس         
المشروعة للشعب الفلسطيني في المجال العسكري واالقتصادي لقطاع غزة وشـمال الـضفة، رفعـاً لمعانـاة         
استمرت طويالً ولكي يعود التواصل بين األراضي الفلسطينية واألراضي المصرية، امتداداً طبيعياً لـألرض،              

صر للجهود الفلسطينية لن ينتهي إال بعد أن يكون إنهاء          وجاء في الخطاب أن دعم م      .وتواصالً مصيرياً لألهل  
 ومؤهالً إلعالن الدولة الفلسطينية لتأخذ مكانها الطبيعـي  67االحتالل شامالً وكامالً لألراضي التي احتلت عام    

   .وسط أمتها العربية، إضافة إلى ان مصر ستدعم كل جهد فلسطيني يهدف الستعادة الحقوق المشروعة
 سـليمان، فـي     ما أشـار إليـه    : غزة - طاهر النونو عن مراسلها    31/8/2005يج اإلماراتية    الخل وأضافت

واكد على دعم مصر    . أن المطلوب من الجميع اآلن استكمال العمل من أجل تحقيق ما لم يتحقق             الخطاب، على 
ت االقتـصادية   تدعيم قدرات المؤسسات الفلسطينية العداد دورها الوطني، بكافة المجـاال         للكل جهد فلسطيني    

واالجتماعية، والعمل مع الفلسطينيين لتشجيع كافة األطراف اإلقليمية والدولية على المساهمة اإليجابيـة فـي               
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تحقيق السالم العادل والعمل من خالل المحافل العربية والدولية بانطالقة كبرى للتنمية واعادة االعمار وتأهيل               
 وقال إن امامنا الكثير لنحققه ومن حق شعبكم العظيم الذي لـن             وتطرق لقضية األسرى،   .االقتصاد الفلسطيني 

يبخل بكل ما فيه في سبيل وطنه أن نرى المعاناة ترفع واألسرى يعودون ودولتكم تقام سالمة آمنة، من حقه ان                    
  .يعيش حرا كريما في وطنه فلسطين ووحدتكم ومصداقيتكم وتكاملكم هو خير ضمان لتحقيق ذلك

إن إيماننا الدائم في مصر أن نصرة  قول سليمان : غزةمن 31/8/2005س الفلسطينية  القدومراسلوذكر 
القضية الفلسطينية والمقدرة على تحقيق األهداف الوطنية تنبع من وحدة الصف الفلسطيني ومن دعم كافة 

   .القوى الوطنية للقرار الفلسطيني
ركز علـى عـدة      سليمانإلى أن   : غزة من   عبدالرازق ابوجزر  2005 /31/8 القبس الكويتية    وأشار مراسل 

قضايا مهمة لدعم الفلسطينيين على كل الصعد، وهو ما اعتبره الفلسطينيون تطمينات مصرية باسـتمرار دور                
ومن القضايا التي ركز عليهـا، ضـرورة         . في مختلف المجاالت   م النهوض بأوضاعه  ونالقاهرة حتى يستطيع  

من ناحيتها، رأت القوى والفصائل     و .ار االلتزام الوطني بحقوق االنسان    تنظيم انتخابات فلسطينية نزيهة واستمر    
  . يؤكد على وحدة المصير بين القاهرة والشعب الفلسطينيهان خطاب

 أنه ليس غريبـا أن      ,وقال, فتوح رحب بسليمان   أن   : 31/8/2005 األيام الفلسطينية     في كتب فايز أبو عون   و
خاصة ومتميزة لمصر، وأن تولي مصر أهمية خاصة ومتميزة لفلسطين،          يولي الشعب الفلسطيني وقيادته أهمية      

وفي ختام الجلسة    .وبالتالي فإن ثقة الفلسطينيين بمصر وقيادتها ودورها، هي ثقة تستند إلى هذا التراث القومي             
  .أعلن فتوح عن اعتبار كلمة سليمان بمثابة وثيقة من الوثائق الرسمية للمجلس التشريعي

  
  ش مع الفصائل قضية ما بعد االنسحابسليمان يناق

قـد سلـسلة لقـاءات مـع     ع سليمان أن عمر: غزة من فتحي صباح عن مراسلها    31/8/2005 الحياة   نشرت
 .الفصائل الخمسة الكبار وهي حركات فتح وحماس والجهاد االسالمي، والجبهتـان الـشعبية والديموقراطيـة              

تطرقنا الى كل القضايا والبـرامج      : يمان بأنه كان دافئاً وقال    ووصف عبداهللا االفرنجي لقاء وفد الحركة مع سل       
التي أعدتها السلطة بعد انتهاء االنسحاب والوحدة الوطنية والدور المصري المؤثر وجهوده لكي تتحقـق بعـد                 

اما نافذ عزام، فقال ان الحديث مع سليمان تركز في جانب منه على              .غزة انسحابات اخرى من الضفة والقدس     
وبحث وفد الشعبية القضايا     . عقد جولة جديدة من الحوارات في القاهرة، من دون ان يتم تحديد موعد لها              امكان

 في المساء وفداً يمثل لجنـة        سليمان والتقى. نفسها، لكنه اثار معه ايضاً مسألة استمرار اعتقال سعدات ورفاقه         
  .المتابعة العليا للقوى مجتمعة

عبداهللا االفرنجي وصف اللقـاء      أن   :غزة من   2005 /31/8لقبس الكويتية    ا  مراسل عبدالرازق ابوجزر وذكر  
 بل انهـم يتبنـون      ين واالسرائيلي ينبأنه كان مهما وجديا، وان المصريين ال يلعبون دور الوسيط بين الفلسطيني           

  .االفكار والمطالب الفلسطينية ويتحدثون باسمنا في كل اللقاءات والمباحثات ومع كل االطراف
 سليمان اجتمع مع وفـد الجبهـة        إلى أن : غزة من   طاهر النونو  31/8/2005 الخليج اإلماراتية    مراسلوأشار  

أن قطـاع و  ال اكد ضرورة االنسحاب الكامل من غزة وإلغاء قوانين الحكم العسكري علـى              الذيالديمقراطية،  
لدولية على حكومة شارون    ودعا الوفد إلى تسليط الضغوط اإلقليمية وا      . تكون حدوده مفتوحة مع مصر والعالم     

فر عوامل احياء عملية سياسية جادة تهـدف إلنهـاء          اتنفيذ االلتزامات اإلسرائيلية لضمان تواصل التهدئة وتو      ل
  .194االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وصيانة حق الالجئين وفق 

 عـدة فـصائل فلـسطينية أمـس ان          ديكتأ:  ا ف ب   نقال عن غزة   من   31/8/2005 القدس العربي    وأضافت
قال نافـذ    و . المعابر والحدود واطالق المعتقلين    ىاالنسحاب ال يكون كامال بدون انهاء السيطرة االسرائيلية عل        

ـ    .عزام لن نعتبر االنسحاب كامال اذا ظل جندي اسرائيلي واحد وبالذات فـي المعـابر                ان كـل    ىواشـار ال
وقال مراسـل لوكالـة      . تكون تبادلية يجب وقف العدوان واالعتداءات      ىالفلسطينيين ملتزمون بالتهدئة لكن حت    
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 وفدا من حماس ثم ممثلي الجهاد قبل ان يلتقـي  ى اوال وفدا من حركة فتح ثم التق  ىفرانس برس ان سليمان التق    
  . حدةىمع ممثلي الشعبية والديمقراطية كال عل

 في بيان إلى اإلعـالن        القوى عقب االجتماع   وة دع :الوكاالتعن   نقالغزة  من   31/8/2005البيان   وأوردت
. بشكل واضح عن الرفض القاطع ألي حلول تستند إلى دولة ذات حدود مؤقتة أو االرتهان ألي حلول جزئيـة                  

وأكدت على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية األمم المتحدة بهدف تنفيذ قرارات                
 وإقامة الدولة الفلـسطينية     194 عليها، وبهدف تحقيق عودة الالجئين وفق القرار         الشرعية الدولية ال التفاوض   

وأشار البيان إلى ضرورة التحرك السريع من اجل تنفيذ قرار محكمة الهاي حـول              . المستقلة بعاصمتها القدس  
عبنا تصميما  وأوضح أن بقاء أي شكل من أشكال االحتالل يشكل عدوانا يوميا على شعبنا مما سيزيد ش               . الجدار

وطالبت السلطة بالعمل الجاد وإيـالء ملـف األسـرى          . على مواصلة المقاومة والصمود حتى التحرير الناجز      
األهمية القصوى والعمل على إطالقهم من دون تمييز، إلى جانب ضرورة إقفال ملف المعتقلين السياسيين فـي                 

وشـددت علـى     . المحدقة بمدينة القـدس    ودعت إلى ضرورة تشكيل لجنة وطنية لمواجهة المخاطر        .هاسجون
ضرورة إنجاح االنتخابات البلدية والتشريعية في مواعيدها، مطالبة المجلس التشريعي بعدم التراجع عن إقرار              

  .الكوتا النسائية
  

  إسرائيل تقرر تسليم المستوطنات المخالة بالتدريج
وأوضح أن القوات . سيتم مستوطنة بعد أخرى قال جمال كايد لوكالة فرانس برس أن التسليم :غزة ـ الوكاالت 

اإلسرائيلية والفلسطينية ستقوم بدوريات مشتركة وان الجانب الفلسطيني سيتسلم الوثائق الخاصة بـالبنى التـي               
 قال انه ال يعرف متى سـتغادر قـوات          هلكن. تركها اإلسرائيليون سليمة في كل مستوطنة قبل مغادرة الجيش        

 جهة أخرى، أعرب عن قلقه بشأن عبوات ناسفة محتملة يمكن أن يكون المتطرفون              من. اتاالحتالل المستوطن 
وأوضح أنه لن يـسمح     . هاوأشار إلى أن رجال األمن سيمشطون القطاع بحثاً عن        . اليهود زرعوها قبل إجالئهم   

ـ        .للمدنيين بالوصول إلى المستوطنات إال ضمن قوافل تشرف عليها قوات األمن           ة إلـى ذلـك، نقلـت اإلذاع
اإلسرائيلية عن مصادر عسكرية أن أفيف كوخافي ويوآف موردخاي أقرا خالل اجتماع عقد فجر أمـس مـع                  
سليمان حلس ومسؤولين كبار آخرين في السلطة نقل السيطرة األمنية إلى القوات الفلسطينية تدريجيا اسـتعداداً                

 إلى الـسلطة، موضـحة أن جـيش        وأشارت المصادر إلى أن االجتماع لم يناقش نقل المستوطنات        . لالنسحاب
االحتالل يفضل التنسيق في هذا الشأن بعد أن تناقش الحكومة الموعد النهائي السـتكمال نقـل القطـاع إلـى                    

  .السلطة
  31/8/2005البيان 

  
  أمن السلطة أحبط عملية عسكرية ضد االحتالل

ة ضد قوات االحتالل باكتشافها مخبأ      ادعت القناة العاشرة العبرية أن قوات األمن الفلسطينية أحبطت عملي         : غزة
وبحسب القناة فإن مصادر أمنية صهيونية أشـارت إلـى قيـام             .لعدد من الصواريخ جنوب شرق مدينة غزة      

مسئولين أمنين فلسطينيين باالتصال بقائد قوات االحتالل في غزة، وإبالغه بأن واضعي هذه األسـلحة كـانوا                 
  .درة نتساريم فيما يهم الجنود بمغاهاينوون استخدام

  31/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   غزة تحريرلن يسمح بوجود  جيوش خاصة بعد : الداخلية
 الداخليـة الفلـسطينية أمـس ان وحدانيـة الـسلطة        هقالت ما: من رام اهللا   31/8/2005 الحياة الجديدة    نشرت

لسلطة والقيادة السياسية المنتخبة لن تسمح      وقالت في بيان لها ان ا      .وشرعيتها ليست مجاال للتشكيك أو المراهنة     
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 ان  تواضاف .بوجود جماعات مسلحة وجيوش خاصة بعد زوال االحتالل عن المناطق المنوي االنسحاب منها            
              من الجيش الوطني     اهناك مؤسسة أمنية واحدة وقانون واحد للجميع ومن اجل الجميع ومن يريد أن يكون جزء 

باالستقواء على الشرعية الدستورية وقتما يـشاء وكيفمـا يـشاء وينـادي             واوضحت ان من يفكر      .نرحب به 
مـا دام الجميـع     ... فهذا العبث لن يكون مقبوال    ... باالحتكام إلى شرعية صندوق االقتراع عبر فوهة البندقية       

   .ارتضى بإرادة الشعب وخياره الحر عبر االنتخابات منهجا للحياة وأساسا للحكم
 ان سالح , على البيان  في تعقيب  ى كتائب االقص  قول: 31/8/2005 48 عرب   لة موقع مراس الفت حداد وذكرت  

الدعوات التي تتلوها وزارة الداخلية وغيرها بوقـف االحتفـاظ            ان  الكتائب واعتبرت. المقاومة سالح شرعي  
مة هـو    ان اي مساس بسالح المقاو     , قائلة ومضت .بسالح المقاومة هي دعوات باطلة ولن تهمنا ولن نأخذ بها         

  .مساس بدماء الشهداء وهو بداية خدمة الميركا واسرائيل لإلبقاء على باقي ارضينا محتلة
  

  ال تقدم حقيقي بشان معبر رفح  :شعث
وجود تقدم حقيقـي فيمـا يتعلـق     كد عدم  أ  نبيل شعث  نأ:  بترا  نقال عن  غزة من   31/8/2005الدستور نشرت

معبـر بعـد    اليرفـضان أفكـارا إسـرائيلية إلدارة         المصريوقال امس أن الجانبين الفلسطيني و      .بمعبر رفح 
واوضح أن آخر ما عرضـه      .  يعمالن سويا من أجل معبر حر      ين والمصري ينن الفلسطيني أواضاف   .االنسحاب

مؤكدا أننا لن نقع في هذه الكمـائن مـرة   .. شهور وبعدها نرى 6أن نشرف على المعبر مدة      هو  اإلسرائيليون  
  .أخرى

أن موقفنا هو وجوب ان يكون      , ما قاله شعث  : 31/8/2005  الفلسطينية األيامفي    ارناؤوط كتب عبد الرؤوف  و
يشار إلى أن   . الـممر مفتوحا باالتجاهين للفلسطينيين والبضائع ولسنا على استعداد للقبول بما هو اقل من ذلك             

  .مصادر اسرائيلية حاولت تسويق االقتراح االسرائيلي على انه اقتراح مصري
  

  ال سفارة فلسطينية في بيروت أو دمشق: ة التحريرمنظم
تعقيباً على ما تداولته بعض وسائل االعالم أخيراً حول افتتاح سفارة فلسطينية فـي               : يوسف كركوتي  -دمشق  

منظمة للخليج ان هـذه     البيروت، واستبدال مكتب منظمة التحرير بدمشق بسفارة فلسطينية، صرح مصدر في            
عباس زكي الى بيروت سمع اعتذارات مـن كـل المراجـع            لمضيفا انه خالل الزيارة     المعلومات غير دقيقة،    

وأوضـح   .منظمـة الاللبنانية التي التقاها، ولم تفلح جهوده في اقناعها بفتح سفارة، أو حتى إعادة افتتاح مكتب                
هو دخـول علـى خـط       سفارة  الالمصدر ان المرجعيات اللبنانية التي التقاها أبلغته خشيتها بأن يفهم قرار فتح             

في دمشق، قال ان هـذا الموضـوع         وعلى صعيد فتح سفارة    .التطبيع مع العدو، في اشارة الى اتفاقات اوسلو       
  .منظمة يتم التعامل معه عمليا كسفارةالغير مطروح في الوقت الراهن، وان مكتب 

  31/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

   مترا20ًنفي ادعاء العثور على نفق بعمق 
 حول مزاعم اسرائيلية عن اكتـشاف       نفى مصدر أمني فلسطيني صحة ما ذكر من أنباء        :  محمد الجمل  -رفح  
، مشيراً إلى عدم وجود أي أنفاق في رفح بهذا العمق، مؤكداً فـي الوقـت ذاتـه أن األجهـزة األمنيـة                       أنفاق

غالبية الم، مؤخراً، إغالق    الفلسطينية، وبناء على تعليمات من أعلى المستويات، تواصل حملتها ضد األنفاق، وت           
وقال إنه قد يكون ما عثر عليه بقايا نفق قديم تم تدميره، معتقداً أن مثل هـذه اإلدعـاءات                    .الموجودة في رفح  

تطلقها إسرائيل الستخدامها كورقة ضغط، من أجل الحصول على تنازالت فلسطينية فـي موضـوع المعبـر                 
  .ما ذكره المكثفة طوال انتفاضة األقصى، لم يعثر على خُمس  إلى أن االحتالل وطوال حملت وأشار.والحدود

  31/8/2005األيام 
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  المبادرة ترفض قرار التشريعي الغاء تمثيل المرأة 

 استهجنت المبادرة الوطنية اقدام المجلس التشريعي على سلب أحد أهم المنجزات التي حققتها المرأة الفلسطينية               
% 20وقالت في بيان لها ان شـطب نـسبة           . المجالس القروية والبلديـة   بضمان تمثيلها ولو بشكل محدود في     
ودعت عباس الى عدم اقرار      . عن أهم الهيئات المجتمعية والتنظيميـة     هملتمثيل المرأة ستؤدي عملياً الى ابعاد     

ـ                 زاب هذا التعديل وفاء لتضحيات المراة الفلسطينية ودورها البناء، كما دعت كافة المنظمـات النـسوية واالح
واكدت ان قرار التشريعي يظهر مدى بعده        .السياسية الى المشاركة في حملة ضغط للتراجع عن هذا التعديـل         

  .عن هموم واهتمامات الجمهور الفلسطيني الذي فقد القدرة على تمثيله
 30/8/2005 48عرب 

  
    األقصى تطالب بتفعيل القانونكتائب

  مطالبين السلطة الفلسطينية   رام اهللا،   ئب شهداء االقصى امس فيتظاهر مسلحون من كتا  : رام اهللا ــ اف ب
وتال احدهم بيانا باسم  . واقالة لجنة وزارية مكلفة متابعة اوضاعهم   بتحقيق سيادة القانون وتفعيل المحاكم 
الوقت حان لفرض النظام    ان   السلطة الوطنية   وقال البيان الموجه الى . الترهل والفساد الداخلي   كتائب انتقد فيهال

من خالل فتح كل الملفات    كتتويج لهذا الشالل الهادر من الدماء الزكية،   وتحقيق االمن لكل ما هو فلسطيني
مسماه او    شخص واخضاعه للقانون مهما بلغ   الجنائية ومحاسبة كل مسيء بحجم اساءته ورفع الحصانة عن اي

   . نهم باقالة اللجنة الوزارية الفلسطينية المكلفة بمتابعة اوضاعهمبيا   وطالب المسلحون في . منصبه
31/8/2005األيام البحرينية   

 
  حماس اعتبرته خرقاً للتهدئة :تدنيس المصحف

 أكدت حركة حماس أمس ان االعتداء على كتاب اهللا هو اعتداء على حرمة الدين، حيث :غزة ـ ماهر إبراهيم
رائيلي مجدداً بتمزيق أجزاء من القرآن الكريم ووضع صفحات منه تحت أقدام وصفت الحركة قيام الجيش اإلس

وأوضح . الجنود خالل حملة تمشيط نفذها الجيش في بلدة الفندقومية بالعمل المشين الذي يمس كرامة كل مسلم
مصدر مسؤول في حركة حماس أن االعتداء على كتاب اهللا خرق ال يقل فظاعة عن سلسلة الخروقات 

وطالبت حماس في بيان أصدرته الهيئات اإلسالمية على مستوى  .تمرة من قبل العدو الصهيوني للتهدئةالمس
  .العالم والمؤسسات الحقوقية الدولية بأن تأخذ دورها في مواجهة هذه الظاهرة

31/8/200البيان   
  

  قوات االحتالل تحكم حصار القدس 
حصارها على مدينة القدس باغالق حاجز قلنديا بالكتـل  احكمت سلطات االحتالل :  رام اهللا ـ احمد رمضان 

وذكر مواطنون مقدسيون انهم فوجئوا صباح امـس        . االسمنتية مستكملة اقامة مقطع الجدار من الجهة الشمالية       
لدى قدومهم من القدس الى رام اهللا باغالق الحاجز كليا بالكتل االسمنتية محددة عبور المواطنين فـي مـسرب    

وعلـى  . السالك الشائكة، فيما جرى تحويل مسار المركبات الى طريق فرعية من جهة الـشرق          وحيد محاط با  
صعيد التوسع االستيطاني، واصلت سلطات االحتالل امس الثالثاء قضم اراضي قريتي عسلة وعزون شـمال               

يـرة  ، لتصل الـى قريـة راس ط       "غفعات تال "شرقي قلقيلية من اجل توسيع مستعمرة جديدة اطلق عليها اسم           
الى ذلك، واصلت قوات االحتالل عدوانها على االرض في غيـر مكـان مـن الـضفة                 . الواقعة خلف الجدار  
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الغربية، حيث هدمت منزال ومنشات في محافظتي قلقيلية وسلفيت، وشنت حمالت دهم واعتقال طالت عددا من                
  . الفلسطينيين

  31/8/2005المستقبل اللبنانية 
  

  ار عازل في تل الرميدةالشروع في اقامة جد: الخليل
 شرعت قوات االحتالل امس باقامة جدار عازل في منطقة تل الرميدة وسط الخليل فيما اعتدى جنـود              : الخليل

االحتالل بالضرب المبرح على ثالثة شبان في مناطق مختلفة من المحافظة واحرق مستوطنو تل الرميدة حقول                
  .مت بوابة الكترونية في أول شارع الشهداءعنب واشجار زيتون بالقرب من تل الرميدة واقا

  31/8/2005الحياة الجديدة 
  

  الشهر الحالي شهد أسوأ انتهاكاٍت لحقوق العمال الفلسطينيين
 أكد تقرير أصدره المكتب اإلعالمي لالتحاد العام للنقابات اإلسالمية للعمال حول االنتهاكات الصهيونية              : نابلس

من العام الحالي، أن الشهر الحالي شهد أسـوأ االنتهاكـات بحـق العمـال               بحق العمال في شهر آب الجاري       
وجاء في التقرير أن أبرز االنتهاكات بدأت مع نهاية شهر تموز بالتحرش الجنسي الذي تعرضت                .الفلسطينيين

له عامالت فلسطينيات على يد ضابط أمٍن صهيوني في مستوطنة معاليه أدوميم وكان مـن ضـمنهن عاملـة                   
وعبر المكتب اإلعالمي لالتحاد عـن قلقـه مـن هـذه االنتهاكـات               .عرضت لالغتصاب عدة مرات   قاصر ت 

واإلجراءات التعسفية التي لم تقتصر على القتل واإلصابة أو االعتقال، مما انعكس سلباً على مستوى المعيـشة                 
وطالب االتحـاد   . ملللعامل الفلسطيني، بحيث أصبح هنالك عامل فلسطيني من بين ثالث عمال عاطالً عن الع             

  .السلطة التركيز على محاربة الفقر المستشري وزيادة اإلنتاج إلحياء االقتصاد الذي مزقه االحتالل
  31/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  مطاردة إسرائيلية لشاب أدت إلى إصابته بنزيف في الدماغ  

مت أمس بلدة بلعا شرقي طولكرم وداهمت منـازل         أفادت المصادر االمنية الفلسطينية بأن قوات االحتالل اقتح       
المواطنين وفتشتها، وخالل عملية االقتحام طاردت القوات شابا من سكان البلدة، مما أدى الـى سـقوطه مـن                   

واوضحت المصادر أن الشاب سالمة أصيب بنزيف في الدماغ اثر سقوطه من             .مرتفع واصابته بجراح خطيرة   
الل له ونظرا لخطورة حالته تم نقله الى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس لتلقـي              مرتفع خالل مطاردة قوات االحت    

 آلية اقتحمت بلدة بلعا     18وأكدت المصادر االمنية في طولكرم أن        .العالج حيث ادخل الى قسم العناية المركزة      
فتـشتها  من ثالثة محاور هي العطاطرة ودير الغصون ومدينة طولكرم وقامت بمداهمة منـازل المـواطنين و               

  )قنا(.وعبثت بمحتوياتها
  31/8/2005الخليج اإلماراتية 

 
 لعمالء الدهينيةجرافات شارون بدأت بتحضير بلدة جديدة 

 امس ان جرافات االحتالل بـدأت بتحـضير         ةقالت االذاعة االسرائيلية الرسمي     : من زهير اندراوس   ،الناصرة
شارون، نقـل العـائالت الـي        دهينية، وجاء ذلك بعدما قرر    البنية التحتية لبلدة جديدة في النقب لعمالء قرية ال        

علي ضوء االلتماس الذي قدمته عائالت العمالء الي المحكمة العليا، بادعـاء قلقهـا               منطقة تل عراد في النقب    
انه اتخذ قرار نقل عمالء الدهينية بشكل فـردي، دون           واكدت مصادر مقربة من ديوان شارون      .علي مصيرها 
قة عليه من قبل الحكومة، وفق القانون، اذ يعتبرها شارون قضية في غاية الحساسية وامنية من                ان تتم المصاد  

 .ويواجه قرار نقلهم معارضة اسرائيلية شديدة . الدرجة االولي، علي حد تعبير المصادر السياسية في تل ابيب
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  31/8/2005القدس العربي 
  

  ئيلحصر الموجودات في األراضي التي ستنسحب منها إسرا
 قال لؤي شبانة، إن جهازه وبالتعاون مع الطواقم الفنية المكلفة بمتابعة ملف االنسحاب الـذي تُـشِرف                  : نابلس

عليه وزارة الشؤون المدنية سيقوم بالعمل على تخطيط وتنفيذ مشروع حول حصر الموجودات في األراضـي                
بطريقة علمية تمكـن أصـحاب القـرار        التي ستنسحب منها قوات االحتالل ، من أجل توثيق هذه الموجودات            

وراسمي السياسات من اتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة، ورسم الخطـط الخاصـة بـإدارة هـذه                  
مضيفاً أن هذا المشروع يـشمل إعـداد        . األراضي بطريقة تساهم في تحسين الواقع االقتصادي في قطاع غزة         

ات االحتالل، وحصر جميع الموجودات داخـل األراضـي         خرائط تفصيلية لألراضي التي ستنسحب منها سلط      
  .صنف/بطريقة وصفية تحدد جميع الموجودات مع تحديد عدد كل فئة

  31/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  االحتالل يصادر ألف دونـم من أراضي دير الحطب وعزموط 
قرارا يقـضي بمـصادرة مـا       أبلغت سلطات االحتالل أهالي دير الحطب وعزموط         : كتب غازي بني عودة   

ومن شأن هذا القرار الذي جاء بعـد         .دونم من أراضيهم المزروعة بالزيتون واللوزيات     ) 1000(مساحته ألف   
سنوات من منع األهالي من الوصول الى أراضيهم هذه ان يدفع بحدود مستوطنة الون موريه المقامـة هنـاك                   

  . ن القريةلتبلغ منازل دير الحطب كما اكد غير مواطن من سكا
  31/8/2005األيام الفلسطينية 

  
   في فلسطين التاريخية مياهجدار العزل يضم أكبر مخزن

تعد قضية المياه من القضايا االستراتيجية في السياسة التوسعية اإلسرائيلية، حيث تسعى بكل الطرق للـسيطرة                
تي قامت بها إسرائيل كانت تـستهدف       ومن هنا كان االعتقاد بأن كل الحروب ال       . على مصادر المياه الفلسطينية   

وتشير االرقام إلى ان نصف مخزون المياه الجوفية فى الـضفة الغربيـة              .من ورائها سد احتياجاتها من المياه     
 في المئة من مخزون المياه في االراضي الفلسطينية داخـل           27كما تشير إلى أن     . مخصص للمدن اإلسرائيلية  

 المقامة مستوطناتهم على االراضى المنتزعة من الضفة فيمـا يحـصل            الضفة الغربية مخصصة للمستوطنيين   
الفلسطينيون على احتياجاتهم من المياه من االبار التابعة للمحليات واليسمح لهم بحفر المزيد من االبـار فـى                  

إال ان المتخصصين الفلسطينيين فى شئون المياه يرون أن استهالك اإلسـرائيليين للميـاه فـى                 .مناطق أخرى 
 . في المئة  22 في المئة من حجم االستهالك الكلي فيما اليتجاوز استهالك الفلسطينيين            88الضفة الغربية تجاوز    

جدار لم يأت بمحض الصدفة، ذلـك       الويؤكد خبير المياه الفلسطيني عبد الرحمن تميمي أن االتجاه الذي يسلكه            
وض الغربي الذي يعد أكبر مـصدر للميـاه فـي           أن المرحلة االولى من الجدار تتم فى المنطقة التى فيها الح          

  .فلسطين التاريخية بعد نهر االردن
  31/8/2005المستقبل اللبنانية 

  
 األونروا تثبت تقصيراتها الصحية بحق فلسطينيي المخيمات 

 من   تثير مشاريع البنى التحتية التي تُنَفّذُ في عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان، بتمويل:انور الموسى
تُرى، : االتحاد األوروبي وبإشراف األونروا وبالتنسيق والتعاون معها، عالمات استفهام وتعجب جمة، صحيا

وِلم تزداد شكاوى الالجئين من آلية تنفيذها وهل ! هل تُحقِّقُ األهداف المرجوة في خلق بيئة صحية سليمة؟
اإلجابات جاهزة وفورية عند غالبية !... مات؟األونروا حريصة على األوضاع الصحية والبيئية في المخي
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ر، إن االتحاد للسفيجميل يوسف .فيما يشرح مدير البرنامج الصحي في األونروا لبنان د!... الالجئين العاديين
مردها إلى عدم : ، يجيب!واالعتراضات والشكاوى؟ .األوروبي مول مشاريع البنى التحتية في خمسة مخيمات

، برغم أن البضاعة مميزة وكذا !لقيمة المشروع، وأحيانا ألغراض شخصية! مهموتفه! تعاون الناس
ماليين دوالر، تنتظر التمويل، وللبص خرائط 7لعين الحلوة مشاريعها بقيمة !: ، والمخيمات األخرى؟!!المراقبة

قرا بأن هناك ، م...ولمخيمات بيروت دراسات نحن بصدد إجراء استشارات بشأنها تمهيدا لرفعها إلى الممولين
 144ولدينا مشروع لترميم : حاجة ماسة لترميم المنازل غير الصحية التي قد تنهار لدى تعرضها ألي هزة

، وهو مقدمة لترميم البيوت اآليلة للسقوط في !!في لبنان، ضمن مهلة شهر أو اثنين، وفق األولويات! منزال
ستنطلق بداية العام المقبل : ، يِعد يوسف بأنها!فها؟، وما فحوى الخطة األخيرة وأهدا!إطار خطة خمسية قريبة

فضال عن تحفيز القدرات االقتصادية الخاصة  باة في لبنانل، بهدف مواجهة حاجات الالجئين غير الم2006
!: وأسباب عدم بناء مستشفيات؟...! بالالجئين؛ عبر مشاريع ينفذها األخيرون كي ال يبقوا معتمدين على الوكالة

ومع ....  تقريب الخدمة، فإذا بنينا مستشفى في بيروت مثال، فيصعب الوصول إليه من كل الجهاتنعمل على
، كانت أوضاع الالجئين الصحية 1950ذلك، يرى يوسف أن وكالة الغوث، حينما بدأت تقديم خدماتها عام 

لة انتقالية، تجمع الكثير وصلت إلى حالة تشبه تلك السائدة في العديد من الدول التي تمر بمرح! سيئة، واآلن؟
الوضع : ،وباختصار، يردف يوسف!من الخصائص المشتركة بين الدول النامية واألخرى المتطورة صناعيا

  .ويحتاج إلى المزيد من التطور في السنوات المقبلة... الصحي في حالة تطور
 31/8/2005السفير 

  
  ةداخل المخيمات برسم المشاريع الدولية والمحليفلسطينيون 

أرض وشعب ومنزل وحقوق، ثم حدث أن تضافرت ظـروف          : كان أبو عمريتمتع بفلسطينيته   : لينا عبد العزيز  
حظـه العـاثر     .مشؤومة أردته مسلوب الهوية يقبع هارباًفي أحد المخيمات الفلسطينية داخل األراضي اللبنانية           

 عامـاً،   35ق ثبوتيـة منـذ نحـو        يشبه كثيراً حال ثالثة آالف فلسطيني يعيشون في المخيمات من دون أورا           
خصوصاً بعدما رفضت األونروا تسجيلهم في خانة الالجئين نظراً لعدم تطابق شروط اللجوء علـيهم، والتـي                 

، وكذلك فعلت الحكومة اللبنانية 1948 وأيار 1946تشترط أن يكون الالجئ من سكان فلسطين ما بين حزيران          
زة عن حل مشكلة أولئك الذين يصنفون ضمن فئة فاقد لـألوراق            في حين بدت منظمة التحرير الفلسطينية عاج      

وعليه فإن أبا عمر وأمثاله معرضون للمالحقة القانونية والسجن، عدا عن ممنوعات جمة أبرزها عدم                .الثبوتية
جواز تسجيل الزواج في الدوائر الحكومية أو التعامل مع المؤسسات الرسمية، علماً أن نسبة كبيرة منهم تملـك              

وفي حال تجرأ أحدهم للمطالبة بأوراق ثبوتيـة        . وراقاً قانونية تؤكد فلسطينيتهم إال أنها غير صالحة في لبنان         أ
لزوم زواج ابنته، فأمامه إما العدول عن مشروعه لتبقى ابنته عانساً ويبقى هو حراً، أو المالحقة نظـراً لعـدم                    

ن حمايته كونه يقيم في نطاق والية األنروا، إضـافة          تمكن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين م       
 فما هو واقع حال تلك الفئة التي إن تجرأت           . المتعلقة بالالجئين  1951الى أن لبنان لم يوقع على اتفاقية جنيف         

على الشكوى، فهل يبقى صوتها في نطاق الهمس المصحوب بالخوف من المستقبل المجهول؟ هذه الفئة التـي                 
ا واالعالن عن نفسها، وإن بطرق غير مباشرة على الرغم من الخطر الذي يهددها، طمعاً فـي                 باشرت تحركه 

هل يمكنها االستفادة من الظروف التي طـرأت أخيـراً علـى القـضية              . أن تشملها المشاريع الدولية والمحلية    
ن الفلـسطيني   ومنظمة حقوق االنـسا   ( CRD)الفلسطينية؟وبحسب دراسة أجراها المجلس الدنماركي لالجئين       

(ORHP )    في المئة من الفلسطينيين فاقدي األوراق الثبوتية يـستقرون          64، فإن نحو    2004في تشرين الثاني 
  . في المئة5 ويليها بيروت بواقع 15.5 في المئة في البقاع ثم الشمال بواقع 16في مخيمات الجنوب، و
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ثبوتية الى لبنان في سبعينات القرن الماضي مـن         جاء الفلسطينيون فاقدو األوراق ال    .  عاماً 35مأساتهم عمرها   
لالنضمام الـى المقاومـة الفلـسطينية، فـسكنوا المخيمـات           ) سوريا، مصر، العراق، األردن   (الدول العربية   

إال أن النسبة األكبر مـنهم      ) العسكرية، السياسية والمدنية  (وانخرطوا في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية       
 وبمجـرد تـركهم لألراضـي       1970دن بعد أحداث أيلول سبتمبر األسود في العـام          جاءت من األر  ) 6465(

األردنية امتنعت الحكومة هناك عن تجديد وثائق سفرهم وأسقطت الجنسية األردنية عن حامليها منهم بخاصـة                
 وأن بعضهم صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن أو االعدام، بينما لم يشرعوا في التسجيل فـي لبنـان بـسبب                   

أوضاع الحرب ولعدم وجود مؤسسات دولة بالمعنى الفعلي آنذاك واكتفوا ببطاقات منظمة التحرير الفلـسطينية               
وتفاقمت أزمة وجودهم القانونية بعد اتفاق       .يتنقلون بموجبها كون المنظمة المرجعية الرسمية للفلسطينيين آنذاك       

ولة اللبنانية سيادتها القانونية السياسية واألمنية على        وانتهاء الحرب اللبنانية، وبسط الد     1989الطائف في العام    
يعيش هؤالء الفلـسطينيون اليـوم أوضـاعاً         .أراضيها كافة ما دفعهم لالنكفاء داخل المخيمات وعدم مغادرتها        

 في المئة منهم    31 في المئة بينما يحصل      58انسانية واجتماعية قاسية جداً حيث ترتفع نسبة البطالة لتصل الى           
 10وال يزيد مستوى الدخل اليـومي للعائلـة الواحـدة علـى              .مساعدات من منظمة التحرير الفلسطينية    على  

مـن مـرض    )  عاماً 16(تعاني آمال    .دوالرات ما يعني أن أغلبهم بشكل عام يعيشون دون مستوى خط الفقر           
توفيره بشكل منـتظم     دوالرا تقريباً تعجز أسرتها عن       35الربو وهي بحاجة الى عالج شهري تصل قيمته الى          

كون والدها المعيل الوحيد لألسرة ال يحظى بعمل ثابت ويعتمد على دخل زوجته المترتب علـى عملهـا فـي               
وترفض األونروا تسجيلهم كالجئين في لبنان لعـدم        .تنظيف البيوت والمحال التجارية الواقعة في محيط المخيم       

ثالث من الفلسطينيين من فاقدي األوراق الثبوتيـة غيـر          ويتوقع أن يكون الجيل ال    . تطابق شروط اللجوء عليهم   
 في المئة حيث ال يحق لهم تحصيل العلم ويقتصر األمر علـى حـضور األطفـال لـصفوف                   78متعلم بنسبة   

 ويسعى المجلس الدنماركي لالجئـين بالعمـل مـع          .األونروا كمراقبين ومستمعين فقط دون تقديم االمتحانات      
 استفادة هؤالء من خدمات األونروا كونهم كانوا يحملون بطاقـات أونـروا قبـل               األونروا في محاولة إلعادة   

مجيئهم الى لبنان وبهذا يؤكد منسق المشروع ابراهيم أبو خليل أنه سيتم العمل على استعادة هـؤالء األفـراد                   
لم تعد تحتمـل    ألوضاعهم القانونية من خالل العمل مع األونروا والحكومة اللبنانية كون أوضاعهم االجتماعية             

  .المزيد من االنتظار والتأجيل
 31/8/2005المستقبل اللبنانية 

 
  !! شابان عربيان يتعرضان العتداء عنصري والشرطة ترفض التدخل

تعرض شابان عربيان من قرية عرعرة في المثلث الشمالي اليوم الثالثاء العتداء عنصري بهيمي على ايـدي                 
وافاد موقع محسوم االلكتروني بان االعتـداء وقـع          .في مدينة رمات غان   قطيع من الشبان اليهود العنصريين      

وقام مجموعة من الشبان اليهود باسـتفزاز       .  عندما كان الشابان يعمالن في حديقة عامة في المدينة         أمسظهر  
 الشابين العربيين وانضمت الى المعتدين مجموعة ضمت قرابة االربعين شابا يهوديا الذين هـاجموا الـشابين               

وتمكن احد الشابين العربيين من االفالت من ايدي المعتدين العنصرين والفرار من المكـان وتوجـه                . العربيين
اال ان افراد الشرطة اشترطوا تدخلهم بان يحضر الشاب العربـي            الى مركز للشرطة وابلغ هناك عن االعتداء      

لهم ان الشاب الثاني يتعرض العتـداء       الثاني الى مركز الشرطة لتقديم شكوى وذلك على الرغم من االيضاح            
  . والضرب المبرح من العنصريين في الوقت ذاته

  30/8/2005 48عرب 
  

  بشارة يطالب بتوفير خطوط مواصالت عامة بين القدس والمدن العربية 
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بعث عزمي بشارة برسالة الى وزير المواصالت، والى المدير العام لـشركة ايجـد طالبهمـا فيهـا بتـوفير                    
ت العامة المباشرة من القدس الى المدن والقرى العربية وبإيجاد الحلول المناسبة التـي مـن شـأنها                  المواصال

وكان قد تبين بعد فحص أجراه مكتب النائب بشارة بأنه ال توجد مواصالت مباشرة بـين                 .تسهيل الوضع القائم  
القدس أن يستقل عـددا مـن       القدس وأي من القرى او المدن العربية، وأن على كل من يرغب بالوصول إلى               

  . الحافالت او التوجه الى إحدى المدن اليهودية التي فيها خط باصات مباشر مع القدس
  30/8/2005 48عرب 

  
   يطالبون بتعويضات لشهداء شفا عمرو  48فلسطينيو 

أعلن محمد بركة أن أعضاء الكنيست العرب تقدموا أمس بمشروع قانون ينص على اعتبـار العربـي الـذي                   
إن مشروع  : وقال.يتعرض لعمل إرهابي من قبل يهودي ينطبق عليه قانون التعويضات نفسه المخصص لليهود            

القانون الذي تقدمنا به كأعضاء كنيست عرب جاء بعدما رفضت جهات األمن اإلسـرائيلية اعتبـار العـرب                  
إن مقترف هـذا العمـل      : ركةوقال ب . ضحايا أعمال عدوانية  (...) األربعة الذين استشهدوا في بلدة شفا عمرو        

واتخذت لجنة ترأسـتها ممثلـة عـن وزارة األمـن           .جندي وعلى الحكومة أن تأخذ الموضوع بحساسية أكثر       
اإلسرائيلية أمس قراراً بعدم االعتراف بالجرحى وعائالت ضحايا االعتداء كمتضررين من عمل عـدائي، ألن               

  ب.ف.أ.س من قوات معاديةمرتكب االعتداء في شفاعمرو كان جندياً في الجيش ولي
  31/8/2005الخليج اإلماراتية 

  
  تحفظ على ثالثة الإخراج كافة األسرى المعزولين و

 أبلغ ضابط االستخبارات في سجن عسقالن ممثل األسرى هناك بأن إدارة مـصلحة الـسجون تنـوي                  : نابلس
فتراٍت طويلـة ودمجهـم مـع بـاقي         إخراج كافة األسرى المعزولين من الزنازين القاتلة التي يعيشون فيها ول          

األسرى، إال أنه أكد أن هناك توصية خاصة بثالثة أسرى ستبقى إدارة مـصلحة الـسجون متحفظـةً علـيهم                    
 عبـد اهللا البرغـوثي المحكـوم       :والثالثة هم .وتضعهم داخل زنازين العزل، وقد ُأوعز ذلك األمر لذرائع أمنية         

 حتى اآلن، وقـد     2001ٌل من أول يوٍم العتقاله في أواسط سنة         واألسير مازن ملصة، وهو معزو    .مؤبداً) 67(
مؤبـداً  ) 48(واألسير حسن سالمة، والمحكـوم  .  سنوات 5 سنوات داخل العزل     7قضى من محكوميته البالغة     

  .ويعتَبر سالمة مهندس عمليات الثأر المقدس رداً على استشهاد القائد يحيى عياش
  31/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
 طفلة تبلغ عامها الرابع عشر داخل سجون االحتالل  

أكدت جمعية أنصار السجين الحقوقية، أن الطفلة نعيمة تقايدة أكملت عامها الرابع عشر داخل سجون : رام اهللا
وقالت الدويك في وصفها .االحتالل، مشيرة إلى األوضاع المأساوية التي يعيشها األسرى في سجن االحتالل

إن األسيرة نعيمة تقايدة أتمت الرابعة عشرة من عمرها داخل سجن هشارون، بعد أن :  السجنلمآسي هذا
 .اعتقلت بالقرب من المستعمرة المحاذية لمنزلها

  30/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

 اعتقال طفلين بدعوى دخول مستعمرة  دوغيت 
ة من الليلة الماضية، طفلين من سكان منطقة شمال قطاع  اعتقلت قوات االحتالل ، في ساعة متأخر: بيت الهيا

وأفاد شهود عيان أن قوة .غزة، بدعوى دخولهما إلى محيط مستعمرة دوغيت المدمرة والوقوف على أنقاضها
 .من الجيش اإلسرائيلي، اعتقلت الطفلين اللذان لم تعرف هويتهما واقتادتهما إلى جهة مجهولة
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  31/8/2005فا وكالة االنباء الفلسطينية و
  
  

  االحتالل يعتقل اربعة مواطنين من بلدة بيت لقيا
 اعتقلت قوات االحتالل فجر امس اربعة مواطنين من قرية بيت لقيا غرب رام اهللا مـن                 : نائل موسى  ،رام اهللا 

 لحركة الجهـاد االسـالمي      وزعمت قوات االحتالل ان المعتقلين ينتمون      .منازلهم واقتادتهم الى جهة مجهولة    
وافاد المواطن الشيخ علي عاصي ان قوة احتاللية كبيرة اقتحمـت            .وانهم مطلوبون لديها حيث كانت تطاردهم     

القرية على الواحدة من فجر امس وحاصرت عددا من المنازل قبل مداهمتها، وشنت خاللها عمليـات تفتـيش                  
  .ى الساعة الخامسة من فجر امسوتمشيط في المنازل المستهدفة ومحيطها استمرت حت

  31/8/2005الحياة الجديدة 
  

  سلطات االحتالل تبعد أسيرين إلى األردن
 أقدمت سلطات االحتالل يوم األحد الماضي على إبعاد أسيرين من حملة الجـوازات األردنيـة إلـى                  : رام اهللا 

 شهراً  15حِكم مدة   . 1997ذ عام   يسري محمد تايه عياد، وموجود في الضفة الغربية من        : األردن، واألسرى هم  
و األسـير ربيـع   .27/11/2004أمضاها في سجن هشارون حيث كان من المفترض أن يطلق سراحه بتاريخ           

  . شهرا15ً، حِكم 2003أحمد محمد ، معتقل من منتصف عام 
  31/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  خمس حقائق أساسية عن الليكود

 :اساسية عن حزب الليكود، اكبر التكتالت السياسية في اسرائيل واقواها نفوذا في ما يلي خمس حقائق 
ـ ليكود كلمة عبرية تعني الترابط، تشكل الحزب في اوائل السبعينات كائتالف يضم فصائل يمينية متناثرة، 

في اسرائيل متعهدا باسقاط حزب الماباي، الذي ينتمي ليسار الوسط، والذي ظل مهيمنا على الحياة السياسية 
 .1948منذ انشاء دولة اسرائيل عام 

ـ قاد مناحيم بيغن، زعيم احدى الجماعات الصهيونية المسلحة في السابق الليكود في اول نصر انتخابي له 
، واصبح رئيسا للوزراء، مستغال مشاعر النقمة التي سادت بين الطبقات الدنيا من المهاجرين 1977عام 

 .ليكود بعد تركه لحزب ماباي وضمه بيغن لحكومتهوانضم شارون ل. السرائيل
، اال 1967ـ ظل الليكود لفترات طويلة مدافعا بشدة عن حركة االستيطان في االراضي العربية المحتلة عام 

ان بيغن اصبح اول رئيس وزراء اسرائيلي يتخلى عن اراض محتلة، عندما اعاد شبه جزيرة سيناء الى مصر 
وقبل خليفته اسحق شامير على مضض باالقرار بالفلسطينيين . 1979 الجانبين عام بموجب معاهدة سالم بين

 .كشركاء للتفاوض، مرسيا بذلك اسس مرحلة التوصل الى اتفاقيات السالم االنتقالية في التسعينات
ـ وبموافقة شارون على التخلي عن غزة وشريط من الضفة الغربية في اواسط اغسطس الجاري، انضم العديد 

ن اعضاء اللجنة المركزية بالليكود الى معسكر خصومه، مما ادى لزيادة التكهنات باحتمال استقالته من م
 .الحزب، لكنه تعهد بالسعي للحصول على فترة والية ثالثة كزعيم لليكود

، موقعه على يمين شارون 1999 و1996ـ اتخذ نتنياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء ما بين عامي 
 رويترز. الته من منصبه كوزير للمالية بحكومة شارون احتجاجا على خطة االنسحاب من غزةوقدم استق

31/8/2005البلد اللبنانية    
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    من إعضاء مركز الليكود يؤيدون تقديم اإلنتخابات التمهيدية % 52
ن تقديم من أعضاء مركز الليكود يؤيدو% 59يتضح من إستطالع أجراه معهد تيليسيكر لصحيفة معاريف أن 

من أعضاء % 52كما تبين من اإلستطالع أن  %. 34موعد اإلنتخابات التمهيدية، في حين يعارض ذلك 
المركز يؤيدون تقديم موعد اإلنتخابات التمهيدية حتى لو اتضح أنه سيؤدي إلى إستقالة شارون من الحزب 

 الساحقة من أعضاء مركز كما أشار اإلستطالع إلى أن الغالبية %.36وشق صفوف الحزب، وعارض ذلك 
وقد شارك في . ينوون اإلشتراك في التصويت على تقديم موعد اإلنتخابات التمهيدية%) 90(الليكود 

  . من أعضاء مركز الليكود401اإلستطالع 
31/8/2005 48عرب   

 
  معركة الليكود بين نتنياهو وشارون

و في مؤتمر صحافي ترشيح نفسه لزعامة اعلن نتانياه:  اسعد تلحمي-الناصرة  31/8/2005 الحياة نشرت
. الحزب بداعي ان اسرائيل بحاجة الى رئيس حكومة يقتلع الفساد من السلطة، ويحترم العملية الديموقراطية

ليكود الذي ساعد في اقامته، بيديه واختار طريق التراجع واالنسحابات من دون مقابل الوتابع ان شارون يهدم 
 وأضاف انه في .اآلالف منهم الجئين في بلدهم من خالل انتهاك فظ لمبادئ ليكودواقتلع يهوداً أو جعل من 

 والحكومة المقبلة فسيعمل على ترميم الدمار متباهياً بأنه فرمل عملية اوسلو التي لحزبحال انتخابه رئيساً ل
 التبادلية في  في المئة من أراضي الضفة الغربية وانه وضع مبدأ96كانت ستؤدي الى انسحاب اسرائيل من 

 .تعامله مع الفلسطينيين 
 شارون أن نتانياهو شخص متوتر وموتور، يتملكه الفزع ويفقد قال ما قاله 31/8/2005 البيان وذكرت

الصواب، وقال إن إسرائيل دولة خاصة لها مشاكل محددة تتطلب مواجهتها بأعصاب من حديد والقدرة على 
وحسب شارون فإن نتانياهو كرئيس وزراء قام بأمور خطيرة . ن الصفتينونتانياهو ال يتحلى بهاتي: زنة األمور

  وكاالت. مثل إدارة اتصاالت مع سوريا من خالل رجل األعمال رون الدور
سيلفان شالوم انه يريد الحفاظ على وحدة الليكود داعيا الى تسوية  ما أعلنه 31/8/2005 القبس الكويتية ونقلت

اضاف اذا اجرينا انتخابات مبكرة  .لحزب بخوض االنتخابات التشريعية معاتسمح لشارون ومنافسه داخل ا
 خسر الليكود 1977وذكر شالوم انه منذ  .وكان الليكود منقسما فليس لدينا ضمانات بالحفاظ على السلطة

ب  وذلك تحديدا بسب1999 وايهود باراك في 1992امام العماليين بزعامة اسحق رابين في : االنتخابات مرتين
  .االنشقاقات الداخلية

 
  نهي تفكيك ثالثة مواقع عسكرية ياالحتالل 

 عملية تفكيك ثالثة مواقع عسكرية صهيونية كانت تسيطر على مخيم  امسأنهت قوات االحتالل صباح
  .خانيونس الغربي جنوب قطاع غزة، فيما شرعت بهدم منازل مغتصبة نتساريم جنوب مدينة غزة
31/8/2005 مالمركز الفلسطيني لإلعال  

 
  مستوطنون يطالبون بإجالئهم من مغتصباتهم 

توجه مستوطنو إحدى المغتصبات الصهيونية في جنوب الضفة الغربية، غير مشمولة بخطة االنسحاب إلى 
رئيس الحكومة الصهيونية آرائيل شارون برسالة يطلبون فيها إجالءهم من المغتصبة وهدمها، مقابل حصولهم 

  .ما حصل مع مستوطني قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفةعلى تعويض مالي، ك
31/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
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    االسرائيلياستقالة مدير عام وزارة االمن 

ابلغ مديرعاموس يارون وزير االمن شاؤل موفاز مساء أمس الثالثاء بانه قرر االستقالة على خلفية االزمة 
  .بيع اسرائيل طائرات استطالع للصيناالمنية مع الواليات المتحدة حول 

31/8/2005 48عرب   
 

  السنة الدراسية ستفتتح كالمعتاد : اسرائيل
توصلت نقابات المعلمين ووزارتي المعارف والمالية االسرائيليتين مساء أمس الى اتفاق حول تطبيق خطة 

 35الخميس وبضمنها المدارس في وفي اعقاب ذلك ستفتتح السنة الدراسية المقبلة كالمعتاد صباح غد . دوفرات
وبحسب االتفاق بين نقابات المعلمين ووزارتي المالية  .سلطة محلية سيتم البدء في تطبيق خطة دوفرات فيها

وسيعمل المعلمون في  . سلطة محلية36والمعارف فان المعلمين سيشاركون في تطبيق الخطة الجزئية في 
وفي مقابل ذلك ستتم اعادة قسم كبير من المعلمين . دراسي الطويلاطار ذلك ساعات اضافية في اطار اليوم ال

  .المفصولين فيما سيخرج المعلمون الباقون من سلك التعليم وفق شروط محسنة
31/8/2005 48عرب   

 
  براك يدعو الى التكتل حول بيرس 

لعمل وعددهم خمسة دعا براك في مقابلة للقناة العاشرة للتلفزيون االسرائيلي جميع المرشحين لرئاسة ا
 تكتل الجميع حول ترشيح بيرس ولن تكون  اذاوقال انه .مرشحين الى التكتل حول مرشح واحد هو بيرس
وفيما رحب بيرس بدعوة براك اعلن المرشحان لرئاسة  .هناك منافسة في الحزب فانني ساسحب ترشيحي

  .حزب العمل متان فيلنائي وعمير بيرتس عن رفضهما سحب ترشيحهما
30/8/2005 48ب عر  

 
  تسمح لمواطنيها بالسفر لتركيااسرائيل 

ألغى طاقم محاربة االرهاب االسرائيلي توصيته بامتناع المواطنين االسرائيليين من السفر الى الشاطي الجنوبي 
لكن الطاقم شدد على ان التوصية باالمتناع عن المكوث قرب الحدود التركية االيرانية والتركية  .لتركيا
واوصى الطاقم المسافرين االسرائيليين باتخاذ الحيطة والحذر اثناء المكوث في انحاء  .قية ما زالت قائمةالعرا
  .تركيا

30/8/2005 48عرب   
 

  بناء السياج األمني سيتزامن مع الخروج من غزة: موفاز
ياج األمني ستبدأ مع نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن شاؤول موفاز قوله إن عملية بناء الس :كتب حسن جبر

وحاول موفاز طمأنة سكان المناطق اإلسرائيلية المحاذية لقطاع غزة وذلك .خروج قوات االحتالل من غزة
  خالل زيارة قام بها موفاز أمس إلى القرية التعاونية نيتف هعسرا 

31/8/2005األيام الفلسطينية   
 

  حبس ثالثة جنود اسرائيليين نهبوا مستوطنة تم اخالؤها
  ن المدعي العسكري وجه امس لثالثة اعلن المتحدث باسم الجيش االسرائيلي ا-ب .ف. ا-لقدس المحتلة ا

  .جنود اسرائيليين تهمة نهب منازل اجلي منها المستوطنون في تجمع مستوطنات غوش قطيف في قطاع غزة
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31/8/2005الحياة الجديدة   
 

  انخفاض نسبة األسر المحتاجة إلى مساعدات مالية 
 ذكر الجهاز الـمركزي لإلحصاء أن نسبة األسر الـمحتاجة إلى فرص عمل ومساعدات ماليـة فـي                 : بيرةال

وأوضح في بيانه الــذي أصـدره،        االراضي الفلسطينية شهدت انخفاضاً خالل الربع الثاني من العام الحالي         
األوضاع االقتصادية لألسـرة    أمس، حول نتائج الدورة الثالثة عشرة من مسح أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على             

الفلسطينية والتي تم تنفيذها خالل الربع الثاني من العام الحالي ان مؤسسات السلطة ووكالة الغـوث، واألهـل                  
واألقارب واألصدقاء ما زالت تحتل الـمراتب األولى في عدد مرات تقديم الـمساعدات، رغم تراجع نـسبة                

ون االجتماعية والـمؤسسات الخيرية واألصـدقاء واألقـارب، ال         األسر التي تلقت مساعدات من وزارة الشؤ      
سيما في قطاع غزة، وما زالت األجور من القطاع الحكومي أو الخاص ومشاريع األسرة تحتـل الــمراتب                  
األولى من حيث الـمصدر الرئيسي لدخل األسرة، وما زالت الحواجز العـسكرية، والحـصار اإلسـرائيلي،                

  .ج، تشكل العائق الرئيسي في الحصول على الخدمات الصحيةوارتفاع تكاليف العال
  31/8/2005األيام الفلسطينية 

  
  االتحاد لإلعمار واالستثمار إعادة فائض االكتتاب العام 

باشرت شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار، مؤخراً، باعادة فائض ما اكتتبه الـمساهمون مـن              :كتب حامد جاد  
 مليون دوالر أميركي، موضحاً أنـه مـع نهايـة           16 لالكتتاب العام البالغة قيمتها      اجمالي األسهم الـمطروحة  

 مليون دوالر، ما   26موعد االكتتاب بلغ مجموع ما تم االكتتاب به من قبل كبار وصغار الـمساهمين أكثر من                
  . ماليين دوالر10يشكل زيادة عن قيمة األسهم الـمطروحة بنحو 

  31/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  اإلسراع في وضع خطة طارئة لدعم صيادي األسماك
 شدد وزير الزراعة، أمس، على ضرورة وضع خطة طارئة وسريعة لدعم صيادي األسماك في منطقة                 :غزة  

وكان عبد ربـه،     .الـمواصي جنوب قطاع غزة، إلعادة البنية التحتية التي دمرتها قوات االحتالل اإلسرائيلي           
  .مة للثروة السمكية بوزارة الزراعةقام بجولة لإلدارة العا

  31/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  كلية ثمينة توحد دم لينا وآنا في إدانة العنصرية
أصرت آنا ويكس من جنوب افريقيا على تأجيل حفل زفافها لتتمكن مـن اجـراء عمليـة                   :كتب بسام الكعبي  

وتنتظر الـشابة آنـا إذنـاً        . سنوات من سلفيت   3  جراحية تنقل خاللها احدى كليتيها للطفلة لينا فريد طعم اهللا         
اسرائيليا بالسماح لها بالعودة الى الضفة الغربية عبر مطار اللد، الذي أبعدت منه مرتين خالل العام الماضـي،          
على خلفية نشاطها ضد جدار الفصل العنصري، وميولها اليسارية من خالل االنتماء لقوى الـسالم العالميـة                 

والشابة بيضاء من أصول بريطانية تمتلك رصيدا طالبياً في مقاومـة            .ان واالحتالل والعنصرية  لمواجهة الطغي 
نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا وتناصر حركات التحرر في العالم الثالث وقوى الديمقراطية والسالم               

  .في مواجهة العولمة
  31/8/2005األيام الفلسطينية 

  
 ر هرتسليا الخامس محاور رئيسية من وثيقة مؤتم
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 من سلسلة أوراق إسرائيلية 29 المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية  العدد -صدر حديثًا عن مدار: رام اهللا
 وثيقة مؤتمر هرتسليا الخامس، ترجمة وإعداد سعيد -ميزان المناعة واألمن القومي إلسرائيل: تحت عنوان

 و 13لى الملخص التنفيذي للمؤتمر الخامس الذي عقد ما بين  إ29تستند الورقة .  صفحة58عياش، وتقع في 
، وينظمه المركز المتعدد المجاالت في هرتسليا سنوياً، حيث يعالج التغييرات 2004 كانون األول 18

اإلستراتيجية على المستوى المحلي، اإلقليمي والدولي، وعادة ما يتم توظيفه إلطالق مبادرات واإلعالن عن 
  . غزىتوجهات ذات م

  30/8/2005المشهد االسرائيلي 
  

  تأهيل األراضي التي سيجلو عنها االحتالل ثقافياً
 أكد مدير عام التنمية الثقافية والتخطيط اهتمام الوزارة بإعادة تأهيل المناطق التي سيجلو عنها االحتالل                : غزة

الترتيبات الثقافيـة  "قصى تحت عنوان وكان الغول يتحدث في ندوة عقدتها منظمة أنصار األ       .اإلسرائيلي، ثقافياً 
 .والفكرية واألدبية التي ستخوضها وزارة الثقافة بعد الجالء عن غزة في مقرها بمدينة غـزة، ظهـر أمـس                  

وأضاف إنه ال بد من التأكيد على اعتبار االنسحاب انتصاراً بكل معايير الكلمة، وأن الفضل فيه يعـود لكـل                    
رى والشهداء، واصفاً االنسحاب بالخطوة األولى علـى طريـق اسـتكمال     أفراد الشعب الفلسطيني خاصة األس    

الثوابت الفلسطينية، ومؤكداً أهمية عدم المبالغة في تقدير حجم خطوة فك االرتباط اإلسرائيلية فـي محافظـات                 
  .غزة

  31/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  مهرجان وطني لمقاومة االستيطان والجدار في أبو ديس السبت
 أعلنت لجنة مناهضة جدار الفصل العنصري، المنبثقة عن مجلس محلي أبو ديس امس،              :  وفا –المحتلة  القدس  

عن تنظيم المهرجان الوطني لمقاومة االستيالء على األرض وبناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلـة                
نـادي شـباب أبـوديس،      وأوضحت اللجنة، أن المهرجان الذي سينظم في        .ومحيطها، وذلك يوم السبت المقبل    

  .سيشارك فيه أحمد قريع، وعدد من الفعاليات الرسمية واألهلية
  31/8/2005الحياة الجديدة 

 
  ! تجميد أموال السلطة الفلسطينية في الواليات المتحدة

قالت مصادر إسرائيلية أن محكمة فدرالية في الواليات المتحدة أصدرت أمراً بتجميد أموال السلطة الفلسطينية  
وأفادت المصادر ذاتها أن هذا  . مليار دوالر1.3وبضمنها أموال تعود لصندوق تطوير تابع للسلطة تبلغ قيمتها 

 قتل إثنان من أفرادها في عملية إطالق ةالقرار يأتي بعد امتناع السلطة عن دفع تعويضات لعائلة يهودية أمريكي
ثل الفلسطيني في واشنطن تصريحه لصحيفة ونقلت المصادر عن المم .1996نار نفذتها حركة حماس عام 

  .بوسطن غلوب أن القرار يشل نشاطات مكتبه وغالبية الفعاليات الدبلوماسية واألقتصادية للسلطة
31/8/2005 48عرب   

 
  اإلجراءات حول المخيمات سياسية :الجماعة

ية وخاصة مخيم عين تعتبر الجماعة االسالمية أن موضوع االجراءات المفروضة حول المخيمات الفلسطين
وتقول انها . الحلوة، هي إجرءات بقرار سياسي حكومي صرف وليست إجرءات أمنية فقط كما يتم توصيفها

وتؤكد الجماعة التي دخلت .  بشقيه اللبناني سالح المقاومة والفلسطيني سالح المخيمات1559متعلقة بالقرار 
ى تنفيذ إجراء أمني حول عين الحلوة اذا لم يكن هذا بقوة على خط الملف الفلسطيني، ان الجيش لن يقدم عل
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 الى اعتبار السالح تودع. اإلجراء صادراً عن الجهات السياسية العليا في لبنان أي الحكومة اللبنانية
الفلسطيني والوجود الفلسطيني في المخيمات شأناً لبنانياً فلسطينياً داخلياً بعد االتفاق على مرجعية فلسطينية 

  .لفسطينيين في الساحة اللبنانية بالتفاهم مع الحكومة اللبنانيةموحدة ل
31/8/2005السفير   

  
  رفض اعتبار أطفال الحجارة إرهابيين: دريد لّحام

تخلى دريد لحام أخيراً عن لقبه الدولي الفخري كسفير لـ اليونيسف للطفولة الذي حمله سبع سنوات، وعن 
خالل زيارة إلى جنوب لبنان على الحدود مع فلسطين :  أوضحسبب تخليه عن منصبه في األمم المتحدة،

فما كان من ... المحتلة عبرت خاللها للصحافة عن اعتزازي بصداقتي للمقاومة وتحدثت عن أطفال فلسطين
وعندما ناقشني . الصحافة اإلسرائيلية إال أن نقلت الخبر واشتكت لألمم المتحدة واتهمتني بدعم اإلرهاب

ي األمم المتحدة قلت لهم انتم تخيرونني بين لقبي وموقفي الوطني وأرجعت لهم جواز سفري المسؤولون ف
  . الديبلوماسي األحمر

31/8/2005الحياة   
  

  حطة الحافالت المركزية في بئر السبعمتحصين لمساعدات امريكية 
لتلفزيون العبري أن ذكر ا,كشف النقاب عن خطٍة لتحصين محطة الحافالت المركزية في مدينة بئر السبع، 

كلفة تحصين هذه المحطة تتجاوز المليون دوالر، مشيراً إلى أن الصندوق األمريكي للصداقة مع إسرائيل قرر 
  وكاالت.التبرع بهذا المبلغ لغرض تجهيز محطة الحافالت المركزية في مدينة بئر السبع بوسائل وقائية

31/8/200 المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

 ي وفد المخيم اللبناني الفلسطيني سعد يلتق
اسامة سعد، وفدا من مخيم الحوار الشبابي اللبناني الفلسطيني وتحدث رئيس منظمة شباب االتحاد . استقبل د

طالل خانكان باسم الوفد، مشدداً على تفعيل التالقي والتنسيق اللبناني الفلسطيني لجبه الضغوط ورفض ما 
 . ي لبنان والتمسك بخيار الممانعة والمقاومةيتعرض له الشعب الفلسطيني ف

31/8/2005السفير   
 

 االردن يتمّسك بتطبيق قوانينه على بطريركية القدس 
شدد عوني يرفاس، خالل لقائه البطريرك الجديد للروم االرثوذوكس في القدس أمس في عمان، ، على 

 االردن يقف الى جانب وحدة ومصلحة وقال يرفاس إن. ضرورة تطبيق القانون االردني الخاص بالكنيسة
الكنيسة ، مؤكداً حرص األردن على أمالك الكنيسة وضرورة السعي الستعادة أمالكها وإلغاء التوكيالت التي 

 )ا ف ب. (أعطاها الراهب ايرينيوس لبيع وتأجير أمالك الكنيسة لمستثمرين يهود
31/8/2005السفير   

 
  اء غزة عّمان تنفي أي تغيير في معامالت أبن

أوضح مدير مكتب جوازات أبناء غزة في وزارة الداخلية األردنية حسن العدوان أن المكتب مستمر في صرف 
بطاقات اإلقامة وجوازات السفر المؤقتة ألبناء القطاع المتواجدين في األردن بذات التعليمات السابقة، ولم ترده 

.  وأنه لم يتأثر بما يجري حاليا من انسحاب إسرائيليأي تعليمات جديدة بوقف اإلصدار أو إجراء تغيير عليه
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وأضاف العدوان أن العمل جاٍر حالياً لتطوير بطاقات اإلقامة المؤقتة من دون إحداث أي تغيير على المعلومات 
  أ ش أ. الواردة فيها بحيث ستصدر اعتبارا من الشهر المقبل بأرقام متسلسلة مطبوعة آلياً وليس يدوياً

31/8/2005البيان   
 
 

    االردنية في الجامعات48زيادة المنح الدراسية لطلبة فلسطينيي 
 مقاعد 48الطلبة العرب في مناطق ال_اشاد الدكتور احمد الطيبي بمكرمة الملك عبداهللا الثاني الخاصة بمنح 

  .العام  منحة لكل حزب هذا 30 الى 20دراسية في الجامعات الرسمية االردنية وزيادة عدد هذه المنح من 
31/8/2005الدستور  

 
  التطبيع الزراعي بين الدعم الحكومي المباشر والدعم غير المعلن

أكد الخبير الزراعي وأمين سر نقابة المهندسين الزراعيين محمد لؤي بيبرس أن السنوات السابقة التي عقبت 
كيان الصيوني، لتدعيم جسور التوقيع على اتفاقية وادي عربة كانت مليئة باآلمال الكبيرة لدى الحكومة وال

ويشير بيبرس إلى أنه قبل سنوات قليلة لم تكن تخضع التقنيات الزراعية التي كانت . التطبيع الزراعي بينهما
تدخل األردن للفحص واإلجراءات االعتيادية عن طريق الكيان الصهيوني، ، وبهذه الطريقة دخلت أصناف 

الفرق في الدعم الحكومي للتطبيع الزراعي تغير نوعا : يتابع القولعديدة من المنتجات الزراعية المشبوهة، و
ما عن السنوات السابقة، فبعد االهتمام الذي كانت توليه الحكومة بهذا الخصوص والدعم المباشر الذي كانت 
 تقدمه الستمرارية التواصل بينها وبين الكيان الصهيوني، تغير الحال لينتهي دعمها المباشر إلى دعم غير

من جهة أخرى شدد بيبرس على أن نقابة المهندسين الزراعيين تولي جل اهتمامها في الوقوف سدا . معلن
  .منيعا في وجه كل محاوالت التطبيع الزراعي مع العدو الصهيوني

30/8/2005السبيل االردنية   
 

 محافظ لندن يمثل أمام مجلس تأديبي 
امام هيئة تأديبية للدفاع عن نفسه ضد تهمة االساءة الى أعلن امس ان محافظ لندن كين ليفنغستون سيمثل 

وكان المحافظ المعروف بدفاعه عن الحقوق الفلسطينية وبانتقاداته المتكررة إلسرائيل، قد . صحافي يهودي
قارن الصحافي أوليفر فاينغولد بحراس معسكرات االعتقال النازية، وذلك من دون ان يعرف ان الشاب الذي 

اكد ليفنغستون انه مقتنع بانه لم يرتكب واعتبر ان . فة ايفنينغ ستانداردز اللندنية كان يهوديايعمل لدى صحي
القضية قد استغلت من قبل خصومه خصوصاً في اللوبي االسرائيلي الحريصين على تشويه سمعته او تسجيل 

  . نقاط ضده
31/8/2005الشرق االوسط   

 
 طة الطريقالسالم يستدعي تنفيذ خري: العاهل األردني

 قال الملك عبد اهللا الثاني ان التوصل الى سالم حقيقي بين الشعبين الفلسطيني: عمان ـ فارس شرعان
واالسرائيلي يستدعي استكمال اسرائيل انسحابها من الضفة الغربية، وفق بنود خريطة الطريق، مؤكدا ان 

خالل جاء ذلك . فيذ خطة السالم الدوليةتحقيق األمن واالستقرار يستوجب كذلك مساعي جادة والتزاما في تن
  .لقائه ايهود باراك

31/8/2005الشرق االوسط   
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 حرية غزة ومعركة القدس : تحّديان للسلطة
 حلمي موسى  
في إطار االستعدادات الفلسطينية لتنفيذ خطة الفصل، قررت السلطة الفلسطينية تشكيل طواقم فنية لدراسة جميع 

وشكلت هذه الطواقم التي .  كل االتجاهات وتحديد التوصيات للسياسة الواجب انتهاجهاجوانب تنفيذ العملية وفي
. ترأسها وزير الشؤون المدنية الفلسطينية محمد دحالن، فرصة ربما األولى للسلطة إلظهار قدرات تخطيطية

ي أوالً واألسرة وأسهمت في الدفع نحو هذه المحاولة رغبة السلطة في إظهار نظاميتها أمام الشعب الفلسطين
 . الدولية ثانياً

وعمدت الطواقم الفنية الفلسطينية طوال خمسة أشهر إلى عقد ندوات وورش عمل واالستعانة بخبراء من أجل 
ونجحت . إعداد تقارير تفيد الحكومة، ليس فقط في اتخاذ القرارات وإنما كذلك في صياغة تقاريرها اإلعالمية

، في وضع األسس لعدد من القوانين والقرارات المتعلقة بتنفيذ ء من أجل المستقبلالبنااللجنة التي أعدت تقرير 
 . خطة الفصل

ومن بين أهم مفاصل التقرير اإلجمالي الذي انقسم إلى ستة أقسام، تحديد القضايا ذات الصلة باالنسحاب 
ات التنسيق مع الجانب اإلسرائيلي وحصر قرارات اللجنة الوزارية بهذا الشأن وتقسيم عمل الطواقم وآلي

اإلسرائيلي ثم تحديد موقع لجان المساندة والحماية األهلية والتعامل مع موضوع االستعدادات الموازية في 
 . شمالي الضفة

وكان بين أهم القوانين والقرارات التي صدرت عن الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي بخصوص 
السلطة وجاء في هذا القانون أن . ستنسحب منها قوات االحتالل اإلسرائيليالفصل، القانون بشأن المناطق التي 

الوطنية الفلسطينية تبسط سيطرتها فوراً على المناطق التي تنسحب منها قوات االحتالل اإلسرائيلي، وتضع 
يحظر على أي شخص وأشار إلى أنه . يدها على جميع األموال المنقولة وغير المنقولة في هذه المناطق

طبيعي أو اعتباري وضع يده أو التعرض أو التعدي بأي شكل من األشكال على أي جزء من األموال المشار 
 . إليها في المادة األولى حتى يتم البت فيها وفقاً ألحكام هذا القانون

 وشكّل القانون نوعاً من المحاكم المستعجلة للنظر في دعاوى حقوق وضع اليد على أية أمالك تقع في نطاق
غير أن أهمية القانون تكمن أيضا في تشكيل هيئة تابعة . األراضي التي كانت خاضعة للسيطرة اإلسرائيلية

 . لصندوق االستثمار في وزارة المالية إلدارة المنشآت اإلنتاجية القائمة التي كانت قائمة في المستوطنات
كون قد ُأبرمت بين سماسرة العقارات وأسهم هذا القانون في إزالة أي غموض حول أية اتفاقات يمكن أن ت

القيام بأية أعمال سمسرة أو وساطة أو تقديم خدمات حول أراضي ومنشآت المستوطنات، إذ حظر بشكل تام 
إلبرام أو توثيق أية صفقات أو اتفاقات على األموال المذكورة في هذا القانون، سواء أكانت أطراف الصفقة أو 

 . ألجانب أو المواطنيناالتفاق جميعهم أو أحدهم من ا
ومن بين القرارات الوزارية ذات الشأن على هذا الصعيد قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بخصوص الدفيئات 

ومعروف أن المبعوث االقتصادي الدولي جيمس وولفنسون عمل من أجل عدم . الزراعية في منطقة المواصي
وقد تم له األمر بصفقة . ي مستوطنات غوش قطيفتدمير عدد من الدفيئات الزراعية الخاصة التي كانت ف
 . قضت بتعويض اإلسرائيليين بأربعة عشر مليون دوالر

المحافظة على مستوى العمالة واإلنتاج الزراعي الحالي في المناطق وقررت الحكومة الفلسطينية العمل على 
 تحظى برعاية مناطق زراعية مؤهلةالزراعية التي سيتم االنسحاب اإلسرائيلي منها في قطاع غزة وإعالنها 

وأعلنت أن هذه هي المنطقة . الحكومة لجهة التأهيل والتسهيالت واإلعفاءات حتى تكون موجهة للتصدير
المؤهلة األولى في فلسطين وأنه سيتم تعميم هذا النموذج في كافة المحافظات من أجل النهوض بقطاع الزراعة 

 .  ورعايتهاكقطاع إستراتيجي يحظى بدعم الحكومة
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وتقرر كذلك، وللمرة األولى، العمل على إنشاء شركة إلدارة المرافق الزراعية في المنطقة المؤهلة، والتنسيق 
ولكن ما ال يقل قيمة على هذا . مع وزارة الزراعة من أجل ضمان حسن التنفيذ وإنتاج سلع زراعية تصديرية

 . ةالصناعي) إيرز(الصعيد الموقف من منطقة بيت حانون 
فقد قررت الحكومة تفويض الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة بإدارة منطقة بيت حانون 

، وتفويضها بمنح عقود مؤقتة للمشاريع العاملة في المنطقة الصناعية بما يكفل استمرار عمل هذه )إيرز(
 . المشاريع بعد تصويب أوضاعها
. ضاً جملةً من القرارات ذات الصلة بتوسيع المنافذ الحدودية وإقامة الميناءوأقرت الحكومة الفلسطينية أي

 . واعتبرت أن أراضي مستوطنة نيتساريم سوف تستخدم كمنطقة تخزين وتجارة حرة لميناء غزة
والواقع أن السلطة الفلسطينية عملت وفق كلمة لوزير اإلعالم الدكتور نبيل شعث في ندوة خاصة بخطة الفصل 

وقال إنهما .  في غزة في تموز الفائت بوصفها تواجه معركتين رئيسيتين بعد االنسحاب اإلسرائيليعقدت
معركة تحقيق حرية حقيقية لغزة وسيادة حقيقية للسلطة الفلسطينية في غزة وممراً من الضفة وحرية حقيقية 

 وقف االستيطان والجدران، للمرور من غزة وإليها، والمعركة الثانية وهي األهم هي معركة القدس من أجل
ومن اجل انطالقة عملية السالم من أجل االنسحاب من الضفة الغربية بكاملها، عودة إلى ما أسماه االنسحاب 

 .  حتى يمكن حقيقة أن نتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة، وعن حل نهائي حقيقي1949أخيراً حدود عام 
ذهبنا إلى األخوة في الفصائل وعرضنا استعدادنا وطلبنا صائل أما دحالن فقال في الندوة ذاتها منتقداً الف

ذهبنا إلى المجتمع المدني وعرضنا ما توصلنا إليه وقد ساهموا بجزء ليس . مساعدتهم ولم نر منهم أحداً
ا بسيطاً، ولكنه ليس كافياً وقد توجهنا إلى قيادات المجتمع المدني والشخصيات المؤثرة وبناء على ذلك شكلنا م

وادعى أن خطة الفصل وعمل الطواقم ليس سياسيا ولكن . أطلق على تسميته لجان المساندة والحماية األهلية
الفصائل تهددنا بتدمير المستوطنات واحتاللها أو ، معتبرا أن األخطر في األمر هو أن الفصائل تسيس كل شيء

 فقط للشعب الفلسطيني، وليس ملكاً ألحد ال ما تبقى من المستوطنات أو ما سيتبقى من هذه المساكن التي حملت
ويجب أن تعطي نموذجاً إيجابياً جدياً حقيقياً واضحاً للشعب الفلسطيني في أداء . من السلطة وال من الفصائل

هذه المهمة في أن تكون هذه الموجودات هي ملك تأخذ السلطة الوصاية عليها ولكن ال يحق لها التصرف بها 
 . لماضيكما كان في أخطاء ا

وأشار دحالن في هذه الندوة إلى أن إسرائيل ال تريد أن تسمح للسلطة ببدء البناء في مطار غزة إال بعد 
وأوضح أهمية الربط بين . وقال إنها قبلت البدء ببناء ميناء غزة بعدما وضعت الكثير من العراقيل. االنسحاب

 . عبر نفقالميناء والمرافق في المنطقة المقابلة له في نيتساريم 
وأشار دحالن إلى أنه في مداوالته مع وزير الدفاع اإلسرائيلي شاؤول موفاز حول معبر رفح، تأكد أن 

ولذلك استنتج أنه لن تكون إلسرائيل أية سيطرة على حركة األفراد أما البضائع . اإلسرائيليين لن يبقوا فيه
ذي أعلنه موفاز والقائل بأن إسرائيل لن تتدخّل غير أن هذا االستنتاج يتعارض مع الموقف ال. فشأنها مختلف

في أمر خروج الفلسطينيين والبضائع بحرية من معبر رفح، لكنها تصر على إلزامهم والبضائع بالخضوع 
 . لرقابتها في الدخول من معبر كيرم شالوم على المثلث الحدودي

حول إدارة معبر رفح بما يتناسب وشدد على أن السلطة الفلسطينية عرضت رؤية كاملة على وولفنسون 
وتقضي هذه الرؤية بالمحافظة على الغالف الجمركي من خالل شركة دولية . وبروتوكول باريس االقتصادي

 . تُجري المعامالت بين إسرائيل وأوروبا أو أن تنتهي هذه المعامالت
 في المعبر بالطرف ،انر سك،واعترف أنه طرح حال ثالثا يتمثل في ربط أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكشف

  . ولكن هذا الطرح لم يجد قبوالً من اإلسرائيليين. اإلسرائيلي
  31/8/2005السفير 
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  أحمد مصطفى.  د...ما بعد غزة
  أحمد مصطفى. د

نسحاب االسرائيلي من قطاع غزة وتحرير أول قطعة أرض فلسطينية تتعـاظم التحـديات أمـام                االمع اكتمال   
تلك هي عملية إدارة أنفسهم بأنفسهم وترسيخ أولى لبنات دولتهم الوطنيـة     . ديدة عليهم الفلسطينيين، في عملية ج   

ومع التسليم بكل التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني مـن         . على بقعة، ولو صغيرة، من أراضيهم التاريخية      
مؤسـسي للكيـان    حق العودة إلى تحرير كامل التراب الوطني، ال يمكن تبرير أي تهاون في عملية البنـاء ال                

  .الوطني الفلسطيني باعتباره أمرا مؤجال أو مسموح التقصير فيه بحكم عدم اكتمال عملية التحرر الوطني
والحقيقة المثيرة أن غزة كانت دوما نقطة البداية االفتراضية للدولة الفلسطينية المستقلة، سـواء مـن جانـب                  

دما عادت منظمة التحرير الفلسطينية من تـونس فـي          لذا عن . المشاركين في مفاوضات اوالمتحاربين بالسالح    
منتصف تسعينيات القرن الماضي اتخذ الزعيم الراحل ياسر عرفات من مقر الحاكم العسكري المـصري فـي                 

 وكان هدف االسرائيليين منذ البداية ان يـتمكن أبـو عمـار ورجالـه               .غزة مقرا له قبل االنتقال إلى رام اهللا       
، من ضبط الوضع االمني في القطاع بما يمكن االسـرائيليين           بوا منهم في مصر   العائدون، وخصوصا من تدر   

ثم بعد ذلك خرجب مفاوضـات أوسـلو        . 1976من التخلص من صداع أمني لم يرتاحوا منه يوما منذ حرب            
وكان القصد االسرائيلي األساسي غزة ، ووافقت على أريحـا لتلبيـة حاجـة              السرية باتفاق غزة اريحا أوال ،       

  .سطينيين لالتفاق على موطئ قدم في الضفة الغربية القناع الشعب بجدوى المفاوضات السريةالفل
وعندما قرر شارون االنسحاب من غزة ، كما انسحب من جنوب لبنان تحت ضغط المقاومة اللبنانيـة ، جـاء                    

  .1973انسحابه االحادي الجانب مشابها إلى حد ما لالنسحاب من سيناء المصرية بعد حرب 
فعمـر  . يضيف ذلك عبء البناء من االساس على الفلسطينيين حيث ال توجد لديهم دولة مركزيـة راسـخة                و

السلطة الوطنية الفلسطينية القصير مليء بالعثرات ولم تحظ ال بالفرصة وال بالموارد لترسيخ أساسيات الدولة،               
 حتى اآلن بوجود أبو مازن، ببناء       ولم تكن اسرائيل ابدا في وضع تسمح فيه للسلطة، ال في وقت ابو عمار وال              

ولألسف الشديد، لم يكن العرب وال االسرة الدوليـة         . مؤسسات فاعلة تمكن الفلسطينيين من وضع أسس الدولة       
يولون أهمية كبيرة لمسألة البناء تلك في وقت حرص الجميع فيه عليه، ووجهوا كافة الجهود لالبقاء على عملية                  

الفلسطينيين وحل المشاكل اآلنية والعاجلة مثل الحصار االسـرائيلي للفلـسطينيين           التفاوض بين االسرائيليين و   
حتى المساعدات المالية كانت تخصص في األغلب لتسيير األمـور          . وعمليات االجتياح واالغتياالت المتكررة   

  . الحياتية العاجلة للفلسطينيين الذين يعانون القتل االقتصادي االسرائيلي
ن المساعدات، ودور الخارج في مساندة الفلسطينيين على مواجهة تحدي البناء، نـشير أوال              لكن قبل الحديث ع   

اوال هناك مشكلة اساسية في كون قطاع غزة هـو القاعـدة            . إلى اهمية ما يقع على عاتق الفلسطينيين انفسهم       
ان تشكالن مع الذراع    الجماهيرية الرئيسية لحركة حماس وكذلك لحركة الجهاد االسالمي ، وهما الحركتان اللت           

المسلح لحركة فتح عصب المقاومة الفلسطينية التي حققت بجدارة النصر الفلسطيني باالنسحاب االسرائيلي من              
وال شك ان شارون يدرك تلك الحقيقة، ويعمل بكل قوة أجهزته علـى االسـتفادة منهـا فـي إغـراق                     . غزة

م كما يحلو له أن يدعي، وتروج لمقوالته قوى رئيسية مثل           الفلسطينيين في مستنقع القطاع بما يكشفهم أمام العال       
وهنا يجب على القوى الفلسطينية المختلفة أن تحذر، بـشكل أقـوى            . واشنطن، بأنهم ليسوا أهال لوطن مستقل     

فذلك لن يمكنها من البنـاء ،       . ، من خطر الفرقة والتناحر على النفوذ      وأكبر الف مرة من وقت القتال والمقاومة      
فيل بتدمير الفرصة المتاحة للبناء الوطني، ليس فقط لمؤسسات الدولة واالداة الذاتية ، بل كذلك للتوافق                بل هو ك  

  .السياسي بين فصائل الشعب الفسطيني
ان تحدي مـا بعـد االنـسحاب مـن غـزة      وللفلسطينيين تجارب سابقة عديدة في مواجهة تحديات أكبر ، اال   

 ذلك الشعب الباسل على مدى عقود وقدرته على ادارة امـوره بنفـسه            وتحررها سيكون بمثابة اختبار لنضال      
وبعـد  . بشكل ينفي كل الزيف واالدعاء الذي رسخه المحتل على مدى قرن من التضليل السياسي واالعالمـي               
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ذلك، اي بعد توافق القوى الفلسطينية وافشالها الي محاولة لشق صفوفها، ياتي دور الدعم العربي اوال والدولي                 
يا لبناء مؤسسات السلطة المدنية الفلسطينية في القطاع، القابلة للتمدد في الضفة وغيرها من أي ارض وطنية                 ثان

واذا كانت االسرة الدولية ـ وتحديدا اميركا وبريطانيا ـ تعتمد على االمـوال    . تتحرر بالمقاومة او التفاوض
بدول الخليج والدول العربية الغنية ان تمـد يـدها          الخليجية في تقديم المنح والمساعدات للفلسطينيين، فاالولى        

واذا كانت مسألة التطبيع مع إسرائيل آتيـة        . مباشرة للفلسطينيين لدعم تطويرهم الوضاعهم ما بعد تحرر غزة        
من قبل دول عربية جديدة، بغض النظر عن الموقف المبدئي من ذلك، فاالجدى براغماتيا أن تحـرص تلـك                   

  . عها مع إسرائيل متوازيا مع جهد آخر لدعم الفلسطينيينالدول على ان يكون تطبي
اذا كان تحرير غزة تطلب تضحيات بالروح والدم وفقدان الرزق، فإن تحدي البناء ما بعد غـزة                 في النهاية ،    

  .يستحق التضحية من قبل القوى الفلسطينية ودعم العرب واالسرة الدولية
  31/8/2005الوطن العمانية 

  
  تفاضة الثالثةكيف نتجنب االن

  مروان بشارة
لم يمض زمن بعيد حين أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي أرييل شارون على أهمية المستعمرات اليهودية كعائق                

وفي الوقت ذاته رفض االنسحاب أحادى الجانب من غزة على أساس انه سوف يشجع اإلرهاب ويزيد                . للحرب
كان إجالء شارون للمستعمرين والجنود     , يناء وجنوب لبنان  ولكن مثل االنسحاب السابق من س     . الضغوط علينا 

 وتـدعى   . يبين أن إسرائيل تتخلى فقط عن موقفها تحت ضغط القـوة           ,بعد خمس سنوات من االنتفاضة الثانية     
يبـرر  , مهندس المـستعمرات  , وشارون. الحكومة اإلسرائيلية أن انسحابها هو دليل على القوة وليس الضعف         

الـذين  , أي بغرض االنفصال عن حوالي مليون ونصف المليون من سكان غزة          : وغرافيةهدمها على أسس ديم   
ومع ذلك إذا لم تكن إسـرائيل       . من فلسطين التاريخية  % 2من الفلسطينيين الذين يسكنون على      % 20يشكلون  

  . ال يمتون بصلة للديمقراطية اليهودية, فإن العديد من سكانها في كل األحوال, تخطط لضم غزة
وعـدم االسـتقرار    , فيما يتعلق بتلبية االحتياجـات األمنيـة      , لقد أصبحت المستعمرات مكلفة للغاية    ,  الواقع في

لقـد فـاز    , ومن خالل حديث أحد المحللين اإلسرائيليين البارزين      . وفقدان العسكريين للروح المعنوية   , المتزايد
باعتبارها هزيمة مهينة لالحـتالل     ,  فك االرتباط  ولهذا فإن أبناء غزة يحتفلون بخطة     . الفلسطينيون بفارق النقاط  

اليوم غزة وغدا   ( وكما تقول بعض الشعارات الفلسطينية الجديدة       . وانتصار لعدة سنوات من المقاومة والصالبة     
  .)القدس والضفة الغربية

تـي كانـت    وتقع إسرائيل تحت ضغوط دولية وقانونية تطالبها باالنسحاب إلى ما وراء المستعمرات األربعة ال             
ولكن شارون من المتوقع أن يستغل انشغال الفلسطينيين بغزة الفقيرة ويجمـد            . تقوم بإجالئها في الضفة الغربية    

وإذا اتفقت إدارة بوش مع شـارون       . عملية السالم ويوسع سيطرة إسرائيل على عشرة أضعاف الضفة الغربية         
  . ضة الثالثة أمرا وشيكافسوف تكون االنتفا,)إقامة الدولة في غزة أوال  (تحت ستار

وتنوي الفصائل الفلسطينية المسلحة تحويل عملياتها إلى الضفة الغربية من أجل تحويل كابوس إسـرائيل فـي                 
أن االنتفاضة الثالثة قد    , وحسب ما أوردته صحيفة هآرتس اإلسرائيلية     . غزة إلى واقع يومي في الضفة الغربية      

كما حذر شـارون مـن رد الفعـل غيـر المـسبوق إذا لجـأ                 . من الضفة الغربية  % 90تسرع عملية إجالء  
 والمزيد  ، عاما فشل في ردع الفلسطينيين     38ولكن استخدام إسرائيل للعنف على مدار       . الفلسطينيون إلى العنف  

 ,حذر النائب العام اإلسرائيلي منـاحيم مـازوس       , عالوة على ذلك  . من القوة سوف يزيد من تفاقم دائرة العنف       
فسوف يتم اتهام إسـرائيل بارتكـاب       , إذا تم االنتقام العسكري من مراكز السكان الفلسطينيين       , لشارون من قب  
إن ورطة إسرائيل معقدة بسبب التقارب في المكان بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وهو ما يجعل               . جرائم حرب 

فإن توازن القـوى فـي       من ذلك    وبدال. الخيار العسكري النووي أو التقليدي عمليا أمرا غير صالح االستخدام         
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األراضي الصغيرة جدا يتحدد من خالل عدد الفلسطينيين المستعدين للموت في سبيل أوطانهم وانخفاض عدد               
  . وغزة هي أبرز مثال حي على هذا الواقع. اإلسرائيليين المستعدين للدفاع عن مشروع االحتالل
ولو نظرنـا   . سرائيل أمام الجماعات الفلسطينية المتحمسة    إن القوى االستعمارية أقوى بكثير من كل ما فقدته إ         

  . فإن هزيمة االحتالل اإلسرائيلي ليست إال مسألة وقت, إلى هزيمة فرنسا وبريطانيا وأميركا
نتيجـة  , منذ عامين حذر أربعة رؤساء سابقون للقوات اإلسرائيلية من أن إسرائيل كانت على شفا كارثة محققة               

بقدر ما كان عاما حيث شـمل التقيـيم النـواحي االقتـصادية             , لم يكن تقييمهم عسكريا     . الستمرار االنتفاضة 
  . والمعنوية واألجواء األمنية

يمكن التأكد من أن انتفاضة أخرى في الضفة الغربية سوف تؤدي إلى أضرار اكبر لإلسرائيليين والفلسطينيين                
وأنـا  . مل حرارة هذه االنتفاضة سوف يغـادر أوال       ومن ال يستطيع تح   . اكبر بكثير من االنتفاضتين السابقتين    

 أي مقاومة فلسطينية البد وان تكون محدودة في الضفة          :ولكن مع شرط واحد هام    . أخمن أنها ستكون إسرائيل   
  . الغربية من حيث المجال والقوة والبد وان تتوازن مع اليد المفتوحة للتعايش السلمي

. والضفة الغربية هي آخر وأضـيق خـط دفـاعي إسـرائيلي           , نوعلى عكس غزة نجد أن سيناء وجنوب لبنا       
  . وانسحابها من هناك قد يكون فقط نتيجة تدخل دولي وصراع بين القوى الداخلية

  31/8/2005الوطن العمانية 
   

  جمال المجايدة. د...!استثمار اسرائيلي لالنسحاب
  جمال المجايدة.د

العربية المضادة إلى حين يكتمل االنسحاب من كل االراضـي          يجب ان تستمر الجهود الدبلوماسية الفلسطينية و      
  ‚ وحرمان اسرائيل من استثمار تفكيك المستوطنات 67المحتلة عام 

كما يجب في مثل هذه الظروف من رصد الدبلوماسية واالعالم الخارجي االسرائيلي جيدا للحيلولة دون تضليل                
قدس كعاصمة ابدية للدولة الفلـسطينية ولـيس عاصـمة          الشعوب العربية واالسالمية التي تصر على عودة ال       

ليس من مـصلحة الفلـسطينيين ان        ‚حكومته وبرلمانه وجيشه ومخابراته   موحدة السرائيل كما يصر شارون و     
يتطوع بعض المعتدلين في القيادة الفلسطينية للحديث عن التطبيع بين اسرائيل والعرب او بينها وبـين الـدول                  

الن ‚ كر جدا للترويج لمثل هذه المواقف المرفوضة شعبيا ووطنيا فـي المـدى المنظـور            فالوقت مب ‚ االسالمية
 عاما ومعظم مدن الضفة الغربية محاصرة بالمستوطنات        38القدس التزال محتلة والمسجد االقصى اسيرا منذ        

مـن مـصلحة الـشعب الفلـسطيني ان تـستمر            ‚وقطاع غزة محاصر من كافة االرجاء     والجيش االسرائيل   
لمظاهرات في جاكرتا لكي يصل صوت المسلمين االندونيسيين إلى شـارون وبـوش والنهـم يتظـاهرون                 ا

ومن مصلحة الشعب الفلـسطيني ان تـستمر        ‚ باستمرار من اجل القدس واالقصى والحق الفلسطيني المغتصب       
 المحتلـة   المظاهرات في اكثر من عاصمة عربية واسالمية لكي تعجل اسرائيل باالنسحاب من كل االراضـي              

 ولكن ليس من مصلحة هذا الشعب الصابر على الجرح وااللم منذ عقـود طويلـة ان تبـادر بعـض                     67عام
اقامة العالقات الدبلوماسية   االطراف الفلسطينية والعربية للترويج السرائيل على انها تستحق اكثر من التطبيع و           

 اسالمية اال بعد ان يرتفع العلم الفلسطيني فوق         يجب اال يرتفع العلم االسرائيلي في اي عاصمة عربية او          ‚معها
   .القدس والمسجد االقصى معلنا نهاية االحتالل البغيض إلى االبد

  31/8/2005الوطن القطرية 
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  كاريكاتير
  

  
31/8/2005االتحاد االماراتية   


