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  كاريكاتير
  

*** 
   عمرو  في شفاإرهابي صهيوني يرتكب مجزرة

 وااستـشهد  فلسطينيينأن خمسة    :زهير اندراوس من الناصرة    عن مراسلها  5/8/2005 القدس العربي  نشرت
 حافلة ركاب في    ىندي إسرائيلي عندما فتح النار عل      آخرين في مجزرة إرتكبها ج     عشرة وأصيب ما ال يقل عن    

 المـستوطن   ى هبوا الي موقع الحادث وهجموا عل      وافادت مصادر فلسطينية ان اهالي المدينة     . عمرو مدينة شفا 
 صـعد إلـي     وعلم أن الجندي   . الموت، رغم التواجد الكثيف لقوات الشرطة التي حاولت حمايته         ىوضربوه حت 

  . إلي داخل شفا عمرو أطلق النار عشوائياُ في جميع اإلتجاهاتها وصولىفلة ، ولدحاال
 لجنة المتابعة العليا للجماهير     هأعلنتما  : وليد ياسين  ،عمرو شفامن   5/8/2005 48عرب   موقع  مراسل وذكر

، عة إحتجاجاً علـى المجـزرة     العربية في الداخل عن اإلضراب العام ومظاهرة قطرية في مدينة الناصرة الجم           
عمرو اجتماعا طارئاً يحضره أعضاء البلدية ورجال الدين وممثلي الهيئات الـشعبية لتنظـيم               وتعقد بلدية شفا  

 -ويفيد مراسلنا ان المواطنين قتلوا بدم بارد بنيران االرهابي عيدن نتان زادة تسوبيري             .مراسم تشييع الشهداء  
ته يوم االربعاء على متن الحافلة ذاتها، كما يبـدو فـي اطـار تخطيطـه                 عاما الذي اكد شهود عيان رؤي      19

وعلم ان قيادة الشرطة عقدت اجتماعا وحاولت منع احضار جثامين الـشهداء مـن معهـد الطـب                   .للمجزرة
اال ان ادارة البلديـة مارسـت       . الشرعي اليوم الجمعة لمواراتها الثرى بادعاء تخوفها من حدوث اضطرابات         

  .لشرطة واجبرتها على التراجع عن موقفها والسماح بمواراة الشهداء الثرى اليومضغطا على ا
ويأتي  .قرر اللواء اليعزر شطيرن، اليوم، اجراء جنازة عسكرية للسفاح الذي اقترف المجزرة           من ناحية أخرى    

لمواطنين العرب   هذا ليعبر عن انغالق تام من جانب المؤسسة الحاكمة في اسرائيل واستهتارها بمشاعر ا              هقرار
    .وحياة االرواح التي زهقت في المجزرة

 في بداية األمـر التـرويج       حاولت  وسائل االعالم العبرية   أن :أسعد تلحمي  5/8/2005 الحياة   مراسل وأوضح
عن أن الحادث نجم عن نقاش حاد بين ركاب الحافلة، ثم روجت ان الجندي هو درزي لكن بعضها عدل بعـد                     

وبثـت القنـاة     .دث عن امكان ان يكون القاتل من أنصار حركة كهانا الفاشية المحظورة           ذلك عن الرواية وتح   
التلفزيونية االسرائيلية العاشرة ان القاتل هو مستوطن فار من الخدمة العسكرية من سكان مستوطنة تيبواع في                

  .الضفة الغربية
 ان مطلـق    قـال طة المنطقة الشمالية     قائد شر  أن: 5/8/2005الخليج اإلماراتية     مراسلة آمال شحادة  أضافتو

وأشار الضابط الى ان الـشاب      . النار، يتحدر من مدينة ريشون ليتسيون، وكان قد اعتنق مؤخرا الدين اليهودي           
كان يرتدي القلنسوة ويقيم في مستعمرة كفر تبواخ اليهودية، وقال ان الحادثة متصلة باالرهاب اليهودي نحـو                 

ـ           دانت السلطة الفلسط  أو .العرب  تينية الحادث ووصفه أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني ب اإلرهابي وطالب
، ألنهم يشكلون خطرا على المدنيين الفلسطينيين والنظـام          الحكومة اإلسرائيلية بسحب أسلحة المستوطنين فورا     

رضة وفي حديث مع احمد الطيبي وصف ما حصل بأنه حادث ارهابي، نظرا لألجواء المح              .العام في اسرائيل  
على كل من هو عربي والعنصرية التي اصبحت تيارا مركزيا تتعامل مع كل فلسطيني كأنهم اعداء، خصوصا                 
بين السياسيين الذين ينادي جزء منهم بطرد العرب، والجزء االخر بنزع الشرعية عنهم مما ترجم في وقـوع                  

 يؤدي الى ارتكاب جرائم اخـرى       وحذر الطيبي من خطر التساهل مع اليمين المتطرف الذي قد          .هذه الجريمة 
مـن   .الفلسطينيين واالماكن المقدسة وخاصة االقـصى     تجاه  ينفذ خاللها تهديداته التي يطلقها على مدار اشهر         

جهته، حمل النائب محمد بركة الحكومة االسرائيلية المسؤولية عن هذه المجزرة، وقال ان ما حدث هو نتـاج                  
 وتهديداته، اذ انها تتعامل معهم بقفازات من حريـر، خـصوصا فـي              لسياسة الحكومة تجاه اليمين المتطرف    
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يين وعلى   هذا االنفالت االرهابي هو نتيجة حتمية لحملة التحريض المتواصلة نحونا كفلسطين           ،وأضاف .الضفة
  .عب بالنار في صمتها االجرامي امام هؤالء المجرمينلالحكومة ان تعلم انها ت

عملية إطالق النار علـى   سامي أبو زهري إدانةالى  : غزةمن  5/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعـالم    ونوه
إّن ما جرى في شفا عمرو جريمة صهيونية كبيرة وهي اسـتمرار للجـرائم              :  وقال ، مساء أمس  48فلسطينّيي  

 .لقائمةالصهيونية ضّد أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة مناطق وجوده، وتؤكّد على أّن االحتالل ال يعبأ بالتهدئة ا                
وطالب جميـع األطـراف     . لنتائج المترتبة على هذه الحادثة    وحّمل أبو زهري الكيان مسؤولية ما أسماه جميع ا        

  .المعنية باستمرار التهدئة والقيام بالضغط على الكيان والتدخّل لوقف اعتداءاتها ضّد الفلسطينيين
هذا الهجوم الوحشي علـى مـدنيين أبريـاء     :وقالت في بيانها . لهجومل هادانتإ 5/8/2005 نشرة آير     وجاء في 

يوضح مرة أخرى أن اإلرهاب والتطرف يمكن أن يظهرا بين أتباع أي ديانة، نحن نطالب القيادات الـسياسية                  
والدينية األمريكية بإدانة هذا الهجوم وباستهجان الرؤى اإلرهابية التي حركت اإلرهابي المعتدي، اإلرهاب هو              

 . ديانة مرتكبيهاإلرهاب بغض النظر عن 
 إن هذه عمليـة إرهابيـة بحـق         قال ،ي بشارة، الذي تفقد مكان الجريمة     عزمأن   5/8/2005السفير   ونقلت  

وتساءل ماذا يفعل متـدين     .  والحديث هو باروخ غولدشتاين جديد     ،المواطنين العرب من إنتاج إسرائيلي محلي     
 من الواضح أن المجزرة مقصودة ومخطط لها إذ         يهودي في حافلة ينتهي مسارها في مدينة شفاعمرو العربية؟        

واعتبر جمال زحالقة أن هذه مجزرة      . حالما دخلت الحافلة إلى شفاعمرو بدأ بإطالق النار في جميع االتجاهات          
وقال إن الجندي الذي ارتكبهـا      . بشعة كانت السلطات اإلسرائيلية تتوقع أن تصدر عن منظمات إرهابية يهودية          

هات األمنية ومع ذلك بقي السالح معه، ومن الواضح أن هذا الجندي لم يتحرك من فراغ                معروف لدى هذه الج   
ونقلت هآرتس عن مـصادر  . ودعا إلى إعالن اإلضراب العام. وإنما في أجواء التحريض الدموي على العرب     

لشرطة االسرائيلية  ورفعت ا . أمنية إسرائيلية قولها ان االعتداء مخطط نفذته احدى التنظيمات اليهودية المتطرفة          
مستوى االنذار في القدس المحتلة، وذلك بحجة احتمال حدوث ردة فعل خالل صـالة الجمعـة فـي المـسجد               

وقال شارون في بيان انها عملية حقيرة نفذها إرهابي يهودي متعطش للدماء أراد االعتداء على               . االقصى اليوم 
 . مواطنين أبرياء

  
  تحريرال  جالء المستوطنين خطوة نحو:قريع
 اعتبر في خطاب فـي باحـة المجلـس    أن قريع: غزة –فتحي صّباح عن مراسلها  5/8/2005 الحياة   نشرت

 ان االنسحاب يجعل من تحرير الـضفة والقـدس          ،التشريعي في غزة امس في مهرجان دعت اليه حركة فتح         
ضـنا، وليخرجـوا مـن    فليرحلوا عن ار: وقال. المحتلة وباقي االراضي الفلسطينية اقرب من اي وقت مضى   

وبعـد ان الحـظ      .جلدنا، ومن بين أبناء شعبنا، وسنعرف كيف نبني هذا الوطن، فلــيرحلوا بــال عـودة             
مقاطعة القوى والفصائل االسالمية للمهرجان، دعا الى تعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة كـل اشـكال الفرقـة                 

 . عامـاً  38أى ان هذه سابقة بعـد احـتالل دام          ور. واالساءة الى شعبنا في مواجهة اخطار مرحلة االنسحاب       
واستخدم قريع عبارات اعتاد عرفات ان يرددها، خصوصاً انه تم توقيت انطالق هذه االحتفاالت مـع ذكـرى                  

: سيرفع شبل من اشبالنا او زهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق مآذن القدس وكنائسها، مـضيفاً               : وقال. هميالد
  .  معنا من يفرط بتراب القدسليس فينا وليس بيننا وليس

د قريع ضرورة ان يكون االنسحاب خطوة أولـى علـى           يأكت: غزةمن   5/8/2005 االتحاد االماراتية    وذكرت
نحن على أبواب التحدي الكبير اليوم نرسـم خطنـا الـى             وقال. طريق االنسحاب من الضفة الغربية والقدس     

  .القدس
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د قريع رفض السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بإقامة دولة يجدت إلى :غزةمن  5/8/2005 القدس العربيونوهت
، وتقرير المصير وإقامة 194ضمن حدود مؤقتة قائال ال حل إال بتحرير األرض، وعودة الالجئين وفقا للقرار 

 .الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
عالء، إلى تعزيـز وحـدة      أبو  دعوة  : لندن -  علي الصالح  عن مراسلها  5/8/2005 الشرق األوسط    واضافت

وصمود شعبنا وتفعيل المساندة الشعبية والجماهيرية، الستمرار المسيرة الوطنية نحو القدس والضفة الغربيـة،              
بعيداً عن األخطاء والمنافسة غير الشرعية، حتى ال تتحول هذه الخطوة إلى سهم في الظهر، بدالً مـن كونهـا              

ة ما اسماه بجميع أشكال التفرقة واإلساءة إلى شعبنا، في مواجهـة            خطوة على طريق التحرير والبناء، ومحارب     
  .أخطار مرحلة االنسحاب

ل كمال الشرافي ان شعبنا دفـع آالف        وقإلى   : وكاالت نقال عن غزة  من   5/8/2005 الوطن القطرية    وأشارت
و البداية وليس   واضاف نؤكد للعالم ان االنسحاب من غزة ه       ‚ الشهداء والجرحى من اجل جالئهم من قطاع غزة       

  .مؤكدا وحدة الصف ووحدانية السلطة حتى نحبط كل المخططات الساعية التى تحويل غزة اوال واخيرا‚ النهاية
  

  السلطة تدين خططاً اسرائيلية لزيادة االستيطان
لقـرار اإلسـرائيلي    لعريقات   إدانة   : وكاالت  نقال عن  القدس المحتلة  من   5/8/2005الخليج اإلماراتية    نشرت

ان يقوض عمليـة الـسالم      ذلك   من شأن    :قالو ,توسيع المستعمرات وخصوصا تكثيف االستيطان في القدس      ب
وأضاف أن السلطة طلبت من اإلدارة األمريكية        .ويدمر اي احتماالت الطالق المفاوضات حول الوضع النهائي       

راءات أحادية الجانب، التـي     التدخل لدى إسرائيل لوقف النشاطات االستيطانية وإلزامها بالكف عن جميع اإلج          
وقال غسان الخطيب ان هـذا العمـل         .من شأنها تغيير الوضع الديمغرافي للقدس واستباق المفاوضات النهائية        

وقالـت جماعـة الـسالم اآلن إن         .ينطوي على استفزاز ليس فقط للشعب الفلسطيني وانما للمجتمع الـدولي          
جماعة هذا يعني ان    الوقال المتحدث باسم    .  في العام الماضي   المشروع الجديد يأتي اضافة إلى خطة اعلن عنها       

 .سياسة البناء في األراضي مستمر رغم االلتزام الواضح في خريطة الطريق بعدم البناء هناك
ان اسرائيل ال تزال مستمرة     من   عريقات   هوضح ماأ :غزة والوكاالت من   5/8/2005 القبس الكويتية    وأضافت

  .واالستيطان وتقوم بتنفيذ مشروع كامل لتهويد القدس في جميع احيائهابالحديث بلغة االمالءات 
وزيـرة الدولـة لـشؤون القـدس     أن : أحمد رمضان ـ رام اهللا  5/8/2005 المستقبل اللبنانية وذكر مراسل

اعتبرت، هذا المخطط الجديد يأتي في سياق المخططات الرسمية اإلسرائيلية اليومية، وبعد أيام مـن مخطـط                 
  .حي استيطاني في منطقة برج اللقلق في البلدة القديمة لمدينة القدسإقامة 

  
   نكسة تحل بالتنسيق بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

 باسم   المتحدث هقالما  : تغريد سعادة والوكاالت   رام اهللا  عن مراسلتها من     5/8/2005 االتحاد االماراتية    نشرت
مالي عن مصادر الكهربـاء والميـاه واالتـصاالت التـي            رفض طلبا من بيريز من أجل تعويض         هنأ دحالن

وقال مكتب دحالن إن وولفنسون قرر تمديـد إقامتـه فـي المنـاطق              · سيتركها المستوطنون وراءهم في غزة    
من جانبها اشارت مـصادر اسـرائيلية   . الفلسطينية لمدة أسبوع لمراقبة ورعاية اجتماعات أخرى بين الطرفين       

سطيني عن شراء الدفيئات الزراعية الموجودة في المستوطنات شكل سببا آخر فـي             الى ان تراجع الطرف الفل    
  .فشل االجتماع

 سـمير حليلـه امـس ان اسـرائيل     هعلن أام:  ا ف ب-رام اهللا من  5/8/2005 القدس الفلسطينية واضافت
نـي ان   واوضح ان ذلـك يع     .تراجعت عن االنسحاب من منطقة جنين، وتحويلها من منطقة ج الى منطقة ب            

واوضح ان االنسحاب مـن معبـر رفـح          .المنطقة ستبقى مستباحه للجيش االسرائيلي وهو موقف خطير جدا        
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سيتاخر وربما سيتم في نهاية العام الجاري ولذلك نريد البحث مع مصر متى وكيـف سـيتم تـسليم المعبـر                     
  .باالضافة للتنسيق مع اسرائيل حول هذه القضية

  
  لمواكبة االنسحابتشكيل مكتب إعالمي في جنين 

أعلنت وزارة اإلعالم في محافظة جنين، أمس عن تشكيل مكتب إعالمي لتزويـد الـصحافيين بجميـع                 : لندن
وأوضحت الوزارة، أن المكتـب يتـولى       . المعلومات والوثائق حول المستوطنات اإلسرائيلية المزمع إخالؤها      

ذا الحدث، وإطـالع الـصحافيين علـى جميـع          وزارة، مهمة إصدار البطاقة الخاصة بتغطية ه      البالتعاون مع   
وأشارت إلى أن كل من يحمل بطاقة وزارة اإلعالم المنتظمة سارية المفعول            . المستجدات والتطورات الالحقة  
  .يستطيع الحصول على البطاقة

  5/8/2005الشرق االوسط 
  

  غزة ليست أوالً وأخيراً :القنصل األميركي لدى السلطة
أبلغ القنصل األميركي العام لدى السلطة عريقات خالل لقائهما امس في اريحـا أن   :رام اهللا ـ أحمد رمضان 

وكالة التنمية الدولية األميركية لن تدفع أي تعويضات للمستوطنين عن اخالئهم لمستوطنات غزة بأي شكل من                
فيذ خارطة الطريـق    وقال إن بالده تؤكد أن االنسحاب من غزة لن يكون أوالً وأخيراً وأنها تسعى لتن               .األشكال

ككل ال يتجزأ، كما أنها طالبت الحكومة اإلسرائيلية بعدم اتخاذ أي خطوات مـن شـأنها اإلجحـاف بقـضايا                    
  .مفاوضات الوضع النهائي

  5/8/2005المستقبل اللبنانية 
  

  الفلسطينيون يفتقدون عرفات في تحرير غزة
، معبرين عن اسـفهم لعـدم     ه يوم عيد ميالد    توافد مئات الزوار على ضريح عرفات امس المصادف        -رام اهللا   

وكان ملفتا ان عددا كبيرا من الزوار هم من الفلسطينيين المغتـربين فـي               .بقائه على قيد الحياة حتى التحرير     
 .الخارج ومن السياح االجانب وكذلك المشاركين في المخيمات الصيفية القادمين من كل انحاء الضفة الغربيـة               

  اف ب  . وتستمر الزيارات حتى ساعات الليل,اكثر من خمسمئة زائر يأتون يومياوذكر حراس الضريح ان 
  5/8/2005الغد االردنية 

  
  سرايا القدس تتحمل مسؤولية سقوط صاروخ بالخطأ على مواطنيين 

أعلنت سرايا القدس، مسؤوليتها عن إطالق صاروٍخ محلي الصنع كان قد سقط بطريق الخطأ على منزل في 
إذ تعلن المسؤولية األخالقية والشرعية عن إطالق الصاروخين فإنّنا : وأضافت السرايا أنها .انونبلدة بيت ح

وقدمت  .نتحّمل كافة النتائج المترتبة على هذا اإلعالن من استشهاد الطفل وسقوط عدد آخر من الجرحى
ة الشهيد بما يقتضيه الشرع التعازي لعائلة الشهيد مؤكدة على أنّه سيتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة مع عائل

وشدد البيان على أنّه ال يجوز بأي حال من األحوال استغالل هذا . والعرف، متمنّيةً الشفاء العاجل للجرحى
الحادث المؤسف للنيل من المقاومة، معترفة في الوقت نفسه بالخطأ الذي قالت إنّه يحدث حتى مع أقوى 

  .الجيوش العالمية تسليحا وقدرة
4/8/2005لفلسطيني لإلعالم  المركز ا  

 
 
 



 

 7

  كتائب أبو علي مصطفى تهاجم دورية كوماندوز 
أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، مسؤوليتها عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت فرقة كوماندوز تابعة 

ن وأكدت في بيان لها وقوع عدد م.لجيش االحتالل قرب إحدى المغتصبات الصهيونية جنوب مدينة خانيونس
  .اإلصابات في صفوف االحتالل

4/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

  التي صادرها االحتالل إلى أصحابها  من الضروري إعادة الملكيات: حماس
أكّد الشيخ سعيد صيام، على ضرورة إعادة الملكيات واألراضي التي صادرها االحتالل إلى أصحابها 

رهم خالل مّدة اغتصابها من الممتلكات والمنشآت التي سيتركها الحقيقيين، ومحاولة تعويضهم عن خسائ
االحتالل بعد انسحابه منها، مشيراً إلى أّن نسبةً كبيرةً من أراضي المستوطنات مملوكة للمواطنين ومن حقّ 

مرين أصحابها استردادها من خالل أوراقهم الثبوتية قبل أٍن يتغّول عليها المتنفّذون وسماسرة األراضي والمستث
وأشار إلى أّن حماس تنظر ببالغ األسف إلى من يحاولون التنكّر لنضاالت وتضحيات شعبنا  .كما حدث سابقاً

ويصّممون على نسب هذا االنسحاب وتجييره إلى جهاٍت بعينها وتجاهل الدور األساسي للمقاومة لمختلف 
  .الفصائل في دحر االحتالل وجالئه

5/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

  مكتب التعبئة والتنظيم في غزة هدد باالستقالة: المشهراوي
أوضح سمير المشهراوي أن أعضاء المكتب ناقشوا فكرة تقديم االستقالة منذ فترة، مرجعا أسباب ذلك إلى عدة 

ما وفيما يتعلق ب . خاصة من قبل أعضاء اللجنة المركزية للحركة،تنظيميالأمور تتعلق بالعمل اليومي والخلل 
، مشهراوي ان  هذا الكالم غير صحيحتردد في الشارع الفلسطيني يوم أمس من تقديم المكتب استقالته أوضح ال

لقد رفعنا كتابا قبل يومين إلى اللجنة المركزية شرحنا لهم فيه األوضاع التي نمر بها والتحديات التي يواجهها 
ل تنظيمية لما يحدث على األرض، فالوضع صعب العمل التنظيمي، وسنقدم استقالتنا إذا لم يتم وضع حلو

وحول طبيعة . وحجم العمل اليومي المقدم لمكتب التعبئة كبير لم نستطع معه تحقيق أية إنجازات حقيقية تذكر
وأوضح  .أن اللجنة المركزية لم ترد على كتابنا هذا حتى اآلن هذا الكتاب أوضح رد اللجنة المركزية على

انه ورغم وجود رغبة لدى كافة أعضاء المكتب بتقديم استقالتهم إال أن الظروف السياسية لحياة الجديدة أيضا ل
والوطنية لم تساعد على اتخاذ مثل هذا القرار، ونظرا الن األمور التنظيمية تحتاج إلى عالج سريع فقد أوضح 

ادة ساحة كخطوة أولى على أن مكتب التعبئة والتنظيم رفع إلى اللجنة المركزية طلبا يفيد بضرورة انتخاب قي
طريق حل كافة المشاكل، فسياسة التعيينات ال تجدي نفعا وال تقدم شيئا، مضيفا انه في ظل وجود قيادة ساحة 

وحول رد . منتخبة فان المسؤولية ستكون اعم واشمل والقدرة على التحرك وتحقيق اإلنجازات ستكون اكبر
شهراوي  لم توافق اللجنة المركزية على انتخاب قيادة ساحة اللجنة المركزية على هذا المقترح أضاف الم

  .وقالوا ان مكتب التعبئة والتنظيم يعين تعيينا وفقا للوائح التنظيمية
4/8/2005الحياة الجديدة   

  
  استمرار اعتقال الشيخ خضر خرق للتهدئة يستدعي الرد: البطش

، وطالب باإلفراج سالمة الشيخ خضر عدنانكاملة عن حّمل خالد البطش، سلطات االحتالل المسؤولية ال
 خرقاً واضحاً للتهدئة، وخاصة بعد إعالن سرايا القدس باألمس عن وقف إطالق هواعتبر اعتقال .الفوري عنه

  الصواريخ تجاه المغتصبات الصهيونية في قطاع غزة، مؤكّداً أن هذا الخرق يستدعي رّداً من سرايا القدس 
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  .قسام وكل القوى الفلسطينيةوكتائب األقصى وكتائب ال
  5/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  فتح  مسلحون يسيطرون على مقر ل

 احتجاجا على ما امس قال شهود عيان إن مسلحين من حركة فتح استولوا على مقر الحركة في بيت الهيا 
وجرت عملية . ح الديمقراطيحركة وبطء وتيرة االصالالوصفوه باستمرار تفشي الفساد بين كبار المسؤولين ب

  )رويترز .( االستيالء على المبنى بعد انتهاء ساعات العمل ولم يكن بداخله أي موظفين
5/8/2005البيان    

 
  أسلوب نضالي جديد ضد الجدار العنصري

مـارة  وّزع أشبال وأطفال مخيم شعفاط أمس، بياناً باللغة العبرية، على السيارات اإلسرائيلية ال: غزة ـ الوطن 
تضمن شرحاً عن آثار الجدار ومخاطره وآثاره السلبية المدمرة على مـستقبل            يبالشارع الرئيسي قرب المخيم،     

وأكد البيان أن الجدار مخالف      .المدينة المقدسة، فيما نشطت مجموعات أخرى بتوزيع ملصقات على السيارات         
ضب وحالة العداء، ولن يجلب األمـن والـسالم         لكل الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية ويزيد من مشاعر الغ        

لإلسرائيليين والفلسطينيين، على عكس ما تدعيه حكومة إسرائيل، وأن بناء الجدار يشكل مسماراً آخر في نعش                
  .السالم

 5/8/2005الوطن العمانية 
  

  العليا اإلسرائيلية تنظر في قانونية جدار حاضن القدس
ي عدد من القرى الفلسطينية ضد جدار الفصل العنصري الذي يبنـى فـي               محامي الملتمسين الفلسطينيين ف    قال

القدس ومحيطها، أن المحكمة العليا استمعت يوم امس الى االلتماسات التي قدمت من قبله ومن قبل المحاميـة                  
فاطمة العجو من جمعية حقوق المواطن ضد الجدار المذكور بهيئة موسعة من تسعة قضاة، وانهـا ستـصدر                  

وقال دحلة ان ادعاءات الملتمسين تركزت فـي   .فصليا في قانونية هذا الجدار في غضون الشهر المقبل     قرارا م 
قرار الحكومة االسرائيلية الصادر في العاشر من تموز الماضي بشأن استكمال بناء الجـدار حـول القـدس،                  

لغربية من خـالل مكاتـب      وتوفير خدمات للمواطنين المقدسيين الذين سيبقون خلف الجدار في منطقة الضفة ا           
  .حكومية يتم افتتاحها على المعابر المؤدية الى المدينة

  4/8/2005 48عرب 
  

  ندوة في البداوي عن حق العمل
نظمت لجنة متابعة حق العمل الفلسطينية في الشمال، محاضرة في مخيم البداوي تحدث فيها المحامي حـسين                 

مـدير المركـز     كما تحدث    يمات مصلحة لبنانية وفلسطينية،   ضناوي عن الواقع االجتماعي واالنساني في المخ      
وكان تأكيد من المحاضرين لضرورة إعطـاء   .الحمائي لحقوق االنسان سهيل الناطور عن حق العمل في لبنان  

  .الالجئين حقوقهم باعتبارهم مقيمين على األرض اللبنانية إلى حين عودتهم إلى وطنهم
  5/8/2005المستقبل اللبنانية 

  
  ا تستنكر انتهاك إسرائيل لحرمة الموتى ياف

استنكرت الهيئة اإلسالمية في مدينة يافا المحتلة ومؤسسة األقصى العمار المقدسـات   : نابلس ـ سامر خويرة 
اإلسالمية الحفريات التي تقوم بها سلطة اآلثار اإلسرائيلية، وبمبادرة شركة تطوير يافا ـ تـل أبيـب التابعـة     
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اإلسالمية هناك، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً لحرمة األموات واعتـداء آثمـا علـى المقبـرة               للبلدية في المقبرة    
وطالبتا البلدية بالتوقف الفوري عن أي عمل في المقبرة وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه، وإرجاع                . اإلسالمية

  . االعظام إلى مكانها، كخطوة أولى للحفاظ على أوقافنا ومقدساتنا وحفظ حرمة أمواتن
  5/8/2005البيان  

  
  ! مقتل فلسطينيين في الواليات المتحدة خالل يومين

 قالت مصادر فلسطينية ان طالبا فلسطينيا من مدينة رام اهللا قتل ليلة اول امس في والية مينيـسوتا                   :ألفت حداد 
عملية سطو  واضافت المصادر ان الطالب سقط ضحية        .األميركية، حيث كان يتلقى تعليمه في إحدى جامعاتها       

باء ومما يثير اإلستغراب أن ان     .مسلح اقتحمت محل البقالة الذي كان يعمل فيه ليالً بقصد تغطية نفقات دراسته            
 أيام على يد مجموعة لصوص      3 من القدس في مدينة شيكاغو قبل        آخرشاب  تحدثت في وقت سابق عن مقتل       

  !أطلقت عليه النار بينما كان يقف بسيارته عند محطة للوقود
  4/8/2005 48عرب 

  
  مليون نسمة1.4عدد سكان غزة يصل الى 

 1.390أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء، أن عدد السكان المقدر في قطاع غزة في منتصف العام الحالي، بلغ                 
وقال لؤي شبانة رئيس الجهاز في بيان صـحافي، أن          .  ألف إناثا  686 آالف ذكوراً، و   704مليون نسمة، منهم    

في حـين بلغـت     % 5.1، بينما بلغت نسبة المقيمين في الريف        %63.7الحضر في القطاع بلغت     نسبة السكان   
، مشيرا إلى أن محافظة غزة تعتبر أكبر محافظات القطاع حيث قدر عدد سـكانها               31.2النسبة في المخيمات    

 . ألف نسمة487بحوالي 
  5/8/2005شرق األوسط ال

  
   نة الرملة ي العربية في مدالمطالبة بتشغيل مواصالت عامة في األحياء

توجهت جمعية حقوق المواطن هذا األسبوع لرئيس بلدية الرملة وللمشرف على وسائل النقل وطالبتهما بالقيـام               
وجاء هذا في أعقاب توجه ممثلين عـن حـي   . بواجبهما لتأمين مواصالت عامة في األحياء العربية في الرملة   

عية حقوق المواطن ومطالبتها بالتدخل القانوني من أجـل تـشغيل           غان حاكال وحي الجواريش في الرملة لجم      
  . مواصالت عامة في هذه األحياء

  4/8/2005 48عرب 
  

  إنشاء أول مركز فلسطيني في القدس لدراسة الحركة األسيرة
اعلنت مصادر رسمية في جامعة القدس الفلسطينية عن حصولها على موافقة مبدئية من قبـل               : منتصر حمدان 

ق الكويتي لتمويل المرحلة الثانية من مشروع اقامة مركز دراسات الحركة االسيرة والمعتقلين في مدينة              الصندو
 الـف  850حيث تقدر القيمة االجمالية القامة هذا المشروع نحو       ,القدس المحتلة بحيث يكون جزءا من الجامعة      
  .دوالر بتمويل كامل من قبل الصندوق الكويتي

  5/8/2005السياسة الكويتية 
  

   عاما لثالثة شبان من بيت ريما 18 و12السجن بين 
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اسرى فلسطينيين من    احكاما صارمة على ثالثة      أمس،  رية اإلسرائيلية في معسكر عوفر    فرضت المحكمة العسك  
وحكم علـى رامـز     . ريماوي  عاماً على أحمد   17حكما بالسجن لمدة    المحكمة  فرضت  حيث   .قرية بيت ريما  

كما حكم علـى كـل      .  عاما فعلية  12، فيما حكم على سمير الريماوي بالسجن لمدة         اما ع 18الريماوي بالسجن   
وقد ادين الشبان الثالثة بإختطاف سائق سيارة أجرة اسرائيلي          .منهم بالسجن لمدة ثالث سنوات مع وقف التنفيذ       

وي كـان قبـل     يشار الى ان األسير أحمد ريمـا       .قبل أكثر من عامين ومحاولتهم مقايضته بأسرى فلسطينيين       
اعتقاله بفترة قصيرة يراجع احد المستشفيات المحلية بسبب معاناته من مرض في القلب، لكن سلطات االحتالل                

  . اليوم بإجراء اية فحوصات طبيةلم تسمح له منذ إعتقاله وحتى
  4/8/2005 48عرب 

  
  إدارة سجن مجدو تعاقب األسرى جماعيا

الفلسطينيون في سـجن مجـدو المؤسـسات القانونيـة والحقوقيـة        ناشد األسرى والمعتقلون     : خاص –نابلس  
واإلنسانية المحلية والدولية والصليب األحمر للعمل العاجل على إنهاء مشكلتهم المتمثلـة بقيـام إدارة الـسجن                 

وذكرت مـصادر    .المذكور بحرمانهم من الزيارة بشكٍل جماعّي عقاباً لهم على االحتفال بنتائج الثانوية العامة            
 أسيراً هم سكان أحد األجنحة في       60ن األسرى في معتقل مجدو أّن إدارة السجن فرضت حظراً للزيارة على             م

 المكّون من ثالثة خيام، مّدعيةً أنهم قاموا باالحتفال يوم وقوع عملية نتانيا األخيرة التي نفّذها فلـسطينّي                  5قسم  
  .راضي الفلسطينيةمن حركة الجهاد يوم إعالن نتائج الثانوية العامة في األ

  5/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  أبو مغصيب تطالب باإلفراج عن جثمان ابنها عائلة الشهيد
، المجتمع الدولي بالتدخّل الفاعل لإلفراج      في بيان  ابو مغيصب    طالبت عائلة األسير الشهيد    : خاص –دير البلح   

  .3الذي استشهد داخل معتقل أنصار  عن جثمان ابنها
  5/8/2005 لمركز الفلسطيني لإلعالم ا

  
  خطة اسرائيلية لتوسيع مستوطنة جنوب القدس 

 وحدة استيطانية جديدة في     82 أصدرت وزارة االسكان االسرائيلية عطاءات القامة        : سائدة حمد  ،القدس المحتلة 
سرائيلية للواليات  اطراف مستوطنة بيتار عيليت جنوب القدس، في انتهاك علني آخر لما تعهدت به الحكومة اال              

وذكرت مصادر رسمية اسرائيلية ان بناء الشقق االستيطانية الجديدة في بيتار عيليت يأتي في اطـار                . المتحدة
وتسرع اسرائيل الخطى لتكثيف االستيطان في اطار        .تلبية النمو السكاني للمستوطنة وفي داخل حدودها القائمة       

وتسعى اسرائيل الى رفع عدد      .ى الممتدة من كتلة غوش عتصيون     لقدس الكبر الحدود المصطنعة التي رسمتها ل    
 الف  100 الفاً في المستقبل القريب في مقابل عزل واخراج نحو           250 الفاً الى    180المستوطنين في القدس من     

  .مقدسي من داخل حدود المدينة البلدية
  5/8/2005الحياة 

  
  يمينيون إسرائيليون يوقفون مسيرة لمستوطنات غزة 

 علق االف االسرائيليين اليمينيين مسيرة الى المستوطنات في غزة الخميس، بعد أن أغلقـت               :فاكيم، رويترز او
وقال زعماء للمـستوطنين إن المتظـاهرين الـذين          .نسحاباالقوات االمن الطريق أمامهم لمنعهم من عرقلة        

عاء، عادوا الى البلدة عند الفجر لنيـل        أوقفتهم قوات الشرطة والجيش عندما بدأوا المسيرة من اوفاكيم ليل االرب          
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وقال تسيفي بار هاي، بالنظر الى االنتشار الضخم للقوات          .قسط من الراحة واتخاذ قرار بشأن خطوتهم القادمة       
النضال سيستمر لكننا نتجه عائدين للحصول على قـسط مـن           ... هنا اتخذنا قرارا بالعودة الى اوفاكيم     ) االمن(

  .الراحة
  4/8/2005سي ان ان 

  
  مستوطنو الضفة يطالبون بتعويضات إلخالء المستعمرات  

باشرت جمعية اسرائيلية جديدة تطلق على نفسها اسم بيت واحد نشاطها أمـس              : وديع عواودة  ،القدس المحتلة 
ببذل جهود كبيرة من أجل حث ومساعدة المستعمرين في الضفة الغربية على إخالء بيـوتهم مقابـل ضـمان                   

ولفت رئيس الجمعية عضو الكنيست فيالن إلى ان نشطاء من اليـسار             . الحكومة بشكل الئق   تعويضهم من قبل  
واليمين يشاركون في عضوية وقيادة الجمعية الجديدة، منهم قائد لواء الشرطة في لواء الـشمال خـالل هبـة                   

زية من خلف بيت    أما الفكرة المرك   .االقصى اليك رون والقنصل االسرائيلي السابق في نيويورك الون بينكاس         
واحد فكانت نتيجة ابداء الكثير من المستوطنين في الضفة، ممن يقطنون في المـستعمرات الواقعـة شـرقي                  

 الف مستوطن يعيشون في نحو      80 في المائة من نحو      50وكشف فيالن أن    . جدار، استعدادهم إلخالء بيوتهم   ال
جاءت بدوافع الفوز باالمتيازات المادية وليس      أكدوا أن وجودهم في المستعمرات       مستعمرة شرقي الجدار،     50

وكشفت القناة االسرائيلية الثانية في تقرير خاص امس أن العشرات من السكان في كـل                .العتبارات ايدلوجية 
 لم  واحدة من المستعمرات فقدوا الشعور باألمن وينتابهم الخوف والقلق من البقاء في اعقاب بناء الجدران التي               

وعرض التقرير التلفزيوني عشرات المنازل في كل من مستعمرات الـون           . تضمهم وتركتهم من ورائها شرقاً    
موريه وعمنوئيل وكرني شومرون وبيت ايل وشيلو وغيرها باتت مهجورة وثبتت عليها الفتات البيت للبيع او                

طلبهم بضمان التعويض الفوري بتقديم     الحكومة االسرائيلية اذا لم تستجب لم     وطنين  وهدد بعض المست   .لاليجار
  . دعاوى قضائية ضدها النخفاض أسعار منازلهم في السنوات الخمس االخيرة

  5/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

   الف مستوطن بالضفة 180اسرائيل ستبقي على : فايسغالس
طن على األقـل مـن       الف مستو  180قال فايسغالس الخميس ان اسرائيل تتوقع ان يكون بوسعها اإلبقاء على            

ولذا فهذه بالطبع خطوة مهمة لإلمـام       .  الف مستوطن في أراضي الضفة بموافقة الواليات المتحدة        240اجمالي  
وقال ان واشنطن أيدت احتفاظ اسرائيل بتكتالت استيطانية رئيسية باعتبارها جزءا اليتجـزأ              .في هذه المسألة  

كبرى ومدينة معالي ادوميم والمستوطنات في غوش عتصيون       وهذا يعني كل منطقة القدس ال      .من دولة اسرائيل  
وسيمثل االنسحاب من غزة المرة االولى التي تخلي فيها اسرائيل مـستوطنات             .والكتل االستيطانية حول ارييل   
  .ُأقيمت على أراض فلسطينية

  5/8/2005 48عرب 
  

  العليا اإلسرائيلية تلزم شارون بنقل العمالء إلى خارج غزة
أصدرت محكمة العدل العليا في القدس الغربية، قرارا يلزم الحكومة االسرائيلية ورئيسها شـارون،               :تل أبيب 

ووزرائها المعنيين، بأن ينظموا لمجموعة من العمالء الفلسطينيين االنتقال للسكن فـي اسـرائيل سـوية مـع                  
 عائلة فلـسطينية مـن      50لب  وجاء هذا القرار بناء على ط     . المستوطنين الذين سيتم اجالؤهم من المستوطنات     

قبيلة المواصي الكبيرة، انفصلوا عن قبيلتهم وانتقلوا للعيش في بلدة الدهينية في مبان مـن مخلفـات الجـيش                   
وادعت هذه العائالت ان االنسحاب االسرائيلي من غـزة سـيتركها عرضـة لالنتقـام               . المصري في المنطقة  

ك ألن أرباب تلك العـائالت معروفـون فـي تعـاونهم مـع              والتنكيل من السلطة والتنظيمات الفلسطينية وذل     
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وشكا هؤالء من أن السلطات االسرائيلية، التـي تعـرف ان           . االسرائيليين ويعتبرهم أهل غزة عمالء لالحتالل     
وطلبوا ان يتم اجالؤهم عن غزة الى اسرائيل ومـنحهم          . حياتهم ستصبح في خطر لم تنظم لهم أي حل يحميهم         

وحاول ممثل النيابة   .  مثل المستوطنين وتدبير بيوت سكن وعمل مناسب لهم في اسرائيل          تعويضات دسمة تماما  
ان يطعن في صدق أقوالهم، وقال ان معظمهم لم يكونوا متعاونين مع المخابرات االسرائيلية ولم يقـدموا أيـة                   

.  منها فقـط ال أكثـر       عائلة منهم فقط تحمل الهوية االسرائيلية والخطر يواجه ثالثا         23وأن هناك   . خدمات لها 
 عائلة أخرى تم التفاهم معها وحصلت على تعويضات وانتقلت للسكن في غـزة وال خطـر                 16وقال ان هناك    

  .اال ان القضاة لم يقبلوا هذه االدعاءات ووبخوا ممثل النيابة على التأخير في معالجة الموضوع. عليها
  4/8/2005شرق األوسط ال

  
  إغالق سفارته في موريتانيا الكيان الصهيوني ُيقرر عدم 

الكيان اإلبقاء على سفارته مفتوحة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بـالرغم مـن االنقـالب                قّرر :وكاالت
وقالت مصادر في وزارة الخارجية الصهيونّية إنّه تقّرر عدم إغالق السفارة في نواكشوط، في هذه                .العسكري

وأعربت المصادر عن اعتقادهـا بـأّن أعـضاء الـسلك           .  مفتوحة اليوم  المرحلة، موّضحةً أّن السفارة ستبقى    
  .الدبلوماسي الموجودين فيها ليسوا معرضين للخطر

  5/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  بن الدن سيدخل غزة اذا سلمنا المعابر للفلسطينيين: الشاباك
معبر بـين القطـاع ومـصر بمـسؤولية          عارض ديسكين ابقاء ال    : غزة ،الناصرة،   برهوم جرايسي  ،حامد جاد 

وقال إذا فقدت اسرائيل السيطرة على معبر البشر بين غزة ومصر فـإن هـذا سيـسمح                 . الفلسطينيين ومصر 
بدخول االرهابيين الى القطاع، وقد تنقل حركة حماس قيادتها في الخارج الى غزة، وهذا ايضا يفسح المجـال                  

  .ناك الى الضفة الغربية ومن ثم الى تل ابيبامام اسامة بن الدن للوصول الى غزة ومن ه
  5/8/2005الغد االردنية 

  
 مرتكب مذبحة حي الدرج يعتذر

مرتكب المجزرة في اجتماع ، يقول بعد ثالثة اعوام من استشهاد صالح شحادة: جميل حامد ، رام اهللا،خاص
ها بان الصواريخ التي اطلقتها علمت حينبعد عودتي الى المنزل  :لرافضي الخدمة العسكرية في جيش االحتالل

الذي وقتلت تسعة اطفال والعديد من النساء بين خمسة عشر فلسطينيا في القصف الذي تم تنفيذه تحت قيادتي 
 لن اخدم في المناطق الفلسطينية ولن يذهبت الى القيادة وابلغت مسؤولي االول بان ...!استهدف صالح شحادة

 ...! منظر الدمار ومقتل االطفال  التسعةلقد روعني... اعود للقصف مرة اخرى
مجموعة من الفلسطينيين الذين امضوا سنوات لهذا ما اعترف به  مالح الجو االسرائيلي المدعو  يوناتان  

 وان اعقدوا اجتماع مصادر شاركت في االجتماع قالت للحقائق بان الطرفين .طويلة في االسر االسرائيلي
واكدت مصادر  الحقائق بان  .في عقده معتبرة اياه بانه ال يندرج في اطار التطبيعالسلطة الفلسطينية لم تمانع 

المشاركين توزعوا على مجموعتي عمل وانهم  وصفوا اللقاء باالول الذي  ستتبعه لقاءات اخرى  لتدعيم 
التي تعرف ان من بين رافضي الخدمة قائد احدى مجموعات القتل  علمت  الحقائقكما  .العالقات بين الطرفين

زوهر الذي اعترف بقتله للعديد من الناشطين الفلسطينيين قال بانه رفض الخدمة العسكرية في .بالمستعربين
 ...وانه اعتقل لمدة شهر لرفضه الخدمة في االراضي الفلسطينية الجيش االسرائيلي بعد ان علم بانه قتل ابرياء

  5/8/2005الحقائق 
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  الرتقاء باالقتصادالسلطة تتبنى خطة استراتيجية ل
 كشفت السلطة الفلسطينية عن خطتها االستراتيجية لرفع مستوى وتنمية االقتصاد فـي             : نابلس - سامر خويرة 

وقدمت الخطة لمجلس الوزراء، كما ستقدم األهداف االستراتيجية لها إلـى        .األراضي الفلسطينية بعد االنسحاب   
وتتوقع السلطة أنه في حال     . يني مباشرة بعد جالء االحتالل    ولفنسون ألجل العمل على إنعاش االقتصاد الفلسط      

تم تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها سوف ينتعش االقتصاد تدريجياً مما سينعكس على عدة مؤشرات ونتـائج فـي                  
 35مقدمتها التخفيف التدريجي لحالة الفقر المتفشية وهبوط تدريجي للبطالة التي بلغت في قطاع غزة أكثر من                 

 وزير االقتصاد إن الرؤية التي تسعى السلطة لتحقيقها تتمثل في أهداف الشعب الفلسطيني فـي قيـام              وقال %.
دولته المستقلة وتمكينه من دعم أسس التنمية الشاملة لتحقيق الرفاهية والتقدم وصوال بقطاع غزة ليصبح أحـد                 

القطاعات في تنفيذ وتحقيـق هـذه       وأشار إلى مهام ودور جميع      . مراكز النشاط االقتصادي الوطني واإلقليمي    
الخطة، مبينا دور السلطة الذي يتمثل في صياغة السياسات االقتصادية لتحفيز االسـتثمار ورؤوس األمـوال،                
مؤكداً أن وزارة االقتصاد وخالل الشهور القليلة الماضية قامت بإنهاء كثير من هذه االسـتحقاقات المـساعدة                 

د على أهمية المطلوب من اللجنة الرباعية وخاصة توجيه الضغوط علـى            وشد .للنهوض باالقتصاد واالستثمار  
الحكومة اإلسرائيلية لرفع كافة العراقيل التي تحد من حركة المواطنين والبضائع في داخـل الـوطن وترسـخ        

الخاص في تطوير االستثمارات القائمـة      الفلسطيني  وأكد على دور القطاع      .غزةوالربط الجغرافي بين الضفة     
في جلب المستثمرين الفلسطينيين والعرب واألجانب      ه   ودور ,ستفادة من الفرص المتاحة الستثمارات جديدة     واال

وأكد انه ال يمكن الحديث عن االقتصاد بمعزل عن القـضايا االجتماعيـة،              .من الخارج لالستثمار في فلسطين    
التي تواجه االقتـصاد الفلـسطيني      وتضمنت الخطة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات        . البيئية وغيرها 

نسبة البطالة والفقر ونـسبة     :  أن الخطة تناولت أهم المؤشرات وهي      سنقرطوأكد   .لتخطي هذه المرحلة الصعبة   
التعليم واألمية ومعدل دخل الفرد ومعدالت توزيع الدخل القومي ونسبة مشاركة المـرأة ومعـدالت الجريمـة                 

ل الرئيسية المؤثرة مثل االحتالل والفساد والبيئة القانونية والتـشريعية          إضافة إلى العوام  . ومتوسط عمر الفرد  
ولفـت   .وتركيبة النظام االجتماعي والسياسي والوضع االقتصادي والدين والعادات والتقاليد والكثافة الـسكانية           

وجـودة مثـل   وأكدت الخطة على أهم المؤشرات الم. إلى أن الخطة تناولت الوضع السياسي والقضايا القانونية      
إجراء االنتخابات ضمن القوانين المعمول بها والتزام كافة القوى الـسياسية بإقامـة             ونضوج القوى السياسية،    

  . 67الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل األراضي المحتلة 
  5/8/2005البيان 

  
  طيرانالمطار وشركة الالسلطة تعتزم خصخصة 

ن السلطة تعتزم خصخصة مطار قطاع غزة وشركة الطيران الوطنيـة            قال محمد اشتية ا    - رويترز   -القدس  
سرائيل قـد   إلى مصر و  إن المسؤولية عن تشغيل المعابر      أرويترز  لوقال  . بعد ان تنسحب اسرائيل من القطاع     
وقال هناك سياسة عامة للحكومة هي الخصخصة وفـتح الطريـق امـام              .يعهد بها ايضا الى القطاع الخاص     

وقال ان عباس طلب من مجلس الوزراء البدء بعمليـة           .يل االعباء المالية التي تتحملها السلطة     المستثمرين وتقل 
  .الخصخصة للمطار وشركة الطيران

  5/8/2005القبس الكويتية 
 

  بريطانيا ساعدت إسرائيل على تأسيس ترسانتها النووية  
 يتعين على الحكومة البريطانية تقديم قال كريس دويل مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني للخليج أمس إنه

 عاماً مفادها أن بريطانيا 46إجابات وإيضاحات لكثير من األسئلة التي أثارها الكشف عن فضيحة عمرها 
  . لمساعدتها على تطوير أسلحة نووية1959زودت إسرائيل سراً بعشرين طناً من الماء الثقيل عام 
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ية هذه المعلومات واألنباء طي الكتمان حتى عن الواليات المتحدة وقد أبقى موظفو وزارة الخارجية البريطان
لكن روبرت ماكنمارا وزير الدفاع األمريكي في إدارة الرئيس األسبق الراحل جون إف كيندي أبلغ تلفزيون 

سي في برنامجه االخباري نيوز نايت أنه أصيب بالدهشة والذهول لهذه االنباء التي كشف عنها .بي.بي
وتظهر  . في حلقته يوم أمس األول  وذلك استناداً الى وثائق في مكتب السجالت والملفات العامةالبرنامج

الوثائق كيف تمكنت إسرائيل من االنضمام بسرية شديدة الى عضوية النادي النووي الذي كان يقتصر على 
  .خول الناديالدول الكبرى رغم القيود واإلجراءات المشددة التي كانت تفرضها تلك الدول على د

 ان أحداً في بريطانيا بما في ذلك أعضاء حكومة رئيس الوزراء المحافظ آنذاك هارولد ماكميالن لم  دويلوقال
 1،5يكن يعرف شيئاً عن صفقة الماء الثقيل البريطانية إلسرائيل والتي كانت تصل قيمتها في ذلك الوقت إلى 

الخارجية وهيئة الطاقة الذرية في بريطانيا الذين شاركوا مليون جنيه استرليني باستثناء بعض موظفي وزارة 
  .في ترتيبات اتمام الصفقة التي تمت من خالل النرويج

5/8/2005الخليج اإلماراتية   
 

   الشارع يطالب بقطع العالقات مع اسرائيل: موريتانيا
عتبارها أكبر تجن يقدم عليه حكام الجدد بقطع العالقات مع العدو الصهيوني باالطالب الشارع الموريتاني أمس 

وقد خصص النظام الجديد حراسة مشددة للسفارة االسرائيلية  .النظام السابق في حق الشعب الموريتاني
وأغلقت قوات األمن الطرق المؤدية لسفارة اسرائيل . بنواكشوط خوفا عليها من رد الفعل الشعبي الغاضب

عة عن نية السفير االسرائيلي بوعز بوسميث نقل طاقم وتحدثت مصادر مطل. وصدت جموع المتظاهرين عنها
 .السفارة الي السنغال المجاورة الي أن تهدأ األحوال في موريتانيا

5/8/2005 القدس العربي  
 

  غذائية للفلسطينيين    يتبرع لشراء مساعدات   االتحاد األوروبي
لدعم المساعدات الغذائية    يورو   تحدة ثمانية ماليينلألمم الم   لبرنامج األغذية العالمي   تبرع االتحاد األوروبي 

الهش تدهوره بسبب    ويواصل االقتصاد الفلسطيني .  المحتلة   األراضي   محتاج في   يلنصف مليون فلسطين
وأدت هذه  .  بناء جدار فاصل حول أغلبية الضفة الغربية   اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية المشددة واالستمرار في

  في   ممثل مكتب برنامج األغذية العالمي   وقال ارنولد فيركن،  . السياسات لبطالة آالف العمال الفلسطينيين
الوقت المناسب من مكتب    جاء في   يرحب بالتبرع الذي   ان برنامج األغذية العالمي   الفلسطينية المحتلة   األراضي 

قبل بدء     المواد الغذائيةمما سيمكن البرنامج من شراء   د األوروبيالتابع لالتحا   التعاون للمساعدات األوروبي
ألف طن   ٤٥١ سبتمبر المقبل ويستمر لمدة عامين لتوفير    وسيبدأ برنامج األغذية مشروعه الجديد في .  العمليات

   .   الضفة الغربية   آلف آخرين في  ٤٤٣ غزة و   قطاع   في   ألف فلسطيني  ٥٣١ من المساعدات الغذائية لنحو 
5/8/2005األيام البحرينية   

 
  الجامعة العربية تطالب دولها باإلسراع في دعم االقتصاد الفلسطيني

أكّدت جامعة الدول العربية اليوم مواصلة الدعم العربي الكامل لالقتصاد الفلسطيني، مشيرةً إلى وصول العديد 
عض الدول العربية بحصصها المقررة في دعم االقتصاد من اإلفادات البنكية الرسمية التي تؤكّد قيام ب

وقال الدكتور محمود عبد العزيز، إّن األمانة العامة قامت من قبل بإنشاء إدارة التنمية واإلعمار في  .الفلسطيني
فلسطين كإدارة فرعية تتبع لإلدارة العامة لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة والتي يترأسها السفير 

  .د كمال األمين العام المساعد للجامعة العربيةسعي
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5/8/2005 لمركز الفلسطيني لإلعالما  
  
  
 

 انتقادات لمشروع اقامة مزرعة اسرائيلية مصرية في سيناء
اكد وزير الزراعة المصري ان اتفاق الشراكة المصري ـ االسرائيلي حول انشاء مزرعة في سيناء سيتم 

 في تصريحات مقتضبة حول المشروع الذي يثير ضجة كبيرة في اوساط تنفيذه منتصف الشهر المقبل وقال
لقد وافقنا علي المشروع نظرا لتقدم التكنولوجيا االسرائيلية في مجال الزراعة .. الشارع والنخبة علي حد سواء

ة المصرية وعلمت القدس العربي ان االجهزة االمني .وتحديدا الري بالتنقيط الذي تفتقر فيه مصر الخبرة الكافية
ظلت طوال فترة الوزير السابق يوسف والي ترفض عشرات المشاريع االسرائيلية علي ارض سيناء السباب 

عبد اهللا االشعل مساعد وزير الخارجية السابق لـ القدس العربي . واكد د .لها عالقة باالمن القومي المصري
وانتقد االشعل النظام المصري  .يناء بالكاملان الحكومة االسرائيلية تطمح الن تضع يدها علي شبه جزيرة س

علي تقاربه المفرط في ذلك الوقت من اسرائيل ولم يستبعد ان يكون السبب فيما يجري هو رغبة القاهرة 
بوساطة تل ابيب من اجل تخفيف الضغوط المفروضة علي مصر بهدف االصالحات السياسية وتلكؤ الحزب 

   .ات علي ذات المسارالحاكم في المضي قدما لتحقيق انجاز
5/8/2005 القدس العربي  

 
  عبداهللا الثاني يطالب موفاز بجعل االنسحاب من القطاع مقدمة للضفة الغربية  

أفاد بيان للديوان الملكي أن الملك أكد ضرورة استمرار وإنجاح العملية السلمية بعد االنسحاب من قطاع غزة 
 تطبيق خريطة الطريق هو السبيل الوحيد لتحقيق سالم يضمن في غضون األسبوعين المقبلين، مشيرا إلى أن

حقوق األطراف كافة ويكفل التوصل إلى األمن واالستقرار، وأضاف البيان ان الملك اكد أيضا اهمية تعاون 
إسرائيل بشكل كامل مع الفلسطينيين النجاح عملية االنسحاب وضمان سيرها بهدوء، داعيا إلى التنسيق مع 

كما لفت العاهل . سطيني الذي أبدى استعداده ألن تسير عملية االنسحاب من دون مشاكل أو معوقاتالجانب الفل
االردني إلى ان تمكين اجهزة األمن الفلسطينية وتزويدها بالمعدات الالزمة إلنجاح مهمتها وتحسين الظروف 

من جهة  . األراضي الفلسطينيةالمعيشية للفلسطينيين تشكل خطوة مهمة وأساسية لتعزيز األمن واالستقرار في
أخرى، اوضح البيان أن موفاز استعرض الخطوات التي اتخذتها السلطات اإلسرائيلية استعدادا لتنفيذ عملية 
.    االنسحاب من غزة وما بعدها، مؤكدا ان بالده ستمضي في تطبيق عملية االنسحاب ضمن الخطة التي أقرتها

  ب.ف.أ
5/8/2005الخليج اإلماراتية   

 
   يجب التمسك بحق العودة: الحريري

 القاضي بحق العودة لالجئين، وال يجوز 194 محاولة اللغاء القرار  ايةسنحارب أكدت النائب بهية الحريري
واشارت الى  تحت ستار الحقوق المدنية أن يلغى هذا القرار، فالوضع االنساني شيء وحق العودة شيء آخر،

كالم الحريري جاء خالل لقائها مع . التمسك بحق العودة وبالقرار الذي يكفلهان ال مصلحة للفلسطينيين اال في 
 وتسلمت الحريري .لجنة المتابعة لحملة حق العملووفد من المؤسسات األهلية العاملة في الوسط الفلسطيني 

نساني في من الوفد مذكرة تطالب برفع القوانين التي تشكل قيوداً على ممارسة الالجىء الفلسطيني لحقه اال
العمل وفقاً لما نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق االنسان والتزاماً بما ورد في مقدمة الدستور اللبناني 
واحتراماً النسانية وكرامة الالجىء وخصوصية وضعه المؤقت في التواجد على األراضي اللبنانية حتى عودته 
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قرار السماح للفلسطيني بممارسة عدد من المهن وطالب الوفد الحريري بالعمل على استكمال . الى فلسطين
 مهنة ما يزال الفلسطينيون محرومين من 26وبأن يتم تشريع هذا القرار ووضعه موضع التنفيذ وأن يشمل 

  .ممارستها، وتشكيل النقابات الفلسطينية واالعتراف بها وافادة الفلسطيني من التقديمات االجتماعية
5/8/2005السفير   

 
 لفلسطينيون في لبنان وقضية سالح المخيماتالالجئون ا

 حسين علي شعبان. د 
.  بترويج نتائج استطالع رأي أجرته جهة لبنانية28/07/2005إهتمت وسائل االعالم المحلية والعربية يوم 

سؤال االستطالع كان مثيراً كونه تناول السالح الفلسطيني في الخيمات في حين جاءت نتيجته أكثر إثارة 
من اللبنانيين يوافقون علي نزع السالح  % 80 لإلستغراب إذ أكد القائمون علي االستطالع ان ومثيرة

 .الفلسطيني في المخيمات
تزامنت إثارة الموضوع اعاله مع العودة المظفرة الي الساحة السياسية والحزبية لمشعلي الحرب االهلية 

 . دا سمير جعجع ـ صوالنج بشير الجميلوالداخلية اللبنانية وورثتهم في مثلث ميشال عون ـ ستري
 اسوة باألحزاب والتنظيمات اللبنانية بتسليم 1991ان الفلسطينيين ومنظمة التحرير الفلسطينية قامت منذ العام 

وحالهم حال اللبنانيين لم يبق لدي الفلسطينيين سوي االسلحة الفردية . سالحها الثقيل والمتوسط للجيش اللبناني
وفي المقابل رفضت الحكومة اللبنانية بأوامر من الرئيس . لم يحظر المشرع اللبناني حيازتهاالخفيفة التي 

أو ممثلي الفلسطينيين في لبنان للبحث في تنظيم وتحديد . ف.ت.الياس الهراوي إجراء أي مفاوضات مع م
لسطينيين حقوقهم وواجباتهم، علي العكس شددت الحكومة أعمال الحصار والخنق واالضظطهاد ضد الف

نتيجة لهذه السياسة أدار الفلسطينيون .  ابقاء مكتب ممثلية منظمة التحرير في بيروت مغلقاًىوأصرت عل
 . ووكالة االونروا والمنظمات االهلية واللجان المحلية. ف.ت.مخيماتهم بأنفسهم من خالل مؤسسات م

نانيين، أكثر من ذلك فإن السالح من اللب % 90ان السالح الفردي والخاص موجود في بيوت ما يزيد عن 
المتوسط والثقيل ال يزال في أيدي مجموعات غير سياسية أو حزبية في لبنان من نمط تجار السالح وتجار 
المخدارات والطوائف العشائر والقبائل وما المعارك التي تقع بين الحين واآلخر في البقاع وقراه وبلداته 

 . الجردية اال وقائع يصعب دحضها
ا في الواليات المتحدة فإن مستودعات ودكاكين بيع االسلحة الفردية من مسدسات وبنادق تنتشر في طول أم

الواليات وعرضها، ويحق لكل صاحب حانوت أو مزرعة دواجن أن يمتلك سالحاً ليدافع به عن نفسه 
اض احتلوها في حين أن المستوطنين في إسرائيل مدججون بالسالح لتكريس احتاللهم ألر. وممتلكاته

 . واغتصبوها من أصحابها االحياء
لكن عندما يتعلق االمر بالالجئين الفلسطينيين في لبنان تنقلب الصورة الي نقيضها ويصبح هذا السالح تهديدا 

 حمل السالح ىلألمن المحلي والسالم العالمي هذا مع العلم والتأكيد أن الفلسطينيين وغالبية اللبنانيين أجبروا عل
وليس اقحام الجيش واالجهزة .  دولة طائفية ظالمة دفاعاً عن كرامتهم وتحقيقاً لمطالبهم االنسانيةفي وجه

 واصدار االوامر اليهم بإطالق الرصاص الحي وقتل المتظاهرين اللبنانيين طالباً وعماالً خالل ىاالمنية االخر
مرحوم معروف سعد في صيدا وشهداء النصف االول من سبعينات القرن الماضي اال وقائع يشهد عليها دم ال

 . معمل غندور في بيروت
بإستثناء والية الرئيس الراحل بشارة الخوري والرئيس الحالي إميل لحود، فإن سياسة رؤساء الجمهورية 

 .  الالجئين الفلسطينيين المسجلين رسمياً في هذا البلدى حد الحقد علىاتسمت بالعداء والكراهية ال
  5/8/2005 القدس العربي
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  !االنتقالي في حل مشكلة الالجئين
  جواد البشيتي

األصل، في الحل الدولي الشرعي لمشكلة الالجئين الفلسطينيين، بحسب قرار الجمعية العمومية لألمم المتحـدة               
أما التعويض المالي فجاء حال لمشكلة الرغبة الشخصية في عـدم           . ، هو العودة، أو الحق في العودة      194الرقم  
ودة، فطابخو القرار افترضوا أن بعض الالجئين ربما ال يرغبون في العودة إلى حيث كـانوا بـين سـنتي                    الع

  .، فضمنوا قرارهم عبارة حق التعويض المالي لالجئ الذي ال يرغب في العودة1949 و1948
 العربية، ِوفْقَ ما تَـضمنه      واألصل في العودة، هو عودة الالجئ ليس إلى دولة إسرائيل، وإنَّما إلى إقليم الدولة             

، فالالجئ يعود إلى منزله، وإلى وطنه، أو إقليم دولته، في الوقت نفـسه، أي أن                181قرار األمم المتحدة الرقم     
  .الحل الدولي الشرعي لمشكلة الالجئين يستَِمد مقوماته ِمن القرارين في وحدتهما وتكاملهما

 العودة، فـ العودة أصبحت تعني حق الالجئ في العودة إلى حيث كان بـين               ، اختلف مفهوم  1967وبعد حرب   
 أصبح هو األساس في     1967، ولكن ِضمن إقليم دولة إسرائيل، فـ خطُّ الرابع ِمن يونيو            1949 و 1948سنتي  

  .مفاوضات حل مشكلة الحدود بين الدولة اليهودية وجيرانها
الضمانات التي تسلَّمها شارون ِمن الرئيس بوش، فُأقيم جـدار سياسـي ـ    أما اآلن، حيث الغَلَبة لمنطق رسالة 

استراتيجي يمنع الالجئين ِمن العودة إلى منازلهم في إسرائيل، وأصبح حق العودة يعنـي حـق كـل الجـئ                    
فلسطيني في العودة إلى الدولة الفلسطينية المقبلة، التي يشمل إقليمها كل قطاع غزة، وال يـشمل كـل الـضفة                    
الغربية، فالواليات المتحدة سمحت إلسرائيل بأن تضم إليها ِمن أراضي الضفة الغربية كل ما يلبي حاجتها إلى                 

  .االستيطان المركَّز، وبناء الجدار األمني، وتأكيد حقها المزعوم في أن تظل القدس الموحدة عاصمتها األبدية
 التوطين وال الوطن البديل، فـ الدولة الفلسطينية المقبلـة لـن            وفي الحل النهائي لمشكلة الالجئين لن نرى، ال       
أما التوطين الصريح والتدريجي فسيتَِّخذُ ذاك اإلقليم مسرحاً له،         . يكون لها إقليم إالَّ الضفة الغربية وقطاع غزة       

  . فالدولة الفلسطينية هي، وحدها، أرض الميعاد بالنسبة إلى الالجئين الفلسطينيين
   وإلى أن    ِمـن ل الدولة الفلسطينية أداة حلٍّ لمشكلة الالجئين وحق العودة، ال بـدعيصبح ممكناً عملياً وواقعياً ج

مرحلة انتقالية، ينتقل فيها الفلسطيني في الخارج ِمن حال الالجئ إلى حال المواطن في الدولة الفلسطينية، فــ                  
  . ل، إنجاز الحل النهائي لمشكلة الالجئينصفة الالجئ يمكن، ويجب، أن تنتهي قَبَل، وِمن أج

هذا يعني أن الالجئ يجب أن يصبح في وضع حقوقي وقانوني واقتصادي واجتماعي ومعيشي وإنساني يحمله                
وإذا عاد إلى الدولة الفلسطينية، بعد قيامها بـسنة أو          . على الصبر في المرحلة االنتقالية طويلة األجل، وعليها       

  . د إليها بصفة كونه الجئاً، وإنَّما بصفة كونه مواطنا عربياً أو أجنبياً ِمن أصل فلسطينيبسنوات، فلن يعو
وال شك في أن جعـل      . عملياً، هذا يعد توطيناً، وإن حِرص طابخوه على وصفه بـ الوضع المؤقَّت واالنتقالي            

          ة جتكون قو ذٍْب للفلسطينيين في الخارج، والذين ما عادوا بـ        الدولة الفلسطينية المقبلة في وضع يسمح لها بأن
، الجئين، هو، وحده، ما في مقدوره أن يمنع تحول هذا المؤقَّت واالنتقالي إلى دائم ونهائي، فـ الدافع الـذاتي                  

 الوجداني والعاطفي والروحي، لدى الالجئ الفلسطيني الذي أصبح مواطناً عربياً أو أجنبياً، وعلى أهميته، لـن               
يكون، في وجه عام، األساس في القرار أو الخيار الذي ستتمخَّض عنه المفاضلة، التي ستشتد صعوبة إذا لـم                   

  . يدرج ازدواج الجنسية في عداد الحل
إن أسباباً عديدة ما زالت تمنع حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين حال عادالً، ِمنْها، بْل ِمن أهمها، ذلـك التفكيـر                   

أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فلم يقُْل شيئاً، في صدد          . سي الذي تُنتجه، وتعيد إنتاجه، فوبيا التوطين      السيا
المشكلة وسبل حلها، يمكن أن يفسر على أنَّه يمهد الطريق إلى حلٍّ لمشكلة الالجئين يقوم على توطينهم حيـث                   

القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني لن تقف ضد       : قي والموضوعي اآلتي  كلُّ ما قاله ال يتعدى في معناه الحقي       . هم
قيام أي دولة عربية بمنح الجئين فلسطينيين جنسيتها، فهذا ال يعني التوطين، والحرص على منع التوطين ليس                 

يني المجـنَّس   وعندما يصبح في مقدور الالجئ الفلـسط      . بالسبب المقِْنع الذي يمنعها ِمن ِفعِل ذلك، إذا ما أحبت         
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الـرأي ذاتـه    . بجنسية عربية أو أجنبية العودة إلى وطنه يعود، ولسوف يعود مهما كانت الجنسية الممنوحة له              
تقريباً أدلى به رئيس مجلس النواب األردني عبد الهادي المجالي إذ قال إن الجنسية األردنية الممنوحة لالجئين                 

  .ى بلدهم األصلي، أي أنَّها يمكن ويجب أن تكون سالحاً ضد التوطينالفلسطينيين ال تلغي حقَّهم في العودة إل
وبعد ذلك، يخرج علينا أولئك الذين يرون في أنفسهم سدنَة لـ حق العودة، بآراء ووجهات نظر ومواقف، فيها                  

 ينتفي، بحسب   ِمن فوبيا التوطين أكثر كثيراً مما فيها فكر سياسي حيوي ودينامي ضد التوطين، فـ حق العودة               
، زعمهم، عندما يتحول الالجئ الفلسطيني إلى مواطن في هذه الدولة أو تلك، يحمل جنسيتها وجـواز سـفرها                 

  . وحتى سياسية.. ِمن حقوق مدنية واجتماعية واقتصادية ويتمتَّع بما يتمتَّع به مواطنوها األصليون
ئ الفلسطيني ِمن جواز سفر وحقٍّ فـي العمـل، وِمـن            على هؤالء، الذين ال يحتاجون إلى ما يحتاج إليه الالج         

غيرهما، أن يدرسوا ويحلِّلوا، في عمق، التجربة اليهودية في حلِّ التناقض بين الجنسية األجنبية وحقِّ العـودة                 
، وليخبرونا، بعد ذلك، كيف حالت الجنسية أو جواز السفر بين اليهودي وبين عودته إلـى                )إلى أرض الميعاد  (
  !رائيل، التي، في العام المقبل، ستَضم أكبر جالية يهودية في العالمإس

إن الخوف على الالجئين ليس سوى امتداد للخوف منهم، فخطر فك االرتباط إلى األبد بين الالجـئ ووطنـه                   
ـ    األصلي ال يكمن في تجنيسه، أو في مساواته مع مواطني الدول العربية في كل الحقوق باستثناء الـسياسي 

االنتخابي منها، وإنَّما يكمن في الحال التي هو عليها منذ عشرات السنين بدعوى حماية حـق العـودة ومنـع                    
  !التوطين وجعل بؤسه اليومي قوة شد يومي له إلى فلسطين

  8/2005 /5الوطن العمانية 
 

  
 تساؤالت هائلة واقتراح شارون اللبناني .. خطة الفصل ماذا بعد 

 حلمي موسى  
 إسرائيل هناك من أمل أن يقود تنفيذ الخطة إلى تجميد العملية السياسية إلى أجل غير مسمى، في

كما أن في إسرائيل من رأى في خطة الفصل مقدمة . ومن رأى فيها بداية صيرورة معاكسة
 . للتراجع اإلسرائيلي الكلي وخراب الهيكل الثالث

. بعض األسئلةاالجابة على لى شارون وعرض يوسي بن أهارون، في مقالة له في معاريف، ع
ما هي إجابتك على كالم رئيس هيئة األركان السابق موشيه يعلون، الذي قال إن الفصل سيزيد 
اإلرهاب؟ هل حلت المشكلة بإقالته؟ أال يمكن لالنسحاب من غزة أن يجعلها قاعدة إرهابية أكثر 

ل تخطط لزيادة وجود الجيش خطرا؟ هل سيوقف حفر األنفاق والتهريبات من خاللها؟ ه
اإلسرائيلي حول القطاع بعد االنسحاب وأن تتلقى استمرار صواريخ القسام؟ إذا كان األمر كذلك، 
فما الذي سيسهم به االنسحاب في األمن اإلسرائيلي؟ ألن يضغطونا في ضوء سابقة االنفصال، 

 . لالستمرار في االنسحابات؟
ر السلطة بأن خطة الفصل هي خطة من طرف واحد وأنها وفي المستوى الفلسطيني، وبرغم إقرا

ولكن فصائل المقاومة، . لم تستشر فيها، فإنها تأمل أن تكون معبرا نحو تنفيذ خريطة الطريق
وفي مقّدمها حماس والجهاد اإلسالمي، اعتبرت أن قرار االنسحاب من غزة يشكل الدليل القاطع 

 . على جدوى المقاومة
اإلدارة األميركية في مقدمة من يعتبرون أن خطة الفصل هي العماد وبين هذا وذاك تقف 

وأوحت إدارة بوش . االستراتيجي األول الذي تستند إليه السياسة الخارجية األميركية في المنطقة
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بأن الصيرورة التي ستتبع تنفيذ الفصل سوف تقود بالضرورة نحو تحريك العملية السياسية 
رة األوروبية، وإلى حد ما األسرة العربية، التي سلمت قياد األمور وهذا ما تأمله األس. عموما

 . للموقف األميركي
غير أنه في كل الحديث عن خطة الفصل سواء من جانب المرحبين بها أو المعارضين لها، 

فحكومة شارون تأمل أن يقود نموذج غزة بعد . "اليوم التالي" و"نموذج غزة"تتردد عبارات 
ئيلي إلى البرهان بشكل قاطع للعالم أجمع على أن الفلسطينيين ال يستحقون االنسحاب اإلسرا

دولة، وأن الصراع مع إسرائيل لم يكن طوال الوقت من أجل إزالة االحتالل وإنما ألن العرب 
 . يكرهوننا

وتؤمن حكومة شارون بأن السلطة الفلسطينية سوف تعجز عن السيطرة على األوضاع وأن 
وفي حالة كهذه فإن إسرائيل، التي نزعت عن نفسها صورة . ف تنشأ هناك جديدة سوحماستان

 الموجهة نحوها من قطاع بات يمتلك الرد بشدة على االعتداءاتالمحتل في القطاع، تستطيع 
 . مظاهر الدولة

وبرغم أن في الجانب اإلسرائيلي، وفي حكومة شارون، وخصوصا في حزب العمل، من يأمل 
 سيطرتها واالنتقال إلى البحث سياسيا في مستقبل الضفة، فإن هؤالء نجاح السلطة في فرض

  .صاروا أكثر شكاً بهذا األمل
وسبق لعدد من المعلقين اإلسرائيليين أن أشاروا إلى أن اقتراح شارون الذي لم يؤخذ به بشأن 

وكان شارون وهو في . االنسحاب من طرف واحد من لبنان، قد يغدو عمليا اآلن في غزة
عارضة، قد طلب من رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق إيهود باراك شن حملة عسكرية الم

ويعتقد كثيرون أن شارون اليوم أشد . واسعة على لبنان إذا كان يريد حقا االنسحاب من جنوبه
ضعفا أمام مطلب كهذا يطالب به عدد من قادة الجيش لمنع الفلسطينيين من االعتقاد بأن 

ويقول هؤالء القادة إن هجوما واسعا كهذا سوف يحفظ إلسرائيل . موقع ضعفاالنسحاب تم من 
 . قدرتها الردعية ويحول دون فتح جبهة جديدة هناك على شاكلة الجبهة اللبنانية

أن الجيش اإلسرائيلي بدأ بتعزيز قواته داخل قطاع وأشارت الصحف اإلسرائيلية مؤخرا إلى 
أن التقديرات تتعاظم لدى قادة وكتبت معاريف . عملياتغزة، في المناطق المرشحة لتصاعد ال

الجيش بأنه لن يكون هناك مفر من هجوم واسع لمنع نشوء وضع تنفذ فيه خطة الفصل تحت 
وتستند هذه التقديرات إلى تقويمات استخبارية ترى أن منظمات فلسطينية مختلفة تعتزم . النار

وجاء تكثيف عمليات إطالق . ره كفرار إسرائيليتنفيذ عمليات أثناء تنفيذ الفصل من أجل إظها
ونقلت معاريف عن محافل . النار وصواريخ القسام وقذائف الهاون مؤخرا ليعزز هذا التقدير

أمنية قولها إنه في وتيرة اإلرهاب الحالية لن نتمكن من الصمود في الفصل، اال إذا قمنا بحملة 
 . عسكرية كبيرة

جود خطط عسكرية جاهزة الحتالل مناطق في أعماق قطاع وأشار ضباط كبار مؤخرا إلى و
 . قبضات حديديةغزة أثناء تنفيذ الفصل، وأن هذه الخطط تسمى 
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ولكن بصرف النظر عما إذا قامت إسرائيل بهجوم واسع قبل أو أثناء تنفيذ خطة الفصل أم ال، 
النسحاب من غزة؟ هل ماذا ستكون عليه إسرائيل بعد ا: فإن الجميع صار يسأل عن اليوم التالي

تبقى الحكومة اٍإلسرائيلية على حالها أم تتفكك إما باتجاه إجراء انتخابات عامة جديدة، أم تتشكل 
حكومة أشد يمينية؟ كيف ستكون عالقات وموازين القوى بين اليمين المعتدل واليمين المتطرف 

  .في المجتمع اإلسرائيلي؟في إسرائيل؟ وما هي اآلثار االجتماعية والسياسية لهذا االنسحاب 
وفي المقابل، هل تقود خطة الفصل إلى الفصل بين قضايا غزة والضفة وتفكيك القضية 
الفلسطينية؟ وما هي آثار تنفيذ الخطة على خريطة الطريق وتصور جورج بوش للدولة 

  .ادي؟الفلسطينية؟ وهل يشهد القطاع نوعا من الحرب األهلية، أم يقود الفصل إلى ازدهار اقتص
  5/8/2005السفير 

 
  كاريكاتير
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