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   االنسحابزوموفااهللا الثاني يناقش مع عباس  عبد
الملك عبداهللا الثاني اكد خالل مباحثات اجراها امس مع عباس دعم االردن  أن 4/8/2005 الدستور نشرت

واعتبر جاللته  .للسلطة الفلسطينية لبناء مؤسساتها وبسط سيطرتها على غزة في اعقاب االنسحاب االسرائيلي
عملية السلمية وان ال تتوقف عند موضوع ان نجاح خطة االنسحاب على المدى البعيد تكمن باستمرار ال

االنسحاب من غزة، مشيرا الى ان هذا االنسحاب يجب ان يكون بداية ناجحة لعملية االنسحاب من الضفة 
وحذر من خطورة اي خالف فلسطيني في  .الغربية واقامة الدولة الفلسطينية كما ورد في خطة خريطة الطريق

 جميع القوى والفصائل الفلسطينية للعمل على بناء المؤسسات التي ستشكل هذه المرحلة داعيا الى توحيد جهود
واطلع عباس جاللة الملك على الخطوات واالستعدادات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية  .نواة للدولة الفلسطينية



 

 4

صة قبل عملية  وقال عباس ان هذا اللقاء يندرج في اطار التنسيق المتواصل مع االردن وخا0لما بعد االنسحاب
 واضاف في تصريح لوكالة االنباء االردنية عقب المباحثات ان هناك نقاطا عديدة يجب ان .االنسحاب من غزة

 وبين عباس ان السلطة الوطنية قادرة على 0نبحثها ونتفاهم عليها لنعمل سويا من اجل انجاح خطة االنسحاب
كلما : طرف االسرائيلي في ان يكون مستعدا اوال وقالتسلم زمام االمور في غزة، لكنه اشار الى مسؤولية ال

  بترا. تعاون الجانب االسرائيلي وكان صادقا في االنسحاب امكن ان يكون هذا االنسحاب سهال وممكنا
مصدر في الديوان الملكي األردني قال لـ الحياة ان الملك عبداهللا طلب أن  4/8/2005 الحياة وأضافت

س في إطار مساعي بالده إلعطاء الزخم لعملية السالم وتشجيع امتداد االنسحاب حضور موفاز بعد لقائه عبا
  أ ف ب . اإلسرائيلي من غزة ليشمل الضفة الغربية

  
 تنفي امكانية االعتراف بإسرائيلالجهاد 

نفى عدنان خضر ما نقلته هآرتس من أن أحد قادة الجهاد الشيخ عبد الحليم عز الدين قال إن الجهاد ال تنفي 
وقال إن كالم الشيخ ابو . 67 إمكان اإلعتراف بإسرائيل في المفاوضات على إقامة دولة فلسطينية في حدود

القسام اجتُزئ من سياقه مؤكداً أن لدى الجهاد االسالمي ايديولوجية وفهما واضحا بان فلسطين التاريخية ملك 
اضاف ان الجهاد . جوز ان نقول إنها ليست لناللفلسطينيين، واذا كنا ال نملك تحريرها في الوقت الحالي فال ي

تتفق ولو بشكل مؤقت مع كل الفلسطينيين من فصائل وسلطة، على ان هدف انتفاضة األقصى هو تحرير 
 ولكنها ليست األهداف االستراتيجية للحركة ألن أهداف الحركة أكبر بكثير 67األراضي التي احتلت في العام 
 48ب، اب، رويترز، عرب من هذه االهداف المؤقتة ا ف 

4/8/2005السفير   
  

  ىقصاأليهددون باقتحام  المستوطنون
في اطار حملتهم المسعورة الفشال خطة فك االرتباط يواصل غالة المستوطنين  : من زهير اندراوس،الناصرة

ز العسكرية الكولونياليين تنظيم المظاهرات االستفزازية في جنوب الدولة العبرية، ويهددون باقتحام الحواج
وكشفت معاريف النقاب عن ان زعماء المستوطنين قرروا تنظيم .  مستعمرات غوش قطيفىللوصول ال
واكدت الصحيفة انه حسب  . المباركىاغسطس امام المسجد االقص/ في الرابع عشر من آبىمظاهرة كبر

سيصل الي اكثر من خمسين توقعات الشرطة والمخابرات فان عدد المتظاهرين اليهود قبالة االقصي المبارك 
 المكان من المستوطنات الكولونيالية في الضفة ومن المدن االسرائيلية داخل الخط ىالف متظاهر سيصلون ال

االخضر، وحسب المصادر االسرائيلية التي تحدثت الي معاريف فان هذه المظاهرة ستكون اكبر مظاهرة 
ن القائد العام للشرطة كارادي، اصدر تعليماته الي كافة ولفتت الصحيفة الي ا. ينظمها معارضو فك االرتباط

وقالت مصادر امنية رفيعة المستوي للصحيفة ان هذه . القوي في الشرطة لالستعداد لمواجهة المتظاهرين
المظاهرة خطيرة للغاية ومن شأنها ان تؤدي الي اندالع مواجهات دموية مع الفلسطينيين في القدس المحتلة 

واضافت هذه . ى الذين سيهبون لمنع غالة المستوطنين المتطرفين من اقتحام االقص48وفي مناطق الـ
وتابعت .  تفجير الوضع واشعال منطقة الشرق االوسط برمتهاىالمصادر انه من شأن المظاهرة قبالة االقص

ورتها، مؤكدة المصادر قائلة ان هذه المظاهرة هي بمثابة تحد للعالمين العربي واالسالمي، ومن هنا تكمن خط
ان قوات االمن االسرائيلية ستبذل جهودا كبيرة وغير مسبوقة لمنع اقتحام االقصي ولمنع االحتكاك بين 

وحسب الصحيفة فان مجلس المستعمرات قدم طلبا لترخيص المظاهرة . المتظاهرين اليهود وبين الفلسطينيين
وقال . ة من اجل المستوطنات المعدة لالخالءزاعما ان المظاهرة هي بمثابة اقامة الشعائر الدينية والصال

كارادي انه ال يستطيع حسب القانون منع المستوطنين من التظاهر علي الرغم من خشيته من عواقب هذه 
المظاهرة، واضاف للصحيفة ان قيادة الشرطة اجرت مباحثات مع قيادة المستوطنين في محاولة لثنيهم عن 
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ها اقامتها في ساحة رابين، بهدف منع االحتكاك مع الفلسطينيين، ولكن مجلس اقامة هذه المظاهرة واقترحت علي
باالضافة الي ذلك قالت . ىالمستعمرات رفض هذا االقتراح واعلن انه يصر علي اقامة المظاهرة قبالة االقص

نظام انها تخشي من ان ال تتمكن قوات االمن من المحافظة علي الهدوء وال! مصادر في الشابك لـ معاريف
خالل المظاهرة المقررة قبالة االقصي، واعربت عن خشيتها العميقة ان يستغل المتظاهرون الظرف القتحام 
االقصي وادخال الدولة العبرية الي دوامة جديدة من العنف، باالضافة الي ان الشاباك يخشي من ان تتحول 

 .ين الذين سيرابطون دفاعا عن االقصيالمظاهرة الي اشتباكات دموية بين المتظاهرين اليهود والفلسطيني
  4/8/2005القدس العربي 

  
  سرائيل تعد لعملية عسكرية في غزة إ

يواصل ضباط كبار في الجيش االسرائيلي تأجيج االوضاع في غزة والزعم انه لن يكون هناك أي مفـر مـن                    
وافادت معاريف  . ئلة النيران تنفيذ عملية هجومية كبيرة ضد الفلسطينيين لمنع تنفيذ خطة فك االرتباط تحت طا            

الخميس، ان جيش االحتالل االسرائيلي بدأ بتعزيز قواته داخل غزة، في المناطق التي يعتبرها مناطق مواجهة                
ويتزايد تعزيز قوات االحتالل في هذه المناطق في ضوء ما وصف بالتقويمات            . مع فصائل المقاومة الفلسطينية   

لتي تعتمد على مزاعم الجهات األمنية االسرائيلية بأن تنظيمـات فلـسطينية            التي اجريت في األيام األخيرة، وا     
وحسب  .مختلفة في غزة تستعد لتنفيذ عمليات خالل فترة فك االرتباط كي يرتسم االنسحاب االسرائيلي كهزيمة              

 ذلـك   الصحيفة ازدادت هذه المخاوف على خلفية العمليات التي نفذت في االسابيع األخيرة في غزة، بما فـي                
وحسب ادعاء المصادر االمنية االسرائيلية لن تـتمكن        . اطالق صواريخ قسام وقذائف هاون على المستوطنات      

وبموجب ما قالته هذه المصادر للصحيفة       .اسرائيل من تنفيذ خطة االنفصال إال إذا قامت بعملية عسكرية كبيرة          
د الوحدات القتالية المعدة للعمـل مقابـل        فإن الجيش االسرائيلي سيضاعف، حتى منتصف األسبوع المقبل، عد        

وقالت الصحيفة انه يمكـن مالحظـة الـدبابات         . الفلسطينيين في سبيل منع العمليات خالل تنفيذ فك االرتباط        
والمصفحات والمعدات الهندسية التي تشكل جزءا من تعزيز الدوائر الدفاعية مقابل الفلـسطينيين، مـضيفة ان                

مع ذلك، تضيف الصحيفة، ان المصادر العسكرية تـدعي      .  األسبوع القادم، ايضا   تعزيز هذه المعدات سيستأنف   
انه لم يتم، حتى اآلن، التوصية صراحة ببدء تنفيذ عملية القبضات الفوالذية، التي اعدت البعاد النيـران عـن                   

 ما زال قيد    وحسب هذه المصادر فإن تنفيذ الخطة     . المستوطنات االسرائيلية حسب ما تدعيه المصادر العسكرية      
   .البحث لدى القيادة السياسية

  4/8/2005 48عرب 
  

 سرى القادةقريع يؤكد المساعي إلطالق األ
 القادة من سجون ىأكد احمد قريع أمس، أن هناك مباحثات فلسطينية ـ اسرائيلية، إلطالق سراح األسر  :غزة

ون إطالق سراح مـروان البرغـوثي،       ال، ان الحكومة ناقشت مؤخراً من خالل اللقاءات مع شار         قو .االحتالل
 ىوطالب الجانب اإلسرائيلي إطالق سـراح جميـع األسـر          .وحسام خضر، وركان سالم، وعبد الرحيم ملوح      

 قطاع غزه ألنه بعد االنسحاب ال مبرر لبقاء أي أسير من المناطق المحررة في السجون، مؤكداً                 ىوخاصة أسر 
  .حول موضوع سعدات والمعتقلين في سجن أريحا وجود حديث في أروقة السلطة الفسلطينية ىعل

  4/8/2005القدس العربي
  

  ألف مواطن 54تسوية أوضاع : دحالن
أوضح دحالن أنه سيعقد اجتماعا مع مسؤولين إسرائيليين اليوم من أجل وضع             :وكاالت – غزة   -يها مراسل عن

وأعرب عن أمله في أن      .طاقات هوية  ألف مواطن فلسطيني لم يتسلموا ب      54آلية لتنفيذ لم شمل وتسوية أوضاع       
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 ألن الزمن ينفد وال يعمل لصالح الطـرفين         الملفتكون إسرائيل جاهزة ومنفتحة من أجل محاولة إغالق هذه          
  .كما أن المماطلة غير مفيدة للجانب اإلسرائيلي

  4/8/2005القدس الفلسطينية 
  

  إسرائيل تسلّم السلطة خرائط جزئية لالنسحاب
ـ  عن مراسلها 4/8/2005 البياننشرت  سلـسلة  وامسؤولو السلطة عقدأن : رام اهللا والوكاالت ماهر إبراهيم 

من اللقاءات مع المسؤولين اإلسرائيليين وعلى أكثر من مستوى أمس، أثمرت تسليم السلطة جزءاً من خـرائط                 
وقـال  . النسحابعريقات عدداً من المسائل المرتبطة با     ووبحث بيريس    .وتفاصيل سيناريو االنسحاب الوشيك   

محادثات تناولت إدخال تجهيزات ومعدات عسكرية مطلوبـة ألجهـزة األمـن            المصدر فلسطيني مسؤول إن     
الفلسطينية تبرعت بها روسيا، وكيفية جعل اليوم الذي يلي فك االرتباط من قطاع غزة جزءاً من خطة خريطة                  

كما التقى دحالن في وقـت  . للمستوطنينقضية رفض الفلسطينيين أن تدفع أطراف دولية تعويضات         والطريق،  
وفي المساء عقد لقاء بين     . الحق بيريس وحاييم رامون وبحث معهما في مواضيع الكهرباء والمياه واالتصاالت          

موفاز، بمشاركة وولفنسون، وتركز البحث في المعابر والحصول على معلومات تفصيلية عن خطـة              ودحالن  
  . االنسحاب

م مصدر فلسطيني الجانب االسرائيلي ببـذل       ااته: ألفت حداد عن مراسلته    4/8/2005 48عرب   واضاف موقع 
وقال ان االجتماع لم يسفر عـن اي تقـدم، وان اجتماعـا اخـر بـين                 . كل ما يمكن الفشال تنسيق االنفصال     

 وافادت االذاعة االسـرائيلية ان اجتماعـا بـين         .الشخصيات الثالثة سيعقد، اليوم، في محاولة لجسر الفجوات       
دحالن وبيرس، فشل ايضا في التوصل الى اتفاق بشأن الخالفات حول خدمات االتصاالت والمياه والكهربـاء                

اال ان االذاعة تقول ان الجانب الفلسطيني يشعر بالرضى ازاء ما اسمته التقدم علـى صـعيد                  .في قطاع غزة  
  . التنسيق العسكري بين الجانبين

 محمد اشتيه   هعلن إلى ما أ   :رام اهللا  والوكاالت    من   تغريد سعادة  4/8/2005 االتحاد االماراتية    وأشارت مراسلة 
ن اسرائيل سلمت السلطة الفلسطينة عددا من الخرائط تتعلق بالمصانع وعددها في المنطقة الصناعية فـي                من أ 

اصـيل  ايريز وخرائط للبنية التحتية من شبكات كهرباء ومياه وطرق ولكنها غير كافية وتحتاج لمزيد مـن التف                
 وتابع انه لم يبت حتى اآلن بموضوع المطار وشكل التنسيق على المعابر والتنقل بـين الـضفة                  .وااليضاحات
واوضح ان االسرائيليين حتى االن ال يتفاوضون معنا بل ينفذون مشروعهم االحادي الجانـب              . الغربية وغزة 

  .روبي واالميركيينويتم ابالغنا عن طريق اطراف ثالثة وخصوصا ولفنسون واالتحاد االو
 وزارة الداخلية، امس، أنه تم هأعلنتما  :وكاالت – غزة -يها مراسلعن 4/8/2005القدس الفلسطينية  وذكرت

االتفاق مع الجانب اإلسرائيلي، على مواصلة اللقاءات بين الجانبين، لوضع اللمسات األخيرة على تفاصيل خطة               
 أن اجتماعا عقد بين جمال أبو زايد، ودان هارئييل، أسفر عـن      ولفت بيان صادر عن الداخلية، إلى      .االنسحاب

االتفاق على مواصلة اللقاءات، خاصةً على المستوى الميداني بين قادة الوحدات والكتائب، والمحافظـة علـى                
وشارك في االجتماع، الذي عقد في معبر بيت حـانون           .االتصال الميداني من خالل ضباط اإلرتباط العسكري      

 .طاع، عدد من القادة الميدانيين من الجانبين، حيث أكدت مصادر أمنية، أن اللقاء كان إيجابياًشمال الق
أن الجـانبين   من   , وزارة الداخلية  هوضحت أ ا عم :، ووكاالت 4/8/2005األيام الفلسطينية    كتب فايز ابو عون   و

عملياتية لقـوات الطـرفين وامـاكن       الفلسطيني واالسرائيلي ناقشا كافة التفاصيل الدقيقة للخرائط العسكرية وال        
  .تواجدها، وكيفية انتشارها عند تنفيذ عملية االخالء
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  دحالن يطالب بوقف عبث الفصائل ولو بالقوة
 إلي سقوط شـهيد     ىأعرب قريع عن أسفه حول الحادث الذي وقع في شمال القطاع، مساء الثالثاء، وأد              :غزة

الظواهر التي تمـس بالوحـدة وسـالمة الـشعب       علي هذه   سعي الحكومة للقضاء   ى، مؤكدا عل  آخرينوجرح  
 والفصائل بوقف ما أسماه العبث بحيـاة        ىبدوره، طالب دحالن السلطة والمجتمع المدني وكافة القو        .الفلسطيني

وقال، ان القضية مسؤولية     . المستوطنات فورا وبأي شكل من األشكال      ىالمواطنين ووقف إطالق الصواريخ عل    
ع المدني وكافة الفصائل ويجب علي الجميع ان ال يتهربوا من هذه المسؤولية وأن يوقفوا هذا                الحكومة والمجتم 

نأمل أن يكون هذا الحادث درسا      : وأضاف .العبث فوراً بأي شكل من األشكال باإلقناع أو بالقوة أو بأية طريقة           
أبرياء فهذا غير مقبـول،      المستوطنات، أما ان تسقط علي رؤوس أطفال         ىلمن يتغنون بإطالق الصواريخ عل    

 .وتتخذ منه إسرائيل مبررات الستمرار عدوانها 
  4/8/2005القدس العربي

  
  مطالب بسلطة قضائية مستقلة 

طالب حسن خريشة عباس بتغيير النائب العام ألنه لم يبحث في عدد من الملفات المتعلقة بالفساد والتـي                   :غزة
ودعا إلى إيجاد نائب عام وسلطة قضائية قويين ومستقلين قادرين           .بةتم تحويلها إليه من اللجان القضائية والرقا      

وقال إن الحديث يدور عن ملفـات حولـت فـي           . على جلب حقوق المواطن وفتح كل ملفات الفساد والفاسدين        
وأكد أن المجلس التشريعي ينظر     . السابق وتم تعليقها ألسباب ودعاوى مختلفة مؤكداً ان هذا التأجيل غير مبرر           

  . طورة كبيرة الى تعليق النائب العام لهذه القضايا تحت دعاوى وحجج مختلفة ال مبرر لهابخ
  4/8/2005البيان  

  
  مخاوف من دوافع التفجيرات

تنذر التفجيرات التي استهدفت رأسي القضاء الفلسطيني، بإدخال الساحة الفلسطينية في قطاع            : كتب علي البطة  
اسـتهداف منزلـي     .ا تواصلت االعتداءات على رجال القضاء في القطاع       غزة في دوامة عنف جديدة ، إذا، م       

الصوراني وأبو عاصي بفارق ساعات يوم واحد فقط، مؤشر خطر على سوء الوضع األمني في قطاع غـزة،                  
الذي يشهد تدهورا ملحوظا في األمن، لكن وصول التهديدات إلى رأسي القضاء ينذر بنهايـة مأسـاوية لحلـم               

بدورها تقوم األجهزة األمنية الفلـسطينية بـالتحقيق فـي الحـادثين             . المنتظر بعد أيام قليلة    تحرر قطاع غزة  
الخطيرين، للوصول إلى الفاعلين، للوقوف على دوافعهم من وراء التفجيرات التي يتوقع أن تستهدف رمـوزاً                

ي القطاع الـذي ينتظـر      قضائية وسياسية أخرى في األيام القادمة لخلق حالة إرباك في صفوف الفلسطينيين ف            
  .الحتفال بتحرر غزةالحظة 

  3/8/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

  ال نقبل أن يكون االنسحاب على حساب القدس والضفة : هنية
إعادة إعمار ما دمره  قال هنية في تصريحات صحفية يراهن البعض على االقتتال والفوضى وعدم القدرة على

وإبداعاته، نحن واثقون من أن غزة ستكون  الظالميون الذين يحطمون قدرات هذا الشعباالحتالل، وهؤالء هم 
التعميروأضاف وسنعمل مع كل أبناء شعبنا في السلطة والقوى  بارقة أمل لشعبنا في مسيرة التحرير ومسيرة

قطاع نموذجاً الوطني، وترسيخه كمقدمة لتحرير بقية األرض، وسنجعل من مستقبل ال على حماية هذا اإلنجاز
والشعب، فلن  العظيم، في قدرته على مواصلة مسيرته المظفرة، مع التأكيد على حماية وحدة األرض لشعبنا

القدس والضفة وبقية الحقوق،  تكون غزة أوالً وأخيراً، وال نقبل أن يكون االنسحاب من غزة على حساب
 . المشروعة في الحرية والعودة واالستقاللوحقوقنا وسنعمل صفاً واحداً من أجل حماية ميراثنا الوطني،
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  4/8/2005 قدس برس
  

  في رام اهللا تالل يعتقل الناطق بلسان الجهاد جيش االح
لسان حركة الجهاد باعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي في مدينة رام اهللا، قبل فجر اليوم الخميس، الناطق 

مصادر فى حركة الجهاد اإلسالمي اعتقال خضر واكدت ). عاما 28(  خضر ناالسالمي في المدينة عدنا
وقالت مصادر فلسطينية ان قوة خاصة من جيش االحتالل االسرائيلي اقتحمت فى وقت متاخر من الليلة .

الماضية مدينة رام اهللا وداهمت احدى البنايات القريبة من مصلحة مياه رام اهللا وقامت بعملية تفتيش واسعة 
اعتقال خضر معتبرة " واستنكرت حركة الجهاد على لسان مصدر مسؤول .يخ خضر للبناية اعتقلت بعدها الش

  ".هذه إحدى ثمار التهدئة المزعومة التي يتشدق بها االحتالل"ان 
4/8/2005 48عرب   

 
 الجهاد تعلن وقف اطالق الصواريخ من غزة 

رت نشطاءها في غزة بعدم قالت حركة الجهاد االسالمي الفلسطيني أمس االربعاء انها ام: غزة ـ وكاالت
اطالق اي صواريخ علي اهداف اسرائيلية بعد ان قتل صاروخ اطلق صوب اسرائيل طفال فلسطينيا عمره ست 

وقالت انها اتخذت . ونفت الحركة انها اطلقت الصاروخ الذي قتل ياسر االشقر. سنوات في شمال قطاع غزة
اح المجال امام اتمام االنسحاب االسرائيلي المقرر من قرار وقف اطالق الصواريخ منذ عدة ايام من اجل افس
وقال متحدث باسم الجهاد االسالمي ان االوامر بضبط . قطاع غزة وجزء من الضفة الغربية دون اي عوائق

واضاف المتحدث انه تقرر . النفس تنطبق علي هجمات الصواريخ فقط ال علي اشكال المقاومة االخري 
خ اال ان النشطاء سيواصلون اطالق االسلحة المضادة للدبابات علي بعض التوقف عن اطالق الصواري

 .االهداف المحددة في داخل القطاع وسيستمرون في التسلل الي المستوطنات ردا علي الجرائم الصهيونية 
4/8/2005القدس العربي  

   
  طنين بالتوظيفعباس على حقوق الموامع اتفقنا : صيام

الحركة اتفقت مع محمود عباس على استصدار مرسوٍم رئاسي بموجبه يتم التعاطي إن  قال الشيخ سعيد صيام،
 القرار صدر ولم يتم مع حقوق المواطنين بالوظيفة على أساس الكفاءة وليس على االنتماء السياسي، مؤكّداً أن

دمين للوظيفة والحكم احترامه والتعاطي معه من ِقبل األجهزة األمنية التي تقوم بالتحري عن األشخاص المتق
وأشار إلى أنهم طرحوا هذه القضية في لقاءاتهم المتكررة مع قيادات الفصائل والسلطة .عليهم بالقبول والرفض

وأبلغوهم أن موضوع السالمة األمنية أحد أسباب االحتقان لدى أبناء الحركة، وهي قضية تمس جوهر العالقة 
  .ال لعالقة صحية وال لجسور ثقةالداخلية وال تعزز ال لشراكة حقيقية و

4/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

   منيالجيش الشعبي مظهر من مظاهر الفلتان األ: زكي
قال عباس زكي ان فتح لم تقرر وال تؤيد تشكيل ميليشيات او ما يسمي بالجيش الشعبي في : رويترز، رام اهللا

وقال محمد زعرب مسؤول مركز تدريب . الفلتان االمنيقطاع غزة وان هذه التشكيالت هي مظهر من مظاهر 
تابع لفتح في خان يونس ان القدومي قد امر بتشكيل هذا الجيش غير ان القدومي قد نفي لـ رويترز انه قد أمر 

 . بتشكيل ما يسمي بالجيش الشعبي أو أي ميليشيات اخري
4/8/2005القدس العربي  
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 للتغيير حماس تؤكد أنها ال تعتمد منهج العنف 
شددت حماس علي أنها حركة وسطية الفكر، وموصوفة باالعتدال في النهج والسلوك، وال تعتمد المنهج العنفي 

وأبدي اسماعيل هنية، استغراب الحركة من المواقف التي صدرت .أو االنقالب من اجل الوصول إلي التغيير
شيرا إلي أن من يطلع علي ميثاق الحركة ويتابع مؤخراً والتي كانت تؤشر علي منهجية انقالبية لدي الحركة، م

أدبياتها وسلوكها السياسي والميداني وحتي في اللحظات الحرجة التي مرت بها الساحة سيكون أكثر قناعة بعدم 
وأكد هنية في حديث للصحافيين في مدينة غزة، امس االربعاء، أن حركة حماس وقفت أمام .صحة االتهامات

ع الفلسطيني الداخلي كان بامكانها تغيير قواعد البنية الفلسطينية، ولكنها لم تشأ ان محطات معينة في الوض
تفعل ذلك وتمسكت بطهرها السياسي، ولم تغلب المصالح الخاصة علي العامة، ولم تقبل اللعب علي 
 المتناقضات أو استغالل الظروف، بل ساهمت ومن موقعها ومسؤوليتها الوطنية في رأب الصدع وتخفيف

وقال إن .االحتقانات وحمل المطالب علي محاملها الوطنية سواء في اإلصالح والتغيير أو في محاربة الفساد
حركة حماس توجت هذا المسار باعتمادها الخيار الديمقراطي والمشاركة السياسية والتداول السلمي واحترام 

القتراع وحده المعبر عن االرادات الشعبية التعددية السياسية والمشاركة في االنتخابات علي أساس ان صندوق ا
  .في االختيار والتمثيل

4/8/2005القدس العربي  
 

      رة للمقاومةثم   االنسحاب  :  حماس 
يحاول    وان كان البعض   غزة نحن على اعتاب نصر تاريخي   للصحفيين في    تصريحات   ماعيل هنية فياسقال 

االجيال المتعاقبة وصوال الى     قادتها   لحركة الصراع مع االحتالل التي   تقزيمه او حرفه عن السياق التاريخي
  ووصف هنية تحرير قطاع .  المشروع الصهيونيطبيعة   فرضت تراجعات استراتيجية في   انتفاضة االقصى التي

   . تحرير االرض واستعادة كامل الحقوق   غزة وشمال الضفة بأنه ترجمة الهم اهداف المقاومة في 
4/8/2005األيام البحرينية   

  
  الفصائل تتنافس وتتأهب لالحتفال بالجالء

أشارت مصادر في غزة إلى تحضيرات تقوم بها حماس إلقامة احتفاالت غير تقليدية عقب االنسحاب 
اإلسرائيلي مثل استخدام عروض عسكرية تتضمن جنوداً وأسلحة وعتاداً حربياً من راجمات صواريخ القسام 

وتتحدث مصادر عديدة في القطاع عن شراء حماس عدداً كبيراً من الجيبات وتفصيل آالف البزات . وغيرها
العسكرية لهذا الغرض وقالت أن الحركة ستستخدم هذه الجيبات لحمل عناصر بزي عسكري يرفعون راجمات 

 أكدوا نيتهم االحتفال وإن. صواريخ القسام وغيرها من األسلحة ليتقدموا بها مسيرات ضخمة يجري اإلعداد لها
كلنا : وقال محمد غزال.بالجالء، فإن قادة حماس ال يزالون يرفضون البوح بتفاصيل ما يعدونه لهذه االحتفاالت

يعرف أن االنسحاب من غزة جاء انتصاراً للمقاومة، وحماس كان لها دور مميز في هذا النصر، وبالتالي فإن 
في أحد األيام قال شارون بأن نتساريم كالقدس، لكنه : وأضاف. ال بذلكأحداً ال يمتلك الحق بمنعها من االحتف

وكانت السلطة استبقت حلول موعد . اليوم ينسحب منها ومن كامل القطاع، والسبب بالتأكيد هو المقاومة
  . االنسحاب بقرار يقضي بإزالة ومنع وضع الرايات الخاصة بالفصائل على األماكن العامة

4/8/2005البيان    
  

  مهاجمة قافلة للمستوطنين على طريق نتساريم
من جهة اخرى اعلنت سرايا القدس وكتائب ابو علي مصطفى مسؤوليتهما عن مهاجمة قافلة للمستوطنين على 

وكان · طريق  نتساريم  ادى الى اصابة احدى السيارات اصابة مباشرة وشوهدت النيران وهي مشتعلة بها
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 بالهجوم وزعم لالذاعة االسرائيلية أن انفجار الصاروخ لم يسفر عن متحدث باسم جيش االحتالل اعترف
  ·وقوع اصابات او اضرار

4/8/2005االتحاد االماراتية   
  

  األونروا تجري مسحاً ميدانياً ألوضاع الالجئين
 للوقوف   تجري األونروا األسبوع المقبل مسحاً ميدانياً بكلفة تزيد عن المليون دينار،           :عمان –  نادية سعد الدين  

على أوضاع الالجئين االقتصادية واالجتماعية ولمعرفة االحتياجات الحقيقية لهم في األردن ومناطق عمليـات              
وقالت مصادر مطلعة من الوكالة للغـد إن األونروا كلفت مراكز بحثيـة متخصـصة مـن                 .الوكالة األخرى 

وأضافت  .ياجاتهم داخل وخارج المخيمات   دراسة للوقوف على أوضاع الالجئين واحت     السويسرا وبلجيكا إلجراء    
المصادر أن الدراسة التي ستبدأ األحد المقبل ستشكل بالنسبة للوكالة قاعدة معلومات تفصيلية وواضـحة عـن                 

وبحسب تلك المصادر، فإنـه      .أوضاع الالجئين، ترتكز عليها لدى مطالبة الدول المانحة بتقديم التمويل الالزم          
  .الدول المضيفة بخصوص تلك الدراسة المقرر االنتهاء منها قبل نهاية العام الحاليسيتم التنسيق مع حكومات 

  4/8/2005الغد االردنية 
  

  وفد كندي زار عين الحلوة والتقى اللجان الشعبية
 عين الحلوة صباح أمس واطلع مـن اللجـان          HumanServeتفقد وفد كندي من جمعية      : صيدا محمد دهشة  

معاناة سكانه واحتياجاتهم الخدماتية واالنسانية، وتداول معهم في حفر بئـر ارتوازيـة             الشعبية الفلسطينية على    
وضم الوفد الكندي كالً من مالكلوم أزاينا، ميشيل ميركانت ونزار علي، رافقـتهم             .لمياه الشفة في منطقة السكة    

عيـة حيـث كـان فـي        مديرة جمعية المساعدات الشعبية لإلغاثة والتنمية ريتا حمدان وعدد من أعضاء الجم           
وجال الوفد في المخـيم     .استقبالهم أمين سر اللجان عبد مقدح أبو بسام والعضوان عدنان الرفاعي وسمير جمعة            

واطلع عن كثب على احتياجات سكانه قبل أن يتوقف مطوالً في محلة السكة حيث ينوي البدء بحفر البئر فـي                    
وأوضح أزاينا أن الهدف من الزيارة االتفاق مع اللجان         .همإطار المساعدات التي يقدمها لالجئين لتخفيف معانات      

  .الشعبية على موعد لمباشرة العمل وفق تبرع تقدمه الجمعية
  4/8/2005البلد اللبنانية 

  
 إنزال جوي وحواجز في جنين

وب نفذت قوات االحتالل االسرائيلي في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية عملية انزال جوي جن              :  قنا ،جنين
وأفادت مصادر أمنية فلـسطينية أن قـوات        ‚ جنين كما واصلت نصب الحواجز العسكرية في أنحاء المحافظة        

االحتالل نفذت عملية انزال من طائرة مروحية على طريق الجديدة جنوبي جنين وأقامت حاجزا عسكريا قـام                 
ادر أن قوات االحـتالل أقامـت       وأضافت المص ‚الجنود عليه بتفتيش المركبات والتدقيق في بطاقات المواطنين       

من جهة اخـرى اعتقلـت      ‚ حاجزا عسكريا آخر على طريق السويطات التي تربط مدينة جنين بالقرى الشرقية           
قوات االحتالل االسرائيلي في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية طفلين شقيقين من حي الكركفة في مدينـة                  

وذكرت مصادر امنية أن تلك القوات اعتقلـت الطفلـين          ‚ تقاالتبيت لحم في الضفة الغربية في نطاق حملة اع        
  ‚ عاما واقتادتهما الى معسكر لجيش االحتالل12 عاما وسفيان 14الشقيقين مراد علي سالم زواهرة 

  4/8/2005الوطن القطرية 
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  طوق أمني حول مخيم نهر البارد 
.  أمنياً حول مخيم نهر البارد شـمال لبنـان         ذكرت مصادر متابعة أن الجيش اللبناني يضرب منذ يومين طوقاً         

وأشارت هذه المصادر إلى أن الجيش نصب حواجز عند مداخل ومخارج المخيم للتـدقيق بهويـات الـداخلين                  
واعتبرت مصادر فلسطينية ان هذه الخطوة مفاجئة وغير مسبوقة، على اعتبار أن مخيم نهـر              .والخارجين منه 

  .ن التي تتسم بتوترات أمنيةالبارد بعيد عن مخيمات جنوب لبنا
  4/8/2005البيان  

  
     تجريف األراضي في عزون وكفر ثلث لبناء الجدار 

 شرعت جرافات االحتالل منتصف ليل الثالثاء بأعمال التجريف واقتالع أشجار الزيتون في أراضـي               :نابلس
يد للجدار العازل يمتد بطـول      المواطنين في بلدتي عزون وكفر ثلث شرقي مدينة قلقيلية، بهدف بناء مقطع جد            

أربعة كيلومترات وعرض مئة متر، ما يعني عزل ومصادرة أكثر من ألفي دونم مزروعة بأشـجار الزيتـون                  
ويمتد المقطع الجديد للجدار العنصري الذي يأتي في مرحلته األولى من مرج الفتور شمال بلدة كفـر                 .المثمرة

فرق مستوطنة معاليه شمرون شرقاً، وسيؤدي إلى فقدان مئات         ثلث ويتجه شماالً عبر أراضي عزون وينتهي بم       
العائالت لمصادر رزقها الوحيد، من خالل عزل ومصادرة أراضيها التـي تعتـاش مـن خيراتهـا وثمـار                   

وقال رئيس بلدية عزون ان سلطات االحتالل تسابق الزمن قبل أن تبت المحكمة بالدعوى المقدمة من                .زيتونها
  . لفرض سياسة األمر الواقع على األرضجانب أصحاب األراضي 

  4/8/2005البيان   
  

  تشغيل معبر قلنديا الجديد في األول من أيلول
قال المحامي محمد دحلة، إن النيابة العامة االسرائيلية ابلغت المحكمة العليا االسرائيلية، امـس، أنهـا                : القدس

لن يتم اغالق الفتحات القائمة فـي الجـدار         والمقبل،  تنوي تشغيل معبر قلنديا الجديد بدءاً من االول من ايلول           
على طول الطريق بين ضاحية البريد وقلنديا حتى شهر تشرين الثاني المقبل، في حين بقي األمر االحتـرازي                  

  .بمنع بناء الجدار في منطقة ضاحية البريد قائماً لحين صدور قرار آخر عن المحكمة
  4/8/2005األيام الفلسطينية 

  
  دية نابلس تقدم استقالتها لجنة بل
أبلغ غسان الهموز، رئيس لجنة بلدية نابلس، االيام، ان اللجنة قدمت استقالتها، أول من              :  جعفر صدقة  -نابلس  

وقال الهموز قدمت اللجنة استقالتها، والى حين تلقي الرد مـن وزيـر الحكـم               .أمس، الى وزير الحكم المحلي    
يل عاشور، نائب رئيس اللجنة لـ االيام، ان تردي االوضاع االمنيـة            وقال خل .المحلي سنبقى على رأس عملنا    

في المدينة، خصوصا ما تتعرض له اللجنة من تشويش علـى عملهـا، يمثـل الـسبب الرئيـسي السـتقالة                     
وكلفت اللجنة، وتضم أربعة موظفين حكوميين، لتسيير اعمال البلدية اثر استقالة اللجنة السابقة برئاسـة               .اللجنة

 شهرا، واجهنا كثيرا مـن      16وقال عاشور خالل فترة الـ      . شهرا 16لشكعة، لنفس السبب قبل حوالي      غسان ا 
واضاف .العقبات والعراقيل والتشويش على عملنا من قبل بعض الفئات، لكننا لالسف لم نتلق دعما من أية جهة                

وموظفيها، لتحقيـق بعـض     عاشور لم يعد محتمال استمرار ظاهرة رفع السالح في وجه اعضاء لجنة البلدية،              
  .المطالب بعيدا عن القانون

  4/8/2005األيام الفلسطينية 
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  يالمنظّمات األهلية في غزة تنظّم احتجاجا على الفلتان األمن
نظّمت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية اعتصاماً أمام مقر األونيسكو في غزة، للتعبيـر عـن                : خاص ،غزة

 المواطنين فلسطينيين والموظفين األجانب في اآلونة األخيرة في غزة، ورفض           الموقف الرافض لعمليات خطف   
واحتشد عدد كبير من ممثّلي الجمعيات والمؤسسات المختلفـة         .فوضى السالح والمطالبة بتطبيق سيادة القانون     

 من يخرج عـن     ورفعوا اليافطات ورددوا الشعارات التي تطالب السلطة بوضع حد للفلتان األمني، ومعاقبة كلّ            
ودعت الشبكة السلطة إلى تحمل مسؤولياتها في إنفاذ سـيادة القـانون            .القانون، وترسيخ وتعزيز سيادة القانون    

  .وعدم التهاون مع مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بوقف حالة الفلتان األمني
  4/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مرار تدهور األوضاع األمنية الداخلية است

شهد قطاع غزة في ساعات مساء أمس أربعة حوادث دامية، حيث ألقى مجهولون قنبلة يدوية على منزل النائب                  
العام ولم يصب بأذى، وأطلق مسلحون النار على رجل شرطة وأردوه قتيالً، وقتل شخص وأصيب آخر فـي                  

المركز .من من جهاز االستخبارات العسكرية في حادث إطالق نار آخر         انفجار داخل منزل، فيما أصيب رجال أ      
الفلسطيني إذ يدين هذه الجرائم، فإنه يشير بقلق كبير إلى االعتداء على النائب العام، وهو الجهة المفتـرض أن                   

لـسلطة  ويجدد المركـز مطالبتـه ل     .   تقوم بالتحقيق في كل ما يقترف من جرائم وتقديم الضالعين فيها للعدالة           
الوطنية بتحمل مسؤولياتها في حفظ النظام وإعادة االعتبار لسيادة القانون وهيبته، وذلك في إطار ما يسمح بـه                 

كما يطالب النيابة العامة بـالتحقيق فـي جميـع هـذه الجـرائم              . القانون وبما يتماشى ومبادئ حقوق اإلنسان     
  . واألحداث، وتقديم الجناة للعدالة والقضاء

  2/8/2005 سطيني لحقوق االنسانالمركز الفل
  

  بروز تيار سياسي ثالث في الساحة الفلسطينية تأييد 
  و   PCPOفي أحدث استطالع للرأي أعده الدكتور نبيل كوكالي و نشره المركز الفلسطيني الستطالع الرأي                 

لون نمـاذج    شخصاً، و يمث   828، و شمل عينة عشوائية حجمها       2005  تموز    26– 20تم تنفيذه خالل الفترة     
وصـرح الـدكتور نبيـل      .  عاماً 18سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة فوق سن              

كوكالي مدير المركز الفلسطيني الستطالع الرأي أن أهم ما جاء في هذا االسـتطالع أن نـسبة عاليـة مـن                     
% 13.4أي بزيـادة مقـدارها      %  82.9الفلسطينيين قلقون على أمنهم الشخصي إذا وصلت هذه النسبة إلـى            

و أضاف أن هناك تأييداً لتعهد أبو مازن بنزع سالح           . 2005 حزيران   20مقارنة باستطالع سابق أجرى في      
كوكـالي أن ثلثـي الجمهـور       . و بـين د   . المخيمات الفلسطينية في لبنان إذا طلبت الحكومة اللبنانية منه ذلك         

. لث داخل المجتمع الفلسطيني بين توجهات حركة حماس و حركة فتح          الفلسطيني يؤيدون بروز تيار سياسي ثا     
و أشار إلى أن ارتفاع هذه النسبة يمكن إرجاعه إلى حالة اإلحباط الشديدة السائدة في المجتمع الفلسطيني مـن                   

  . التيارين الكبيرين و خاصة بعد ما جرى من أحداث مؤسفة مؤخراً في غزة
  3/8/2005مفتاح

  
  ضع القانوني لألراضي ضمن خطة االنسحابورشة تناقش الو

أكد باحثان قانونيان، أمس، ضرورة تعديل مجموعة من مواد مشروع قانون المناطق            :  سائد أبو فرحة     ،البيرة
التي ستنسحب منها قوات االحتالل، باعتبار أن إشكاالت عديدة قد تبرز لدى محاولة تطبيق هذه المواد علـى                  

جاء ذلك خالل   .ار مشروع القانون من قبل المجلس التشريعي بصورته الحالية        أرض الواقع في حال جرى إقر     
ورشة عمل نظمتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في قاعة بلدية البيرة تحت عنوان مشروع قانون                
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اهيم المحامي أحمد قنـديل، وزميلـه إبـر       : المناطق التي ستنسحب منها قوات االحتالل، وتحدث فيها كل من         
  .شعبان، المحاضر في كلية الحقوق بجامعة القدس

  4/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  وجهات نظر متباينة حيال جدوى وجود قانون لألحزاب 
في مقره بالبيرة، أمس، حيـال جـدوى وجـود          ) أمان(تباينت وجهات نظر المشاركين في ورشة عمل نظمها         

ه، وإن لم يخفوا ضرورة أن يجري تعديل مـشروع قـانون            قانون لألحزاب في األراضي الفلسطينية من عدم      
وعزا معارضو وجود القانون في الورشة المعنونة بـ أي قانون أحزاب نريد موقفهم، إلـى               .األحزاب المقترح 

أن أي تشريع بهذا الصدد سيخلق قيودا على عمل القوى السياسية، بينما اعتبر مؤيدو إقرار القانون، أن تشريعا                  
كما تخلل الورشة مجموعة من مداخالت الحضور       . في تفعيل الحياة السياسية الفلسطينية وتنظيمها      كهذا، سيسهم 

بالرغم من تأكيد العديـد علـى       . ما بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون األحزاب السياسية ولظروف إقرارها         
قانون أحزاب عصري،    وفي الختام أوصى الجميع بضرورة إيجاد       .  حاجة التشريعية لتنظيم األحزاب السياسية    

على ان يتم نقاشه والتفاعل به بعد العملية االنتخابية القادمة، كأولوية خاصة للمجلس التشريعي الجديد، و يـتم                  
  .  إقراره في جلسات اإلنعقاد األولى

  4/8/2005أمان 
  

   طفالً في الضفة15 بينهم 20عتقل ياالحتالل 
 شخـصا   20العتداءات االسرائيلية اسفرت عن اعتقال نحو       شهدت محافظات الضفة الغربية امس سلسلة من ا       

فقد توغلت قوة كبيرة من جيش االحتالل في مدينة طولكرم ونفذت عملية عسكرية واسعة              . اغلبهم من االطفال  
 مواطنا، اخلت سبيلهم باستثناء عدنان بليدي واباء الجالد كادرين مـن سـرايا              15اعتقلت خاللها نحو    . النطاق
 من الفتية واالطفال في قرية مـردا        15محافظة سلفيت، اعتقلت قوات االحتالل صباح امس نحو         وفي   .القدس

وحـسب المـصادر    . في الشمال الغربي، وذلك بعدما هاجموا سيارات المستوطنين وآليات الجيش بالحجـارة           
م، اعتقلت قوات   وفي محافظة بيت لح   . عاما 15 - 10االمنية في سلفيت فان المعتقلين تتراوح اعمارهم ما بين          

االحتالل في ساعة متأخرة من مساء امس االول طفلين شقيقين من حي الكركفة في المدينة واقتادتهمـا الـى                   
  .معسكر الجيش في مستعمرة كفار عتصيون، والمعتقالن هما مراد وسفيان علي سالم زواهرة

  4/8/2005القبس الكويتية 
  

   من أداء صالة الجمعةىمنع األسر
ان سلطات السجن تمنع منذ عدة  كشف األسري األمنيون في سجن الدامون، لعبد المالك دهامشة :الناصرة

أسابيع إقامة صالة الجمعة في أقسام السجناء المدنيين، وهم بغالبيتهم فلسطينيون دخلوا إسرائيل من غير 
ر إدارة السجن، لكن وكان بعض السجناء المدنيين قد حاولوا إقامة صالة الجمعة غير مكترثين لقرا.ترخيص

وكشف األسري عن أوضاع .إدارة السجن قامت بوضع هؤالء السجناء في العزل والزنازين كإجراء عقابي لهم
صحية ومعيشية سيئة جدا داخل السجن، حيث تحتوي مياه الشرب التي تصل األسري عبر شبكة المياه علي 

دوات التي يقومون بغلي المياه بداخلها، وترفض إدارة األوساخ واألتربة والديدان، والتي تظهر جليا في قاع األ
السجن حتي اآلن مطالب األسري المتكررة بإصالح شبكة المياه ووضع المصافي داخل الشبكة، في حين 

ومن بين األوضاع الصحية الصعبة التي يعيشها أسري .يجلس السجانون مقابل األسري ليشربوا المياه المعدنية
  .الت مرضية صعبة دون أن يقدم لها العالجالدامون وجود عدة حا

 4/8/2005القدس العربي 
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 إعالن اإلضراب المفتوح عن الطعام في سجن عتصيون 

بدأ خمسون أسيراً في سجن كفار عتصيون، القريب من محافظة بيت لحم، اليوم، إضراباً مفتوحاً عن : القدس
 .ال المتعمد لكافة حقوقهم اإلنسانية واالعتقاليةالطعام، بسبب تدهور أوضاعهم الصحية والمعيشية، واإلهم

إلى أن األسرى هددوا باستمرار اإلضراب، ما دامت ظروفهم تسير نحو  وأشار بيان صادر عن نادي األسير
األسوأ، السيما عدم وجود ماء ساخن لالستحمام وعدم وجود الصابون، وعدم السماح لهم باستخدام المرحاض 

ولفت محامي النادي، الذي .ة ليالً وحتى الساعة التاسعة صباحاً، تحت أي ظرف كانمن الساعة الحادية عشر
التقى األسرى، إلى أنهم يشتكون من مكوث المعتقلين اإلداريين والمحكومين والموقوفين حتى نهاية اإلجراءات، 

ورداءته وتقديم لمدة طويلة قد تصل إلى أشهر، دون أي مبرر قانوني أو أخالقي، إضافةً إلى قلة الطعام 
وجبات منتهية الصالحية والخبز العفن، وعدم السماح للمعتقلين باستخدام حقهم الطبيعي بالخروج إلى الساحة 

 .الفورة ، وعدم السماح لهم بأداء الشعائر الدينية بحرية، واالستهزاء باآلذان من قبل جنود المعسكر
  3/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
  السالح الثقيل وقوات دولية عند معبر رفح خطة لمنع 

تضع اسرائيل مصير المراقبة على محـور        : آمال شحادة  ،القدس المحتلة  4/8/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  
فيالدلفي على رأس مواضيع مناقشاتها للسياسة التي ستتبعها تجاه الفلسطينيين في غزة في اليـوم الـذي يلـي                   

ون، مع وزراء حكومته في مصير المراقبة على محـور فيالدلفـي وامكـان              االنسحاب، وفي حين بحث شار    
 حالوتس ومـسؤولين امنيـين كبـار        ـانسحاب الجيش منه على أن يبقى تحت مراقبة دولية، يجتمع موفاز، ب           

للمصادقة على الخطة التي تطلق عليها اسرائيل اليوم التالي والتي تتضمن بنودا كثيرة تـشمل عمـل جـيش                   
واقترح  .عد االنسحاب والعالقة مع السلطة وفيها تصر اسرائيل على تجريد غزة من االسلحة الثقيلة             االحتالل ب 

بيريز، ابقاء المعبر الحدودي في رفح ليكون تحت سيطرة دولية بحيث سيتم استخدامه لتنقل السكان في حـين                  
ى موفاز انه من الـسابق الوانـه        وير. سيستخدم معبر نيتسانا لنقل البضائع باعتباره معبرا حدوديا معترفا به         

 رفـح  مـن ويقترح موفاز نقل المعبر الحدودي     . التنازل عن المراقبة االسرائيلية لمداخل غزة العتبارات امنية       
الى معبر آخر في كيرم شالوم ويتم وضع مراقبي حدود وجمارك اسرائيليين، على ان يصبح المعبـر نقطـة                   

لور توصية للمصادقة عليها في الحكومة االسـرائيلية بـأن تتنـازل            وتتب .مراقبة امنية بعد تشغيل مطار غزة     
اسرائيل عن امكان المراقبة المباشرة على دخول االشخاص ووسائل القتال الى غزة لكنها تعلن مـسبقا بـان                  

وقال مصدر مطلع على  .اطالق صواريخ الكاتيوشا أو القسام على اسرائيل سيجر رد فعل ال سابق له في شدته              
ان المصادقة عليها ستؤدي الى اتخاذ قرارات مصيرية على المستوى االستراتيجي           :   خطة اليوم التالي    تفاصيل

الرقابة على دخول االشخاص والبضائع من مصر الى غزة بعد االنسحاب هي ابرز القـضايا               : ايضا واضاف 
ر فيالدلفي، فإن االمكانيـة     اذ تراقب اسرائيل اليوم معبر رفح ولكن اذا قررت اسرائيل اخالء معب           . التي تبحث 

وبمثل هذه الحالـة،    . الوحيدة لمراقبة دخول وخروج الفلسطينيين هي بواسطة معبر جديد يقام في مثلث الحدود            
يؤكد المصدر، ستكون هناك حاجة الى االعتماد على المصريين في عدم السماح بدخول غير قانوني الى غزة                 

 اهمية هي الرقابة على السفن التي ستنزل شحناتها في ميناء غزة، اذ             المسألة التي ال تقل    .عبر محور فيالدلفي  
تزعم اسرائيل ان الفلسطينيين سيستغلون استخدام الميناء، لتهريب وسائل قتالية الى داخل غزة، ويقدر المصدر               

. راتالعسكري انه آجال أم عاجال ستكون كاتيوشا للفلسطينيين في غزة ولكن لن تكون لديهم دبابـات أو طـائ                  
حسب الفرضية االساس لخطة اليوم التالي فان وصوال حرا الى القطاع سيمنح الفلـسطينيين مكانـة                 :ويضيف

دولة بشكل غير رسمي، االمر الذي يمنح إسرائيل شرعية دولية الن تهاجم بقوة شديدة اذا ما اطلقت الصواريخ                  
  .او الكاتيوشا عليها



 

 15

أنـه  من  قريع أمس   ه  أكدما   :أ ف ب   و الناصرة أسعد تلحمي    في نقالً عن مراسلها   4/8/2005الحياة  وأضافت  
وقال إن قضية معبر رفح فيها شبه اتفـاق بـين           . لن يكون إسرائيليون في معبر رفح بعد االنسحاب من غزة         

  .مصر وإسرائيل، وبذلك لن يكون سوى الفلسطينيين والمصريين في المعبر
  

  ة إسرائيلية ستكون تحت سيطرة أمنيىالمستوطنات التي ستخل
أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن المستوطنات، التي سيتم إخالؤها ستخضع لسيطرة أمنية : ب.  ق،الناصرة

ونقل التلفزيون العبري عن  .إسرائيلية وسيطرة مدنية فلسطينية، بحسب المناطق الفلسطينية المصنفة ب
زة، مشيرا إلي أن المستوطنات، التي سوف المصادر قولها إن األوضاع في شمال الضفة تختلف تماما عن غ

يتم إخالؤها لن تنقل إلي سيطرة فلسطينية كاملة، وإنما سوف تبقي تحت سيطرة أمنية إسرائيلية مثلها مثل باقي 
  .المناطق المصنفة ب في الضفة

  4/8/2005القدس العربي
  

  شارون وايالند يناقشان المسائل العالقة في خطة الفصل 
اليوم الخميس، برئيس مجلس االمن القومي، ايالند والطواقم االستراتيجية التي تعـد لتطبيـق              يجتمع شارون،   

وقال مصدر رسمي في ديوان رئيس الوزراء ان االجتماع سيناقش الكثير من القضايا التي               .خطة فك االرتباط  
تحتية في القطاع ومـصير     لم يتم حلها بعد، ومنها مسألة المعابر بين غزة والضفة ومصر واسرائيل، والبنى ال             

واضاف المصدر ان اسرائيل تنتظر ردا رسميا مصريا على طلب السماح لها بدفن              .انقاض بيوت المستوطنين  
على هذا الصعيد قال بيرس، ان قرار توزيع االخالء الى مراحل           . جانب من انقاض البيوت في صحراء سيناء      

وقال ان المقصود خدعـة تهـدف الـى تهدئـة           . الحكومةكان خاطئاً مذكرا بأنه اتخذ قبل انضمام حزبه الى          
  .الجمهور فحسب، لكنها ال تنطوي على اي منطق وستزيد من معاناة المستوطنين

  4/8/2005 48عرب 
  

  االحتالل يعرض خطط االنسحاب على ممثّلي عدد من المنظمات الدولية
ي في منطقة جنين، اللفتنانت كولونيل      يعرض رئيس مديرية التنسيق واالرتباط الصهيون      : خاص ،القدس المحتلة 

فؤاد حلحل، على ممثلي عدد من المنظمات الدولية الخطط التي أعدتها سلطات جـيش االحـتالل الـصهيوني                  
وحسب هذه الخطط سيتم إغالق معظم طرق هذه المنطقة أمام           .تمهيداً لتطبيق خطة االنسحاب من شمال الضفة      

وتتضمن الخطط قيـام    . خالء المغتصبات األربع وقاعدة دوتان العسكرية     حركة السير الفلسطينية خالل عملية إ     
  .عدد من ضباط االحتياط في جيش االحتالل بمنح تصاريح خاصة لسفر المواطنين الفلسطينيين في هذه الطرق

  4/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  مئات المتظاهرين ضد االنفصال تسللوا الى شمال غزة 
الشرطة االسرائيلية، صباح الخميس ان الشرطة تطارد عشرات نشطاء اليمين المتطرف الذين            قال مصدر في    

وقال العميد حداد لالذاعة     .تمكنوا، الليلة الماضية، من التسلل الى شمال غزة والوصول الى مستوطنة نيسانيت           
 .يما تالحق بقيـة المتـسللين      متظاهرا واقتادتهم الى التحقيق، ف     180االسرائيلية ان الشرطة تمكنت من اعتقال       

وكانت مجموعات من المستوطنين االسرائيليين المعارضين لالنسحاب قد بدأوا، مساء امس االربعاء، التـسلل              
وقـال احـد     .الى غزة، على شكل مجموعات، وعلى عدة جبهات في محاولة للوصول الى غـوش قطيـف               

يلة ومروا في اماكن معينة للوصول الى غـوش         المسؤولين في مجلس المستوطنات ان النشطاء سلكوا طرقا بد        
الى ذلك قالت االذاعة ان مئات المستوطنين تمكنوا من الوصول الى محور كيسوفيم على مداخل غـزة      .قطيف
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 مـستوطن قـد اسـتأنفوا       4000وكان قرابة    .حيث صدتهم قوات االمن ومنعتهم من التقدم نحو غوش قطيف         
قاصدين غوش قطيف، وباتوا ليلتهم على محور فيدويم، في النقب الغربـي،  المسيرة من اوفكيم، الليلة الماضية      

وبعد مفاوضات مـع الـشرطة وتهديـدهم        . بعد ان اعترضتهم الشرطة وابلغتهم انها تمنع تقدمهم باتجاه غزة         
وفي الوقت الذي اعلن فيه قـادة  . وعادوا الى اوفاكيمالخميس  باستخدام القوة ضدهم تراجع المتظاهرون صباح       

المستوطنون انهم سيواصلون البقاء في اوفاكيم ويحاولون التسلل الى القطاع خالل االيام القادمة، قال حـداد ان    
االتفاق مع قادة المستوطنين يقضي بتفرق المظاهرة بعد ظهر الجمعة، واذا لم يفعلوا ذلك ستقوم القيادة العامـة                  

  . ةللشرطة باجراء تقييم للموقف واتخاذ القرارات المناسب
  4/8/2005 48عرب 

  
  غرفة طوارىء وتجميد لإلجازات في مستشفى سوروكا 

قررت ادارة مستشفى سوروكا في بئر السبع إنشاء غرفة طوارىء تعمـل خـالل تنفيـذ فـك                  : ياسر العقبي 
عام إن المستشفى قرر أيضا إلغاء إجازات الطواقم الطبيـة          -إيتان حاي  .وقال مدير عام المستشفى د    . االرتباط

خالل فترة االنسحاب، وأن كل هذه االستعدادات تأتي تحسبا لوصول أعـداد كبيـرة مـن المـصابين خـالل       
  .  مواجهات قد تقع بين المستوطنين في غزة وبين قوات األمن التي ستتولى عملية إخالئهم

  3/8/2005 48عرب 
  

   مليار دوالر  1.8لف االنسحاب سيك
 مليار دوالر   1،8قالت وزارة المالية االسرائيلية انها راجعت توقعاتها لتكاليف االنسحاب من غزة، التي ستبلغ              

وأوضح المتحدث باسم الوزارة ان االنسحاب سـيكلف الدولـة فـي            . في اإلجمالي اكثر مما توقعته في البداية      
كما كان متوقعاً   )  مليار دوالر  1،66( مليار شيكل    7،5بدالً من   ) ر مليار دوال  1،8( مليارات شيكل    8االجمال  
  )ب.ف.ا. (في االصل

  4/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

   مليار دوالر من امريكا لتمويل االنسحاب2.2اسرائيل تطلب 
ـ             :  وكاالت ،القدس،  اريحا دة قالت مصادر سياسية اسرائيلية االثنين ان اسرائيل ستطلب مـن الواليـات المتح

 مليار دوالر لتمويل انسحابها من غزة في طلب يعد من أكبر طلبات المساعدة التي تقدمها                2ر2مساعدات تبلغ   
وقالت المصادر االسرائيلية بعد المباحثات انه في اجتماع مع مسؤولين كبـار فـي واشـنطن                . الدولة اليهودية 

التي ستواجه اسرائيل لنقل القواعد العسكرية       تأعطى وفد اسرائيلي البيت االبيض تقييما لالحتياجات والمتطلبا       
  . من غزة وتنمية مناطق الجليل والنقب حيث من المتوقع اجالء كثير من المستوطنين

  4/8/2005الوطن الكويتية 
  

  نافيه يطرح مشروع انشاء حي استيطاني بين ادوميم والقدس 
 الحكومة االسرائيلية النشاء حي استيطاني      قدم وزير الصحة االسرائيلي نافيه مشروع قرار على جدول اعمال         

ونقل موقع يديعوت احرونـوت      .يهودي جديد في المنطقة الواقعة بين مستوطنة معاليه ادوميم والقدس الشرقية          
 ان اتخاذ الحكومة االسرائيلية قرارا بانـشاء الحـي الجديـد سـيمنع الطـوق                األربعاءعن نافيه زعمه مساء     

واعتبر ان هذا قرار ضروري خصوصا في فترة تقوم فيها اسـرائيل بـاخالء              . دسالفلسطيني الخانق حول الق   
  .مستوطنات من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية
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  3/8/2005 48عرب 
  

 اسرائيل تشترط االجتماع بضباط المخابرات الداء العمرة
 محاولة بائسة ويائسة يواصل جهاز الشاباك مالحقة قياديي الحركة االسالمية في :الناصرة من زهير اندراوس

هذا واصدرت الحركة االسالمية في  .لثنيهم عن التمسك بمواقفهم المعلنة، وفي مقدمتها ان االقصي في خطر
تقدم قبل أسبوع األخ الدكتور سليمان أحمد بطلب الي النيابة العامة : الداخل الفلسطيني بيانا رسميا جاء فيه
وجوده الحالي ضمن فترة الثلث من محكوميته وفقاً لإلتفاقية المبرمة بين للسماح له بالسفر ألداء العمرة، وذلك ل

ولقد وافقت النيابة . 2/10/2005النيابة العامة االسرائيلية وطاقم الدفاع عن رهائن االقصي، والتي ستنتهي في 
ألمر الذي  أحمد بالسماح له بأداء العمرة إال أنها اشترطت ذلك بجلوسه مع جهاز الشاباك، ا.دعلي طلب 

أحمد غريبا ونوعا من االبتزاز السياسي، رافضاً هذا الطلب .استهجنه المحامي رياض األنيس، واعتبره د
إننا في الحركة : واضاف البيان قائال .ومؤكدا انه تدخل شخصي في حريته الشخصية وشؤونه التعبدية
سلطوي واالبتزاز السياسي الذي اعتادت االسالمية إذ نعتبر هذا التوجه السلطوي استمراراً لنهج التعنت ال

أجهزة األمن علي ممارسته، فإننا في الوقت ذاته نؤكد أن حالة التمييز ضدنا كأقلية عربية، ما زالت هذه 
المؤسسة غارقة فيها، ال بل وأنها تمارس االضطهاد الديني والتمييز السياسي بحقنا عبر سلسلة من التشريعات 

ليس عجيبا في مثل هذا الزمن أن يمارس ضدنا كأقلية عربية وضد : واكد البيان .نونيةوالقوانين والسوابق القا
رموزنا كافة أوجه وأساليب االضطهادين الديني والقومي، فالسلطات األمنية االسرائيلية ما زالت متورطة في 

بالهاجس األمني تعتبر مفاهيم غارقة في عدائيتها لكل ما هو عربي ومسلم، وبالتالي فهذه النفسيات المأزومة 
وعليه ففي هذا السياق سياق : وخلص البيان الي القول .وجودنا خطراً استراتيجياً وأمنياً علي حد سواء

االضطهاد السياسي والقومي والديني لنا كأقلية عربية تبرز سطوة البطش الشاباكي وأذرعه المختلفة التي يبدو 
ولعل إبراز مثل هذا الشرط بحق األخ . صلة مع أقليتنا العربيةأنها طالت كافة المؤسسات السلطوية ذات ال

إننا . أحمد يعبر عن مدي التمادي في الغي والبطش السلطوي بقفازاته الحريرية كأداة سلطوية قامعة لوجودنا.د
ليب إذ نؤكد ان الظلم ال يدوم وان الظلم مرتعه وخيم، فإن هذه التصرفات لن تثنينا عن عزمنا برفض هذه األسا

وتشديد النكير علي المؤسسة القضائية من أن تنزلق وتتحول إلي أداة قمع سلطوي تمتثل آلراء جهاز الشاباك 
 .وتشرعن كل تصرفاتها تجاه حركتنا ورموزنا تحت الفتة المصلحة األمنية

  4/8/2005القدس العربي 
  

  اسرائيل تحتفل بتجنيد الجيل الثاني من عمالء لحد  
في وقت تثير قضية عمالء لحد جدال سياسيا في لبنان، مع دعوات إلصدار عفـو                :مال شحادة القدس المحتلة  آ   

عنه، أصدرت بلدية مستعمرة نهاريا بيانا احتفاليا، تباهى فيه رئيسها بإخالص العائالت اللبنانية المتبقيـة فـي                 
في لحد، للخدمة في جـيش  الكيان، وأعلن للمرة األولى وبشكل رسمي عن تجنيد شاب لبناني، ابن ضابط كبير              

واعتبر فرومر ما حصل انتصارا كبيرا، إذ إن اإلسرائيليين يعملون منذ فترة طويلة لتحقيـق هـذه                 . االحتالل
ورفض رئيس البلدية ذكر اسم الشاب بادعاء أن كـشف          . الغاية بتجنيد اللبنانيين داخل صفوف جيش االحتالل      

ويرى فرومـر ان تجنيـد       .جانب السلطات اللبنانية وحزب اهللا    اسمه سيعرض أقاربه في لبنان إلى التنكيل من         
أبناء الجيل الثاني من افراد ميليشيا الجيش اإلسرائيلي يعد مرحلة مهمة كي يصبحوا جـزءا ال يتجـزأ مـن                    

  .المجتمع اإلسرائيلي، وهي غاية نعمل منذ وقت طويل من اجل تحقيقها
  4/8/2005الخليج اإلماراتية 
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  لي يشكك في انباء حول اقامة ذراع للقاعدة في غزةالجيش االسرائي

وقال موقع هآرتس ان هـذه       .شكك الجيش االسرائيلي في انباء تحدثت عن انشاء ذراع لتنظيم القاعدة في غزة            
االنباء والصور التي وثقت قيام مسلحين فلسطينيين باطالق قذائف هاون لـم تقنـع مـسؤولين فـي الجـيش                    

ورجحـت   . بدورهم الى ان هذا النشاط ال يعكس تماما مجـاالت تخـصص القاعـدة   االسرائيلي الذين اشاروا 
مصادر عسكرية ان يكون تنظيم اسالمي محلي في غزة ذات عالقة بالجهاد االسالمي العالمي هو الذي اطلـق                  

وقالت هآرتس ان قوات االمن ضبطت عدة محاوالت القامة بعثات لتنظيمـات علـى عالقـة                 .قذائف الهاون 
ومضت هآرتس تقول ان اجهزة االستخبارات تتحدث منذ وقت طويل عن محاوالت تقـوم        .دة في القطاع  بالقاع

  .بها القاعدة للحصول على موطئ قدم في المنطقة اال ان االدلة على ذلك قليلة جدا في هذه االثناء
  3/8/2005 48عرب 

  
  الئحة اتهام ضد جنديتين اسرائيليتين بشبهة بيع اسلحة 

بة العامة االسرائيلية الئحة اتهام ضد جنديتين اسرائيليتين لالشتباه بقيامهما ببيع اسلحة تابعة للجـيش           قدمت النيا 
وافادت تقارير صحفية اسرائيلية بان الجنديتين عوزاني واشوال         .االسرائيلي الى تاجر اسلحة من مدينة الطيبة      

وبحسب الئحـة    .دة حتسور التابعة لسالح الجو    كانتا تخدمان كحارستين في قواعد عسكرية اسرائيلية بينها قاع        
وسـيتم   .االتهام فان عوزاني تعرفت على تاجر االسلحة العربي احمد سالمة من الطيبة وانهما اصبحا اصدقاء              

  .استدعاء الجنديتين المتهمتين لالدالء بشهادة ضد سالمة بخصوص حصوله على البنادق منهما
  3/8/2005 48عرب 

 
  .. والفقر وجهان لعملة واحدةالفساد: في اسرائيل

في الوقت الذي يستعد فيه نتنياهيو للقاء قادة القطاع المصرفي األميركي واألوروبي  : خاص،خليل العسلي كتب
ورؤساء المؤسسات المالية األكبر تأثيراً في اقتصاد العالم اجمع االسبوع القادم ليعرض عليهم انجازات سياستة               

من االستثمارات والدعم من المؤسسات المالية العالمية بهدف رفع مكانة اسرائيل فـي             االقتصادية، طلباً للمزيد    
التصنيفات العالمية كمكافأة لسياسة شد الحزام والتي اثمرت عن خلق طبقة غارقة في الفقر في إسرائيل مبررا                 

غيـر أن   .  خطة االنفصال  هذا الطلب باالرتفاع الحاد في سوق االوراق المالية االسرائيلية الغارق بالتفاؤل من           
نشر تقرير احدى مؤسسات البنك الدولي جاء في الوقت القاتل، وبمثابة ضربة قاسية لكـل خطـط الحكومـة                   
االسرائيلية، مما دفع بوزير المالية إلى دعوة رؤساء االقتصاد والمحللين االسرائيليين الجتماع طارئ االسبوع              

  . لتقرير لمكانة اسرائيل االقتصاديةالقادم لبحث االبعاد المدمرة التي سببها ا
، هذ ا ما خلص اليه تقرير البنك الدولي حيث اعتبـر ان نـسبة               !!اسرائيل فاسدة من رأسها الى اخمص قدمها      

الفساد في المؤسسات الرسمية فاقت النسبة المقبولة في الدول المتقدمة، ففي اسـرائيل وصـلت النـسبة الـى                   
مما وضع اسرائيل في اسفل سلم الدول الغربية وعلـى          % 4.91 تزيد عن    بينما في الدول الغربية ال    % 8.80

كما اعتبر التقرير اسرائيل بانها من الدول االكثر        .. رأس قائمة الدول االكثر فساداً في مجموعة الدول المتقدمة        
  وتأصل ظاهرة الفـساد فـي المؤسـسات االهليـة           خطورة من حيث عدم تطبيق القانون والفلتان االقتصادي       

وقال محللون ان هذا التقرير من شأنه ان يؤثر سلبا على جهود الحكومـة االسـرائيلية                . والحكومية والخاصة 
تجنيد المزيد من االموال من االسواق العالمية اضافة الى ان هذا سدفع الكثير من المستثمرين االجانب لالحجام                 

تعتبر اكثر فروع االقتصاد جذاب للمـستثمرين       على االستثمار في االقتصاد االسرائيلي وخاصة البورصة التي         
فالجميع بانتظار ان يخرج آخر جندي من غـزة وان يـتم هـدم آخـر منـزل                   االجانب طلبا للربح السريع،   
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 بدأت المخاوف تحوم حول جدوى ذلك علـى          للمستوطنين هناك حتى تتدفق االستثمارات على اسرائيل ولكن       
  . البنك الدولي ضوء تقرير

الموضوع انه ما ان تم الكشف عن التقرير ونشر فقرات منه في وسائل االعالم االسرائيلية حتى                والطريف في   
تلك االفواه التـي لـم تغلـق        .. فضل جميع المحللين والسياسيين االسرائيليين الى ملء افواهم بالماء والسكوت         
لم، وقـال احـدهم مازحـا لـن         لدقيقة واوحدة في مهاجمة السلطة الفلسطينية واعتبارها مصدر الفساد في العا          

  !!!مؤسساتهم لقرب اسرائيل من الفلسطينين اذا ما أرجع هؤالء السياسيين والمحللين انتشار الفساد في  نفاجأ
 لتعكر االجواء في وزارة المالية وفي الحكومة بصورة عامة حتى جاء              كافيا  وكأن تقرير البنك الدولي لم يكن     
سـوادا   ظمة العدالة االجتماعية االسرائيلية ليزيد الطين بله وليزيد الصورة         من  تقرير خاص تم اعداده من قبل     

فلقـد اظهـر التقريـر ان       .. في عيون نتنياهيو وكل من يعتقد ان اسرائيل واحة االستقرار وبلد اللبن والعسل            
 منـذ تأسيـسه،     الفروق االجتماعية بين االغنياء والفقراء اخذة باالتساع بصورة لم تشهد لها مثيال في اسرائيل             

 شهريا بينما وصل متوسـط رواتـب        $5000فعلى سبيل المثال وصل متوسط رواتب االغنياء الى أكثر من           
واجمـل التقريـر    ..  لعيش كريم   ، تلك الرواتب ال تكفي لشراء الحاجات االساسية       $ 500الفقراء الى اقل من     

وعلق عمير بيرتس ان هناك     ..ظلم االجتماعي الوضع بأن الهوة تتسع وتتسع معها الكراهية والحقد والشعور بال         
دولتين بصورة فاضحة في اسرائيل، دولة للفقراء، واخرى لالغنياء، مؤكدا ان العولمة وسياسة الرأسمالية التي               
تنتهجها حكومة شارون ووزير ماليته اسفرت عن اتساع الفوارق االجتماعية، محذرا منان الخطر االكبر الذي               

مستقبل القريب، وقد يكون اقرب مما نعتقد جميعا، هو حرب على رغيف الخبـز اذا مـا                 يواجه اسرائيل في ال   
استمر نتنياهيو بساسية تقليص الدعم الحكومي للطبقات الفقيرة التي كانت ذات يوم تسمى الطبقة المتوسطة التي                

  .. السياسيات االقتصادية القاسية سحقت حتى طائلة
هناك اسرائيل للفقراء، واسرائيل لالغنيـاء،      .. كر ان هناك اكثر من اسرائيل     بينما قال المحلل االقتصادي بولتس    

 يلقي بظالله على االداء االقتصادي للحكومات المختلفة مما جعل           هذا التمزق .. واسرائيل للمستوطينين واليمين  
نياهيو وقرر  اسرائيل تتخبط وعلى مدار سنوات طويلة في شكل االقتصاد الذي ترغب بانتهاجه الى ان وصل نت               

  ان تمضى قدماً رغم المصاعب والمآسي االجتماعية باتباع المنهج الرأسمالي الكامل وسياسة السوق المفتوح
فلقد قالت مصادر ان الحكومة     .. اما فيما يتعلق بدولة المستوطنين، فان هذه الدولة حدودها تتقلص يوما بعد يوم            

 وكفار دروم وموراغ وجميع تلك المستوطنات منعزلـة         ستصادق على اخالء مستوطنات نتساريم وسط القطاع      
  . اول من يتم اخالؤها خالل االسبوع القادم وبعيدة، لتكون هذه

  3/8/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

  إسرائيل تعاني أزمات في األمن والهجرة واالقتصاد واالجتماع
 من أزمات وتحديات، في مختلف المجـاالت الهامـة          اعترف شارون بأن الدولة العبرية تعاني حالياً      : الناصرة

والرئيسة، التي قامت على أساسها، السيما بوادر االنشقاق، التي يعـاني منهـا اإلسـرائيليون، بـشأن خطـة          
إن دولة إسرائيل ال تزال تواجه حالياً تحديات كثيرة، في مجاالت األمن والهجرة إلى              : وقال شارون  .االنسحاب

وأضاف إن جميع هذه التحديات يمكن التغلب عليها، إذ إن الحركة الـصهيونية              .د واالجتماع إسرائيل واالقتصا 
تغلبت على تحديات أكبر وأصعب بكثير، إال أن الطريق الوحيد لتحقيق مستقبل وحيد في هذا البلد هـو بنـاء                    

   .مستقبل معاً
بفضل كوننا موحدين، وهكذا سنـستمر      وتابع إننا استطعنا، خالل السبعين سنة األخيرة، تحقيق إنجاز ملموس           

  .وسنحقق إنجازات أخرى عديدة، إذا واصلنا توحدنا، رغم اختالفنا في الرأي
  3/8/2005قدس برس 
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  اسرائيل ترحل فلسطينياً تزوج من يهودية  
نـب  كعادتهم وكما هي تركيبتهم ال يفرق اليهود في غدرهم بين الجانب االنساني في الحياة وبين الجوا               : عمان

فقد وقع المواطن بشار ادريس في مصيدة العذاب عندما تزوج اليهودية ليتال بخنت من رامات غان                .. االخرى
 بعدما تعرف اليها في تل ابيب حيث كان يعمل في احد النوادي الليلية ثم قرر الزواج منها عنـدما                    2003عام  

 من بشار مولودا ذكرا اسمياه امير يوسـف         اعلنت اسالمها وتم الزواج من دون علم اهل الفتاة وبعدما انجبت          
واصبح عمره عاما وشهرين اخبرت الزوجة اهلها بزواجها من عربي ودخولها االسالم فبدأت المشاكل التـي                

هكذا يلخص بشار ادريس مشكلته لـ الدستور وهو االن يحاول رؤية ابنـه             ... انتهت بتسفير بشار الى االردن    
   .ن دون جدوىلكن كمن يتسلق جبال من الرمل م

  4/8/2005 الدستور 
  

  اسرائيل تشدد من تحذيراتها للمسافرين الى األردن 
افاد مصدر اسرائيلي، صباح اليوم، ان طاقم مكافحة االرهاب االسرائيلي قرر تشديد تحذيراته الى االسرائيليين               

نظيمات اسالمية ارهابية تخطط    الراغبين بالسفر الى األردن، بادعاء تلقيه معلومات استخبارية جديدة تفيد ان ت           
  !للتعرض للسياح االسرائيليين

  4/8/2005 48عرب 
 

  ممارسات االحتالل تدمر البنيات االقتصادية الفلسطينية 
عمدت قوات االحتالل اإلسرائيلي إلى التدمير المبـرمج للقطـاع   : نابلس ـ سامر خويرة  4/8/2005البيان  

، وفي محافظة نابلس خاصة، والتي تعتمد في مقوماتها االقتـصادية           االقتصادي في األراضي الفلسطينية عامة    
على التجارة والصناعة بصورة أساسية، ما أثر بشكل مباشر على المواطنين ومستوى حياتهم، عبـر ارتفـاع                 

ومنعت قوات االحتالل إدخال الكثير من المواد الخـام إلـى المدينـة،             .نسبة الفقر ومعدل البطالة في المحافظة     
عةً بأسباب ودواع أمنية، ما تسبب في وقف اإلنتاج في أحيان كثيرة، وأدى إلى ضعف فـي المواصـفات            متذر

وأدت اقتحامات قوات االحتالل المتكـررة للمحافظـة، والحـواجز          .والمقاييس المطلوبة للسلع المحلية المنتجة    
دية الـصناعية والزراعيـة   العسكرية واإلغالقات، إلى إلحاق أضرار جسيمة بكل قطاعات المحافظة االقتـصا       

  .والسياحية والتجارية، ما أدى إلى تعطيل نمو هذه القطاعات، وخلق جيش من العاطلين عن العمل
يعاني العمال الفلسطينيون كثيراً من البطالة او المضايقة        :  محمد أبو عبده   -غزة 4/8/2005االتحاد االماراتية   

كمن يبحث عن لقمة العيش بين فكي التماسيح، من أجل سد           لمن يعمل منهم في المستوطنات، ويصفون حياتهم        
عاماً إن العمال الفلسطينيين يمثلون أسطورة الحصول علي قوتهم فهم          55 يقول محمد أبو خميس      ..رمق أطفالهم 

يقاسون ألواناً من المعاناة والمآسي، وما يالقيه العمال الذين يعملون بالمـستوطنات الجاثمـة علـى أراضـي                  
 وفـي  . ليس إال جزءاً من الصورة الكاملة لمعاناة الشعب الفلسطيني وما يعشه في ظـل االحـتالل     المواطنين،

إن هناك مخططاً اسرائيلياً لتدمير االقتصاد الفلـسطيني،        : حديث مع مدير اتحاد نقابات عمال فلسطين بغزة قال        
األيدي العاملة الفلـسطينية فـي      وأضاف قمنا بمراسلة الدول العربية وجامعة الدول العربية من اجل استيعاب            

 .مؤسساتها لتساهم في التخفيف من حدة البطالة المتفشية بين العمال ولتساعد في إنعاش االقتصاد الفلسطيني 
  

   ارتفاع هستيري بأسعار أراضي غزة 
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مع اقتراب موعد االنسحاب يتنافس تجار األراضي والـسماسرة علـى شـراء             : عماد أشتيوي وعادل زعرب   
مراسل إن الكثيـرين    الويقول   .ي، خاصة المحيطة بالمستوطنات والتي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني        األراض

من أهالي غزة يعتقدون أن القطاع سيشهد ازدهارا اقتصاديا وحركة عمران قوية بعد إخالء المستوطنات فـي                 
راضـي الواقعـة داخـل      الفترة القادمة، فيما بادرت السلطة إلى اإلعالن عن بطالن عمليات بيع وشـراء األ             

 -صاحب مكتب عقارات في وسط غزة     -ويشير إبراهيم موسى     .مستوطنات القطاع التي أخلتها إسرائيل بالفعل     
بسبب ما يتصوره التجار واألهالي مـن أن اسـتثمار أراضـي            % 40إلى أن أسعار األراضي ارتفعت بنسبة       

اع سعر المتر الواحد حول مستوطنة نتـساريم        مشيرا إلى ارتف   المستوطنات سيؤدي إلى حالة ازدهار اقتصادي     
يذكر أن سعر األراضي المحاذية للمـستوطنات فـي جنـوب           . دوالرا للمتر  90 دوالرات إلى أكثر من      7من  

 ألـف دوالر    30 : 20 آالف دوالر للدونم الواحد، وارتفعت اآلن إلى         7القطاع خالل االنتفاضة كان في حدود       
محمد قيطة في غزة أن تصل نسبة الكثافة السكانية في القطاع خالل            .فلسطيني د ويتوقع الخبير ال  .للدونم الواحد 

 نسمة لكل كيلومتر مربع، ووصف األمر بأنه مخيف، ويتطلب عدم السماح بأي             8129 إلى حوالي    2024عام  
  .اعتداء على األراضي

  2/8/2005اسالم اون الين 
  

  فياض يشكو من تأخير مساعدات الدول المانحة للسلطة
وزير سالم فياض من تأخير الدول المانحة للمساعدات الخارجية المخصصة ال شكا : من عماد االفرنجي،زةغ

وقال في مؤتمر صحفي عقده امس في غزة ونقلته وكالة رامتان لألنباء أن هناك تأخيراً في  .للسلطة الفلسطينية
بة أمام المانحين، خاصة ما يتعلق وصول المساعدات الخارجية للسلطة، وهذا األمر طرح في أكثر من مناس

وأوضح فياض أن المساعدات الخارجية المتعلقة .بالمساعدات المخصصة لدعم الموازنة أو النفقات الجارية
بدعم موازنة السلطة ذات الصلة بالنفقات الجارية، يتم توفيرها بصعوبة، قائال إن المانحين يميلون إلى دعم 

وأضاف أن ثمة عقبات تعيق هذا النوع من الدعم وتتمثل في  .االستثماريالمشاريع التطويرية ذات الطابع 
 .األوضاع األمنية غير المستقرة في قطاع غزة، والحصار واإلغالق اإلسرائيلي المتكرر للمدن الفلسطينية

  4/8/2005القدس الفلسطينية 
 

 أمير قطر يتبرع  لفريق أبناء سخنين 
 48حمد بن خليفة آل ثاني قرر التبرع لبلدية سخنين في اراضي ال امس أن امير قطر الشيخ سذكرت هآرت

بمبلغ ال يقل عن عشرة ماليين دوالر، وذلك لمساعدة فريق أبناء سخنين لكرة القدم الذي نجح، للمرة األولى 
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالموثوقة في . في تاريخ الفرق العربية، بالفوز بكأس الدولة في إسرائيل

وبحسب . سخنين بأن مبعوثين لألمير القطري التقوا مؤخرا مع أعضاء في البلدية للبحث في أمر الهبة
  . المباحثات فإن المبلغ يرمي إلى تغطية نفقات تطوير استاد المدينة بل وإقامة مدينة رياضية في سخنين
  4/8/2005السفير 

 
  التعاون بين مركز جمعة الماجد ومؤسسة بحثية فلسطينية  

أكد الدكتور يوسف مصطفى اسماعيل أبو دية مؤسس جامعة األقصى أهمية التعاون العلمي والثقافي بين               : دبي
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، بما يعزز الثقافة العربية والبحث العلمي، عبر تبادل المطبوعـات                 

ل الخبرات، وتعزيز التعاون المـشترك فـي        واتاحة فرص البحث للدارسين وتقديم العون لهم، اضافة إلى تباد         
وكان أبو دية أجرى لقاءات مع رؤساء األقـسام         .مجال العمل الوقفي االسالمي، وإثراء التبادل الثقافي والتراثي       

في المركز هدفت إلى تحديد أطر التواصل وآليات التعاون المحتملة بين المركز والجامعة والمركـز القـومي                 
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انشئ المركز  “: وعن أهداف المركز القومي قال أبو دية      . رمضان عبداهللا عبدالهادي   للبحوث، بحضور الدكتور  
بعد حصول الموافقة من ياسر عرفات، ويهدف بالدرجة األولى إلى تثبيت الهوية الفلـسطينية فـي مواجهـة                  

ت لجنة مـن    وقد تشكل . المحاوالت الصهيونية الرامية إلى سلخ الهوية الفلسطينية عن األصل الكنعاني والعربي          
وقد بدأنا العمل في دائرة العلوم اإلنسانية، كما أننا نسعى إلى نـسعى             . عدد من الباحثين للتصدي لهذا المخطط     

  .إلى تفعيل دور العلوم التطبيقية في الصناعة
  4/8/2005الخليج اإلماراتية 

  
  المسجد األقصى كأقدم أسير في مجلة تراث 

الشهرية تراث الصادرة في أبوظبي طائفة مـن الدراسـات والبحـوث             ضم العدد الجديد من المجلة       :أبوظبي
فقد تصدر المسجد األقصى أقدم أسـير فـي         . واالستطالعات وموضوعات التراث الشعبي والصفحات الثابتة     

لتتوالى من بعدها الموضوعات بدءاً من المسجد األقصى لحمـدي           العالم يحلم بيوم الحرية غالف العدد الجديد      
 تاريخ وآثار وفيها تم عرض آثار اليمن نهب للضياع والمقاومة، وقبة الصخرة روعة الهندسـة                نصر إلى باب  

المعمارية، واألسبلة التاريخية في القدس وفي اإلمارات اللقى األثرية تكشف جانبـاً مـن التقاليـد والعـادات                  
  . االجتماعية

  4/8/2005البيان   
  

  يني الفلسط ضابطا مصريا في غزة لتدريب األمن34
بدأ ضباط مصريون، أمس، مهمة في قطاع غزة لتدريب : آمال شحادة 4/8/2005الخليج اإلماراتية  نشرت

  .عناصر الشرطة الفلسطينية لضمان األمن بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة
 وتسابق اجهزة.  ضابطا مصريا جميعهم من رتب عليا34وفد يضم ال ان 4/8/2005الوطن القطرية وذكرت 

االمن والشرطة الفلسطينية الزمن التمام التدريبات استعدادا لتولي السيطرة على المناطق والمستوطنات التي 
وتجري قوات االمن والشرطة تدريبات في ‚ سيتم اخالؤها بعد اسبوعين رغم امكاناتها وظروفها الصعبة

يلي خالل االنتفاضة الحالية في مقارها ومراكزها التي تعرضت الى عمليات تدمير من قبل الجيش االسرائ
واقيمت مئات الخيام في معسكر داخل مقر مدمر للشرطة البحرية على شاطئ بحر غزة .ظروف قاسية ومعقدة

وفي المنطقة ‚  عنصر من جميع االجهزة5000في شمال مدينة غزة لتجميع القوات حيث يستوعب حوالي 
بينما يطلق ‚‚ ل االختراق واقتحام الحواجز ومواجهة الشغب نفسها يقوم افراد االمن الوطني بتدريبات شاقة مث

وتجري التدريبات وسط مقار االجهزة االمنية المدمرة بفعل عمليات القصف ‚ مشرفون النار حول المتدربين
والتجريف من قبل الجيش االسرائيلي حيث يتدرب عناصر وافراد االمن الوطني والشرطة على ايدي ضباط 

وتشير مصادر امنية فلسطينية الى ان عدد افراد .‚ انضم اليهم عدد من الضباط المصريين فلسطينيين بينما
ويوضح ‚ ومنتسبي الشرطة واالمن الوطني الفلسطيني واالمن في قطاع غزة يقدر بأكثر من ثالثين ألف عنصر

ت الميدان اضافة الى موضحا انها تشمل اللياقة البدنية ومهارا‚  عاما كيفية التدريبات25الضابط محمد وشاح 
ويضيف ان هذه التدريبات هدفها التعامل بعد االنسحاب ‚ المحاضرات عن كيفية استخدام السالح والذخيرة

مؤكدا انه رغم مواقعنا المدمرة هناك اصرار وعزيمة لدى ‚ االسرائيلي واالنتشار في المناطق المحررة
وقال العميد جمال كايد مسؤول قوات ‚ رع عامةالمتدربين حيث يجري التدريب في مالعب مكشوفة او شوا

االمن الوطني جنوب قطاع غزة قمنا بوضع خطتنا وحددنا المهام االمنية المطلوبة والخطوط التي ستنتشر 
واضاف ان ‚ عليها قواتنا الفلسطينية بناء على المعلومات التي حصلنا عليها من خالل اللقاءات مع االسرائيليين

 عسكري فلسطيني من قوات االمن الوطني 7500لقوات الفلسطينية البالغ عددها قرابة الخطة تقضي بنشر ا
والشرطة في مناطق االخالء وتتلخص في نشر ثالثة خطوط امنية من قوات االمن الفلسطيني والشرطة 
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 واوضح ان القوة الخاصة ستكون داخل المستوطنات وقوات االمن الوطني على‚ الفلسطينية والقوة الخاصة
  .حدود المستوطنات وقوات الشرطة لحفظ النظام خارج حدود المستوطنات

  
  مجابهة التطبيع تدين مشاركة اردنيين في ملتقى الطريق للصلحة

دانت لجنة حماية الوطن ومجابهة التطبيع مشاركة اردنيين في ملتقى تطبيعي مع فلسطينيين واسرائيليين              : عمان
واعتبرت اللجنة، في بيان لها ان الملتقى المذكور، يستهدف تـشويه           . 2005سمي بملتقى الطريق الى الصلحة      

القيم العربية واالسالمية واسباغ الشرعية على االحتالل الصهيوني الممعن في تهويد االرض وتدنيس المقدسات           
  . ومحاولة كسر ارادة الشعب الفلسطيني وحمله على الهجرة

  4/8/2005الغد االردنية 
  

  ة رجل متهم بالتجسس لحساب اسرائيلبدء محاكم: طهران
ذكرت وكالة االنباء الطالبية االيرانية ان محاكمة رجل يشتبه بالتجسس علي البرنامج : ا ف ب، طهران

ولم تكشف  .النووي االيراني لحساب الواليات المتحدة واسرائيل بدأت الثالثاء امام المحكمة الثورية في طهران
احيته، قال المتحدث باسم السلطة القضائية جمال كريمي راد لوكالة فرانس برس من ن .الوكالة عن اسم المتهم

واوضح ان حكما صدر . ان جاسوسين مفترضين سيحاكمان اعتبارا من الثاني والعشرين من آب اغسطس
  .بحق ثالث ولكنه استأنف الحكم

4/8/2005القدس العربي  
 

 الدخول والخروج من غزة سيكون صعبا : روس
قال دينيس روس انه يتوقع أن تقع اخطاء عندما تبدأ اسرائيل في االنسحاب من غزة ودعا : رويترز ،واشنطن

وقال روس الذي . االسرائيليين والفلسطينيين الي التوصل الي اتفاق بسرعة بشان الدخول والخروج من القطاع
ن ذلك نموذجا للضفة عاد من زيارة خاصة للشرق االوسط انه اذا نجح االنسحاب من غزة يمكن ان يكو

واضاف لكن ما لم ينجح في غزة سيكون من الصعب ان تري كيف يمكنك عندئذ ان تشرح قضيتك . الغربية
وسئل روس ما الذي يمكن ان تفعله الواليات المتحدة علي سبيل المساعدة فقال ان أي ضغوط . للضفة الغربية 

 . مرة اخري قريباستكون مفيدة ودعا كوندوليزا رايس الي زيارة المنطقة 
4/8/2005القدس العربي  

  
  بريطانيا أعطت اسرائيل القنبلة النووية

ذكرت صحيفة الغارديان في عددها الصادر اليوم أن مسؤولين في الحكومة البريطانية قد زودوا دولة اسرائيل                
الحها النووي فـي     من المياه الثقيلة مما ساعدها على بناء س        طنا20ًب وبشكل سري    عاماًقبل أكثر من خمسين     

وأضافت أن المسؤولين في حكومة ماكميالن قـد         .ا حديثاً ضمونه لوثائق تم اإلفصاح عن م     مفاعل ديمونا طبقاً  
وقد شكلت هـذه المعلومـات صـدمة للمـؤرخين      . المعلومات بشأن هذه الصفقة عن حلفائهم األمريكان أخفوا

حـد  في ال  همحباط مساعي إ من خالل الدول الكبرى    آخر على احتيال اسرائيل على       إذ أعطت دليال  والسياسيين  
  .من انتشار األسلحة المدمرة

  عرض مركز الزيتونة
  4/8/2005الغارديان 

  
  إشراك حماس مغامرة وإقصاؤها معضلة  2-2مستقبل الصراع السياسي الفلسطيني
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   حسين آغا وروبرت مالي
في عملية جديدة، عملية ليست بتلك التي إذ تستطيع الحركة اآلن ان تشارك . حان الوقت بالنسبة لحماس

وتستطيع أن تعطي أبو مازن فرصة بدون أن توافق على أوسلو كما تستطع االنضمام إلى . عارضتها سابقاً
وكثيراً ما كانت حماس . السلطة الفلسطينية وغيرها من المؤسسات بدون أن توافق على سياساتها السابقة

ر النواب الفلسطينيين وال تعترض إال على االنتخابات التي تجرى في ظل تطالب بانتخابات ديمقراطية الختيا
فقرار شارون باالنسحاب األحادي من غزة هو . لكن هذه المعارضة أصبحت الغية اآلن. اتفاقيات أوسلو

ومن وجهة نظر حماس، فإن االنسحاب . أفضل تعبير عن موت اتفاقيات أوسلو وعن أن شيئاً جديداً حل مكانها
وفيما تواجه . د وجهة نظرها بأن المقاومة المسلحة وليس الحلول الوسط السياسية هي التي تعطي النتائجيؤك

فتح انشقاقها الداخلي، فإن حماس تتمتع بانسجام تنظيمي أكبر ووجود أوسع علي مستوى القاعدة مما يعطيها 
قوة ستتمكن من االحتفاظ باستقاللها وتعتقد حماس أنها بدخولها للسلطة من موقع . الفرصة لتحدي هيمنة فتح

. مع القدرة على التأثير في قرارات منظمة التحرير والسلطة إضافة لتعزيز الهوية الدينية للمجتمع الفلسطيني
فبعد أن عملت خارج المؤسسات الفلسطينية : ومن وجهة نظرها فإن التغير ليس بذلك القدر من الراديكالية

باشرة، فإنها تهدف اآلن للعمل من داخل هذه المؤسسات بدون أن تصادق عليها الرئيسية بدون ان تعارضها م
فاإلسرائيليون . محاولة أبومازن إدخال حماس في السلطة هي خطوة مثيرة للفضول في هذا الوقت. رسمياً

م مع واألميركيون يخشون من أثر وجود قوي لإلسالميين وأقنعوا أبومازن بأنه ال يستطيع النجاح ما لم يصطد
بل ان هناك أصواتاً من داخل فتح نفسها غير راضية عن . حماس ولذلك فهم اآلن يشككون في خطوته تلك

بل أن البعض يشبهه . ذلك وتقول ان أبومازن يهدد فتح ويغامر بهيمنتها ويمهد الطريق النقالب إسالمي
سالمية وسمح لها بالمشاركة في بالرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد الذي أعطى الشرعية لجبهة اإلنقاذ اإل

 وهو ما دفع الجيش إللغاء نتائج الجولة 1992االنتخابات مما سمح لها بالفوز في أول جولة انتخابية عام 
فهو يعتقد أن استقطاب حماس إلى . غير أن ألبي مازن وجهة نظر ثانية. الثانية وأجبر الرئيس على االستقالة
 حماس ويفيد فتح واألهم من ذلك كله يغير الشكل الذي يرى الفلسطينيون السلطة الفلسطينية يمكن ان يفيد

  . السياسة وفقه
أسلوب قادة فتح في محاولة إقناع الرئيس الفلسطيني بعدم فعل ما يخشونه إنما هو نتيجة خشيتهم من موقف 

 في سياق محاولة وحتى. بائس في االنتخابات التشريعية وهم بذلك يتهمونه بشيء هم من يجب ان يالم عليه
فتح تعمل اآلن على تأجيل . فتح إلنقاذ موقفها، تجدها تبدي األسباب نفسها التي جعلتها في موقف مهزوز أصالً

  . االنتخابات التشريعية، وتضخم المخاوف من فوز لحماس وتستجدي الدعم المالي من الحكومات الغربية
لالستيالء على السلطة وليس المنافسة عليها فيما تعمل على غير أن تأجيل االنتخابات دليل على أن فتح مستعدة 

 الموارد .ضخ األموال في تنظيم فتح الذي يعتبر مضيعة للمال ألنه ال فرصة لديه إلصالح سمعتها السيئة
المالية مهمة، نعم، لكن حماس ال تدين بنجاحها للمال بأكثر مما يمكن لفتح ان تعزو تراجعها لنقص في 

  . التمويل
 فتح إن أرادت ان تنافس على أصوات الناخبين وتتعامل مع حضور إسالمي قوي في المجلس التشريعي، إن

فعلى قادتها ان يعملوا أكثر من أجل كسب الدعم الشعبي ويشدوا صفوفهم ويضبطوا ميليشياتهم ويقدموا أجندة 
  . وطنية ويكونوا أكثر شفافية ويلجموا المطامح الشخصية المارقة

فحماس قد أصبحت جزءاً أصيالً .  صدامي للتعامل مع حماس سيحمل معه قدراً أكبر من المخاطرإن أي نهج
وأي . في المجتمع الفلسطيني ولها جذور ثقافية واجتماعية راسخة وقدر كبير من الوالء بين الفلسطينيين

راعاً أهلياً ويواجه محاولة لنزع سالحها فيما االحتالل اإلسرائيلي ال يزال متواصالً ال بد وأن يفجر ص
  .  معارضة كبيرة ليس من حماس وحدها
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أرييل شارون نفسه، بكل ما يتوفر لديه من قوة عسكرية متفوقة وقوة دستورية، يحاول فعل كل ما يلزم ليتجنب 
أضف لذلك أنه كيف يمكن ألحد . أي مواجهة مسلحة مع المستوطنين الذين يمثلون أقلية أصغر بكثير في غزة

من السلطة الفلسطينية القيام بما أثبتت إسرائيل بكل ما لديها من قوة عجزها عن تحقيقه طوال أربع أن يطلب 
  . سنوات دموية خالل االنتفاضة

إن هناك حالة اضطراب كبير في المشهد السياسي الفلسطيني اليوم نتج عنها الكثير من المبالغات اضطراب 
بير حين وصف بأنه نتيجة لصراع مؤقت بين األجيال أو تم والتخاريف، فتراجع فتح تم تبسيطه إلى حد ك
كما أن صعود نجم حماس قد قاد لمخاوف مهولة من انقالب . تضخيمه جداً بوصفه مقدمة لنصر مؤزر لحماس

  . إسالمي مصحوبة بمخاوف مضخمة من أنه سيؤدي إلى إجهاض خطط الرئيس الفلسطيني
 ضمن المؤسسات الفلسطينية قد وصف بأنه ساذج أو خطر أو وبالتالي، فإن قرار أبو مازن بإدخال حماس

هناك بالفعل مشكلة في السياسة الفلسطينية اليوم غير أن جوهر المشكلة ناجم عن هوية منظمتين .األمرين معاً
وهذه المشكلة الطريقة . فلسطينيتين أساسيتين، وليس عن صدام بين إصالحيين شبان وحرس قديم متمرس

 معها هي بإحضار مزيد من القوى إلى التيار السياسي العام وليس باستبعادها تحت شعار تجنب األمثل للتعامل
حماس التي أسست لتكون منافساً مباشراً لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي كانت على خالف .التهديد اإلسالمي

.  هذه الخطوة قد تكون مجديةمع السلطة الفلسطينية منذ البداية، أصبحت اآلن على وشك االنضمام لالثنتين،
لكن تتطلب شرحاً واضحاً ألنصار حماس من أجل أن يتصالحوا مع السياسات والممارسات المتناقضة في 

التكامل السياسي مع اآلخرين . الماضي ومناورات سياسية بارعة للتغلب على المعارضة واالنشقاق الداخليين
ي شك، غير أن لها مخاطرها أيضاً ليس أمامها سوى القليل من هو بالنسبة لحماس تجربة لها جاذبيتها بدون أ

  . الوقت لالستعداد لمواجهتها
فقادتها في األراضي المحتلة مثل الزهار وهنية ويوسف كانوا أكثر دعماً . هذه الخطوة لم تكن سهلة في اتخاذها

ويقال إن الذي رجح كفة الميزان . لكلالنضمام إلى السلطة، أما أولئك الموجودون في المنفى فكانوا أقل ميالً لذ
إن حركة فتح، التي أسست لتحرير الشعب الفلسطيني، . هم أولئك القادة الموجودون في السجون اإلسرائيلية
إذ يكاد يكون من المستحيل اليوم أن يحدد المرء ما الذي . فقدت معنى وجودها قبل أن تحقق هدفها الرئيسي

وهذا األمر ترك فجوة في السياسة الفلسطينية . ا الذي تعنيه السلطة الفلسطينيةتمثله فتح ومن الذين تمثلهم وم
االنتخابات البرلمانية لن تكون مواجهة مباشرة بين فتح وحماس، .كان صعود نجم حماس أحد نتائجه فقط

  . فالكثير من الفلسطينيين ال يزالون يصوتون بناء على الوالءات العائلية والقبلية
الحركتان، فإن هذه المواجهة ستخضع لعملية تنظيف في عدة أوجه منها بحيث تكون منافسة غير وحين تتواجه 

فاالثنتان تخشيان من صورتهما حماس ال تريد أن تبدو متطرفة جداً وفتح ال تريد أن تظهر وصولية . مباشرة
قة بين فتح وحماس أكثر العال. وممالئة، كما ستسعى االثنتان لتجنيد مرشحين محترمين تقيمان تحالفات معهم

إشراك حماس .إثارة وتضمناً للحبكات الفرعية كما أن لها مضامين مباشرة على العالقة الفلسطينية اإلسرائيلية
الحفاظ على .وإصالح فتح شرطان أساسيان إذا ما أراد أبو مازن أن يمتلك أي استراتيجية دبلوماسية ناجحة

  . ميين وهو ما يتطلب إيجاد مكان لهم في النظام السياسيالهدوء يعني الحصول على موافقة اإلسال
كما أن التفاوض على المسائل الشائكة مع إسرائيل يتطلب إجماعاً واسعاً حول سلطة تحظى بالشرعية والدعم 

ال شيء من هذا ممكن دون العثور على طريقة للمناورة حول التناقض الجوهري الذي أصاب . الواسعين
  . فلسطينية منذ أوائل التسعيناتالحركة الوطنية ال

كيف تستطيع هذه الحركة أن تبني مؤسسات دولة فيما هي ال تزال رازحة تحت االحتالل؟ وكيف يمكن أن 
تقاوم االحتالل فيما تخوض عملية سلمية لبناء دولة؟ على مدى السنوات، كانت هذه األسئلة تصب في صالح 

  .حماس وتستنفد قوى فتح
  بوكسنيويورك ريفيو أوف
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4/8/2005البيان    
  
  
  

   وحرب المصطلحات  . ..التطبيع مع الصهاينة
 ناصر الفضالة

في سعيهم الحثيث إلى قلب الحقائق وتزويرها وخداع العالم ينجح الصهاينة في استدراج أجيال كاملة من 
غتصاب الصهيوني الفلسطينيين والعرب والمسلمين إلى التعامل بسلبية مع شعار السالم كمرادف لالعتراف باال

لفلسطين، وإظهار المجاهدين المقاومين بمظهر أعداء السالم، ليجري تأليب الرأي العام الدولي ضد الحق 
اإلسالمي العربي، بل ليبرز ارتباك داخل األمة، فيتصاعد االنقسام بين المتمسكين بالثوابت والحقوق من جهة، 

من . رة الضيقة من المتعبين أو المتخاذلين أو المتواطئينوبين ذوي النفس القصير والمصالح الصغيرة والنظ
  : أقوال موشيه ديان التي تنم عن وقاحة اللصوص حين يتحدثون

العترف بنا األلمان والفرنسيون .. لو أننا أقمنا دولتنا على شطر من أرض ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا
إن المشكل يكمن في جذر الثقافة اإلسالمية : قة عجيبةواإليطاليون، فلماذا ال يعترف بنا العرب؟ ويجيب بصفا

اليرموك، : إن التاريخ العربي المكتوب يركز على االنتصارات. والعربية التي لم تفسح محال لفلسفة الهزائم
ومن هنا فإن ... ولكي يعترف بنا العرب فإن علينا أن نقطع صلتهم بجذورهم.. القادسية، حطين، عين جالوت

كيان الصهيوني التطبيع الثقافي بات هو األهم صهيونيا واألكثر إلحاحا فعبره يمكن النفاذ إلى كل ما يسميه ال
وما يميز مشروع التطبيع الثقافي عن غيره من . المجاالت، وفي غيابه يمكن إعادة إنتاج المقاومة الذاتية لألمة

 مشروع إحالل هيمنة ثقافية - ظاهريا -ل أنه ال يحم.. مشاريع التطبيع االقتصادي والسياسي واألمني والمائي
 بل هو يقوم على تدمير المقومات - كما هو األمر في المشاريع األخرى-صهيونية على الحياة الثقافية العربية 

إن الحركة الصهيونية تدرك استحالة تحقيق هيمنة ثقافية صهيونية على العرب والمسلمين . الذاتية لثقافة األمة
لثقافية والحضارية ألمتنا من جهة، وعدم وجود ثقافة صهيونية واحدة باألساس، فالكيان لعراقة الهوية ا

الصهيوني محض تجمع أتى من كل أرجاء العالم وكل جماعة في هذا التجمع تحمل معها ثقافة البلد الذي 
 الصهيونية من جاءت منه روسيا وبولونيا وألمانيا والمجر وتركيا والمغرب إلخ وما تشهده الساحة الثقافية

صراعات حادة وعميقة بين أخالط اليهود على أرض فلسطين أبرزها الصراع بين اليهود الغربيين واليهود 
ومع أن الوضع كذلك فإن العقل الصهيوني المخطط يطمع في أن تصبح . الشرقيين هو أبرز مظاهر هذا التعدد

لحياة فيها، أي أنه مشروع تدمير وتفكيك ثقافي هي عقل المنطقة بأسرها، وموجه ا.. جامعاته ومراكز أبحاثه
تفكيك األواصر وتدميرها على .. للمنطقة بكل ما تحمله الكلمة من معاني التناثر والبعثرة واالرتباك والضياع

كل المستويات، بين األقطار، وداخل كل قطر، وبين األديان، وداخل كل دين، وبين المذاهب، وداخل المذهب 
وتفكيك التواصل بين الماضي والحاضر، وبين األجيال داخل .. وام وداخل كل قبيلة وعشيرةذاته، وبين األق
إن التطبيع السياسي مثال هو المظلة التي يجري من خاللها االختراق الصهيوني للنسيج الداخلي . الحاضر ذاته

بط والمصالح االقتصادية والتطبيع االقتصادي هو المدخل لتفكيك الحد األدنى من الروا. للمجتمعات العربية
والتطبيع . المشتركة بين البلدان العربية، بل داخل كل بلد، ليربط هذه الكيانات الممزقة بالمركز الصهيوني

األمني معناه فرض رقابة أمنية صهيونية على كل جوانب الحياة السياسية واالجتماعية والنقابية واإلعالمية 
.. ع بالخطر األمني لمنع أي حركة أو مؤتمر أو اجتماع أو مقال أو تظاهرةداخل البلدان العربية إذ يسهل التذر

والتطبيع المائي معناه مشاركة صهيونية في كل ثروة مائية عربية أو . من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب
 عبر إثارة إسالمية، بما في ذلك مياه اليرموك والعاصي والليطاني والنيل وانهار تركيا إلخ، ولن يتحقق ذلك إال

وفي الحقيقة فإن هذا التطبيع أو التطويع قد بدأ منذ .. الحروب والنزاعات المائية بين بلدان المنطقة بأسرها



 

 27

سنوات، تدل عليه المكاتب التجارية والبعثات الدبلوماسية، وتبدل المفردات في اإلذاعات ومحطات التلفزة 
لقد . هاينة كل ما يقومون به من جرائم واعتداءاتوأجهزة اإلعالم وتحولها لمصطلحات تسوغ للصوص الص

شطبت كلمات لها مدلوالتها مثل الكيان الصهيوني ودولة العدو وقوات االحتالل وحلت محلها كلمات أخرى 
وصار الشهيد قتيال واالستشهادي انتحاريا، والعمليات االستشهادية عمليات انتحارية والمقاومة إرهابا . مطبعة

 حالة نعيشها منذ عقود، بل هي الحالة - بمعناه الواسع -التطبيع الثقافي ! صبون مدنيين أبرياء؟والصهاينة الغا
التي مهدت لكل مظاهر االنهيار والتردي التي نعيشها اليوم، وبات المطلوب الخروج من حالة التطويع الثقافي 

ثابتا وفي هذه اللحظات بات المطلوب تأصيل ما كان مؤصال، وتثبيت ما كان .. ال مجرد منع حصوله
المصيرية الحرجة علينا أن نتشبث بجذورنا التي تحمينا من االقتالع لنتمكن من الثبات في معركة الكرامة 

  . والبقاء
4/8/2005اخبار الخليج البحرينية   

 
 إسرائيل في قلب الحدث الموريتاني 

 محرر الشؤون اإلسرائيلية
وهو ما يعود إلى حقيقة . اما باالنقالب العسكري في موريتانياكانت إسرائيل من بين الدول األكثر اهتم

. العالقات السياسية المتميزة التي أفلحت الدولة العبرية في إقامتها مع نظام الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع
عندما سحبت فقد كانت موريتانيا الدولة العربية الوحيدة التي احتفظت بعالقة دبلوماسية كاملة مع إسرائيل حتى 

 . مصر واألردن سفيريهما من هناك
وفي وقت كانت دول عربية تتجنب تبادل زيارات علنية مع إسرائيل، وصل وزراء موريتانيون إلى القدس 

بل أن شالوم تحدث عن . المحتلة واستقبلت موريتانيا ساسة إسرائيليين بينهم وزير الخارجية سيلفان شالوم
 . ها قصة نجاح تبشر بالمقبل من العالقات المشابهة مع عشر دول عربية أخرىالعالقات مع موريتانيا بوصف

فكيف يتعامل السفير اإلسرائيلي لدى نواكشوط بوعز بسموط مع التطورات األخيرة التي تسارعت مع إعالن 
ه أن االنقالب واإلطاحة بولد الطايع؟ ومعلوم أن السفير بسموط يحمل، على ما يبدو، جنسية فرنسية وسبق ل

وقد عمل بسموط طوال سنوات مراسال اقتصاديا ومراسل أزمات في . وصل إلى موريتانيا مرارا كصحافي
 . صحيفة يديعوت أحرونوت التي سبق لوزير الخارجية الحالي سيلفان شالوم أن عمل فيها

في إقامة وقد أفلح بسموط . وعالوة على ذلك فإن شالوم متزوج من واحدة من ورثة مؤسس وصاحب الصحيفة
وقد . عالقات مع عدد من المسؤولين الموريتانيين دفعت وزير الخارجية اإلسرائيلي إلى اختياره سفيرا هناك

سمح له ذلك بتطوير العالقات بين هؤالء المسؤولين وبين المسؤولين اإلسرائيليين، خصوصا في وزارة 
موقع يديعوت اإللكتروني أن السفارة مفتوحة وفي أول تعليق إسرائيلي على االنقالب، أبلغ بسموط . الخارجية

 . وتعمل كالمعتاد، ولكننا بقينا في داخلها وامتنعنا عن الخروج منها
ويبدو أن بسموط الذي سبق أن غطى، أثناء عمله الصحافي، مناطق أزمات عديدة بينها لبنان وإيران 

وبعث بتقرير لصحيفته أوضح . أيضاوأفغانستان والعراق حاول التصرف كصحافي هذه المرة في موريتانيا 
 . فيه أنه لم تقع ضحايا في االنقالب حتى اآلن

وأشار بسموط في تقريره إلى أن هناك جنودا في الشوارع، كما أن محاور الحركة مغلقة، واإلذاعة المحلية لم 
ولكن .  وراءهوليس معلوما من يقف. وقد تم إغالق المطار واالنقالب في ذروته. تستأنف بثها منذ الصباح

لكن برغم أن لموريتانيا تاريخا طويال . التقارير تتحدث عن أن الحرس الرئاسي هو الذي يقف خلف االنقالب
من االنقالبات بما فيها ذلك الذي أوصل ولد الطايع إلى الحكم، فإن السفير اإلسرائيلي مطمئن إلى الموقف 

. ال من الحديث عن عدم االستقرار ينبغي قول العكسوقال للصحيفة إنه بد. ومتفائل بشأن االستقرار هناك
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وهو يواصل قيادة شعبه . 2003فالرئيس الموريتاني انتخب بشكل ديموقراطي للمرة األخيرة في تشرين ثاني 
 . 1984منذ العام 

تي فهي الدولة الوحيدة العضو في الجامعة العربية ال. وأوضح بسموط أن عالقاتنا مع موريتانيا مهمة جدا لنا
غير أن العالقة مع . ومن الواضح أن هناك جهات غير معنية بذلك. ظلت إلى جانبنا طوال سنوات االنتفاضة

 . الحكومة، الرئيس والشعب الموريتاني مهمة لنا جدا
ليس هناك من تعبير أفضل للعالقات بين إسرائيل وموريتانيا من مقابلة جرت في التلفزيون اإلسرائيلي يوم 

ففي برنامج مساء جديد على القناة األولى وقف رئيس هيئة مكافحة اإلرهاب في ديوان رئاسة . األحد الماضي
وبرغم أنه تلعثم مرارا في ذكر . الحكومة اإلسرائيلية داني أرديتي ليشرح خطورة سفر اإلسرائيليين إلى سيناء

لدولة المسلمة الوحيدة التي ال اسم موريتانيا فإنه، بصفته المسؤول عن تحذير اإلسرائيليين، أشار إلى أن ا
وهكذا فإن أرديتي حذر اإلسرائيليين بدرجات مختلفة من السفر . يتربص باإلسرائيليين خطر فيها هي موريتانيا

 .إلى كل بالد العالم اإلسالمي بما في ذلك تركيا واألردن واستثنى موريتانيا فقط
4/8/2005السفير   

  
   الموضوع الفلسطينيجدوى الحوار مع أمريكا وأوروبا حول

 منير شفيق
دعك من الموقف المنحاز من حيث األساس إلى الجانب اإلسرائيلي بالنسبة إلى الموضوع الفلسطيني؛ ألن من                

ودعك من البحـث  .. الممكن خوض الحوار مع هذا االنحياز، ومع التسليم بأنك تحاور منحازاً ال يخفى انحيازه       
 محاورك، حتى لو أعلن أنه ال مجال في السياسة للحـق والعدالـة، وإنمـا    عن الحق أو العدالة، واقبل بواقعية   

للمساومات والحلول ألوسط أو المجحفة بهذا القدر أو ذاك؛ ألن للمساومة مجاالً واسعاً فـي الحيـاة الـسياسية                   
  .واالقتصادية واالجتماعية، ويقبل عليها بحدود، حتى المتمسكين بالمبادئ والثوابت

 الحوار مع اإلدارة األمريكية والحكومات األوروبية عموماً، وبتفاوت، تكمن في عدم وجـود              لكن المعضلة فى  
موقف واحد مما يعلنونه من التوجهات لحل الموضوع الفلسطيني يمكن أن يعتبر ثابتـاً يحمـل درجـة مـن                    

التوصل إلى مساومة؛   االستمرارية، األمر الذي يجعل كل حوار، بال نتيجة عملية، أو مؤقتاً جداً، حتى لو أمكن                
ألن التجربة التاريخية، كما المعاصرة إلى ما قبل أسبوع، تؤكد تلك الحقيقـة؛ فكـل مـا يطرحـه المـسؤول         
األمريكي أو األوروبي، وخصوصاً البريطاني ال يكون إال للحظته، ثم سرعان ما يتغير بعد أن يكون قد اتفـق                   

  .معك وأنهكك لتقديم التنازالت
، 1947 المشروعات التي طرحتها حكومة االنتداب البريطاني على فلسطين إلـى عـام              لقد حدث هذا مع كل    

م، واإلعـالن الثالثـي     1949وتكرر مع قرار التقسيم وقرارات حق العودة، كما حدث مع اتفاقات الهدنة لعام              
راً مـع   ، وأخيراً وليس آخ   338 و 242، ثم مع قراري     )تثبيت خطوط الهدنة، وعدم السماح بخرقها وتجاوزها      (

  .خريطة الطريق
فكل قوار وافقت عليه تلك الحكومات، بل وصاغته بيديها وضغطت بكل ما أوتيت من قوة لتمريره في هيئـة                   

 سرعان ما تم تجاوزه بمجرد موافقة القيادة الرسمية الفلسطينية والعربية المعنية عليه، فمـا أن                -األمم المتحدة   
 ما عن ذي قبل حتى يربت على كتفيها ألنها أخـذت موقفـاً عقالنيـاً                تنتزع الموافقة التي تتضمن دوماً تنازالً     

  .وواقعياً وإيجابياً
ثم تعود الضغوط للقبول بمشروع أدنى منه، يتضمن تنازالً جديداً، وذلك تحـت حجـة الواقعيـة والعقالنيـة                   

؟ ألن الدولة العبرية ال توافـق       واإليجابية مرة أخرى؛ ألن السقف السابق لم يعد واقعياً وعقالنياً وإيجابياً، لماذا           
عليه وهذا ال يظهر إال بعد أن تنتزع الموافقة الفلسطينية والعربية، أما قبل ذلك فيبقـى الموقـف اإلسـرائيلي                    

  .غامضاً منه، ينتظر الموقف العربى أو الفلسطيني
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 تملك مصداقية الثبات     حكومتي أمريكا وبريطانيا، ال    - وعلى التحديد    -هذا يعني أن الحكومات الغربية عموماً       
على موقف سياسي تطرحه للتفاوض والحوار والمساومة حول الموضوع الفلسطيني، وقد حصل ذلـك علـى                

 أما منذ انتهاء الحرب الباردة فالتراجع عن المواقف أصبح متالحقاً وعلى            -فترات متقطعة وأحياناً طويلة نسبياً      
مع اقتـراح رئـيس الـوزراء       : يومين كما حدث مؤخراً، مثالً    فترات قصيرة جداً، وأحياناً ال يصمد أكثر من         
  البريطاني توني بلير فيما يتعلق بالمؤتمر الدولي

  . الذي سرعان ما أعيد ترتيبه شكالً ومحتوى وفقاً العتراضات أرييل شارون عليه
هائي للمفاوضات  أي معنى يبقى للحوار إذا كان الموقف الرسمي الغربي قد استقر على ترك الحل الن              : والسؤال

المباشرة مع الدولة العبرية؟ أي لما توافق عليه هي، حتى لو كان مخالفاً لكل القرارات الدولية، ولكن ما أعلن                   
عنه من سياسات رسمية أمريكية أو أوروبية، ولعل الموقف من المستوطنات والقدس وحق العـودة لـم يعـد                   

مية أمريكية وبريطانية، مثالً، عدم شرعية المـستوطنات أو         مرتكزاً على القرارات الدولية، ولم يعد سياسة رس       
ضم القدس وتهويدها، وأصبح المطلوب االعتراف بما تم من تغييرات على أرض الواقع، وإخضاع الموضوع               
بأكمله إلى المفاوضات، أو حتى عدم المفاوضات إذا قررت القيادة اإلسرائيلية ذلك، كما أعلن شـارون، ولـم                  

  .من المعنيينيسمع اعتراضاً 
هذا يعنى أن جعبة القيادات الغربية عموماً، وال سيما األمريكية والبريطانية ال تحتوي عملياً علـى غيـر مـا                    
سيوافق عليه شارون ومن يأتى بعده، وقد يكون أشد غلواً في كل ما يتعلق بالموضوع الفلسطيني، األمر الذي                   

وضوع، ومن ثم التحاور وإياها في قضايا تخص العالقـات          يقضي بإعفاء تلك القيادات من التدخل في هذا الم        
  .معها هي

أما حين تطلب موقفاً من الجانب الفلسطيني والعربي، فيجب أن يطلـب منهـا أن تـأتي بموافقـة الحكومـة                     
اإلسرائيلية عليه، أوالً وقبل كل شيء، وإال كان طلباً لتنازل مجاني من الفلسطيني والعربي ال أكثر، فيـصبح                  

  ".وقطعتوا الحبل فينا) البئر(البير ) نصف(وصلتونا نص "لمعنى كما تقول األغنية الشهيرة حال ا
باختصار، أثبتت التجربة   . ذلكم، هو بالضبط معضلة الحوار الرسمي، وحتى غير الرسمي، مع أمريكا وأوروبا           
لموضوع الفلسطيني، وترك   أن القيادات اإلسرائيلية المتعاقبة دأبت على عدم االلتزام بأي موقف وأي حل في ا             

هذا األمر لمقترحي الحلول من أمريكيين وأوروبيين ليقنعوا الفلسطينيين والعرب بحلولهم، وبعد كل نجاح فـي                
  .هذا المسعى يقال هذا غير كاف؛ هاتوا اقتراحات أخرى

 بخطـة   وهكذا تدهور الوضع إلى ما آل إليه اآلن، كما تعبر عن ذلك خريطة الطريق التي أصـبحت ملحقـة                  
نفسها مرة أخرى، ولكن    ) الحوار(شارون وبأربعة عشر تعديالً أرفقته الدولة العبرية بها، ومع ذلك تعاد الكرة             

  لماذا ال يفتح حوار، لمرة واحدة، أمريكي أو أوروبي مع اإلسرائيليين ليعرف العالم ماذا يريدون؟
  2005-7 شهر 79مجلة القدس، العدد 

  
  :ريكاتيركا
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