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*** 
 عودة حرب التعميمات بين القدومي وعباس

لم بتعميم وصل إلي سفراء فلسطين بالخارج موشح بمصادقة عباس القدومي غضبا عندما ع اشتاط :عمان
ومرسل من قبل ناصر القدوة ويوصي بأن الوزير القدوة هو المسؤول بعد اآلن عن كل القرارات اإلدارية 
 .الخاصة بالطاقم الدبلوماسي الفلسطيني خارج فلسطين بما في ذلك تنقالت السفراء وتعييناتهم وترفيعاتهم

 ىعميم الذي وجه من خالل عباس أصال للقدوة ومن خالل األخير لمقرات البعثات الدبلوماسية إلتالوأشار 
 ىوبعد شعوره باإلستفزاز رد القدومي بإرسال رسالتين، األول.  السفراء األخير في رام اهللاىمقررات ملتق

ظمة بحد ذاتها غير شرعية، مشيرا  إعتبر ان اللجنة التنفيذية للمنىللسلطة والثانية لرئاسة التشريعي، في األول
 ىوفي رسالته ال . اإلطالقى ان اإلستناد إليها في تعميم القدوة المشار إليه ال يضفي عليها الشرعية علىال

التشريعي إعتبر ان المجلس خالف القانون عندما سمح لنفسه بمناقشة وإقرار القانون الدبلوماسي الجديد، مشيرا 
، مما يعني ان المجلس التشريعي في القانون ي يتبع منظمة التحرير وليس السلطة ان الجهاز الدبلوماسالي

وعادت معركة الرسائل والتعميمات  . وزارات السلطةىالدبلوماسي سحب صالحيات للمنظمة ومنحها إلحد
حيث أرسل القدومي , بين الرجلين بعد خالف مجدد أثناء تحضيرات قمة شرم الشيخ األخيرة التي لم تعقد

تعميما يحدد فيه أسماء الوفد الذي قرر كرئيس لحركة فتح ودائرتها السياسية ان يحضر القمة ممثال لفلسطين، 
وضم الوفد إضافة للقدومي محمود عباس نفسه وممثلين لبعض فصائل المعارضة في دمشق أمال من القدومي 

 مصدر فلسطيني مطلع ان عباس ويؤكد. في استقطاب فصائل المعارضة لحوار مباشر مع الدائرة السياسية
إعتبر تشكيلة الوفد وفقا القتراحات القدومي إستفزازا مباشرا له شخصيا وخروجا عن المألوف وتجاوزا 
لمرجعيته، فقرر بدوره تشكيل قائمة وفد لقمة شرم الشيخ أرسلها للجامعة، وهي خالية تماما من القدومي وتضم 

  .الم فياضعباس ونبيل ابو ردينة وناصر القدوة وس
  6/8/2005 القدس العربي

 
   شفاعمروالسلطة تستنكر مجزرة

 ندد محمود عباس أمس بالمجزرة التي نفذها جندي إسرائيلي في مدينة شفا عمرو ووصفها بأنها :الوكاالت
وقال بيان رسمي للسلطة ان هذه الجريمة، تكشف بجالء عن الخطورة التي يمثلها المستوطنون  جريمة وحشية،

بنا، أينما وجدوا سواء في أرضنا المحتلة أو في إسرائيل، ونتساءل كيف تعطي حكومة إسرائيل لقطعان ضد شع
  . المستوطنين السالح دون أدنى مسؤولية مما يؤدي إلى ارتكابهم الجرائم المتالحقة ضد شعبنا

  6/8/2005البيان  
  

  سرائيلي  إالدفيئات والطريق اآلمن موضع خالف فلسطيني  المعابر
قال سمير حليلة ان هناك اجتماعات مكثفة على المستوى الفني لحل قضايا الدفيئات الزراعية وموضوع 

وقال هناك تقدم في قضايا المياه  .المعابر والطريق اآلمن بين الضفة وغزة والمعابر مع اسرائيل بعد انسحابها
 حول مواقع القوات االسرائيلية والمواقع والكهرباء وسيتم تبادل خرائط نهائية موحدة متفق عليها بين الطرفين

وأضاف اتفق على تسليم السلطة تواريخ االنسحاب وآلياته، ولكن هناك  .التي ستقيمها السلطة لقواتها في غزة
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وفي هذا الخصوص ننتظر توقيع االتفاق . قضايا صعبة نحاول الوصول الى نتائج بخصوصها، اهمها المعابر
 ب.ف.ا. ر رفح لكي نوقع اتفاقا مع مصرالمصري االسرائيلي حول معب

  6/8/2005الخليج اإلماراتية 
  
  سرائيل تبلغ السلطة بخطتها لتفكيك مستوطنات إ

 عقد بين مسؤولين من االرتباطين الفلسطيني واالسرائيلي ا اجتماعأنقال مدير االرتباط الفلسطيني في جنين 
واوضح ان  .نيم وحومش وصانور ومعسكر دوثانديم وغكابلغونا خالله بخطوات االنسحاب من مستوطنات 

 وسيمنع الفلسطينيون ,الخطة االسرائيلية تتضمن اغالق ثالث طرق رئيسية سينسحب عبرها المستوطنون
وذكر ان  . ايلول المقبل10آب الجاري حتى 15واالسرائيليون كاجراءات احتياطية من المرور عليها من 

 ايلول ولمدة خمسة ايام 4طنين الذين لن يغادروا طوعا ابتداء من الجيش االسرائيلي سيبدأ بسحب المستو
  ا ف ب .وبعدها سيدخل لتفكيك بيوت المستوطنين التي لن تهدم بالجرافات او المتفجرات

  6/8/2005المستقبل اللبنانية 
  

  االمنيمجلس القضاء يتهم السلطة التنفيذية بالتقصير 
لسلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة عما حدث وما يحدث لسلك حمل زهير الصوراني ا :كتب فايز أبو عون

القضاء بشكل خاص، وما يحدث في المجتمع الفلسطيني بشكل عام، متهماً إياها بالتقصير في اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة للحيولة دون تفاقم األوضاع الداخلية، وما يترتب على ذلك من الفلتان األمني، وفوضى السالح التي 

وأرجع اتهامه للسلطة وتحميلها المسؤولية إلى أنها لم تفعل أي شيئ تجاه منفذي حادث تفجير  .ت الجميعطال
العبوة الناسفة أمام منزله، مؤكداً أن جميع منفذي هذه التفجيرات معروفون لدى السلطة، وأنه تم اعتقال 

وأكد على أن السلطة  .الحبعضهم، إال أن مجموعات مسلحة اقدمت على اإلفراج عنهم تحت تهديد الس
  .القضائية لن تعود للعمل من جديد طالما بقي الوضع على ما هو عليه اآلن

  6/8/2005األيام الفلسطينية 
  

 لجنة قيادية في لبنان لترتيب األوضاع الفلسطينية 
رق  في تصريح لوكالة أنباء الش في منظمة التحرير مصدرهقالما  6/8/2005 المستقبل اللبنانية نشرت

واضاف ان هذه اللجنة . االوسط ان اللجنة القيادية التي تشكلت مؤخرا بأمر من عباس، سيترأسها عباس زكي
تعمل خالل فترة اقامتها على دراسة كل الملفات من خالل لقاءاتها لستصل الى بيروت خالل اليومين المقبلين 

  .م وازماتهم والحلول المقترحةمع القيادات والكوادر الفلسطينية في لبنان واالستماع لمشاكله
 ترتيب االوضاع كمقدمة لتنظيم العالقات الفلسطينية ستعمل علىلجنة الأن  6/8/2005 السفير وأضافت
 ستشكل بدورها عددا من اللجان الفرعية مهمتها وضع الضوابط المالية والتنظيمية وتقديم تقارير هاانو. اللبنانية

 الفلسطينية والعقارات والممتلكات التي تعود للمنظمة في لبنان مفصلة حول االسلحة داخل المخيمات
وأشار الى ان اللجنة لديها صالحيات كاملة . والمطلوبين للعدالة اللبنانية داخل المخيمات ألسباب أمنية وقضائية

 من عباس لتنظيم االوضاع الفلسطينية ووضع حد للفوضى التي تعيشها المخيمات كمقدمة لتسليم السلطات
  أ ش أ. اللبنانية هذه الملفات ووضعها تحت االحكام والقوانين اللبنانية

  
  طالق الصواريخ على المستوطنات إدعوة الفصائل الى وقف 

دعا باسم ابو سمية الفصائل الفلسطينية الى االقتداء بحركة الجهاد التي اعلنت التوقف عن :  الدستور–عمان 
يعكس االلتزام بالمشروع الوطني في هذه المرحلة الحاسمة والحساسة واصفا القرار بانه , اطالق الصواريخ
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وقال في تصريح صحفي ان عمليات اطالق الصواريخ كانت خالل الفترة  .من التاريخ الفلسطيني المعاصر
وقال ان هذه الصواريخ التي وصفها باالرتدادية ال تتسبب بقتل االبرياء  .السابقة تكتيكا وليست استراتيجية

لسطينيين فقط وانما تشكل خرقا التفاق التهدئة التي يجب ان تحرص عليها كل الفصائل حتى يتحقق الف
  .االنسحاب االسرائيلي وعدم منح اسرائيل المبررات لمواصلة اعمالها االنتقامية

  6/8/2005 الدستور 
  

   تتضمن الوضعية القانونية لغزة بعد اإلنسحاب   للخارجيةورقة
وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية ورقة تضمنت موقف الخارجية من وضعية المركز أصدرت : ألفت حداد

القانوني للقطاع بعد االنسحاب والجهود السياسية للمجتمع الدولي ورؤيتها لعملية التنمية بمختلف قطاعاتها 
اب قوات االحتالل وجاء فى الورقة ترحيب السلطة بانسح .وبالمسؤولية الفلسطينية الوطنية تجاه هذه الموضوع

عن أي جزٍء من األرض الفلسطينية المحتلّة، مؤكّدة أن خطّة االنسحاب خطوة ُأحادية الجانب أعدت دون 
وتضمنت مطالبة السلطة لحكومة إسرائيل اتّخاذ إجراءات مماثلة في الضفة الغربية  .تنسيق مسبق مع السلطة

ائي من األرض الفلسطينية المحتلّة، والتعهد بعدم اقدام قوات تضمن انسحاب قوات االحتالل بشكل كامل ونه
االحتالل على القيام بعملية إحالل تقوم بموجبها بنقل المستوطنين اإلسرائيليين من قطاع غزة إلى الضفة 

غزة واكدت السلطة من خالل هذه الورقة على مبدأ الوحدة الجغرافية لألرض الفلسطينية في قطاع  .الغربية
والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وفقا لألعراف والمواثيق الدولية واالتفاقيات الموقّعة مع حكومة 
إسرائيل، وعلى عدم المساس بالمركز القانوني لألراضي التّي سيتم االنسحاب منها، بوصف إسرائيل قوة 

لمترتّبة على ذلك، وترفض رفضاً قاطعاً مناقشة فكرة احتالل يقع على عاتقها تحمل جميع التّبعات القانونية ا
وطالبت السلطة في هذه الورقة المجتمع الدولي إلزام إسرائيل احترام والية السلطة  .الدولة بحدود مؤقّتة

الوطنية على األرض الفلسطينية، بما يشمل ضمان حرية تنقّل األفراد والبضائع ، والسيطرة على المعابر 
ة وباقي األرض الحدوديولي والتّواصل الجغرافي بين قطاع غزة البحري والمطار الدة، وتشغيل ميناء غز

وتدعو المجتمع الدولي إلى التّعهد بدعم السلطة الوطنية لتحقيق تنمية شاملة في . الفلسطينية والعالم الخارجي
عب الفلسطيني طوال سنوات االحتالل، مؤكّدةً جميع مناحي الحياة للتخلّص من اآلثار السلبية التي الزمت الشّ

على مسؤولية إسرائيل عن إزالة ركام المباني التي سيتم هدمها ومعالجة اآلثار البيئية ذات العالقة وذلك على 
أساس القاعدة القانونية القاضية بإعادة األراضي الفلسطينية التي سيتم االنسحاب منها إلى ما كانت عليه قبل 

واكدت السلطة واليتها على األرض التي ستنسحب إسرائيل منها، وترفض أي إجراءات تتناقض مع  .تاللاالح
هذا المبدأ من قبل أي طرف، وصوالً إلى انسحاب قوات االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه انسحاباً كامالً، 

 وذلك تمهيداً إلنجاز االستقالل الوطني ،1949وإعادة الحدود الشّمالية لقطاع غزة لتتطابق مع خطّ الهدنة للعام 
وممارسة السيادة في دولة فلسطين المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حّل عادل لقضية الالجئين متّفق 

 دعت األسرة الدولية، وعلى رأسها اللّجنة الرباعية، إلى إلزام إسرائيل وقف جميع اكم .194لقرار لعليه وفقاً 
 االستعمارية، بما في ذلك وقف بناء المستوطنات وتوسيعها، وعزل القدس وتهويدها، ووقف بناء السياسات

الجدار عمالً بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وإطالق سراح جميع األسرى والمعتقلين، 
 الممارسات وما تنطوي عليه وفرض اإلغالق والحصار على األرض الفلسطينية حيث إن االستمرار في هذه

من انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان يشكّل تحدياً إلرادة المجتمع الدولي، وخطراً على األمن والسلم اإلقليمي 
. مطالبة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه ذلك كلّه. والدولي، ويفضي إلى استمرار العنف وتفاقمه

صل جهودها الهادفة إلى إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ وحدانية واوضحت الورقة ان السلطة توا
السلطة الوطنية، وتأكيد احترام القانون، وتعزيز سيادته، وترسيخ استقالل القضاء وتعزيز هيبته، وفرض 

خارطة الطّريق النّظام واألمن، وعدم السماح بخرق االجماع الوطني، كما جددت التزامها بعملية السالم وخطّة 
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وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات العالقة واحترامها لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، وللشّرعة الدولية 
وثمنت الجهود والمساعي العربية والدولية الهادفة إلى إحياء عملية . لحقوق اإلنسان، وميثاق األمم المتّحدة
وتطالب السلطة إلزام إسرائيل بتنفيذ جميع .  عقد المؤتمر الدولي للسالمالسالم، ما في ذلك تفعيل الدعوة إلى

 االستحقاقات المترتّبة عليها بموجب خطّة خارطة الطّريق، والتي تشمل عدم اتّخاذ خطوات ذات طابع أحادي
ب اإلسرائيلية مؤكدة استمرار تعاطيها اإليجابي مع الجهود الدولية الساعية إلى جعل خطّة االنسحا. الجانب

مقدمة لتنفيذ خطّة خارطة الطّريق، ونقطة انطالٍق الستئناف مفاوضات الحّل النّهائي وفق أسس الشرعية 
  . الدولية ومبادرة السالم العربية

  6/8/2005 48عرب 
  

  خالفات بين مكتب التعبئة والتنظيم واللجنة المركزية لحركة فتح
ناك خالفات واضحة داخل حركة فتح، خصوصاً علي صعيد العالقة بين قالت مصادر فلسطينية مطلعة أن ه

مكتب التعبئة والتنظيم في قطاع غزة، واللجنة المركزية للحركة، حيث راجت معلومات في الشارع الفلسطيني 
علي مدار اليومين الماضيين أن أعضاء المكتب قدموا استقاالتهم احتجاجاً علي ما أسموه الخلل 

ضحت المصادر ذاتها أن هذه الخالفات ليست جديدة أو وليدة اللحظة، وإنما هي امتداد لحالة وأو.التنظيمي
الترهل والخالف التي تشهدها الحركة بكامل أطرها التنظيمية منذ عدة سنوات، والتي كان آخرها استقالة اللواء 

  .مازن عز الدين المفوض السياسي العام في السلطة الفلسطينية
6/8/2005بيرالقدس الع  

 
  حماس تتمسك بالسالح ما بقي االحتالل  

 أنها تعي جيدا طبيعة وخطورة المرحلة القادمة، ولذلك تطمئن شعبها بأنها لن تنجر وراء أكدت حركة حماس
وشدد سعيد صيام على أن  .الفتنة التي يريدها االحتالل االسرائيلي، ويسعى الشعالها بين أبناء الشعب الواحد

الحوار والوحدة الوطنية، هي أساس ال بد منه للخروج من االزمة الراهنة وتجاوزها ولتفويت لغة التفاهم و
وقال صيام ان معركة التحرير لم تنته بعد وإنما في  .الفرصة على االحتالل الذي يسعى إلراقة الدم الفلسطيني

ق الفلسطينية التي سنناضل وهناك حقوق كثيرة مسلوبة وأسرى والضفة والقدس وباقي الحقو. خطواتها االولى
 قنا .قي االحتالل جاثما على أرضناوسنظل نحافظ على سالحنا ما ب. من أجل استردادها

6/8/2005الخليج اإلماراتية   
 

  الفصائل الفلسطينية تتوعد بالرد على جريمة شفا عمرو
اسرائيلي من  توعدت عدة فصائل فلسطينية بالرد على االعتداء الدموي الذي نفذه امس االول جندي

اهلنا  نزار ريان ان فصائل المقاومة عليها ان ترد على هذا العدوان الذي ضرب المستوطنين وقال الشيخ
 كتائب القسام  تتبع امر قيادتها الذي ورد في ،واضاف. وقتلهم وهم ابرياء من غير سبب في مدينة شفا عمرو

مشير المصري لوكالة فرانس برس  من جهته قال. كل خرق رد ولذلك ننتظر الرد ان شاء اهللا القاهرة  مقابل
كما . وتعكس العقلية الدموية الحاقدة ومدى العنجهية الصهيونية في قتل الفلسطينيين هذه جريمة ارهابية تضاف

كما حمل خالد . الفلسطينية محمود عباس امس االعتداء الدموي ووصفه بانه جريمة وحشية دان رئيس السلطة
وفي بيان . شعبنا محذرا من تداعياتها لمسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي لن يصمت عليهااسرائيل ا البطش

التابعة لحركة فتح ان هذه المجزرة الصهيونية لن تمر بدون  تلقته وكالة فرانس برس قالت كتائب االقصى
    .ية االرهابية وتداعياتهاالعملية االجرام ومن جهتها توعدت كتائب المقاومة الوطنية برد قاس على هذه.عقاب

  6/8/2005الخليج البحرينية 
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  على مجزرة شفاعمروبالردتنظيم أحرار الجليل يهّدد 

هدد تنظيم يطلق على نفسه اسم أحرار الجليل بالرد على المجزرة البشعة في مدينة  : خاص–بيت لحم 
رة، إن الجريمة التي حدثت وأودت بحياة وقال متحدثٌ باسم هذا التنظيم الذي يسمع به ألول م .شفاعمرو

خمسة من الفلسطينيين ال يمكن النظر إليها إال ضمن مخطٍّط صهيوني يهدف لطرد العرب من ديارهم وهو 
وأشار المتحدث إلى أن تنظيمه سيرد بقوة وسيهاجم أهدافاً صهيونية، مؤكّداً أنّه ال  .األمر الذي لن يحدث أبداً

  .ن على الجرائم الصهيونية بحق أبناء شعبنايمكن السكوت بعد اآل
  6/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
   وفدا من حماسالعريضي يلتقي

، تطورات الوضع الفلسطيني ومسألة الالجئين مع وفد من  غازي العريضي اللبناني عرض وزير االعالم
نوان االساسي الذي جئنا نتحدث فيه، حركة حماس برئاسة ممثلها في لبنان اسامة حمدان، الذي اوضح ان الع

. هو تطورات الوضع الفلسطيني، سواء في داخل فلسطين او ما يتعلق بالالجئين الفلسطينيين هنا في لبنان
بالنسبة الى الوضع الفلسطيني الداخلي، اكدنا موقفنا ورؤيتنا ان االنسحاب من غزة هو بداية انجاز : وقال

طاع غزة يعني اننا دخلنا في مشوار التحرير الفلسطيني بشكل حقيقي، وال وليست نهاية االنجاز، وتحرير ق
تزال غزة هي البداية ومساحتها تمثل جزءا بسيطا من فلسطين، اذا حسبناها بحساب كل فلسطين او االرض 

، وأكد اننا نريد ان يتحقق هذا االنسحاب في ظل وحدة وطنية فلسطينية وفي ظل تماسك في 67المحتلة عام 
ونعتقد انه آن االوان لحوار فلسطيني ـ لبناني . واكد اننا ال نزال متمسكين بحق العودة .لموقف الفلسطينيا

جاد يعيد تنظم العالقات الفلسطينية ـ اللبنانية، على اساس واضح، وهذا االساس هو عمل مشترك يحقق العودة 
شا كريما، مما يعنيه ذلك من توفير لحقوقهم لالجئين الفلسطينيين ويضمن لهم خالل فترة بقائهم في لبنان عي

كافة وايضا التزام متبادل فلسطيني ـ لبناني بحماية االمن اللبناني وعدم التسبب بأي شيء من شأنه ان يؤثر 
  .سلبا على االمن اللبناني، الننا ننطلق من قناعة ان االستقرار في لبنان هو مصلحة لنا كفلسطينيين 

6/8/2005المستقبل اللبنانية   
  

   شهداء في غزة ثالثة
استشهد ثالثة فلسطينيين على مقربة من منطقة تجمع مستوطنات غوش قطيف بقطاع : عالء المشهراوي-غزة 

وذكر مصدر عسكري اسرائيلي أن القوة االسرائيلية رصدت . مس االولأغزة برصاص قوة اسرائيلية 
وقذائف مضادة للدروع قرب الجدار المحيط باحدى الفلسطينيين الثالثة وهم يستعدون الطالق قذائف هاون 

وأضاف المصدر انه لم تعلن أية جهة ·المستوطنات فاطلقوا النار عليهم وأردوهم قتلى حسب رواية المصدر
  .بعد عن انتماء الفلسطينيين الثالثة اليها أو عن تبنيها للعملية التى تم احباطها

  6/8/2005االتحاد االماراتية 
  

  سطين ومخاوف من مخطط تشريد  غليان في فل
 أمس جثامين شهداء مجزرة شفا عمرو، 48شيع مائة ألف عربي فلسطيني من ال  :آمال شحادة، وديع عواودة

وسط اجواء مشحونة بالحزن والغضب، واضراب عام، وغليان في فلسطين المحتلة ومخاوف من مخطط 
ة حالة التأهب ومنعت آالف الشبان من أداء صالة تشريد جديد، فيما رفعت قوات الجيش والشرطة االسرائيلي

 من المستوطنين على عالقة بالعمل االرهابي، وتحول موكبا التشييع 3الجمعة في المسجد االقصى، واعتقلت 
ورفع المشيعون الرايات . الى تظاهرة وصرخة غضب مدوية ضد سياسة التحريض االسرائيلية واالضطهاد
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 وطالب محمد علي طه المتحدث باسم الحشود شارون بنزع سالح المستوطنين .السود واالعالم الفلسطينية
الخليج ان المجرم عيدان ناتان زادة  وقال النائب محمد بركة ل. الذي استخدم مرات ال تحصى لقتل االبرياء

 تسوبيري مات لكن الملف اليزال مفتوحاً وأكد وجود شركاء لمنفذ المجزرة، واشار الى أنه طالب شارون
وكشفت الشرطة االسرائيلية أن تسوبيري كان قد اعتقل قبل ثالثة اشهر .باجتثاث العنصرية وتجفيف مستنقعاتها

واكد الضابط رون كال ان اجهزة األمن كان من . وهو في طريقه مع متطرفين القتحام المسجد االقصى
  .الممكن ان تمنع وقوع مجزرة شفا عمرو لوال تساهل الشاباك

  6/8/2005راتية الخليج اإلما
  

  تظاهرة في الناصرة احتجاجاً على مجزرة شفاعمرو
 في تظاهرٍة نظّمتها المؤسسة العربية رة الفلسطينيين في مدينة الناص منشارك العشرات : وكاالت–الناصرة 

ورفع المشاركون األعالم  .لحقوق اإلنسان في المدينة احتجاجاً على المجزرة اإلرهابية في مدينة شفاعمرو
الفلسطينية واألعالم السوداء، إضافةً إلى الالفتات المكتوب عليها شعارات باللغات العربية، اإلنجليزية والعبرية 

  .تندد بالمجزرة، وأصدرت المؤسسة العربية لحقوق اإلنسان اليوم أيضاً بياناً، دانت فيه الجريمة اإلرهابية
  6/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
    فلسطينيا في بيت لحم30قل االحتالل يعت

 مواطنا فلسطينيا خالل حملة قمعية واسعة في بلدة بيت فجار 30 اعتقلت قوات االحتالل نحو - قنا-رام اهللا
وقال مواطنون من البلدة ان قوات االحتالل ‚ جنوب بيت لحم بعد اقتحام البلدة والقيام بعمليات الدهم واالعتقال

كما منعت قوات االحتالل ‚ باالهالي واعتقلت محتفلين بتزويج أبنائهمداهمت المنازل وأعراس ونكلت 
االسرائيلي أمس عشرات المزارعين من بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية في الضفة الغربية من الوصول الى 

أغلقت قوات  كما ‚أراضيهم غرب البلدة حيث أغلقت البوابات الحديدية المقامة على جدار الفصل العنصري
  .ل حاجز التفاح المنفذ الوحيد لمنطقة المواصياالحتال

 6/8/2005الوطن القطرية 
  

  قدسي من الصالة في األقصى منع الشباب الم
قررت سلطات االحتالل منع الشباب المقدسي من دخول المسجد األقصى والصالة فيه  :نابلس ـ سامر خويرة 

واستقبال عشرات اآلالف من األطفـال والرجـال        لمدة أسبوعين، فيما أنهت مؤسسة األقصى استعداداتها لنقل         
والنساء من كافة مدن وقرى الداخل للمشاركة في مهرجان صندوق طفل األقصى والمقدسات الرابـع والـذي                 

وأكدت المؤسسة أنها ستواصل جهودها لرفـد       . سيعقد عصر اليوم في صحن قبة الصخرة في المسجد األقصى         
 والمرابطين، رغم حمالت التضييق والخناق والحصار التي تمارسـها          المسجد األقصى بأكبر عدد من المصلين     

المؤسسة اإلسرائيلية، مشددة على أن حمالت التخويف والترهيب التي تقوم بها لن تزيد المسلمين والفلسطينيين               
ت دهم  وكان أفراد من قوات األمن اإلسرائيلي قاموا مساء األربعاء بحمال         . إال تمسكاً ورباطاً بالمسجد األقصى    

  . وتفتيش للعديد من بيوت الشباب المقدسي الذين يسكنون في البلدة القديمة، وقاموا باعتقالهم والتحقيق معهم
  6/8/2005البيان  

  
  إصابة عشرة فلسطينيين بجروح في اشتباكات بالضفة

نيه اسرائيل في اشتبكت قوات األمن االسرائيلية مع حشود من المتظاهرين المناهضين للجدار الفاصل الذي تب
وترددت أنباء عن اصابة عشرة أشخاص بجروح طفيفة واعتقال أربعة أشخاص في . الضفة الغربية



 

 9

ويقول الفلسطينيون والمناهضون للجدار إنه جزء من . ين غرب رام اهللاعاالشتباكات التي وقعت قرب بلدة بل
سرائيلية الرئيسية في الضفة الغربية خطة اسرائيلية لضم األراضي والتوصل إلى االحتفاظ بالمستوطنات اال

  . تحت أي اتفاقية سالم قد يتم التوصل إليها
  6/8/2005بي بي سي العربية 

  
   أبو هولي والمطاحنيعيد إغالق حاجزياالحتالل 

أعادت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس، إغالق حاجزي المطاحن وأبو هولي، : غزة ــ فايز أبو عون
نعت مئات المواطنين من التنقل، على الرغم من االتفاق الذي جرى مؤخراً بين القادة بشكل مفاجئ، وم

الميدانيين والعسكريين الفلسطينيين واإلسرائيليين القاضي بفتحهما أمام حركة المواطنين الفلسطينيين للتنقل 
ات والتوجه نحو وحاول بعض كبار السن والنساء واألطفال، كما في كل مرة، الترجل من السيار .بحرية

الحاجز الجتيازه في خطوة لفرض سياسة األمر الواقع على االحتالل، إال أن جنود االحتالل أمروا المواطنين 
  .بالتوقف وعدم التقدم وإال تم إطالق النار في اتجاههم

  6/8/2005األيام الفلسطينية 
 

  الزفاف الجماعي األول في محافظة شمال غزة
أرض طالما تعرضت للعدوان اإلسرائيلي شرق بلدة جباليا، جرى مساء أمس، حفل على :  خليل الشيخ-غزة 

عريسا ارتدوا بدالت سوداء اللون، وتوشحوا برايات 120. الزفاف الجماعي األول في محافظة شمال غزة
خضراء كتب عليها اسم الجمعية اإلسالمية، ساروا في موكب مهيب بين جموع المهنئين الذين احتشدوا على 

رض زمو، شرق البلدة وحمل العرسان باقات من الزهور بأيديهم ويرافقهم عدد من الطفالت من قريباتهم أ
اللواتي ارتدين بدالت بيضاء، وسرن برفقة العرسان، وسط أصوات الزغاريد التي انطلقت من بعض النسوة 

  .واألناشيد اإلسالمية المعبرة 
  6/8/2005األيام الفلسطينية 

  
 ديدة حول شهداء الحركة الوطنية األسيرة دراسة بحثية ج

 أوصت دراسة بحثية جديدة، حول شهداء الحركة الوطنية األسيرة في السجون اإلسرائيلية، بضرورة :غزة
تدخل المجتمع الدولي الفوري، بكافة مؤسساته، لوقف انتهاكات حقوق اإلنسان التي تمارسها إسرائيل بحق 

سة، التي أعدها عبد الناصر فروانة، وهو أسير محرر وباحث مختص وشددت الدرا.األسرى الفلسطينيين
بقضايا األسرى، على ضرورة التدخل الفوري إلنقاذ حياة أالف األسرى الفلسطينيين والعرب في السجون 
 .والمعتقالت اإلسرائيلية واإلفراج عنهم، وخاصةً المرضى وكبار السن وممن أمضوا فترات طويلة في األسر

حث في دراسته، بشكل خاص اللجنة الدولية للصليب األحمر، لتوجيه مندوبيها وطواقمها الطبية، ودعا البا
لزيارة كافة السجون والمعتقالت اإلسرائيلية بصورة عاجلة، من أجل اإلطالع على األوضاع القاسية والال 

والضغط على الحكومة كافة المواثيق واألعراف واالتفاقيات الدولية، مع إنسانية هناك، والتي تتنافى 
اإلسرائيلية، إلجبارها على احترام المواثيق الدولية، التي تكفل حقوق األسرى والمعتقلين وخاصة اتفاقية 

وأشارت الدراسة، إلى ضرورة قيام كافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية المحلية، بالعمل بشكل جدي  .جنيف
، ية ورفع قضايا في المحاكم الدولية ضد الحكومة اإلسرائيليةلتوثيق حاالت التعذيب، ومن ثم متابعتها قانون

  .بهدف مساندة وتعويض هؤالء الضحايا، بما في ذلك إعادة تأهيلهم وتعويضهم مادياً ورد االعتبار
  5/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
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  الصحة تتسلّم جثمان الشهيد األسير أبو مغيصيب
 عامـاً،   18 جثمان أبو مغيصيب     أمسوية حسنين، أن أطقم اإلسعاف تسلمت       أعلن الدكتور معا   : خاص –غزة  

  .الذي تحتجزه قوات االحتالل منذ استشهاده قبل أسبوع في سجن النقب الصحراوي
  6/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  جمعية استيطانية تسعى لتهجير الفلسطينيين من القدس 

تيطانية يهودية، تعمل في البلدة القديمة من القدس على تهجير سكانها كُِشف النقاب عن جمعية اس :قدس برس
وقالت مصادر حقوقية  .العقارات العربية داخل البلدة القديمةعلى الفلسطينيين، فهي متخصصة في االستيالء 

حاولة ، بدأت تعمل مؤخّراً، في معير عال هتالفلسطينية لوكالة قدس برس إن جمعية استيطانية جديدة، باسم 
وحسب معلوماٍت متوفّرة للعائالت . إلخالء عدة عائالت فلسطينية في منطقة عقبة الخالدية وحي القرمي

، وبذلك تكون هي ثالث جمعية استيطانية 2003الفلسطينية فإن هذه المنظمة قد بدأت تنشط في عملها منذ نهاية 
  .كوهانيمجمعيتي عطرات ليوشنا وعطريت تعمل في البلدة القديمة، بعد 

  6/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 شارون ينام ومسدس ملقم تحت وسادته 
ذكرت معاريف ان شارون : عمان،القدس المحتلة، عبدالجبار ابو غربية، غزة، فرح سمير، عبدالقادر فارس

سحاب من ينام ومسدس ملقم تحت وسادته بسبب تهديدات تستهدفه من جانب المتطرفين الذين يعارضون االن
برغم ان الحماية التي يقوم بها حراسه الشخصيون غير مسبوقة، يفضل شارون : واوضحت الصحيفة. غزة

ولم يؤكد مقرب من شارون معلومات معاريف، لكنه قال ان مسألة المسدس الذي يحمله . االحتفاظ بمسدسه
 )ا ف ب. (وحرئيس الوزراء طرحت عليه في الماضي وانه اكتفى بالمزاح من دون الرد بوض

  6/8/2005عكاظ 
  

  اوساط اعالمية اسرائيلية تتساءل عن دور شاباك في المجزرة
وجه كبار المعلقين السياسيين والعسكريين في الصحف :  سائدة حمد،القدس المحتلة 6/8/2005الحياة نشرت 

وع مجزرة شفا عمرو شاباك والجيش االسرائيلي لتقاعسهم عن منع وقالاالسرائيلية اصابع االتهام الى جهاز 
وفيما اجمعت  .رغم تطابق مواصفات االرهابي اليهودي المحتمل مع شخصية منفذ المجزرة الجندي عيدن زادا

 في فيشمانالصحف العبرية الرئيسة على ان ما حدث في المدينة العربية بمثابة قصة مجزرة معلنة، وصفها 
يلي كان على علم بخلفية القاتل الذي فر من الخدمة وقال ان الجيش االسرائ .يديعوت احرونوت بـ الفضيحة

العسكرية بعد اربعة اشهر من انخراطه فيها امضى معظمها ما بين التغيب والسجن العسكري، لينتقل بعدها 
الى مستوطنة تفوح، معقل عناصر حركة كهانا العنصرية االرهابية المتطرفة، وليلتحق بمدرسة دينية متطرفة، 

جول بحرية وبسالح الجيش حتى انه وصل الى غوش قطيف وشارك في التظاهرات التي ورغم ذلك ترك يت
كيف يمكن لجندي هرب من الجيش السباب ايديولوجية ومعه سالحه : وتساءل فيشمان .حاولت اقتحام االقصى

اهرة، وكتب ان ما حدث كان حادثاً ومنفرداً لكن زادا يمثل ظ. ان ال يشعل الضوء االحمر لدى سلطات الجيش
وهناك العشرات وربما المئات مثله، وفي فترة التحريض العنيف عشية فك االرتباط ينضج قتلة محتملون 

شاباك علم ان زادا كان يرافق اتباع كهانا، الواشار الى ان جهاز . وال يعرف الفتيل الذي يشعل هؤالء... مثله
: ابه لعدم تحرك شاباك العتقال زادا، وتساءلواعرب عن استهجانه واستغر .لكن الجيش لم يتلق تقريراً بذلك

  .شاباك في هذه القصة؟ هل كانت لديه دوافع مهنية خفية دفعته لعدم اعتقال زادا؟الما هو دور جهاز 
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 الى االشارة الى ردود الفعل االسرائيلية علـى          عاموس هارئيل  وذهب المعلق العسكري والسياسي في هآرتس     
ما بين االسف على مقتل الجندي، واالدعاءات بأن العملية كانت استفزازاً آخر            شبكات االنترنت والتي تراوحت     

عضاء حركة كهانا الذين اعتقلهم جهاز المخابرات االسرائيلية بتهمة قتـل           أواشار هرئيل الى ان      .شاباكالمن  
  .سبعة فلسطينيين خالل االنتفاضة الثانية، اطلقوا بسبب التزامهم الصمت خالل التحقيق معهم

الصنف : واشار نداف شراغاي في هآرتس الى اربعة اصناف من االرهاب اليهودي الناشط ضد الفلسطينيين
اما الصنف الثاني فيستهدف العرب . االول يستهدف اناساً متورطين بصورة مباشرة او غير مباشرة بقتل يهود

ضة من تعليمات الهليخا الدينية او ان والصنف الثالث يستند الى االعتقاد بأن االنتقام هو فري. كأسلوب للغفران
واشار الكاتب الى ان قاتل ابناء شفا عمرو ينتمي الى الصنف الرابع من . االرهاب يردع االرهاب العربي

االرهاب اليهودي الذي يسعى الى افشال خطط سياسية او خطط انسحاب، مشيراً الى ان هذا االعتقاد آمن به 
  .1984االرض في العام اعضاء في التنظيم اليهودي تحت 

اكدت والدة منفذ االعتداء انهـا حاولـت ابـالغ          :  ا ف ب   ،القدس المحتلة  6/8/2005القدس العربي وأضافت  
. وقالت الجمعة في حديث لالذاعة االسرائيلية العامة توسلت الي الجيش ليبحث عنه            .السلطات قلقها بشأن ابنها   

 وكان يعرف انه يقيم في تفوح مع متطـرفين واآلن اخـذوا             الجيش هو الذي اعطاه سالحا    . الجيش هو المذنب  
  .ابني مني 
موفاز قرر أمس عدم تنظيم جنازة عسكرية للجندي السفاح عيدن  أن 5/6/2005البيان اإلماراتية  وذكرت
. وفي بيان مكتوب قال موفاز الجندي ال يستحق أن يدفن بجانب أبطال الحرب اإلسرائيليين. تسوبيري
وكان الجنرال شطيرن قد قرر إجراء جنازة . ن تنظم مراسم دفن عسكرية للجندي عيدنانه ل: وأضاف

وأكد وزير األمن عيزرا ان المجزرة الرهيبة جاءت في إطار محاوالت . عسكرية رسمية لسفاح شفا عمرو
  )الوكاالت.  (اليمين المتطرف اإلسرائيلي لمنع تنفيذ فك االرتباط

  
  وطنو كريات أربع يقترحون دفن سفّاح شفاعمرو بجانب غولدشطاينمست

اقترحت قطعان من مستوطني كريات أربع أن يدفَن سفّاح مجزرة شفاعمرو، عيدن ناتان زاده، إلـى                 :وكاالت
وأفادت مصادر صهيونية أن عناصر من مـستوطنة         !!.جانب سفّاح الحرم اإلبراهيمي غولدشطاين، تكريماً له      

  . ات أربع في مدينة الخليل قد نقلوا رسالةً إلى عائلة السفّاح تعِرض فيها دفنه بالقرب من قبر غولدشطاينكري
  6/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  من جودمان إلى تسوبيري  .. اإلرهاب اليهودي

ي اختاروا ممارسة نفذ مجزرة شفا عمرو الى سلسلة طويلة من المتطرفين اليهود الذمانضم عيدان تسوبيري 
 فتح فريدمان النار من 1997كانون الثاني عام  ففي االول من يناير .اإلرهاب ضد السكان الفلسطينيين العزل

وبعد جريمته .  بجراح7بينما كان يعج بالناس ليصيب  سالح اوتوماتيكي على فلسطينيين في سوق الخليل
البشعة قال فريدمان انه نفذ فعلته كي يمنع اتفاق الخليل فيما فحصه ثالثة خبراء نفسيين بعدها ليقرروا أنه غير 

وفي الخامس والعشرين  .سليم وتم نقله الى قسم العالج النفسي في أحد مشافي اسرائيل ثم أفرج عنه بعد شهور
 وصل جولدشتاين فجرا الى الحرم االبراهيمي بينما كان يصلي به قرابة الف من 1994شباط عام  برايرمن ف

 آخرين قبل أن يضرب 129 شهيدا فلسطينيا ويصيب 29المسلمين ليفتح النار من سالحه االوتوماتيكي ويقتل 
 فلسطينيين 7 بوبر  قتل عامي1990أيار عام  وفي العشرين من مايو .حتى الموت على أيدي المصلين

وأرسل بعدها بوبر .  آخرين حينما كانوا ينتظرون حافلة الباص بمفترق الورود في ريشون لتسيون11وأصاب 
شباط  وفي فبراير . سنة أخرى متداخلة20 مؤبدات متراكمة و 7الى الفحص النفسي وحكم عليه بالسجن 
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 أطلق شيمول الجندي 1984ن األول عام تشري  اكتوبر28وفي  . سنة40 خفف وايزمن عقوبته الى 1999
وكشف . صاروخ الو نحو باص فلسطيني بشرقي القدس مما أسفر عن مقتل شخص واحد واصابة عشرة

شيمول وقتها انه سرق السالح من القاعدة التي كان يخدم بها كي ينتقم لمقتل طالب قرب دير كريمزان وحكم 
نيسان عام   أبريل11وفي  . سنة في السجن11بعد أن قضى  1995عليه بالسجن المؤبد ثم أطلق سراحه عام 

 اقتحم ألن جودمان الحرم القدسي الشريف مرتديا البزة العسكرية واطلق النار مما أدى الى استشهاد 1982
  وام.  وبعد العملية وكالعادة شخصت حالة جودمان كمريض نفسي.. اثنين واصابة تسعة

  6/8/2005الخليج اإلماراتية 
 

  يل تطلب من سفنها االبتعاد عن تركيا إسرائ
طلبت وزارة النقل اإلسرائيلية من السفن السياحية اإلسرائيلية المتجهة إلى تركيا االبتعاد عن موانئها بسبب 

وذكر مسؤولون في الوزارة أن تحذيراً من هجوم مسلح دفع الوزير مئير شتريت إلى إصدار  .مخاطر أمنية
 ترفع العلم اإلسرائيلي والتي أبحرت من ميناء حيفا باالبتعاد عن ميناء االنيا التركي تعليمات للسفن األربع التي

وقالت الناطقة باسم الوزارة اورا سالومون إن .  راكب3500الذي كان مقررا ان تصل إليه أمس وعلى متنها 
زير القرار، لكنها رفضت هناك تهديداً محدداً وبسبب تحذيرات من أجهزة األمن اإلسرائيلية والتركية اتخذ الو

وأكد مسؤول تركي أن ميناء االنيا كان يتوقع وصول أربع سفن . اإلدالء بمزيد من التفاصيل عن طبيعة التهديد
 رويترز. إسرائيلية لكنها لم تصل، لكنه لم يقل شيئاً عن تحويل مسارها بسبب تهديد

  6/8/2005البيان   
 

  حو اليمين   الفتيان اإلسرائيليون ازدادوا جنوًحا ن
دلت معطيات استطالع جديد بادرت به يديعوت أحرونوت وبتنفيذ أكبر معهد استطالعات للرأي داحف، بإدارة 

 عاما، يميل إلى مواقف اليمين، 18 عاما الى 15مينا تسيمح، على أن جيل األحداث في اسرائيل من عمر 
 فتى وفتاة في 402ي شمل عينة نموذجية من وحسب نتائج االستطالع الذ. وحتى إلى مواقف اليمين المتطرف

 وفيما .%44يعارضون خطة فك االرتباط واالنسحاب من قطاع غزة، فيما يؤيدها % 55جيل االحداث، فإن 
فقط، وقال % 29منهم حق الجندي في رفض األوامر العسكرية الخالء المستوطنات، رفض هذا % 64أيد 
من % 68وعرف . فقط إنهم سينفذونها% 50لرفضوها، فيما قال إنه لو فرضت عليهم مثل هذه األوامر % 43

% 1أنهم يميلون إلى اليسار، و% 23المستطلعين عن انفسهم بأنهم يميلون الى اليمين االسرائيلي، فيما أعلن 
% 14لشارون و% 23منهم أنهم يفضلون نتنياهو لرئاسة الحكومة مقابل % 26إلى الوسط السياسي، ويرى 

من المستطلعين أنهم لم يزوروا في حياتهم % 79وأعلن . يرفضون أي واحد منهم% 37 ولشمعون بيريس
ويبرز التناقض بين الحماس لليمين االسرائيلي وبين اجابات أخرى، ومن بينها . منهم% 21غزة، بينما زاره 

قريبين ال لفتيان إنهم ليسوا % 14يشعرون أنهم أقرب للفتيان األميركان من فتيان المستوطنات، وقال % 32ان 
انه ال % 36انهم يشعرون بقرب لفتيان المستوطنات، كما أعلن % 44المستوطنات وال لفتيان أميركا، وقال 
انهم لن يتنازلوا عن نزهة من اجل مشاهدة عملية % 71، وأكد %64ينشغل بالهم بعملية االنسحاب مقابل 

  .االنسحاب مباشرة في التلفزيون
ستطالع لم يذهب المحلل السياسي في يديعوت أحرونوت ، بلوتسكر، إلى أبعد من وفي تحليله لنتائج اال

االنتفاضة األولى، ليدعي أن جيل األحداث الحالي في إسرائيل هو الجيل الذي ولد في االنتفاضة االولى وعلى 
 الصراع وقع انفجارات الباصات والتصفيات الجسدية وعملية السور الواقي، فحياة هذا الجيل تبلورت في

 واستنتج من ذلك انه ليس لديه من يتحاور معه، وحيرته ليست بين اليسار واليمين، .الدامي مع الفلسطينيين
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ولكن ما لم ينتبه له بلوتسكر هو أن هذا الجيل ليس غريبا عن . وانما بين اليمين المتطرف واليمين المعتدل
 اليمين في الساحة السياسية في اسرائيل بدأ منذ نهاية الجيل الذي قبله، ونشأ في ظل االحتالل، واالنحراف نحو

  .السبعينات بصعود الليكود الى الحكم، واشتد بوتائر أكثر في منتصف سنوات التسعين
  6/8/2005االتحاد االماراتية 

  
   إسرائيل بدأت تموت: أكاديمي
ت عال انهم يمكنهم قبول خطة  يوسي روند أحد المستوطنين اليهود القالئل الذين يقولون بصو: رويترز،عفرة

شارون للجالء من غزة، وهو يعرب عن نفس المخاوف مثل كثيرين آخرين من انه حتى وان كانت اسرائيل 
تشدد فعليا من قبضتها على مستوطنات الضفة فان االنسحاب يضعف حلم المستوطنين باقامة اسرائيل الكبرى، 

اس وال يضر باألمن فانني يمكن ان اقبله، واضاف لكنني وقال روند اذا كان االنسحاب يمكن ان يوحد الن
احاول االعتقاد بأنه لن يحدث، انها بالتأكيد ضربة لنا، وقال جادي توب اذا سار فك االرتباط كما هو مخطط 

وقال وهو يشير الى انسحاب فرنسا من الجزائر انها عملية ال  له فان فكرة اسرائيل الكبرى تكون قد ماتت،
  .  ان يوقفها متى بدأت، سيكون االمر كما لو ان فرنسا انسحبت من نصف الجزائر فقطيمكن الحد

 6/8/2005الوطن القطرية 
 
   حالة موت غير طبيعي في إسرائيل 30 حاالت إنتحار من بين 3

 . حالة وفاة غير طبيعية وقعت في إسرائيل في األسبوع األخير30تفيد التقارير اإلسرائيلية أن : ياسر العقبي
وجاء أن هذه الحاالت تشتمل على ست حاالت وفاة نتيجة حوادث الطرق، وسبع حاالت موت في جرائم قتل 
وتشمل الشهداء األربعة ضحايا مجزرة شفاعمرو كما تشمل الجندي السفاح، وثالث حاالت إنتحار، وحالتي 

وفي فيها طفل من رهط في موت نتيجة حريق والحديث هنا عن طفلين شقيقين في بئر السبع، وحالة واحدة ت
النقب نتيجة تماس كهربائي، وثالث حاالت وفاة نتيجة سقوط عن إرتفاع، وحالة واحدة نتيجة حادث عمل، 
وخمس حاالت بسبب جرعات زائدة من المخدرات والحبوب المخدرة وما إلى ذلك، وحالتين كانت الجثتان 

  .  فيهما في حالة تعفن أو تحلل
 5/8/2005 48عرب 

  
  عم إسرائيلية عن اكتشاف قصر الملك داود مزا

قال فريق من علماء اآلثار اإلسرائيليين إنهم اكتشفوا خالل حفرياتهم في حي سلوان في القدس، بقايا قصر 
يعود إلى ثالثين قرناً، أي إلى عهد الملك داود، استناداً إلى ما ورد في التوراة، لكن علماء إسرائيليين آخرين 

وتُضاف هذه األقاويل إلى العديد من مثيالتها التي لم تكن في نهاية البحث  .ل هذه المزاعمعارضوا بشكل كام
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مؤسسة إسرائيلية يمينية متطرفة تمول التنقيبات  .سوى معلومات مضلّلة

ختم باللغة العبرية القديمة في القدس نقلت أن الباحثين الذين يعملون معها عثروا في طبقة سفلية على أثر ل
  .يخص مسؤوالً مذكوراً في كتاب أرميا ويعود لبضعة قرون الحقة

  6/8/2005البيان  
  

  اليهود السودانيون في إسرائيل يبكون قرنق   
تتواصل ردود الفعل على الساحة اإلسرائيلية بعد مقتل قرنق حيث أعلن العشرات من اليهود عن  :أحمد إبراهيم
د على موته، زاعمين أن العالم فقد أحد أبرز زعمائه ممن كان يمثل لهم شعاع ضوء ينبعث من حزنهم الشدي

وطنهم األصلي والذي كانوا يستنيرون به، موضحين أن هذه الحادثة ستدخل السودان في مفترق طرق وأزمة 
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 هناك العديد من  الالفت أنه ومنذ اللحظة األولى لإلعالن عن وفاة قرنق،.معقدة من الصعب حلها بسهولة
الدراسات والتقارير اإلسرائيلية التي تنشر عن السودان والتوقعات المستقبلية التي تنتظره بعد هذه الحادثة، 
ومن أشهر هذه التقارير ما وضعه القسم السوداني في المعهد العام لشؤون الالجئين األجانب في إسرائيل، 

 تحديات وخالفات ،السودان بعد قرنق' أغسطس بعنوان والذي أصدر تقريراً مطوالً في الثاني من شهر
 وهو التقرير التي وضعه البروفيسور شاؤول ملكا أستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب المفتوحة .مشتعلة

  .والذي ينحدر من أصول سودانية
  6/8/2005االتحاد االماراتية 

  
  السلطة تعد خططاً لتشغيل الموانئ البحرية والجوية 

 أكدت وزارة النقل والمواصالت أنها قطعت شوطاً طويالً مع االتحاد األوروبي والعديد :زة ـ ماهر إبراهيمغ
من الدول للشروع في إنجاز مشروعي مطار غزة والميناء البحري، باإلضافة إلى الممر األمني الرابط بين 

ة، وإقامة قرية الشحن الجوي على القطاع والضفة والطرق بين محافظات القطاع، وكذلك بين محافظات الضف
وأوضح سعد  . مليون دوالر100 مليون يورو، وبتكلفة إجمالية لهذه المشاريع تبلغ 25أرض المطار بقيمة 

الدين خرما أن قرية الشحن ستسهم في تطوير وتعزيز الحركة االقتصادية التجارية بصورة الفتة وسيعزز 
زارة حالياً على إعداد وتجهيز المتطلبات الطارئة والمستقبلية للقطاع والكما تعكف . المنتج الزراعي الفلسطيني

وأكد أن لجنة الطوارئ أعدت خطة مرورية متكاملة تهدف إلى . في مجال النقل البري، البحري، والجوي
  .ضمان حركة المرور عقب االنسحاب

  6/8/2005البيان   
  

  م طبعة عربية جديدة من كتاب إدوارد سعيد تغطية اإلسال
 إدوارد سعيد حالة خاصة في المشهد الثقافي العربي تقترب من درجة االتفاق مع ما كان يمثله من ريمثل المفك

قيمة فكرية وسياسية انطلق منها في نقده الثقافي العام لفنون األدب والموسيقى وألفكار المستشرقين وممارسات 
اإلسالم أصبح يرتبط اليوم في الغرب باألنباء : م قالففي كتابه تغطية اإلسال. االمبراطوريات والقوى الكبرى

المثيرة المفجعة بصفة خاصة، مشيراً إلى انتفاء الموضوعية في التغطية الغربية لكثير من األحداث حتى أصبح 
وأضاف أن اآلراء في الغرب تتفق . استخدام اإلسالم مقترناً بكثير مما اعتبره تحيزاً وعرقاً وكراهية وعنصرية

اعتبار اإلسالم كبش الفداء الذي تسقط عليه كل ما يتصادف أن نكرهه في األنساق السياسية واالجتماعية على 
في عالم اليوم، فاليمين يرى أن اإلسالم يمثل الهمجية واليسار يرى أنه يمثل حكم الدين في القرون الوسطى، 

  . والوسط يرى أنه يمثل الغرابة الممجوجة
  6/8/2005البيان  

  
 ء في األمم المتحدة يحذرون من خارطة الطريق خبرا

حذر خبراء حقوقيون بارزون في األمم المتحدة من تعارض الخطة المسماة خارطة : ب. واشنطن ـ ق
الطريق، والتي تتبناها المجموعة الرباعية التي تتكون من المنظمة الدولية والواليات المتحدة واالتحاد 

 أصدرته محكمة العدل الدولية بالهاي كرأي استشاري بعدم شرعية الجدار األوروبي وروسيا، مع الحكم الذي
الذي ما زالت سلطات االحتالل اإلسرائيلي تشيده علي أراضي الضفة الغربية، كما أنها تتعارض برأيهم مع 

ن وأكدت المجموعة في بيان صادر عنها بهذا الشأن أ .عدم قانونية المستوطنات المقامة في الضفة والقطاع
هناك عدم توافق بين دعم األمم المتحدة لخارطة الطريق التي تطالب بإقامة دولتين كحل لمشكلة الشرق 

وأضاف الخبراء أن مفاوضات . والرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار الفاصل: األوسط
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أنها غير قانونية، وأوضح خارطة الطريق تبدو موافقة علي استمرار وجود المستوطنات، التي رأت المحكمة 
الخبراء أنه وباختصار يوجد تناقض بين مفاوضات خارطة الطريق ورأي المحكمة االستشاري، ويجب أن 
يكون هذا مبعث قلق بالنسبة لألمم المتحدة التي هي طرف في اللجنة الرباعية ، مؤكدين أن األمم المتحدة ال 

 .رأي هيئتها القضائيةيمكن أن تكون طرفا في مفاوضات غير مبنية علي 
6/8/2005القدس العربي  

 
  توقيع اتفاقية السالت الغذائية بين اسبانيا والسلطة 

وقعت السلطة الوطنية ممثلة بوزارة الشؤون االجتماعية امس والحكومة االسبانية ممثلة بقنصليتها لدى السلطة 
ارئة السالت الغذائية بقيمة مليون يورو ومؤسسة التعاون االسبانية اتفاقية مشروع المساعدات الغذائية الط
  . الف عائلة في الضفة وغزة40بتمويل من مؤسسة التعاون االسباني لخدمة االحتياجات الطارئة لـ 

5/8/2005الحياة الجديدة   
  

  مريكية  أاتهام مسؤولين في ايباك بافشاء معلومات سرية 
 المؤيدة ل اسرائيل ايباك وجهت اليهم تهم قال مدعون امريكيون ان مسؤولين سابقين في جماعة الضغط

التواطوء مع محللين بوزارة الدفاع االمريكية البنتاجون للحصول على معلومات سرية تتعلق باألمن القومي 
 ا.ن.ق. للواليات المتحدة وافشاء هذه المعلومات

6/8/2005الخليج اإلماراتية   
 

   اتمستوطنالسرائيل توضيحاً في شأن توسيع إواشنطن تطلب من 
أوضحت المصادر أن االدارة األميركية طلبت من الحكومة االسرائيلية توضيحاً في شأن خطة بناء منازل 
سكنية في مستوطنة بيتار عيليت جنوب مدينة القدس، في حين أكد الناطق باسم مجلس األمن القومي في البيت 

افض كــلياً لفكرة توسيع المستوطنات األبيض فريديريك جونز لـ الحياة أن مــوقف االدارة ثابت ور
  .ويتــوقع من اسرائيل التزاماً تاماً بخريطة الطريق وعدم استباق شروط الحل النهائي

6/8/2005الحياة   
  

  عملية توحيد األجهزة األمنية الفلسطينية تسير في االتجاه الصحيح :وورد
مشيرا في هذا الصدد الى ان عملية توحيد الجنرال وورد، على مأسسة االمن الفلسطيني وليس شخصنته د أك

اعتقد ان ما حدث يشير الى ان عملية التوحيد :  أجهزة تسير في االتجاه الصحيح وقال3االجهزة االمنية في 
ولكن هل هناك خطوات تتخذ تؤدي الى ذلك؟ الجواب هو نعم، واعتقد انك عندما  تم استكمالهالم ي.. جارية

تتحدث عن شمولية فهي لم تصل الى النقطة التي يريدها الفلسطينيون ولكنها تتحدث عن هذا فانك يجب ان 
 تسير في االتجاه  االمور اعتقد انوهناك امور ما زال يتوجب القيام بها ؟ نعم،  و..تسير في هذا االتجاه 

  .الصحيح
6/8/2005األيام الفلسطينية   

 
 مصير المتعاونين نموذج الكويت أم النموذج العوني؟ 

ة عليانحمز  
لبنانيون كانوا منتسبين لميليشيا أنطوان لحد حاربوا من اجل إسرائيل .... دعونا نعرض حقيقة األمر أوال

، وعندما تحرر لبنان من االحتالل اإلسرائيلي بفعل 1978وعملوا في خدمة الجيش اإلسرائيلي منذ العام 
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. 2000ل واختاروا العيش في كنفه منذ شهر ايار المقاومة اللبنانية واستعاد حريته واستقالله فروا مع االحتال
عدد هؤالء اللبنانيين . وحديثنا هنا ينسحب فقط على األشخاص المتعاونين تحديدا بعيدا عن أسرهم وأوالدهم

المنخرطين بميليشيا أنطوان لحد، ال يعرف بالتحديد وإن كان هناك من يذكر أن مجموع اللبنانيين الباقين في 
 لبناني، قسم منهم يتلقى 2500 من انضم الى ميليشيا لحد أو من كان غير ذلك، يبلغ حوالى إسرائيل سواء

مساعدات من وزارة االستيعاب اإلسرائيلية، وقسم آخر يرفض هذه المنحة ويصر على التعامل معهم كجنود 
لقائم منذ أسبوع هؤالء تحولوا إلى مادة للسجال السياسي ا. يتلقون العون من وزارة الدفاع االسرائيلية

والمتزامن مع إطالق المحتجز سمير جعجع من سجنه وتوزيع القوات لسيرته الذاتية  بعدما تال بيانه الشهير 
 ... في مطار بيروت مودعا

ومن وحي هذه األجواء خرجت أصوات من قاعة مجلس النواب تطالب بالعفو عنهم وطي صفحتهم كما 
 ... ح السياسيتطويت صفحات األبطال اآلن على المسر

هذه المطالبة أعادت للذاكرة من جديد نموذج الكويت وهو األقرب واألكثر حيوية حتى ال نذهب إلى أيام 
النازيين بكيفية التعامل مع المتعاونين وهي تسمية مهذبة ودبلوماسية وتعني أولئك المتهمين بالتعاون مع العدو 

بعكس موضوع العراق ! يست دولة عربية ولم تصبح بعدوإسرائيل بالطبع ل... أثناء احتالله لبلد آخر 
 على احتالل الكويت بالقوة العسكرية ومحا دولة عربية مستقلة وذات 2/8/1990فالعراق أقدم في . والكويت

وأثناء هذا االحتالل أقدم عدد من ... سيادة عن الوجود واستمر احتالله العسكري لمدة سبعة اشهر تقريبا
 من 1991ين والعرب واألجانب على التعاون مع العدو، وعندما تحررت الكويت في فبراير المواطنين الكويتي

االحتالل العراقي أعلنت األحكام العرفية لمدة أربعة اشهر تقريبا وقامت بمحاكمة المتعاونين واستمرت 
 ماذا فعلت؟ ف. المحاكمات بعد رفع األحكام العرفية ومن خالل المحاكم المدنية بمعالجة كافة الملفات

اعتبرت أن ما تقوم به هو حق سيادي للدولة تؤكده المواثيق والقوانين الدولية ولذلك عملت على محاكمة 
المتعاونين بتقديم اتهامات تمت أدانتهم في محاكم علنية وفرت لهم ضمانات خاصة وكافية بالدفاع عن أنفسهم 

التخابر مع دولة أجنبية :  من عدة جنسيات مفادها متهم300ووثقت اعترافاتهم وكانت التهم موجهة لحوالى 
معادية والتعاون مع القوات العراقية المحتلة واالنضمام للجيش الشعبي وإعانة العدو عمدا أثناء فترة االحتالل 

 . إلضعاف معنويات الشعب الكويتي والتحريض ضد المقاومين الكويتيين الرافضين لالحتالل
 أصدرت المحاكم الكويتية أحكاما قضائية بحق هؤالء المتعاونين تراوحت 1995وطوال أربع سنوات ولغاية 
ومن أشهر المحاكمات التي شهدتها محاكمة عالء حسين، رئيس ما سمي . بين اإلعدام والمؤبد والبراءة

ي  من محكمة التمييز والقاض2001الحكومة الموقتة أثناء االحتالل العراقي والحكم الذي صدر بحقه في آذار 
 . وهكذا طويت صفحة المتعاونين في الكويت... بتخفيض الحكم من اإلعدام الى السجن المؤبد

 فكيف ستطوى صفحة المتعاونين الذين يعيشون في إسرائيل، هل بالعفو عنهم كما هي لغة الشارع 
تطلبها هكذا نوع العوني أم بمحاكمتهم في محاكم الدولة التي ينتسبون إليها وبكافة الضمانات والحقوق التي ت

  من المحاكمات كما هو شأن كل دول العالم، والكويت واحدة منها، وهذا اضعف اإليمان؟
6/8/2005السفير   

  
  صهيونية المرتزقة 

  عبد الوهاب المسيري    . د
فهم جماعة , المهاجرون ال يؤمنون بالصهيونية أو بأية عقيدة أخرى، كما ال توجد عندهم هوية يهودية واضحة

 .ية فقدت الهوية والقيم،وأصبح هدفها األساسي هو البحث عن المنفعة واللذة في الحياة بشكل إجرائي كفءبشر
ال يحملون أية أعباء أيديولوجية أو أخالقية، فالمعايير التي يستخدمونها معايير مادية تهدف إلى تعظيم المنفعة و

ن بحركية غير عادية ورغبة عارمة في تحقيق وهم يتسمو. وذلك بسبب غياب أية مثل عليا. المادية الكمية
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الحراك االجتماعي وتحسين المستوى المعيشي دون اكتراث بأية قيم ثقافية أو دينية أو خصوصية حضارية أو 
  .أي مطلقات معرفية أو أخالقية تسبب الصداع للرؤوس المادية النفعية االستهالكية

متحدة لتحقيق طموحاته المادية االستهالكية، ولكن إسرائيل وقد حاول الكثير منهم الهجرة إلى الواليات ال
ومن ثم أصبحت إسرائيل بالنسبة . واللوبي الصهيوني نجحا في إقناع الواليات المتحدة بأن توصد أبوابها دونهم

ولذا، فإن كثيراً من هؤالء المهاجرين ذهبوا صاغرين . لهم هي السبيل الوحيد للخروج من االتحاد السوفيتي
فهم ال يريدون سماع أي شيء . ى أرض الميعاد ال يحملون في قلوبهم أي تطلُّع لصهيون أو أي حب لهاإل

على حد قول يوري جوردون رئيس قسم االستيعاب في الوكالة اليهودية الذي كان مسؤوال عن توطين ، عنها
  .اليهود السوفييت

 أمامي خيار سـوى أن أذهـب إلى إسـرائيل بعد لم يكن: وقد لخص أحد المهاجرين المرتزقة الموقف بقوله
وقد بدأت الصحف الصادرة . ولكنه أعلن عن تصميمه على عدم البقاء. أن قضينا سـبعة شـهور في روما

بالروسية في إسرائيل بتخصيص مساحة كبيرة يحتلها معلنون يعرضون تزويد القراء بالسلعة التي تطمح لها 
وقد وصف أرييه ديري، وزير الداخلية، المهاجرين . رات دخول إلى كنداتأشي: غالبية المهاجرين الجدد

وقال مسؤول إسرائيلي . إنهم بعد وصولهم ستجدهم جالسين على حقائب السفر: المرتزقة وصفاً دقيقاً حين قال
 بعض ممن ال يمكنهم الذهاب إلى الواليات المتحدة سيأتون إلى إسرائيل بهدف استخدامها كمحطة على: آخر

الطريق، وسيقومون باستغاللنا أيضاً، وسيأخذون أية خبرات قد نقدمها لهم، وقد ينتهي بنا األمر إلى أن يتجمع 
عندنا عدد كبير من الناس الذين يشعرون بالبؤس والذين ينتظرون أول فرصة لينزحوا عن إسرائيل، فهم 

والسهولة قيمة أساسية بالنسـبة .  بالمقارنةيعرفون تماماً أن إسرائيل بلد صعب وأن الواليات المتحدة بلد سهل
وقد وصف أحد الكُتَّاب اإلسرائيليين المهاجرين من االتحاد السوفيتي . لهؤالء البـاحثين عن الراحة والترف

السابق بأنهم مهاجرون اقتصاديون، كما وصفهم آخر بأنهم هاربون من االتحاد السوفيتي وليسوا مهاجرين إلى 
.  عالمة نفس في الجامعة العبرية، فقد وصفتهم بأنهم الجئون وليسوا مهاجرين،يا ميرسكيأما جول. إسرائيل

والمهاجرون السوفييت .ووصفهم كارل شراج في الجيروزاليم بوست بأنهم مستوطنون باإلكراه أو رغم أنفهم
ين يريدون توظيفها ال ليسوا وحدهم من الصهاينة النفعيين الباحثين عن فوائد االستيطان في أرض الميعاد، والذ

خذ على سبيل المثال اليهود المسنين األميركيين الذين . لتحقيق اآلمال القومية وإنما لتحقيق مصالحهم الشخصية
يقررون الهجرة إلى إسرائيل واالستيطان فيها حينما يصلون إلى سن التقاعد ألنهم يمكنهم أن يعيشوا حياة 

وهناك، كذلك، اليهود . رائيل هي بيت المسنين أو فلوريدا الصهيونية فكأن إس،مترفة على معاشاتهم الصغيرة
. فهم يرفضون العيش في إسرائيل، ولكنهم ال يرفضون الموت فيها: الذين يرسلون جثمانهم ليدفن في إسرائيل

ا الجانب وعلى حد قول أحد الكُتَّاب اإلسرائيليين، فإنهم يعهدون بالجانب التاريخي في حياتهم إلى أوطانهم، أم
والوكالة اليهودية تسبح مع التيار ولذا فهي تقوم بمحاولة ! الكوني الذي يتعلق بالموت فهم يعهدون به إلسرائيل

جذب أعضاء الجماعات اليهودية لالستيطان في إسرائيل على أسس نفعية محضة فال تهيب اإلعالنات بحسهم 
ح عن البيت المريح، أو اإلمكانيات االستثمارية الديني أو بارتباطهم باألسالف، وإنما تتحدث بشكل صري

  .للمستثمرين وإمكانيات البحث العلمي للعلماء
  6/8/2005االتحاد االماراتية 

  
  !؟..ذبح الحريات على الساحة الفلسطينية

  مؤمن بسيسو
يد من ثمة مشهدان يوغالن في التمايز يوما بعد يوم على الساحة الفلسطينية، وقد يستحثان الخطى نحو مز 

  .التناقض واالفتراق مستقبال
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المشهد األول يؤشر إلى انفتاح مضطرد تضطلع به حركة حماس على مختلف األصعدة والمجاالت، ومن بينها 
الصعيد اإلعالمي واالجتماعي، ويمكن تلمسه في مساحة التسامح المتنامية مع اآلراء الداخلية المخالفة، 

المجتمع، وتقبل النقد واستيعاب الرأي اآلخر، واالستعداد للتواصل وبسط واالنفتاح على سائر شرائح ومكونات 
  .جسور الحوار والتفاهم مع قادة الرأي والنخب المثقفة في المجتمع

في المقابل يحفل المشهد اآلخر بصورة مشوشة تبدو فيها السلطة الفلسطينية وحركة فتح أقرب إلى االنغالق، 
  . وعدم التسامح مع اآلراء المغردة خارج السرب الرسميوالتبرم بحرية الرأي والتعبير،

من المهم، أن يدرك األخوة أصحاب القرار في السلطة وفتح، أن السفينة الوطنية ال يجوز أن تبقى رهينة 
ألهواء وأمزجة البعض، فكما كانت األحداث المؤسفة األخيرة بين األخوة األشقاء في السلطة وحماس مرفوضة 

 كونها تخرق جدار الوفاق الوطني الذي يصون شعبنا، ويحمل قضيتنا إلى بر األمان، فإن حرية بكل المقاييس،
الرأي والتعبير هي الرئة الوحيدة المتبقية، والمتنفس الوحيد المتاح أمام شعبنا في ظل المآسي والفوضى 

سفينة سفينتنا جميعا، ومن العارمة التي نحياها، وال يعقل أن تخضع لتقلبات البعض وسياستهم المضطربة، فال
  .الواجب صيانتها والنأي بها عن أي رتق أو اختراق، لما فيه مصلحتنا جميعا

على أية حال، يجب أن يدرك أصحاب هذه اإلجراءات أن الوضع الفلسطيني ال يحتمل العودة إلى الوراء، 
ح وانفتاح، وليس مقام قمع واجترار عهد التضييق والرقابة سيء الذكر والصيت، فالمقام مقام تطور وإصال

  .وتشنج وانغالق
دعوة صادقة أطلقها إلى السيد الرئيس محمود عباس، لوقف مثل هذه اإلجراءات التي تسيء إلى السلطة، 
وتؤثر على دورها ومكانتها وكيانها، على أعتاب مرحلة ما بعد االنسحاب، مرحلة البناء والتعمير، وتدشين 

  . ر والتالحم واالنفتاحعهد جديد مفعم باألمل والخي
  5/8/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
  الخالف بين أنصار دولة إسرائيل وأنصار أرض إسرائيل

 حلمي موسى  
أبدى رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال دان حلوتس، في مقابلة مع صحيفة هآرتس، قلقه من السيرورات 

 وقال إنه يلحظ في هذه السيرورات نوعاً من الصراع على سلطة القانون .التي يمر بها المجتمع اإلسرائيلي
فإن هذه وفي نظره . التي تجعل من دعوات الجنود إلى رفض تنفيذ أوامر متعلقة بخطة الفصل عمالً محزناً

وأعلن . الدعوات تكشف عن عدد من األعصاب األشد حساسية في المجتمع اإلسرائيلي وتضعها على الطاولة
ففي دولة تريد أن تعيش بشكل .  في النهاية سوف نُضطر، كمجتمع وجيش، إلى إجراء حساب مع النفسأننا

صالح، يستحيل قبول أن يكون القانون بضاعة على الرفّ، يمكنك إن شئت شراؤها وإن لم تعجبك ال تقترب 
 . منها

يب المصلحة العليا إلسرائيل على وهناك من يعتقد بأن أرييل شارون في سعيه لتنفيذ خطة الفصل، عمد إلى تغل
غير أن . المصالح الصغيرة، وأنه في هذا التغليب استخدم كل الوسائل التي وضعها القانون تحت تصرفه

آخرين يؤمنون بأن العكس هو الصحيح وأن دوافع شارون للفصل لم تكن وطنية خالصة وإنما تأثرت بأشكال 
 . مختلفة بمصالحه الخاصة
وبدا جلياً على وجه العموم أن . تب عديدة في إسرائيل لدعم وجهتي النظر المتناقضتينوصدرت حتى اآلن ك

وهناك من . وجهتي النظر هاتين تعبران عن قطبين متباعدين أحدهما يمثل الوسط واليسار والثاني يمثل اليمين
 . اليساريلحظ أن التقسيم يتلخص في وقوف غالبية اليمين الديني والقومي ضد الوسط العلماني و

فاألمور تختلط ليس فقط تجاه الموقف . غير أن نظرة أخرى تبين أن األمور ليست على هذا النحو من الجالء
وبخالف القلق الذي أبداه . من خطة الفصل وإنما كذلك تجاه األساليب التي انتهجها شارون لتمرير الخطة
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أن الوقوف إلى جانب الحكومة هو األمر رئيس األركان وهو يشرح الصراع على سلطة القانون حيث أوحى ب
 . المشروع، يرى زعيم حزب العمل سابقاً أبراهام بورغ أن شارون في الجانب الخاطئ

فسيرورة . ويقول بورغ في مقالة نشرها في هآرتس إنه ال يؤمن بخطة الفصل هذه وال بمن يريدون تنفيذها
قي من الثقافة السياسية التي كانت لدينا وحكمت علينا إقرار الخطة هشمت وفرقت، شذراً مذراً، القليل المتب
لقد رفس رئيس . ، التي تدار في ظل فوضى هذه األيامبسنوات طويلة مقبلة من الديموقراطية المعاقة والعرجاء

ومثلما ال وجود ألسواق . الحكومة كل مواضع اإلجماع السياسي، وسرق، بكل معنى الكلمة، رأي الخالئق
. ون بورصة، وال وجود لعائلة من دون تزاوج، فإنه ال ديموقراطية وسياسة من دون أحزابرأس المال من د

واستخفاف رئيس الحكومة وشركاؤه بكرامة قرارات حزبه، واالحتقار والتجاهل، حطمت جميعاً الفكرة 
 . األساسية للحياة السياسية

. نب اإلجرائية إلقرار خطة الفصلواألمر ليس قصراً على بورغ في صفوف اليسار في نظرتهم إلى الجوا
فهناك من ينظرون كذلك إلى الجوانب الجوهرية وراء هذه الخطة وال يسيرون وراء اعتقاد شمعون بيريز 

ويؤمن هؤالء بأن خطة . ويوسي بيلين وأنصارهما بأن الخطة سوف تقود في النهاية إلى عكس ما يريد شارون
وأسس هذه . ر يقول بأنه ال شريك إلسرائيل في العملية السلميةالفصل نشأت أصالً على قاعدة افتراض مزو

 . الفرضية في الجانب اإلسرائيلي األعداء الحقيقيون للعملية السياسية
اإلدارة وفي تشرين األول من العام الفائت أعرب مستشار شارون المحامي دوف فايسغالس عن اعتقاده بأن 

وعلّمنا العالم بأسره أنه ليس هناك . عملية السياسية عن جدول األعمالالصائبة لألمور جعلتنا ننجح في إبعاد ال
طالما ليس هناك من : وثانياً. ليس هناك من نتحادث معه: من نتحادث معه وحصلنا على شهادات تقول أوالً

د حدوث تُلغى هذه الشهادة فقط بع: وثالثاً. نتحادث معه، فإن الوضع القائم الجغرافي سيبقى على ما هو عليه
 . كذا وكذا، وتغدو فلسطين فنلندا

وهذه الفرضية، بحسب مقالة لزعيمة حركة ميرتس السابقة شوالميت ألوني، تجدد نفسها اليوم في خطة الفصل 
وتقول ألوني إنه . حيث تتجنّب إسرائيل التنسيق مع الفلسطينيين وتفسح المجال واسعاً للمستوطنين لالعتراض

ريد السالم لتعاملت بشكل مختلف مع المستوطنين والمتنعت عن إظهار الفلسطينيين لو كانت حكومة شارون ت
وتقوم الفرضية الجديدة على إغراء العالم على االعتقاد بأن . دوماً كإرهابيين ولساعدت الرئيس محمود عباس

 . إسرائيل تريد السالم ألنها مستعدة إلخالء المستوطنات في قطاع غزة
غيراً من اليسار اإلسرائيلي بات يفهم أصول اللعبة التي بنيت عليها السياسة الصهيونية والواقع إن قسماً ص

فحزب العمل ظل طوال عقود يؤمن بالتبرير الذي قدمته رئيسة الحكومة . سواء الليكودية منها أو العمالية
ت االنتقامية والتصفيات التي ويذكر الجميع قولها حول العمليا. السابقة غولدا مئير للشدة في التعامل مع العرب

بعد كل ما فعلوه بنا، مسموح لنا فعل كل شيء وال حق : أمرت بتنفيذها ضد من شاركوا في عملية ميونيخ
 . ألحد في توجيه االنتقادات لنا

وشكّل هذا التبرير أرضية للغارات الوحشية التي شنّها الطيران اإلسرائيلي على العاصمة اللبنانية في غزو 
 .  والغارات التي شهدتها المدن والقرى الفلسطينية في انتفاضة األقصى1982 العام

تجارب الماضي ال تثبت فقط أن : 1992ما كتبه أرييل شارون في معاريف في العام وهنا ثمة أهمية الستذكار 
 الذي ال يجوز الهرب من اإلرهاب،! بالوسع القضاء على اإلرهاب، بل تثبت أيضاً جوهر السبيل إلى ذلك

إذا ما تركنا ! ... وغزة هي المثل. يمكن ضربه فقط إن سيطرنا على قواعده وحاربنا عصاباته في منطقته
وما الذي سيفعله الجيش اإلسرائيلي آنذاك؟ أيعود ويحتل القطاع؟ . غزة فسوف تسيطر عليها منظمات المخربين

م اإلرهاب، ونستطيع القضاء على اإلرهاب فقط كلنا نسعى إلى تسوية سياسية، لكننا سنصل إليها فقط بعد تحطي
 . إذا ما سيطرنا على قواعده وهناك سنحارب عصاباته للقضاء عليها



 

 20

ولكن هذا المنطق يظهر أن الخالف داخل إسرائيل وإن تمظهر بخالف بين التيار الديني القومي والتيارات 
خالف بين مؤيدي االحتالل الكلي والمطلق ولكن ما يبدو منه حتى اآلن . األخرى، هو في الواقع خالف أعمق
وهذا ما بات يسمى بالخالف بين أنصار دولة إسرائيل وأنصار أرض . ومؤيدي االحتالل الجزئي والمحدود

 . إسرائيل
وثمة من يعتقد أن كل الحديث عن صراع بين اليمين واليسار أو العلمانية والدينية أو الصراع على سلطة 

فهناك من . قيقة حديث عن صراع بين المقومات الدينية للدولة اليهودية ومقوماتها القانونيةالقانون، هو في الح
ينطلق في موقفه من الحق اإللهي باألرض ويأخذ األوامر من الحاخامات الدينيين والزعماء القوميين، ومن 

 . يريد االكتفاء بالمصلحة اإلسرائيلية المحققة عبر واقعية سياسية
ب رحب كثيرون في إسرائيل بالصراع الحالي مطالبين الدولة اليهودية باستغالل فرصة نزع القشرة ولهذا السب

وتجاهل هؤالء أن اليمين القومي الديني يرى . عن اإلدعاءات وتحديد الموقف من منتهكي القانون وحق الدولة
هودية تمت أصالً وفق مبادئ أن ما كان يصلح في الماضي ال يزال يصلح حتى اليوم، وأن إقامة الدولة الي

ويرون الزيف في رفضها في هذا الوقت من جانب أحد كبار المحرضين سابقاً . االستيطان المرفوضة اآلن
عليها، أرييل شارون الذي ال يزال يؤمن أنه لو بلغ عدد المستوطنين مليوناً وليس ربع مليون لتغيرت الوقائع 

  .على األرض
  6/8/2005السفير 

  
 ما ُيحكى عن اجتماع لإلخوان المسلمين حصل قبل أن تتسلم حكومتي : ةالسنيور

وصف رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة نتيجة زيارته إلى دمشق ومحادثاته مع كبار المسؤولين السوريين 
ع لقد عبر األخوة السوريون عن رغبة حقيقية لوض: وقال. بأنها كانت جيدة جدا على صعيد إنهاء أزمة الحدود

حد لإلشكاالت القائمة، وما يهمنا اآلن أن هناك شعبين وبلدين شقيقين لهما تاريخ وحاضر ومستقبل واحد 
ومصالح مشتركة، وهناك رغبة ومصلحة أكيدة في عملية تعزيز العالقات بين البلدين على قاعدة االحترام 

 . المتبادل والتكافؤ في العالقة
سؤولين السوريين قد تطرق الى الموضوع المتعلق باإلعالم أو ما يبثه ونفى السنيورة أن يكون البحث مع الم

هذا الموضوع لم يجر بحثه على : تلفزيون المستقبل أو جريدة المستقبل المتهمتين بمهاجمة سوريا، وقال
اإلطالق ال من قريب وال من بعيد، الفتا إلى أن معالجة مواضيع اإلعالم تتم من خالل المزيد من اإلفصاح 

التخاطب، والحوار هو الذي يحل القضية ومن خالل حل المشاكل األساسية، ونحن نحترم الديموقراطية و
 . والحريات ويمكن لكل واحد أن يقول رأيه

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه تم التأكيد مع الرئيس بشار األسد على أهمية الشفافية والصراحة في العالقة التي 
بلدين، من دولة إلى دولة، ومن دون المرور بوسطاء، أو من خالل وسائل يجب أن تكون سائدة بين ال

 . المخابرات، والمهم أن تكون العالقة عبر القنوات الدستورية الحقيقية والمؤسسات
ولفت الرئيس السنيورة في حوار أجرته معه قناة العربية الفضائية إلى أن ما يحكى عن اجتماع لألخوان 

دو أنه حصل قبل شهر وقبل أن تتسلم الحكومة مهماتها وقد تبين لنا أن أحد الشخصين المسلمين في لبنان يب
 . المعنيين ليس له عالقة باألخوان المسلمين فيما اآلخر له عالقة وهو موجود في إنكلترا

 العالقة مع سوريا 
جب أن يترك هذا لذلك ي. لست في وارد التطرق والبحث فيموضوع التحقيق وال أعرف ما هي النتائج: وقال

 . األمر لحين إنجاز التحقيقات
 دقيقة كاملة، وقد تطرق الرئيس األسد مباشرة إلى 40أن الفترة الزمنية للقائة مع الرئيس األسد كانت واعتبر 

جوهر األمور، وهذه الطريقة أحب أن تكون هي المستعملة دائما، وأعتقد أننا استنفدنا جميع النقاط التي كنت 
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وفي معرض رده على سؤال حول زيارة . ثها، وتوصلنا إلى النتائج التي كنت أتوخى التوصل إليهاأود أن أبح
 لبنان عبر بكالم واضح بأن سياسته تنص على أنه يحترم الشرعية :مندوب أالمين العام لإلمم المتحدة أجاب

ب حوارا داخليا للتوصل إلى الدولية ويحترم القرارات الدولية، وفي ما خص بعض القرارات، هناك قضايا تتطل
هذا األمر معلن في البيان الوزاري وجرى بحثه . 1559قناعة وإلى توافق بشأنها، وهذا األمر هو ما يتعلق بال

في مجلس النواب وفي ردي على الطروحات والمقاربات التي تقدم بها النواب وقد ذكرت صراحة القرار 
م المتحدة هناك مسعى في القرار الجديد الصادر عن األمم وفي ما يختص باألم.  وليست عملية سرية1559

المتحدة حيث جرى التطرق إلى آلية ونوع من التنسيق مع الجيش اللبناني، هذا األمر يجري التداول بشأنه 
هذه هي مسلماتنا األساسية . ولكن كل ذلك خاضع من زاوية كيفية المحافظة على وحدة اللبنانيين في ما بينهم

د أن نحافظ عليها دائما ونحاول أن نبدي بكل جدية ومسؤولية كيف نحافظ على عالقتنا مع الشرعية التي نري
 يتعلق بسالح 1559هناك شق آخر وبند رئيسي في القرار  :وحول سالك المقاومة قال. ومع المجتمع الدولي

 بالتزامن أو بعد نزع سالح المقاومة، وهناك ضغط دولي على ما يبدو بشأن إرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب
المقاومة، الموقف الرسمي اللبناني يقع بين نارين، نار القرار الدولي من جهة ونار المحافظة على الوحدة 

هذا األمر توافقنا عليه كممثلين لألمة في مجلس النواب، وأيضا الحكومة، وهذا ما . الداخلية من جهة ثانية؟
ن خالل اآللية التي ينبغي تطويرها إليجاد الطريقة ليصار إلى بحث هذا سوف تقوم به الحكومة، وأن تبادر م

األمر بين اللبنانيين، وهذه األمور كلها ستكون جزءا من كل، متعلقة في هذا الشأن بما يتعلق بتطبيق القرار 
 .  وبموضوع المقاومة1559
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