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   االنسحاب ونتنياهو يستقيل احتجاجاالحكومة اإلسرائيلية تقر
 أمـس   وافقـت   الحكومة اإلسرائيلية   أن :، وكاالت الخليج ،القدس المحتلة  8/8/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  

 في غزة وذلك خالل اجتماعها األسبوعي، الذي شهد استقالة نتنياهو       على إخالء مجموعة أولى من المستعمرات     
وأعلن مكتب شارون أمس أن مجلس الوزراء أعطى موافقتـه النهائيـة علـى               .احتجاجا على خطة االنسحاب   

 صوتا ضد خمـسة،     17وقال إن القرار اتخذ بغالبية      . إجالء المجموعة األولى من المستوطنين اليهود عن غزة       
إال أنـه   . ويشمل هذا االنسحاب االول مستعمرات نتساريم وكفرداروم وموراغ        . من استقالة نتنياهو   على الرغم 

ال يعني اخالء المستعمرات الثالث المذكورة قبل سواها، الن أولويات عمليـة االنـسحاب يحـددها الجـيش                  
م يقـم الفلـسطينيون     وأعلن شارون أنه لن تكون هناك خطة انفصال أخرى في الضفة وغزة ما ل              .اإلسرائيلي

وافاد مصدر قريب من رئاسة الحكومـة ان        . بتدمير البنى التحتية للمنظمات الفلسطينية وتجريدها من سالحها       
وقال نتانياهو في كتاب استقالته، حانـت سـاعة          .نتانياهو قدم أمس استقالته بسبب معارضته خطة االنسحاب       

واكد ان االنسحاب تحـت     . التي تعرض امن الدولة للخطر    الحقيقة، ال يمكنني أن أكون جزءا من هذه الخطوة          
من جانبه، أعلن موفـاز أن إسـرائيل         .النار هو فعل غير مسؤول يقسم الشعب ويتعارض مع التزامات حزبنا          

واعتبر موفاز في حديث لمحطـة التلفزيـون        . مستعدة لدفع فاتورة إزالة األنقاض من المستعمرات للفلسطينيين       
وبحسب موفاز  . ة أن ما بين ستين وسبعين في المئة من المستوطنين سيغادرون طوعا منازلهم            اإلسرائيلي الثاني 

فإن إجالء المستوطنين سيتم على مرحلتين او اربع مراحل، بعدها سيتم نقل االثاث الذي تركه المستوطنون في                 
  .منازلهم في حاويات

ان االنـسحاب سـتعزز   مـن   ه نتانياهوداكما : القدس المحتلة ـ ا ف ب  8/8/2005القدس العربيوأضافت 
وانتقد خصوصا السماح للفلسطينيين بالحصول علـي        .االرهاب بدل اضعافه، وهي ليست الوسيلة لنيل السالم       

وغادر نتنياهو قاعة اجتماع مجلس الوزراء بعد تسليمه كتاب        .مرفأ ومطار في غزة وبمراقبة الحدود مع مصر       
وسجلت بورصة تل ابيب انخفاضا سريعا في غضون عشر دقـائق            .حاتاستقالته من دون ان يدلي باي توضي      

 . في المئة بعيد اعالن استقالة وزير المال2.5بلغ 
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وقـال   .شارون أصدر قراراً بتعيين نائبه أولمرت وزيراً للمالية خلفاً لنتنياهو         أن  : 8/8/2005 البيان     وذكرت
سياسة النقدية وأن يرفع ميزانية الدولة كي توافـق         مكتب شارون إن رئيس الوزراء أبلغ أولمرت أن يواصل ال         

  .عليها الحكومة يوم الثالثاء كما هو مقرر
ان الحكومة ستوافق االسبوع المقبل من  وسائل االعالم االسرائيلية هذكرتما : 8/8/2005 السفير وأرردت

ترا طوال ساعات وقال وزير االسكان اسحق هرتزوغ، ان نتنياهو كان متو. على اخالء تجمع غوش قطيف
وبعد مضي ساعات على الجلسة وحين وصل دور الكالم الى نتنياهو، قام عن كرسيه ووضع مذكرة . النهار

وحين طالبه وزير الدولة . ال، قبل ان يسلم شارون كتاب استقالته قال انها يجب ان تعتبر بين المصوتين ب
واعتبر .  ما لديه ليقوله مدون في كتاب االستقالةتساحي هنغبي بتبرير خطوته، رفض نتنياهو ذلك قائال ان كل

هرتزوغ خطوة نتنياهو سياسية وغير مسؤولة مضيفا انه يمكن في غياب نتنياهو اعداد ميزانية اكثر توازنا 
وقال نتانياهو في مؤتمر صحافي تصرفت كما يملي علي ضميري، ولم اتوقع ان تعطل . وعدال واستقامة

. استطيع ان اكون في سالم مع نفسي. تي تتمتع بغالبية اوتوماتيكية في الحكومةاستقالتي خطة االنسحاب ال
وكان نتنياهو ولفنات ونافيه وكاتس وهنغبي قد اعلنوا امس، نيتهم التصويت في الحكومة ضد تنفيذ المرحلة 

 على وقالت لفنات انها ستصوت ضد القرار بحجة ان شارون ينوي اجراء التصويت. األولى من خطة الفصل
تنفيذ المرحلة الثانية قبل تنفيذ المرحلة االولى، وهو ما تعتبره لفنات ورفاقها االربعة انه يتناقض مع قرار 

غير ان شارون لم يهتم بتهديد الوزراء . سابق للحكومة يقضي بالتصويت على كل مرحلة بعد تنفيذ سابقتها فقط
لست مهتما بمن يصوت .  فليصوتوا بحسب مفاهيمهمالخمسة وقال هناك من يعتبرون انفسهم خبراء عسكريين،
وقالت مصادر سياسية ان نتنياهو كان يأمل ان يجر . ضد االخالء، فليصوت كل واحد حسب مستوى فهمه

اضافت أن . الوزراء االربعة المعارضين للخطة وراءه والتسبب بأزمة حكومية، لكنه خرج وحيدا من الجلسة
ط الذي تعرض له من قبل اليمين المتطرف وانصاره في حزب الليكود الذين خطوة نتنياهو جاءت بسبب الضغ

واعتبر مقربون من شارون . هددوه بترشيح زعيم المتمردين عوزي لنداو لمنافسته على رئاسة الليكود مستقبال
قابل ان نتنياهو وقع اسيرا بأيدي اليمين المتطرف الذي وعده بدعمه في المنافسة على رئاسة الليكود في م

قال و. اضاف هؤالء ان استقالة نتنياهو لن تؤثر على االنسحاب فالخطة ستنفذ بحسب ما خطط لها. استقالته
امين مجلس الوزراء ميمون في بيان تحدث رئيس الوزراء لبضع دقائق مع محافظ بنك اسرائيل والسياسة 

  .االقتصادية للحكومة ستستمر من دون تغيير
في الضفة نتنياهو الظهاره مسؤولية وزعامة قومية بقراره، عدم تقديم يد العون  وامتدح مجلس المستوطنات 

ا . (الجتثاث المجتمعات اليهودية تشجيعا لالرهاب، غير ان المتحدث باسم مستوطني غزة اعتبرها متأخرة جدا
 )48ف ب، اب، رويترز، عرب 

صحفيا، في مكتبه، القى خالله خطابـا       ، مؤتمرا   األحدنتنياهو عقد مساء     أن   7/8/2005 48عرب  وذكر موقع   
ديماغوغيا كرس جله لمهاجمة خطة فك االرتباط والفلسطينيين مدعيا انه يمر في حالة تمزق داخلي منذ عـدة                  

فمن جهة يعارض بشدة االنسحاب من جانب واحد، ومن جهة اخرى يرى التوقعات التي حـذر منهـا                  . أشهر
هاب االسالمي وتتزايد قوة حماس الذي يحظى برصـيد مـا يبـدو             وزعم انه تقام في غزة قاعدة لالر      ! تتحقق

وأضاف نتنياهو انه يسمع أبو العالء يعلن ان هذا االنسحاب هو المرحلة            . هزيمة من قبلنا تحت طائلة االرهاب     
. كما ان عناصر االرهاب، تقول ان هذه هي بداية الطريق فقط          . األولى فقط وانهم سيصلون الى القدس، ايضا      

   .ن الجهات األمنية تتوقع تزايد قوة االرهاب على المدى المتوسطوقال ا
وحسب رأيه فان كل التحذيرات وكل ما يـشاهده         . وقال ان هذه الحكومة تختلف عن الحكومة التي انضم اليها         

واوضح نتنياهو معارضته القامة ميناء بحري للفلسطينيين زاعما انه سيكون           . يذكره تماما بما حدث في اوسلو     
وكـارين   C زاعما انه ستكون اآلن كارين B وكارين Aوذكر بسفينتي كارين    . خترقا من قبل سفن االرهاب    م

D        كما هاجم مطلب الـسماح للفلـسطينيين بـالتزود         .  التي ستنقل اسلحة يمكنها الوصول الى عسقالن واشدود
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 انه ليس من السهل التنازل عـن        وأقر بعجزه عن التأثير في الحكومة قائال       !بالذخيرة معتبرا ذلك فكرة جهنمية    
كرسي وزاري، وانه يمكنه ابداء رأيه، لكنه عندما يعتقد انه ليس هناك ما يفعله من الحكومـة فانـه يحـتفظ                     

وادعـى  . باألمور في قلبه، وال يكشف ذلك اال لعقيلته، مدعيا انه لو تكلم لتوقفت االصالحات التي يعمل عليها                
اد الذي كان يقف على شفا الهاوية وحقق النمو واالزدهار االقتـصادي الـذي              نتنياهو ان سياسته انقذت االقتص    

واعتبر ما يسميه اصالحات اقتـصادية      ! يدعي ان الحفاظ عليه سيتعمق وستصل ثماره الى كافة اوساط الشعب          
  .بمثابة خطوة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ الدولة
غزة، والطموح الى الـسالم، مـدعيا ان اسـرائيل ارادت           وادعى نتنياهو انه يؤيد الطموح الى االنسحاب من         
وبرأيه هناك طريق لتحقيق الـسالم ولكـن لـيس بهـذا     . تحقيق السالم في اوسلو ولكنها حصلت على العكس      

  .الطريق، الذي اعتبره مني بالفشل في السابق وسيفشل مرة اخرى
رتياح في اوساط اليمين الصهيوني كونها تأتي على        قوبلت استقالة وزير المالية بنيامين نتنياهو ، اليوم االحد، با         

خلفية معارضته لتنفيذ خطة فك االرتباط، فيما رحبت بها اوساط يسارية، سياسية واجتماعية، بـسبب سياسـته     
واعتبرتها اوساط اخرى بدايـة للـصراع       . االقتصادية التي عمقت من ظواهر الفقر وزادت من غنى االغنياء         

  اسـتقالة نتانيـاهو   ان 48لموقع عـرب    وقال زحالقة    . وهو ما يؤكده النائب زحالقة     على رئاسة حزب الليكود   
تعتبر استباقية في اطار الصراع على قيادة الليكود ورئاسة الحكومة، حيث من الواضح ان رئـيس الـوزراء                  

ر تطرفـا   وأوضح ان شارون خطط التخاذ سياسة اكث      . القادم سيكون ليكوديا نظرا للحالة المزرية لحزب العمل       
والقيام بممارسات اكثر عدوانية تجاه الشعب الفلسطيني بعد اتمام فك االرتباط بهدف استعادة تأييد المعارضـة                

وقال ان الصراع   . داخل الليكود، لكن نتنياهو اراد باستقالته قطع الطريق على شارون وتأطير المعارضة خلفه            
ة وسيحاول كل منهما كسب التعاطف داخل الليكود مـن          بين معسكري شارون ونتنياهو سيشتد بعد هذه االستقال       

الى  وبالمجمل، يضيف زحالقة، فان التأثير السياسي لهذه االستقالة هو ازاحة الليكود،           .خالل سياسة اكثر تطرفا   
اما من ناحية السياسات االقتصادية فيرى زحالقة ان نتنياهو انتهج سياسات فـي خدمـة                .اتجاهات اكثر يمينية  

 .ومما ال شك فيه ان االغنياء يبكون الليلة اذ يعتبروا هذه االستقالة خسارة لهم ولجيوبهم              . يين واالغنياء الرأسمال
ورحب النائب بركة باستقالة نتنياهو قائال انه يحاول التجمل امام التكتل اليميني المتطرف لزيادة فرص انتخابه                

حت بين الترحيب باستقالة نتنياهو واعتبارهـا خطـوة   اما اآلراء في المعسكر الصهيوني فتراو    . لرئاسة الليكود 
ورحـب  . هامة، وبين اتهامه بالتهرب من المسؤولية ومحاولة التملص من اآلثار المدمرة لسياسته االقتـصادية    

امين عام حزب العمل، كابل، باستقالة نتنياهو، قائالً شكرا لتخلصنا منه، فيما اعتبر بيـنس اسـتقالة نتنيـاهو                   
واعتبر خطوة نتنياهو يائسة تـصدرعمن يـشعر        . دف جني الثمار الفجة لمعارضي فك االرتباط      سياسية تسته 

من جهته قال بن     .بفقدان قاعدته السياسية ويدرك بأنه ال يملك غالبية تؤيد تمرير مشروع ميزانيته في الحكومة             
صالحه الشخصية علـى    اليعزر ان نتنياهو يتكشف مرة اخرى في عريه، في اللحظات التاريخية، حيث يقدم م             

 سيستقيل، فبعد ان مـرر      نتانياهواما الوزير رامون فقال انه كان من الواضح منذ البداية ان            . المصلحة القومية 
ال يمكنه التواجد فـي الـداخل       . االصالحات لم يبق له ما يفعله في الحكومة، خاصة انه يعارض فك االرتباط            

. ئي فان استقالة نتنياهو تنم عن انعدام المسؤولية في هـذه الفتـرة            وبالنسبة للوزير فلنا   .والخارج في آن واحد   
ويتهم نتنياهو بمحاولة عرقلة خطة فك االرتباط ويقول انه يرسخ نفسه عميقا فـي الجهـة اليمنـى للخارطـة                    

مـن  . وحسب رأيه فان الجهة الوحيدة التي تسرها استقالة نتنياهو هم المليون ونصف المليون فقيـر              . السياسية
ته اعتبر رئيس الهستدروت استقالة نتنياهو محاولة للتهرب من المسؤولية عن ظاهرة الفقـر والمعطيـات                جه

وطالب بيرتس رئيس الحكومة بعدم السماح لنتنياهو بـالتراجع عـن           . المنتظر نشرها في تقرير سيصدر غدا     
 ورحب  .اجتماعية اكثر مسؤولة   -استقالته معتبرا ان هذه االستقالة تخلق شباك فرص النتهاج سياسة اقتصادية            

وقـال ان   . عضو الكنيست كوهين باستقالة نتنياهو قائال انها توفر فرصة ومستقبال سياسيا واقتصاديا السرائيل            
. كما رحب اورون باستقالة نتنيـاهو     . استقالة نتنياهو ليست ايديولوجية وانما ناجمة عن مؤامرة ليكودية داخلية         
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نياهو والوضع االقتصادي وقال ان هذا اليوم هو يوم شكر بالنسبة للعاطلين عـن              كما ربط سريد بين استقالة نت     
 .العمل والفقراء والعجزة والعائالت احادية الوالدين وسكان بلدات التطوير، الضحايا الحقيقيين لسياسة نتنيـاهو             

. رتباط والعملية الـسلمية   مجادلة نتنياهو بالسعي الى التخريب على فك اال        رئيس لجنة الداخلية البرلمانية      واتهم
واعتبرت حركة سالم االن استقالة نتنياهو اثباتا على تطرفه وانعدام مسؤوليته وخطورة شخـصه الـذي قـد                  

ورحب تنظيم القوس الديموقراطي الشرقي باستقالة وزير المالية وتمنـى لـو            . يدهور الدولة نحو حرب اخرى    
اما المعسكر اليميني فرحـب باسـتقالة نتنيـاهو         . الجتماعيةتمت من قبل، على خلفية تقارير الفقر والفجوات ا        

واعتبر ليبرمان ان نتنياهو اقدم على خطوة شجاعة باسـتقالته،          . على خلفية قرار تنفيذ فك االرتباط      كونها تأتي 
كمـا   .معربا عن امله بأن يتبعه اعضاء الليكود الن من شأن ذلك جعل شارون يعيد التفكير بخطة فك االرتباط                 

.  يهلوم باالستقالة معربا عن امله بأن يؤدي ذلك بشارون الى فتح عيونه والتراجع عـن فـك االرتبـاط                   رحب
واعتبـر متحـدث   . ورحب المجلس االقليمي لمستوطنات غوش قطيف بـاستقالة نتنياهو من الحكومة الشريرة          

  .باسم المجلس خطوة نتنياهو اخالقية وان جاءت متأخرة
  

  ة شفا عمرو ويخطط لتنفيذ اعتداءات أخرى  تنظيم صهيوني يتبنى مجزر
 شارون األجهزة األمنية الى عمل كل شيء لمنع وقوع          دعوة : أسعد تلحمي  ،الناصرة 8/8/2005الحياة  نشرت  

أكدت الصحف العبرية أن عدم التنسيق بين أجهزة األمن حال          و شفا عمرو،    مجزرةمجزرة أخرى على غرار     
نذر اعالن الشرطة االسرائيلية نيتها الشروع في التدقيق فـي ظـروف            في غضون ذلك، ي   . دون منع الجريمة  

لم يستبعد شارون تكرار مجزرة شفا عمرو علـى          .مقتل الجندي مرتكب المجزرة بمواجهات مع عرب الداخل       
خلفية التحريض اليميني المتطرف لكنه بدا غير متحمس القتراح عدد من وزراء حزب العمل تـشكيل لجنـة                  

وقال شارون انه ال يمكـن التغاضـي عـن           .ي مالبسات المجزرة التي نفذها الجندي ناتانزادا      تحقيق رسمية ف  
الخميس وقع في شفا عمرو حـادث       : وأضاف. التحريض الفظيع ما يجعل تكرار عمليات من هذا القبيل ممكناً         

المساس بالعالقات  خطير قتل فيه اربعة من سكان البلدة وجرح آخرون في عملية ارهابية نفذها اسرائيلي بغية                
انه عمل رهيب من الدرجة األولى، وباسمي وباسـم         . بين اليهود والعرب وبهدف منع تنفيذ خطة فك االرتباط        

وأضاف انه يعتزم بذل الجهود لتوطيد العالقات بين المواطنين العرب واليهـود            . الحكومة أقدم تعازي للعائالت   
ورد شارون على    .ضحايا االرهاب ) اليهودية( أسوة بـ العائالت     نه سيتم التعامل مع العائالت العربية الثكلى      أو

اقتراح بينيس تشكيل لجنة تحقيق حكومية في مجزرة شفا عمرو بالقول انه يفضل اآلن انتظار نتائج التحقيـق                  
ا الذي تجريه األجهزة األمنية المختلفة وان كنت ال أنفي احتمال ان تقوم جهة أخرى بالتحقيق في الوقت ذاته بم                  

 .شاباك والقائد العام للجيش االسرائيلي الى انهاء الفحص الداخلي في غضون سبعة أيـام             الداعياً رئيس   . حصل
وحسم شارون أمس مسألة المدفن الذي سيلقى فيه جثمان القاتل ناتانزادا على أن يتم ذلك فـي بلـدة ريـشون                     

عمل بتكثيف االعتقاالت االدارية بحق     ومقابل مطالبة عدد من وزراء ال      .لتسيون لكن من دون طقوس عسكرية     
ناشطي اليمين المتطرف، قال شالوم ان الشرطة ملزمة اوالً التحقيق في ظروف مقتل الجندي القاتل ووصـف                 

وكان قياديون في الشركة اعلنوا في اليومين األخيرين انه يجب التحقيق فـي              .ذلك بـ اعدام من دون محاكمة     
الصحف العبرية عن أوساط في الشرطة خشيتها من ان يؤدي التحقيق مـع             ونقلت  . ظروف قتل الجندي القاتل   

مواطنين عرب بشبهة قتل الجندي الى خروج آالف منهم الى الشوارع للتظاهر احتجاجاً، ما قـد يـؤدي الـى       
ورد قائد المنطقة الشمالية في الشرطة دان رونين على هذه المخـاوف بـالقول ان الـشرطة                  .مواجهات دامية 

سلطة أن تجري تحقيقاً مستفيضاً ومنظماً وسنقوم بذلك على رغم المعارضـة الـشديدة فـي الوسـط                  ملزمة ك 
والحقاً قال الوزير إن االعتداء علـى       . وزاد انه تلقى أوامر من عزرا باجراء تحقيق مستعجل وشامل          .العربي

ئيس لجنة المتابعـة العليـا      من جهته، رد ر   . القاتل بعدما ألقى أفراد الشرطة القبض عليه هو عمل غير قانوني          
واضاف إلذاعـة الجـيش     . لشؤون عرب الداخل شوقي خطيب بالقول إن من قتل الجندي يستحق وسام تقدير            
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كنت أتوقع من الشرطة ان تسلك وفق المعايير التي تتبعها حين تكون المجزرة ضد من هم ليـسوا                  : اإلسرائيلي
  .نه قلّص حجم العملية اإلرهابية اللعينةيجب ايجاد القاتل ومنحه شهادة تقدير أل... عرباً

 أمس أن سلسلة من القصور التي ارتكبتها أجهزة األمن المختلفة وأدت الى سوء تنسيق               هآرتسالى ذلك، كتبت    
بينها، حالت دون منع وقوع المجزرة، خصوصاً أن تطرف القاتل كان معروفاً لالستخبارات والجـيش، و أن                 

. خطير وقد يستعمل سالحه الشخصي الذي فر به من الجيش الرتكاب جريمته           لديهما معلومات عن أن الرجل      
  . وزادت ان الجهازين لم يوليا األهمية الكافية لهذه المعلومات

وحضر عدد كبير   . ويتواصل تقاطر وفود المعزين من سائر انحاء إسرائيل والقدس المحتلة الى سرادق العزاء            
 الصهيونية وممثلون عن حركات سالم إسرائيلية نددوا بالجريمـة،          من الوزراء والنواب من مختلف األحزاب     

 .وكان مفترضاً أن يصل أمس موفاز، على أن يحضر اليوم كتـساف           . معربين عن تضامنهم مع ذوي الشهداء     
ورداً على مطالب ذوي الشهداء بهدم منزل اإلرهابي ناتانزادا، قال بيريز إن األمر يتطلب فحصاً، بينما قـال                  

  .وزراء، ومنهم وزراء العمل انهم يعارضون هدم المنزل، بداعي أن عائلته لم تشاركه الجريمةسائر ال
وقال ان االمر . محمد بركة حذر الشرطة من فتح تحقيق في مقتل ناتان زادا أن 8/8/2005السفير وذكرت 

  . هذا كل شيء. لقد حاولوا نزع سالحه... كان دفاعا عن النفس
امس ان شخصا مجهوال اتصل يوم الجمعة الماضي بأحد مراكز الشرطة في وذكرت يديعوت احرونوت 

 واعلن عن تبني تنظيم متطرف يطلق عليه اسم كتائب شلهيفت جلعاد لمذبحة شفاعمرو، 48شمالي اراضي ال
واوضحت يديعوت ان تنظيم كتائب . مهددا بأن هذا التنظيم ينوي تنفيذ عمليات ارهابية اخرى ضد العرب

 مسؤوليته عن عملية اطالق نار باتجاه سيارة ما اسفر عن 2001عاد كان قد اعلن في حزيران شلهيفت جل
  )48السفير، ا ف ب، اب، رويترز، عرب .  (استشهاد فلسطيني

ـ  مـا  :آمال شحادة القدس المحتلةعن مراسلتها في  نقالً 8/8/2005الخليج اإلماراتية  وأضافت    مـسؤول  هقال
 نركز جهودنا على احتمال أن تقرر مجموعة سرية يهوديـة           :ب عدم كشف هويته   عسكري إسرائيلي كبير، طال   

واحدة او اكثر شن هجوم خالل الفترة التي تسبق االنسحاب او اثناء اجـالء مـستوطني غـزة، واضـاف ان       
عشرات من عناصر جهاز شين بت يطاردون متطرفين يهودا يمكن ان ينفذوا هجوما لنسف االنسحاب، وتابع                 

نفسه نعرف ان بعض األوساط اليهودية المتطرفة تضم اشخاصا يعتقدون ان هجوما يمكن ان يمنـع                المسؤول  
ويفحـص المستـشار     .شارون من تنفيذ االنسحاب، مشيرا خصوصا إلى إمكانية تعرض باحة األقصى لهجوم           

لوم رفض اتخاذ   مزوز، امكانية اصدار اوامر لتنفيذ اعتقاالت ادارية ضد ناشطين في اليمين المتطرف، لكن شا             
  .ومن جهته دعا بيريز إلى مصادرة سالح كل من يطلق تهديدات لتنفيذ اعتداءات. مثل هذا القرار

كلف حالوتس، ضابطا متقاعدا بإجراء تحقيق في ماضي منفذ المجزرة، وأوضـح انـه باإلمكـان اتخـاذ                  كما  
  .  عقوبات بحق عدد من المسؤولين في الجيش في إطار هذه القضية

عقدت جلسة طارئـة لمناقـشة    لجنة الداخلية البرلمانية االسرائيليةأن  8/8/2005-7 48عـرب   موقع  وأورد  
مجزرة شفاعمرو بحضور عزرا، وبينس، باإلضافة إلى النواب زحالقة، طه، مخول، دهامشة والصانع، فيمـا               

جنة الداخليـة فـي     ويستدل من بيان صحفي صدر عن ل      . تغيب كل اعضاء اللجنة اليهود باستثناء سلوميانسكي      
ختام نقاش دام ساعتين، ان مجادلة حاول التخفيف من رهابة المجزرة، وتجريد الحكومة من المسؤولية، حيـث    

!!! جاء في البيان ان الهدف من عقد الجلسة هو تهدئة النفوس وإعادة ثقة الجماهير العربية بالمؤسسة الحاكمـة                 
علينـا  : قائالً(!) للعائالت ودعا إلى اإلنتقال إلى مرحلة األفعال        وجاء في البيان، ايضا أن مجادلة قدم التعازي         

   !!العمل معاً وبالتعاون الكامل ليواصل الجمهور العربي الوثوق بالحكومة
وطالب الصانع الجيش بفحص عدد الكهانيين المتواجدين في الجيش، وقال ان هناك ايديولوجية تحرض طوال               

امشة ان قوات االمن تعرف عن وجود نشطاء لليمين يشكلون خطرا وعليها            وقال ده . الوقت على العرب وقتلهم   
وقال مخول ان مـسؤولي الـشاباك        .وطالب بمعرفة ما تنوي الشرطة عمله     . ان تعمل ضدهم لمنع القتل القادم     
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 والشرطة فشلوا فشال ذريعا في اداء مهامهم وهم من يتحملون المسؤولية عن عدم التعامل بجدية مع المعلومات                
وقال ان الحكومة ما زالت ال تقرأ العنوان المدون         . التي توفرت لديهم والتحذيرات الساخنة من المخاطر القائمة       

وفي تلخيصه للجلسة دعا مجادلـة       .على الجدار، والذي يؤكد وجود تنظيمات فاشية ارهابية داخل المستوطنات         
 مع اليهود المشتبه تخطيطهم لعمليات وتنفيـذ  الى تشكيل لجنة تحقيق لفحص الفشل والتعامل بقفازات من حرير   

  . اعتقاالت ادارية بحق هؤالء حسب القائمة المتوفرة بأيدي الجهاز األمني
لكـن  . بدأ الجيش االسرائيلي رسميا التحقيق في الظروف التي سبقت ورافقـت مجـزرة شـفاعمرو              في حين   

التشكك حول ما اذا كان الهدف من هذا التحقيق         ، تثير   اإلثنينالمعلومات التي تنشرها هآرتس في عددها الصادر      
هو الكشف عن فشل الجيش االسرائيلي واالجهزة االمنية في منع الجريمة او محاولة تبرئة القاتل والمسؤولين                
عنه واحالة التهمة الى ما يسميه الساعون الى لفلفة القضية عدم وجود جهاز لتنسيق المعلومات بـين الجهـات                  

  . االمنية
سـلطات االحـتالل     أن   : الناصـرة   من قدس برس  نقالً عن  8/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم    ي  وجاء ف 

الصهيوني المختصة، ترفض االعتراف بشهداء مجزرة شفاعمرو باعتبارهم ضحايا العتداء إرهابي، يـستحق             
   . مصادر قضائية عبريةكما اكدت ذلك .تلقي التعويضات المادية عليه

  
  دين من السلطة لترتيب أوضاع الالجئينستقبل موفيلبنان 
عباس زكي باشر أمس لقاءاته في بيروت التي تشمل لحود وبـري            أن  : بيروتمن   8/8/2005 الحياة   نشرت

النائب سعد الحريري وجنبالط، إضافة الى قيادة منظمـة التحريـر           والداخلية والخارجية   زيري  وووالسنيورة  
وكان زكي وصل ليل أول من أمس للمشاركة فـي           .صائل الفلسطينية الفلسطينية في بيروت ومسؤولي فتح والف     

   .االحتفال بذكرى حاوي
 – الفلـسطينية واللبنانيـة      –تناول العالقـات الفلـسطينية      ان جدول اعمال زكي ي    قالت مصادر في فتح للحياة      

نـسحاب الجـيش    الفلسطينية، اضافة الى تقويم الوضع في األراضي العربية المحتلة في ضوء اقتراب موعد ا             
االسرائيلي من غزة لمصلحة بسط سيادة السلطة الوطنية عليها والتي تستدعي وحدة الموقف الداخلي الفلسطيني               

 .وعدم فسح المجال أمام من يحاول اللعب على التناقضات الفلسطينية، وصوالً الى احبـاط خطـة االنـسحاب                 
تويات السياسية والتنظيمية واالدارية سـتكون فـي        وأكدت المصادر ان اعادة ترتيب البيت الفتحاوي على المس        

طليعة مهمات زكي الذي عقد خلوة مع أبو العينين تحولت الحقاً الى اجتماع موسع ضم جميع مـسؤولي فـتح                   
ونبهت المصادر ذاتها من لجوء بعض االطراف المتضررة من خارج البيت الفتحـاوي             . على الساحة اللبنانية  

 مسؤولين في فتح تحدث عن حصول بوادر انشقاق في داخل الحركـة، وقالـت ان                الى اصدار بيان نسبته الى    
 فتح فيه، إثارة البلبلة في محاولة لزرع الشقاق بين أبناء التنظيم الواحـد               من الهدف من تسريبه وإقحام قياديين    

فتت الـى   ول .وصوالً الى تصوير الوضع على انه مأسوي وان محادثات زكي لم تحقق األهداف المرجوة منها              
ان العالقات الفلسطينية على الساحة اللبنانية ستحظى باهتمام خاص من زكي الذي سيلتقي مسؤولين في جميع                

 اللبناني  –الفصائل والقوى الوطنية واالسالمية الفلسطينية من أجل خلق اجواء ايجابية ترافق الحوار الفلسطيني              
ولم تستبعد المصادر احتمال البحث في إصدار عفو          لبنان، حول ضمان الحقوق المدنية للفلسطينيين المقيمين في      

عن الفلسطينيين المالحقين بتهم ارتكاب جرائم أمنية ذات طابع سياسي في لبنان، ال سيما انه تبين ان ال عالقة                   
 .لهم بالتهم المنسوبة اليهم

: س الى مخيم الرشـيدية     خالل زيارة قام بها مساء ام       عباس زكي  لوق 8/8/2005 المستقبل اللبنانية    وذكرت
ولفـت  . ان الفلسطينيين ضد حماية أي مطلوب للدولة اللبنانية، آمال أن يكون هناك قانون عفو عام عما مضى                

 .الى االستعداد الفلسطيني للتعاطي االيجابي مع كل القضايا التي سيجري طرحها ومناقـشتها خـالل زيارتـه                
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ادة وقانون، وشدد على ضرورة أن تكون هناك سفارة فلسطينية           لبنان دائماً دولة قوية ذات سي      يكونوتمنى أن   
  .في لبنان وأن يكون هناك تعاط وتمثيل سياسي بين لبنان والفلسطينيين

تخوف سلطان أبو العينين من عدوان إسرائيلي على لبنان، مؤكداً انـه ال توجـد                8/8/2005 البيان     وأوردت
مشدداً على ان الـضمانة الوحيـدة   . الفلسطينية لمثل هذا العدوان   ضمانات دولية بأال يتعرض لبنان والمخيمات       

وأشار الى ان الحكومة اللبنانية لم تـضع موضـوع تـسليم    . تكمن في قوة الردع اللبناني المتمثلة في المقاومة       
 في برنامجها الحكومي، مؤكداً ان لحود ليس في ذهنـه وفـي             1559السالح الفلسطيني تطبيقاً للقرار الدولي      

وأضاف اننا بحاجة إلى تفاهم مع اشقائنا اللبنانيين لكي ال يكون           . نامجه االنصياع لتنفيذ هذا الشق من القرار      بر
, وقال إن هناك سالحاً منتشراً في كل لبنان فلماذا البدء بالسالح الفلـسطيني            . هذا السالح من دون ثمن سياسي     

أوضاع الالجئين الفلـسطينيين بمـا يـضمن        وأوضح، ان عباس زكي سيتناول في زيارته        . هذا أمر مرفوض  
وحول الحديث عن   .ووضع عالقات منظمة على قواعد سليمة وصحيحة مع األشقاء اللبنانيين         . تخفيف معاناتهم   

هناك مراجعة دورية كل ستة أشهر من قبل الهيئات المسؤولة مباشرة عن الوضع             أن  تحقيق مالي وإداري قال     
واضاف أن زيارة زكي قد تتناول إعادة هيكلـة          . وهذه الهيئات لم يتوقف عملها    الفلسطيني في الساحة اللبنانية     

 عامـاً حيـث سـيجري اتخـاذ         13األوضاع التنظيمية ومن الطبيعي ان يعاد النظر بهذه الهيكلية بعد مرور            
الها علـى   إجراءات محددة تخدم تطوير العمل السياسي الفلسطيني وتعزيز الوحدة الداخلية والوطنية، نافياً اشتم            

احالة أي مسؤول على التقاعد أو إلغاء لدور أحد أو استهداف ألحد، معتبراً ان األمر قد يقتصر على تغيير في                    
  أ ش أ.وعما إذا كان سيحتفظ بموقعه، قال أنا عينت بقرار والتزم بأي قرار. عدد من المواقع

 ان شعث سيصل الى بيروت اليوم في  ما افادت به وكالة انباء الشرق االوسط،8/8/2005السفير  وأضافت
وصرح مصدر فلسطيني مسؤول في لبنان بأن شعث سيلتقي . زيارة يلتقي خاللها كبار المسؤولين اللبنانيين

خالل الزيارة كال من لحود وبري والسنيورة ووزيري الخارجية واالعالم للبحث في سبل تنظيم العالقات 
 مباحثات شعث ستتناول اوضاع الالجئين الفلسطينيين وسبل تسوية هذه وقال المصدر ان. الفلسطينية اللبنانية

االوضاع بما يكفل احترام السيادة والقانون اللبناني ويضمن تمتع هؤالء الالجئين بحقوقهم المدنية واالجتماعية، 
سؤولين انه سيطلع الم: اضاف. مؤكدا تمسك السلطة بحق العودة لالجئين تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية

  .اللبنانيين على خطة االنسحاب االسرائيلي المتوقع من قطاع غزة والجهود الفلسطينية المبذولة لتسلم القطاع
  

  االنسحاب االسرائيلي من غزة ال يعني نهاية االحتالل: القدوة
ناصر القدوة أمس ان خروج الجيش اعتبر : رام اهللا ـ ا ف ب من 8/8/2005  القدس العربينشرت
 الي المماطلة ىائيلي والمستوطنين من قطاع غزة ال يعني نهاية االحتالل، محذرا من ان اسرائيل تسعاالسر

وقال سيخرج االسرائيليون من كل قطاع غزة، لكن المشكلة سوف تتمثل في ابقاء  .لعدم تنفيذ خارطة الطريق
 ىواضاف حت . المعابرىي عل المياه االقليمية وسيطرتها ولو بشكل جزئى المجال الجوي وعلىسيطرتها عل

واعتبر ان هذه المسائل مرتبطة  .اآلن ال يوجد اي اتفاق او تفاهم رسمي حول اي مكون من مكونات االحتالل
 عملية تستغرق ىوقال ال استبعد ان تحاول اسرائيل تحويل هذه المسالة ال .بما تراه اسرائيل ما بعد االنسحاب

ن الضغوط لتنفيذ خارطة الطريق وتشتيت االنتباه عما يجري في الضفة  ال يمارس عليها ما يكفي مىوقتا حت
واضاف ما سيقوم به الجانب االسرائيلي بتقديري هو محاولة  .عازلالجدار الالغربية حيث تقوم اسرائيل ببناء 

دعاء ان  قبل الدخول في المرحلة الثانية والثالثة واالىالمماطلة طارحا الوفاء بكل التزامات المرحلة االول
 اما الفلسطيني فسيتمثل بمحاولة ،وقال هكذا سيكون التكتيك االسرائيلي .الجانب الفلسطيني لم يقم باستكمالها

 انه يجب بالفعل ان يشكل ى ال سيما ان هناك االن توافقا دوليا عل,الدفع باسرع ما يمكن بمباحثات الحل النهائي
  .االنسحاب من غزة مدخال لتطبيق خارطة الطريق



 

 10

القدوة لم يقلل من اهمية االنسحاب االسرائيلي، أن : غزة، ووكاالت االنباءمن  8/8/2005 الدستور وأضافت
وقال ان هذا االنسحاب يعني ان المشروع االستعماري لقطاع غزة سوف يذهب الى االبد وهو بال شك ضربة 

  .مهمة لكل المشروع االستعماري
  

  !يالصورانداخلية السلطة تنتقد تصريحات 
تصريحات الـصوراني بـشأن     لد وزارة الداخلية    اانتق :غزة من   8/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم     ذكر

وأعربت في بياٍن توضيحي،     .تقصير السلطة في حمايته، أو حماية النائب العام، وفي متابعة استهداف منزليهما           
 حيث قامت أجهزة األمن والشرطة بكافة       وأفاد البيان أن هذا االدعاء غير صحيح،       .عن استغرابها للتصريحات  

  .اإلجراءات القانونية الالزمة؛ لمتابعة هاتين القضيتين
 زهيـر    خـالل لقائـه     محمود عبـاس جـدد     أن: غزة- فتحي صباح  عن مراسلها  8/8/2005الحياة   ونشرت

اية الالزمة للـسلطة    الصوراني تعهده اتخاذ كل التدابير واالجراءات الالزمة لتعزيز سيادة القانون وتوفير الحم           
ووعد عباس خالل لقائه الصوراني وحسين أبو عاصي في مقر الرئاسة فـي              .القضائية ورموزها ومؤسساتها  

وقال الصوراني وابو عاصـي      .مدينة غزة امس بوضع حراسة مشددة على منزليهما ومقار عملهما والمحاكم          
اذ التدابير ووسائل االمن الكفيلة بتعزيز حمايـة        في تصريحات بعد اللقاء ان الرئيس أوعز لوزير الداخلية اتخ         

 .هسلك القضاء والقائمين عليه والعاملين في
 محمود هزهير الصوراني أعلن عقب لقائأن : ب.ف. أنقال عنغزة من  8/8/2005 الشرق االوسط واضافت

  . عباس عدوله عن استقالته
  . بعودة الصوراني عن االستقالةب عباسيرحت:  اف بنقال عنغزة من  8/8/2005 الدستور  ونوهت

  
  قانون االنتخابات التشريعية يصدر خالل يومين : تيسير خالد

أكد تيسير خالد أن قانون االنتخابات التشريعية المعدل سيصدر في اليـومين المقبلـين،    :دمشق ـ تيسير أحمد 
 االنتقال إلـى غـزة       للمنظمة ةعلى أن يكون موعد إجرائها مطلع العام المقبل، في وقت قررت اللجنة التنفيذي            

وقال خالد، الذي يزور دمـشق اسـتكماالً لحـوار           .لمتابعة األوضاع عن كثب بعد االنسحاب اإلسرائيلي منها       
منظمة التحرير مع الفصائل، إن عباس سيصدر في اليومين المقبلين مرسـوماً خاصـاً بقـانون االنتخابـات                  

 إلى أن انضمام حماس إلى المنظمة سيكون في حكم األمر           ارشوأ. التشريعية المعدل قبل االنسحاب اإلسرائيلي    
لم يتم االتفاق على تحديد موعد نهائي،       : وحول اجتماع القاهرة للجنة الوطنية العليا، قال       .الواقع بعد االنتخابات  

جتمـاع  ولكنه أشار إلى أن هذا اال      .بانتظار ما تم االتفاق عليه خالل زيارة الزعنون، وغوشة لدمشق قبل أيام           
  .سيعقد في غضون شهرين ليس أكثر

  8/8/2005البيان  
  

  السلطة والفصائل تعد الحتفاالت الجالء  
بدأت السلطة احتفاالتها بشكل فعلي، فوضع تلفزيون فلسطين شعارا رقميا يتغير كل يـوم               : طاهر النونو  ،غزة

حماس احتفاالتهـا وهـل     التي ستجري بها    عرف اآلن اآللية    يشير الى االيام المتبقية على االنسحاب، بينما لم ت        
ستشارك في االحتفاالت المنظمة مع جميع الفصائل أم ستجري احتفاالتها الخاصة بها وسط انبـاء عـن نيـة                   

وقـد اكـد    . الحركة تنظيم استعراضات عسكرية ضخمة تظهر قوتها في الساحة الفلسطينية وقوتها العـسكرية            
كثرت الشائعات في اآلونة األخيرة التـي       : ضيع بهجة التحرير، وقال   اسماعيل هنية ان الشعب الفلسطيني لن ي      

تهدف إلى المساس بصورة الحركة ومصداقيتها، وقد تمحورت حول التحضير للسيطرة على القطاع، مؤكدا أن               
دخان هذه الشائعات ستبدده الوقائع على األرض، وابعد من ذلك تبرير الخطوات االنفراديـة الجاريـة علـى                  
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أضاف أن الحركة لم ترد على هذه الشائعات ألنها ال تستحق الرد، غير أنها تنبـه إلـى خطـورة                    و. األرض
وشدد على أن حركته ولدت من رحم شعبها وهي ليست في            .االتكاء عليها من قبل البعض لتنفيذ ما سبق ذكره        

ـ                   ن االقتتـال   خندق العداء مع أحد، وترى أن االنسحاب هو إنجاز للجميع، وهي تحـرص علـى االبتعـاد ع
  .والصراعات

 8/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  المجتمع الدولي مسؤولية إعاقة عملية السالم دحالن يحمل 
كشف محمد دحالن، أنه ال يستبعد أن يستمر شارون، في تطبيق مخططاته من توسيع االستيطان وتعميق                : غزة

 لن يكون مسؤولية الشعب الفلسطيني فقط، بل        وشدد على أن ذلك    .االحتالل ومصادرة العملية السياسية بأكملها    
وأشار إلى أن هناك سـتة       .مسؤولية المجتمع الدولي بأكمله، الفتاً إلى أن السلطة الوطنية، لديها ضمانات دولية           

قضايا عالقة، مع الجانب اإلسرائيلي، إذ أن إسرائيل تريد الخروج من قطاع غزة، والتشديد من حصارها عليه،                 
 . السلطة الوطنية، طرحت مفهومها وتصورها بهذا الخصوص، والذي قبل به المجتمـع الـدولي              منوهاً إلى أن  

وأعرب عن اعتقـاده،     .وحول هدف زيارته إلى مصر، عزا السبب إلى متابعة ملف االنسحاب والمتعلقات به            
نـات وجـدل    بأن مشاركة الفصائل يجب أن تكون، من خالل العمل الجماعي، فال يحتاج األمر إلى صياغة بيا               

ونقاش، الفتاً إلى أن عباس، وقريع، عبرا خالل لقاءاتهما مع الفصائل، على حق هذه الفصائل بالمشاركة فـي                  
ورداً على سؤال حول استعداد األجهزة األمنية، أشار إلى أنه بالتأكيد ال يوجـد اسـتعداد                 .الحكومة الفلسطينية 

قط لضمان سيطرة أمنية على المدن، التي سيتم االنـسحاب          أمني كاف، وأن االستعدادات األمنية الحالية، هي ف       
الفتاً إلى أنه ال يعتقد أن منطق تفكير الفصائل، يـسير            إن جالء االحتالل من ارضنا يعد مفخرةً،      : وقال .منها

 .باالتجاه السلبي
  8/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
  أبو مازن يخطب أمام التشريعي غداً 

وأشار روحي فتوح إلى أن المجلس      . اس خطاباً أمام المجلس التشريعي خالل جلسة خاصة غداً        يلقي محمود عب  
سيعقد أيضا جلسة عادية اعتبارا من الثالثاء ولمدة ثالثة أيام لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وتوجيه أسئلة                

وأوضح أن من أهم القـوانين      . إلى وزراء الحكومة ومناقشة تقرير مقدم من لجنة شؤون الالجئين في المجلس           
المدرجة على جدول األعمال مشروع قانون السلك الدبلوماسي ومشروع القانون المعدل لقـانون االنتخابـات               

  أ ش أ . إضافة إلى مشروع قانون المخابرات
  8/8/2005البيان   

 
  ثالث عقبات أمام استحداث منصب نائب للرئيس

ة امام عباس نحو استحداث منصب نائب له، حيث سيواجه ثـالث            لن تكون الطريق سهل    :كتب حسام عز الدين   
وفـي حـين ان      .عقبات صعبة قد يتوقف عند احدها وإن تجاوز بعضها، حسب ما يرى نواب في التـشريعي               

بعض النواب اشار الى صعوبة قبول المجلس باستحداث هذا المنصب، يعزف البعض اآلخـر عـن اسـتباق                  
 امام التشريعي سيوضح الكثير مـن       عباسدالل سالمة التي اوضحت ان خطاب       االحداث، مثلما اشارت النائبة     

اال ان توجهات   . فكرة من حيث المبدأ   الوالعقبة االولى التي سيواجهها تتمثل في اقناع التشريعي بقبول           .االمور
وان تمكـن مـن    . لمحاولة اقناع نواب فتح، تشير الى امكانية نجاحه في اقناع نواب الكتلة حينما يلتقيهم              عباس

اقناع نواب الكتلة بأهمية استحداث هذا المنصب، سيدخل في العقبة الثانية المتمثلة في تحديد صالحيات نائـب                 
الرئيس، وآلية تعيينه او انتخابه في المرحلة الحالية او في المرحلة المقبلة، بمعنى االنتخابات الرئاسـية التـي                  
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منـصب يعنـي    الاستحداث  : فكرةالوقال النائب الديك، الذي يعارض       .ستأتي بعد االنتخابات التشريعية القادمة    
وان لم يشارك    .تحول النظام السياسي من نظام ديمقراطي نيابي الى نظام رئاسي يلغي منصب رئيس الوزراء             

الرئيس في تحديد صالحيات نائب الرئيس من خالل وجوده مع نواب المجلس التشريعي بشكل مباشر اال انـه                  
 .را لمتابعة كافة النقاشات والجدل حول تحديد هذه الصالحيات والتدخل غير المباشرفي تحديـدها سيكون مضط 
هذه العقبة، حسب ما يرى النائب عزمي الشعيبي، فانه سـيواجه العقبـة االصـعب وهـي           عباس  وان تجاوز   

جريت على منصب رئيس    التعديالت المطلوبة على القانون االساسي، التي اذا تم احتسابها مع التعديالت التي ا            
الوزراء حينما تم استحداثه، اضافة الى التعديالت المطلوبة لتتالءم مع قانون االنتخابات العامة، ستعني نـسف                

ولن يكون المطلوب فقط اضافة مواد تحدد صالحيات نائب الـرئيس، بـل           .القانون االساسي وليس تعديله فقط    
ـ        سيجد المجلس التشريعي نفسه مضطرا الى اجراء       ل صـالحيات   ا تعديالت على القانون االساسي بحيـث تط

الرئيس نفسه التي حددها القانون وصالحيات رئيس الوزراء اضافة الى صالحيات رئيس المجلس التـشريعي               
اال ان بعض النواب، ومنهم الشعيبي اعتبروا ان الحل الوسط الذي من الممكن              .في حالة شغور منصب الرئيس    

  .كرة نائب الرئيس لكن شريطة ان يتم انتخابه من قبل الناخبينالتوصل اليه هو قبول ف
  8/8/2005األيام الفلسطينية 

  
  جنينفي ال إجابات إسرائيلية حول المستوطنات المقرر إخالؤها 

فيما رفض المسؤولون اإلسرائيليون، أمس، تقديم إجابات واضحة حول طبيعة خطـة فـك               :كتب محمد بالص  
الغربية، يقوم أحمد قريع، بزيارة رسمية تعتبر األولى من نوعها لمدينة جنين، تهدف             االرتباط في شمال الضفة     

وقال العميد ذياب    .إلى االطالع عن كثب على االستعدادات الجارية لمواكبة عملية اإلخالء اإلسرائيلية المرتقبة           
ة اإلخالء، لم يقـدم خاللهـا       العلي، إن اجتماعا مطوال عقد مع قيادة الجيش اإلسرائيلي، لمناقشة تفاصيل عملي           

المسؤولون اإلسرائيليون، أية إجابات تذكر على العديد من التساؤالت المهمة فيما يتعلق بخطة فك االرتباط من                
  .شمال الضفة

  8/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  اختطاف عاملين اجنبيين يعمالن في األونروا 
ان مجهولين اختطفوا قبل قليل عاملين اجنبيين يعمـالن          افاد مصدر امني فلسطيني في قطاع غزة         :الفت حداد 

  .في وكالة األونروا في مدينة خانيونس
  8/8/2005 48عرب 

  
  كتائب شهداء االقصى تتبنى ثالث عمليات ردا على مجزرة شفاعمرو 

رات اعلنت كتائب شهداء االقصي، مجموعة الشهيد مسعود عياد مسئوليتها عن عملية اطالق نار علي قافلة سيا
للمستوطنين في بلدة عزون، شرق قلقيلية، ونصب كمين لحافلة مستوطننين كانت تسير بالقرب من بلدة سيلة 

وقال بيان صادر عن المجموعة إن عمليات إطالق . الحارثية، واطالق نار علي دورية عسكرية غرب نابلس
وتأتي عملياتنا .. ل وقطعان المستوطنينالنار التي نفذها أبطالنا اليوم بمثابة رسالة واضحة إلي جيش االحتال

  البطولية هذه انتقاماً لشهداء المجزرة التي ارتكبت بحق ابنائنا في شفا عمرو الصمود
8/8/2005 48عرب   

  
   إلى تحسين سلم الرواتب في القطاع الحكوميةدعوالنابلس 
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 القطاع الحكومي وتلبية دعت لجنة التنسيق الفصائلي بنابلس خالل اجتماعها األسبوعي أمس إلى إنصاف
مطالبه العادلة بتحسين سلم الرواتب وفق نظام الخدمة المدنية ليتناسب مع ارتفاع األسعار وغالء 

إلى % 60وأكدت اللجنة موقفها الداعم لمطلب القطاع الصحي والمتمثل برفع العالوة المهنية من .المعيشة
كما تناول االجتماع مطالب  .تي تحقق لهم حياة كريمةوعالوة بدل المخاطرة والعدوى وجميع المطالب ال% 80

العاملين في بلدية نابلس برفع رواتبهم لتتناسب مع ارتفاع األسعار وغالء المعيشة وتوازي ما يقدموه من جهد 
  .لخدمة المدينة، وطالب االجتماع بلدية نابلس بمنح العاملين حقوقهم القانونية في العمل ومطلبهم بالعيش بكرامة

7/8/2005 لمركز الفلسطيني لإلعالم ا  
  

  الحديث عن نقل مقاتلين من لبنان لغزة سابق ألوانه: أبو العينين
أكد سلطان ابو العينين أنه من السابق الوانه الحديث عن نقل مقاتلين من لبنان الي  :بيروت ـ من سعد الياس

ي من غزة ، لكنه كشف في الوقت ذاته عن فلسطين للمشاركة في الشرطة الفلسطينية بعد االنسحاب االسرائيل
وقال ابو العينين في خالل لقاء صحافي في مخيم  .انتقال عدد من عناصر فتح الي فلسطين بشكل افرادي

الرشيدية إن الفلسطينيين تلقوا وعداً بتخفيف االجراءات االمنية اللبنانية التي اتخذها الجيش اللبناني اخيراً حول 
ة، واعتبر أن ذلك كان ثمرة تفهم وحرص شديدين من القيادات االمنية والسياسية في صيدا المخيمات الفلسطيني

والجنوب للمعاناة التي يرزح تحتها الفلسطينيون ، مبدياً الحرص علي طمأنة السلطات اللبنانية من جهة وعدم 
 .إلحاق االذي واالهانة بكل من يدخل أو يخرج من المخيمات

8/8/2005القدس العربي   
  

  ال نعتزم اعاقة االنسحاب االسرائيلي : الجهاد
 قال خالد البطش للصحفيين في غزة أن الحركة مهتمة للغاية بإتمام االنسحاب بأقل خسائر - د ب ا -غزة 

وتابع ان هذا الموضوع جرت مناقشته مع رئيس الوفد االمني المصري اللواء . ممكنة في الجانب الفلسطيني
وأضاف البطش إن .ئيس جهاز المخابرات المصرية الموجود في االراضي الفلسطينيةمصطفى البحيري نائب ر

وحث المصريين على االتصال . موضوع استهداف شخصيات الجهاد االسالمي في الضفة الغربية نوقش بعمق
  .باالميركيين القناع إسرائيل بوقف استهداف أعضائها في الضفة الغربية

8/8/2005 الدستور   
  

 من الوقائي لمدير المكتب االعالمي للقدومياعتقال اال
غرب خان   احتل مسلحون ملثمون بعد عصر امس مبنى الهالل األحمر- مراسل القدس الخاص -خان يونس 

وتأتي هذه . يونس كما أغلقوا بعض الشوارع في المدينة والمحال التجارية وأشعلوا اإلطارات في الشوارع 
 الوقائي الفلسطيني بعد ظهر امس األحد سليمان الفرا مدير المكتب االعالمي االحداث عقب اعتقال جهاز األمن

وأصدر المكتب اإلعالمي في أمانة سر اللجنة المركزية لفتح بيانا جاء فيه نحذر بشدة من  .لفاروق القدومي
ؤول ملف المساس بالمناضل ونعتبر الحادثة سابقة خطيرة تهدد ملف المطلوبين وندعو عبد الفتاح حمايل مس

ولم تعرف األسباب الدقيقة وراء  هذا . إلى تدارك الموقف وحقن الدماء والتدخل قبل فوات األوان -المطلوبين
 .عملية االعتقال

8/8/2005القدس الفلسطينية   
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  قوات االحتالل تعتقل ثالثة مواطنين من جنين
 عند الطريق الواقعة بين بلدة سيلة قالت مصادر محلية، إن قوات االحتالل أقامت حاجزا عسكريا مفاجئا 

عاما 21عدنان تيسير عبد الرحيم أبو دياك : الظهر وقرية العطارة جنوبا، واعتقلت مواطنين عرف من بينهما
من بلدة سيلة الظهر، الذي تطارده سلطات االحتالل منذ أكثر من عامين ونصف  بذريعة النشاط في كتائب 

الحتالل المتمركزة عند الحاجز العسكري المقام على مقربة من مستوطنة كما اعتقلت قوات ا .شهداء االقصى
  .شافي شمرون المواطن جواد صبحي فريحات من بلدة اليامون

8/8/2005األيام الفلسطينية   
  

  االحتالل يقتحم قلقيلية ويعتقل أربعة شّبان 
وشنت حملة مداهمات طالت عدداً من       اقتحمت قوات االحتالل الليلة الماضية قرية عزون شرق قلقيلية           :قلقيلية

وأفاد شهود عيان أن عشرة آليات عسكرية اقتحمت الحي الشرقي مـن القريـة              .المنازل، واعتقلت أربعة شبان   
وأضافوا أن جنود االحتالل اعتقلوا أربعة       .وشن جنود االحتالل حملة مداهمات طالت العديد من منازل األهالي         

هم شرقي البلدة في منطقة الكفانات التي تقوم فيها الجرافات الصهيونية بـاقتالع             شبان أثناء توجههم إلى أراضي    
من جهة أخرى كثفت قوات االحتالل إجراءاتها العسكرية المشددة علـى الطـرق الرئيـسة،                .أشجار الزيتون 

العديد من  وأفاد شهود عيان، أن قوات االحتالل نصبت         .الواصلة بين مدينة قلقيلية ومحافظتي نابلس وطولكرم      
الحواجز العسكرية عند بلدات وقرى جينصافوط، عزون، جيـوس، وأمـاتين، التـي تـربط مدينـة قلقيليـة                   
بالمحافظات األخرى، مضيفين أن جنود االحتالل المتمركزين على الحواجز المـذكورة، أوقفـوا المركبـات،               

  .وفتشوها تفتيشاً دقيقاً، كما دققوا في هويات ركابها
  8/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  استشهاد فلسطيني بنيران قوات االحتالل في رفح  

 قالت مصادر امنية فلسطينية ان فلسطينيا استشهد متأثرا بجراح اصيب بها في مدينة رفح، جنـوب                 :الفت حداد 
ـ              .قطاع غزة   عامـا   21شطة  وقالت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ابو يوسف النجار ان محمد حمدان ق

اصيب بجراح خطيرة للغاية جراء تعرضه الى نيران جنود االحتالل المتمركزين فـى مـواقعهم العـسكرية                 
واشارت الى ان قشطة وصل الى المستشفى يعـاني مـن            .بالقرب من محور صالح الدين جنوب مدينة رفح       

وقال شهود عيـان ان جنـود        .قاصابة بالغة الخطورة واجريت له عملية عاجلة اال انه استشهد في وقت الح            
  .  االحتالل اطلقوا النار بشكل عشوائي على منطقة محور صالح الدين دون اي سبب

  7/8/2005 48عرب 
  

  االحتالل يحتجز آالف المواطنين على حاجز شفي شومرون 
، آالف المواطنين على حـاجز شـفي شـومرون،           أمس احتجزت القوات الصهيونية، صباح    : خاص –نابلس  
ت تفتش السيارات المارة واحدة تلو األخرى، باإلضافة إلى تنزيل الركاب بمن فيهم طلبة الجامعات مـن                 وأخذ

إن القوات الصهيونية زادت من     : وقال شهود عيان   .الحافالت الكبيرة األمر الذي يؤدي إلى تأخيرهم عن الدوام        
يوجد به المستوطنات الـشمالية التـي       تشديداتها العسكرية على الطريق بين نابلس وجنين، وهو الطريق الذي           

وأشار الشهود إلى أن المواطنين اضطروا لسلوك طرق فرعية وترابية أخـرى             .ستخلى وفقاً لخطة االنسحاب   
كما احتجزت القوات الصهيونية آالف المواطنين أيضاً على حاجز بيت إيبا غربـي             . للوصول إلى مدينة نابلس   

  .تى اآلنالمدينة منذ ساعات الصباح األولى وح
  7/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  طالبة منعت اإلرهابي من إكمال مجزرته في شفا عمرو  
طالبة وديعة شعبان الناجية من مجزرة شفا عمرو اللحظات الحرجة بين الحياة والموت التي أمـضتها                الروت  
، وانها تمكنت من انتزاع ماسـورة       ان االرهابي صوب بندقيته الى رأسها، لكن مشط الذخيرة كان خالياً          : قائلة

بندقيته بعد عراك معه باأليدي، أسفر عن اصابة يديها بجروح وحروق قبل ان تتمكن من الفرار من الحافلـة                   
وأضافت كنت أسمع أصوات اطالق النار ووقف المسلح خلف باب الحافلة وأطلق النار على الـسائق                 ،والنجاة

م أخذ يطلق النار على كل شخص فيها،  وكنت تحت المقعد وأسمع وقـع               وعلى الركاب في المقاعد االمامية، ث     
وقال الناطق باسم مستشفى رامبام في حيفا ان شعبان أسهمت           .اقدامه وخطواته، كنت أتوقع نهايتي في كل ثانية       

. هابيبالتأكيد وبشكل كبير في انقاذ حياة العديد من األشخاص، وان حروقاً لحقت بيديها بسبب عراكها مع االر                
  ب.ا

  8/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

   الئحة إتهام ضد عربي من النقب بتهمة تهريب السالح 
 20 قدمت نيابة الجنوب الئحة اتهام في المحكمة المركزية في بئر السبع ضد عفنان أبو جويعـد   : ياسر العقبي 

يناء إلى مناطق السلطة الفلـسطينية      عاما، من بلدة عرعرة النقب، اتهمته فيها بقيادة شبكة لتهريب أسلحة من س            
 عاما، حيث طالبت النيابة بتمديـد       23وتم تقديم الئحة اتهام ايضا ضد شقيق الشاب، زياد          . في الضفة الغربية  

وال يزال ثالثة آخرين رهن االعتقال، حيث تواصل أجهزة األمـن           . اعتقالهما حتى انتهاء االجراءات القانونية    
ـ       وادعت الني .التحقيق معهم   من تموز الماضي، اعترف لمحققي الشاباك       14ابة أن أبو جويعد، الذي أعتقل في ال

 بندقية مـن    150 عملية تهريب أسلحة من سيناء خالل الشهرين الماضيين، قام خاللها بنقل             14بأنه شارك في    
ر لقـاء كـل      دوال 5000وجاء أيضا أن ابو جويعد تلقى مبلغ        . نوع كالشينكوف إلى مناطق السلطة الفلسطينية     

تم العثور على تسع بنادق في منطقة قريبة إلى بيته، ومن هنـاك شـرعت الـشرطة                 قد  وكان  . عملية تهريب 
وادعت الئحة االتهام أن أبو جويعد تلقي األسلحة من بدوي من سيناء المصرية، فـي                .الشاباك بالتحقيق معه  و

وقالت مصادر أمنية أن الـشاب      .  بيت لحم    مكان ثابت عند الحدودحيث نقل األسلحة إلى مواطن فلسطيني من         
  .جي مع المواطن المصري.بي.قال أثناء التحقيق معه، إنه أتفق على شحنة أسلحة من صواريخ آر

  7/8/2005 48عرب 
  

  ولي األمر يتصرف بالمستوطنات : علماء فلسطين
ملك عـام للـشعب،      أفتى علماء فلسطينيون أن مخلفات وأصول المستوطنات غنيمة و         : محمد الصواف  -غزة

 . هو صاحب االختصاص في التصرف فيها وفق ضوابط عادلة ونزيهة          -وهو السلطة الفلسطينية  -وولي األمر   
كما أفتوا أيضا بحرمة العقود الوهمية لشراء أراضي المستوطنات التي ستنسحب منهـا إسـرائيل، وطـالبوا                 

شدوا أيضا المواطنين االنضباط، وعدم الـسعي       السلطة الفلسطينية بتوزيع األراضي بالعدل على مستحقيها، ونا       
وحول العقود الوهمية لشراء أراضـي       .لنهب المستوطنات بعد إخالئها لعدم اإلساءة لصورة الشعب الفلسطيني        

 .المستوطنات التي انتشرت مؤخرا في قطاع غزة، شدد الشيخ عكرمة على أن هذه العقود هي عقـود باطلـة                  
وضع األيـدي   : فذين أيديهم على أراضي المستوطنات، قال الشيخ عكرمة       وحول التخوف من وضع بعض المتن     

من ناحيته اعتبر مفتـي خـان        .بمثابة االغتصاب، وعلى المغتصب أن يعيد األرض إلى أصحابها الشرعيين         
يونس الشيخ إحسان عاشور أن وضع األيدي من قبل أناس لهم القدرة على ذلك ظلم واعتداء علـى األمـوال                    

لب الشيخ عاشور السلطة بعدم التصرف باألموال العامة إال وفق المصلحة العامة وبالعدل؛ حتى ال               وطا .العامة
  .حاميها حراميها: ينطبق المثل القائل

  6/8/2005اسالم اون الين 
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  سنشهد اهللا ومالئكته بأننا لن نترك األقصى وحيداً: كمال خطيب

الختامية في مهرجان صندوق طفل األقصى والمقدسـات        ألقى الشيخ كمال الخطيب، الكلمة       : خاص –رام اهللا   
وأكد في مستهل كلمته أن حلم الصهاينة ببناء الهيكل على حساب األقصى لن يتحقق أبداً، متوجهاً إليهم                  .الرابع
وأنتم تضيقوا الحصار على المسجد األقصى يوماً بعد يوم وتحيكـون المـؤامرات             ) اإلسرائيليون(أيها  : بالقول

د يوم، كونوا على علم إن جهلتم وتذكروا إن نسيتم بأن حضارات وأمم ذهبوا كلهم وبقـي األقـصى،                   يوماً بع 
كما أكد على ما ورد في كلمة الشيخ رائد صالح من إعالن لجنة المتابعـة                .ىوسيذهب احتاللكم ويبقى األقص   

فـي المـسجد األقـصى يـوم        العليا دعوة كافة الجماهير على اختالف انتماءاتها السياسية والدينية للمكـوث            
سنشهد اهللا ومالئكته واألرض والسماء بأننا لن نترك األقصى وحيداً، مذكّراً بـأن عـدم               : ، قائالً 14/8/2005

  .تحرك الشعوب العربية للدفاع عن المسجد األقصى يشجع القوم على أن يفعلوا فعلتهم ضد األقصى
  7/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  سبة السكان في قطاع غزة  حول نإحصائية

وأوضـحت  , أصدرت دائرة اإلحصاء المركزية أحدث نتائج حول نسبة السكان في قطاع غزة            : خاص –غزة  
 تضاعف سـكان    1967وأوضحت أنه منذ عام      . مليون نسمة  1.4تلك النتائج أن عدد السكان وصل هناك إلى         

وأشـارت   . سـيدة  ألف686 آالف رجل و   704 مليون نسمة حاليا منهم      1.4غزة ثالث مرات حتى وصل إلى       
زالت تعيش في المنـاطق      من الفلسطينيين يعيشون اآلن في المدن، أما األقلية فما        % 63.7اإلحصائيات إلى أن    

نسمة، منوهة إلى أن عدد سكان     % 31.2كما يعيش في مخيمات الالجئين      , %5.1النائية والقروية وتبلغ نسبتهم     
من سكان القطاع هم من فئـة       % 49.1وأكدت النتائج أن     . ألف شخص  380.800 كان   1967قطاع غزة عام    

,  عامـا  64 و 15من السكان تتراوح أعمارهم بين      % 58.3وكذلك  ,  عاما 14الشباب الذين تزيد أعمارهم عن      
وعن نسبة القوى العاملة في قطـاع       .  عاما 65من السكان تزيد أعمارهم عن      % 2.6فيما أوضحت النتائج أن     

  %.34فيما وصلت نسبة البطالة إلى , من السكان هم من العمال% 36.6النتائج أن غزة أكدت 
  7/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   من االطفال الفلسطينيين يعانون من األنيميا 55%

ن هم امس إنّه استناداً إلي دراسات وبحوث، تبين أن الكثير من األطفال مم قال الدكتور عدنان كامل :رام اهللا
دون سن الخامسة يعانون من أمراض فقر الدم، ونقص الوزن، وضعف النمو، وقصر القامة، وهي أمراض 
جميعها ناتجة عن سوء التغذية، مشيراً إلي أن األمراض المترتبة علي سوء التغذية تتمثّل في فقر الدم وقصر 

غزة دون سن الخامسة يعانون من سوء من أطفال قطاع % 46وذكر الدكتور ناهض البطة أن . القامة والهزال
من األطفال % 55التغذية بدرجاتها المختلفة وذلك حسب إحصاءات لمؤسسات طبية دولية، مشيراً إلي أن 

 . يعانون من األنيميا
  8/8/2005القدس العربي

  
  غزة تضبط أنفاسها بانتظار االنسحاب 

اب االسرائيلي من قطاع غزة واجزاء من شمالي يترقب الفلسطينيون بدء االنسح :غزة ـ عبدالرازق أبو جزر 
الضفة الغربية على امل ان تطل االيام المقبلة عليهم بوجه جديد غير الذي الزمهم مع االحتالل طوال السنوات                  

من مـساحة   % 40 مستوطنة تحتل قرابة     21وقبل الشروع الفعلي في عملية اخالء المستوطنين من          .الماضية
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انها ستغلق حاجز ابو هولي الفاصل بين شمالي القطاع وجنوبه ألكثر من شهر إلتمـام               القطاع اعلنت اسرائيل    
وهناك اسئلة كثيرة تدور في مخيلة وعقول سكان غزة الذين يمثل الالجئون غـالبيتهم كيـف                .عملية االنسحاب 

ختلـف  ستدار الممتلكات التي ستخليها اسرائيل؟وما مصير االراضي؟ ومـا المـستقبل الـسياسي للقطـاع؟ ي               
 67الفلسطينيون في قراءتهم للمرحلة المقبلة على كل الصعد، خصوصا ان هذا هو الحدث االبرز منـذ عـام                   

  . صحافي اجنبي وفقا للتوقعات الفلسطينية4500وسيواكب تغطيته 
  8/8/2005القبس الكويتية 

  
  رفاهية وسط حياة بائسة .. مستوطنات غزة

ملك الناظر إلى المستوطنات في قطاع غزة سوى المقارنة وبحسرة           ال ي  :  عال عطا اهللا   - عادل زعرب    -غزة  
فالمـستوطنات ذات المبـاني      .بين حياة الرفاهية للمستوطنين وتلك البائسة التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع          

الجميلة والمزارع الخصبة تنتشر وسط مخيمات وأحياء بائسة تزدحم بالفلسطينيين الفقـراء الـذين اسـتنزفت                
ويصف عمال فلسطينيون    .رائيل مواردهم االقتصادية والطبيعية لتحول المستوطنات إلى مورد اقتصادي لها         إس

 المستوطنين بالبـذخ    -نت.في مقابالت أجرتها معهم إسالم أون الين      -كانوا يعملون داخل بعض المستوطنات      
كمـا   .راضي المـستوطنات  والثراء الفاحش، وبكونهم أصحاب رؤوس أموال وثروات جنوها جراء استثمار أ          

تعاني المناطق المجاورة للمستوطنات من نقص الخدمات العامة والتعليمية والصحية، خصوصا منطقة المغراقة             
سكان بإرسال أبنائهم للدراسة في     الالقريبة من مستوطنة نتساريم ومنطقة المواصي في خان يونس؛ حيث يقوم            

ما تزخر المستوطنات بالمدارس والمستشفيات والنوادي وأماكن       مخيم البريج والنصيرات وخان يونس ورفح، في      
وطبقًا للمخططات اإلسرائيلية للسيطرة على مـساحات كبيـرة مـن األراضـي الزراعيـة                .الترفيه المختلفة 

الفلسطينية؛ فقد أقيمت مستوطنات زراعية تحتوي على مزروعات هامة مثل الطماطم والخيار والزهور، يـتم               
وفي المقابل تعمدت إسرائيل أن تكون المستوطنات الصناعية قريبة من التجمعات الـسكانية              .تصديرها للخارج 

الفلسطينية وبعيدة إلى درجة كبيرة عن التجمعات اليهودية؛ وذلك إلبعاد خطر التلوث النـاتج عـن مخلفـات                  
  .المصانع عن إسرائيل أرضا وسكانًا وضخّه إلى المناطق الفلسطينية

  8/8/2005اسالم اون الين 
  

  شفا عمرولمجزرة ونروا في تعلبايا استنكاراً األاعتصام أمام مقر 
 استنكاراً للجريمة االرهابية التي ارتكبها أحد جنود االحتالل في بلدة شـفاعمرو، اعتـصم عـشرات                 :تعلبايا

ت منددة بالجريمة، تخلل المناسبة إطالق شعارا .الفلسطينيين أمام مقر األونروا في بلدة تعلبايا ـ البقاع األوسط 
وأخرى مطالبة بحق العودة، فيما حمل بعضهم الفتات كتب فيها عبارات تدعو األمم المتحدة ومجلـس األمـن                  

  .الدولي الى التحرك الجاد والمجدي لوقف الهجمة اإلسرائيلية وحماية المدنيين الفلسطينيين
  8/8/2005المستقبل اللبنانية 

  
  لك داود تشكيك فلسطيني باكتشاف قصر الم

أكدت دائرة اآلثار والتراث الثقافي في وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية، تعقيبا على ما نشرته صحيفة يديعوت                
اإلسرائيلية حول ما سمي بـ اكتشاف قصر الملك داود في حي سلوان، بأن الخبر ال قيمة له وال يتمتـع بأيـة             

ي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنهجية الكشف األثري، وأية نتائج         مصداقية، وقالت الدائرة ان مصداقية أي كشْف أثر       
وقالت الدائرة في بيان أصدرته، إن إحدى بديهيات منـاهج           .تصدر عن تنقيبات سرية ال قيمة علمية لها إطالقا        

التنقيب األثري، هي أن تكون مكشوفة وعلنية بطواقم علمية معروفة ذات مصداقية وأن تكون مرخصة قانونياً،                



 

 18

إن مـا يثيـر     :وأضافت .وهذا ما يميز علم اآلثار عن عمليات التنقيب غير القانونية وعن مرحلة صيد الدفائن             
  .الريبة والشك هو أن هذه التنقيبات السرية تجري تحت جنح الظالم وتأتي بنتائج مثيرة للجدل

  8/8/2005البيان  
  

  اسرائيل استبدلت مستوطنات غزة باخرى في القدس  : التفكجي
بتسمين , حذرخليل التفكجي من أن إسرائيل بدأت بالفعل وقبل انسحابها من قطاع غزة             : غزة،عبدالقادر فارس 

, وتلك التي قررت ضمها الـى حـدودها         , مستوطناتها الواقعة في الكتل االستيطانية الكبرى المحيطة بالقدس         
يه في المنطقة الواقعة بين مدينة القـدس        س وبناء الحي االستيطاني الذي اقترحه داني ناف       -1مشيراً الى مخطط    

وحدة اسـتيطانية جديـدة فـي محـيط          72إضافة الى عطاءات بناء     , ومستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس      
  .في موقعي  شعب حران و عين فارسمن أراضي حوسان, مستوطنة  بيتار عيليت  وجنوب غرب بيت لحم 

لتعزيز سيطرتهم على مدينة القدس بحدودها الكبرى مـشيراً         وقال التفكجي من الواضح أنهم يسارعون الخطى        
يلمـس  , الى أن من تتبع تصريحات شارون حول تعزيز االستيطان في القدس والضفة وتقوية السيطرة عليهما              

, بوضوح أن هذه التصريحات بدأت تترجم واقعا على األرض حتى قبل االنسحاب االسرائيلي من قطاع غـزة                
ما يعني أن اتفاقيـات     , رد على لسان شارون من أن  التوراة  أهم من أية وثيقة سياسية             واألخطر من ذلك ما و    

  السالم جميعها لن تمنع حكومته من تحويل الضفة والقدس برمتها الى مناطق يهودية تتمتع بكثافة سكانية عالية 
  8/8/2005عكاظ 

 
  تحالف حق العودة في أمريكا الشمالية يدين مجزرة شفاعمرو 

تحالف حق العودة الى فلسطين في أمريكا الشمالية بيانا صحفيا أدان فيه المجزرة التـي وقعـت فـي                   أصدر  
وجاء في البيان الذي وزع على الصحافة االمريكية والعربية ومواقع االنترنيت ان المجـزرة التـي                .شفاعمرو

على الحكومة االسـرائيلية    ارتكبها المستوطن تؤكد للمرة االلف حالة الهوس العنصري التي تسيطر ليس فقط             
وطالـب التحـالف حكومـة       .واجهزتها االمنية بل والتي تطال المجتمع االسرائيلي بكافة شرائحة ومستوطنيه         

 كما اكد على ضرورة تـشكيل لجنـة          الواليات المتحدة بالكف عن دعم االرهاب الصهيوني بحق الفلسطينين،        
صداقية دولية للكشف عن الحقـائق المتعلقـة بـالمجزرة          لتقصي الحقائق من مؤسسات حقوقية وانسانية ذات م       

وقال الدكتور زاهي دموني إن الواليات المتحدة االمريكيـة تتحمـل مـسؤولية مـشتركة      . االسرائيلية الجديدة 
بل مسؤولية استمرار الماساة الفلـسطينية بـسبب الـدعم           وأساسية، ليس فقط تجاه مجزرة شفاعمرو وحسب،      

  . امريكا للكيان العنصري االسرائيليالالمتناهي التي تقدمه
  7/8/2005 48عرب 

  
  ذ خطة فيسكونسين في الناصرة ينفت 

افاد مراسلنا في مدينة الناصرة ان الشركة التي تتولى تطبيق خطة اإلفقار والتجويع فيسكونسين فـي المدينـة،           
رطة والوحدات الخاصـة    واصلت العمل، صباح اليوم بحماية حراب الشرطة، حيث تم تجنيد العشرات من الش            

يسام والزج بهم على مداخل مكتبي الشركة في حي بير ابو الجيش، وفي المركز األبيض، الواقع فـي وسـط                    
واضاف مراسلنا ان المكتبين تحوال الى ما يشبه الثكنات العـسكرية، فيمـا              .المدينة، في شارع بولس السادس    

 الى المكتب كي ال يخسروا مخصصات ضمان الدخل،         يتواصل اكتظاظ المواطنين الذين اجبروا على الحضور      
  .دون اي اعتبار لحالتهم الصحية او العمارهم

  8/8/2005 48عرب 
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  التربية البرلمانية تناقش مطالب نقابات المهن الطبية وأوضاع الجرحى
يـق الفيـديو    اجتمعت لجنة التربية والقضايا االجتماعية في المجلس التشريعي في رام اهللا وغزة عن طر             : غزة

كونفرنس لمناقشة االتفاقية التي وقعت بين جامعة القدس والجامعة العبرية، بحضور كل من النائـب موسـى                 
دياب عيوش، وتغيـب    . جابي برامكي، ود  . نعيم أبو الحمص، وزير التربية والتعليم العالي، ود       . الزعبوط، ود 

أعمال رئيس الجامعة دون تكليف رسمي، ما دعا        حسن دويك، القائم ب   . سري نسيبة، الذي حضر بدالً منه د      . د
وناقشت اللجنة موضوع إضراب نقابات المهـن الطبيـة والمهـن            .اللجنة إلى تأجيل االجتماع إلى موعد قادم      

الطبية المساعدة في الضفة الغربية، ورغم الوصول إلى اتفاق مع النقابات بتشكيل لجنـة مـن وزارة الماليـة                   
مجلس الوزراء والنقابات، إال أن اللجنة ُأعطيت شهرين للعمل على حل الخالفـات             ووزارة الصحة وأمين عام     

وقررت اللجنة أن تعقد اجتماعات مكثفة للوصـول إلـى حلـول             .والمشاكل التي تقدمت بها النقابات المختلفة     
جرحى أمام  وناقشت اللجنة موضوع اعتصام ال     .متوازنة بين كافة الفئات وفي حدود ما تسمح به موازنة الدولة          

المجلس التشريعي، وتم الطلب من النائب انتصار الوزير إعداد تقرير سريع ومفصل حول ما تم اعتماده مـن                  
 لتتمكن اللجنة من مناقشته لرفع التوصيات الالزمة من أجل المساهمة فـي            2005مخصصات في موازنة العام     

  .رفع المعاناة عن شريحة مهمة في المجتمع الفلسطيني
  8/8/2005لفلسطينية األيام ا

  
  بلدية سلواد تطلق مشروع الطالب الجامعي المحتاج

 مواطنا لتكريم أوائل الطلبة     850أطلقت بلدية سلواد يوم الجمعة الماضي خالل حفل حضره أكثر من            :  سلواد
في المدارس وخريجي الجامعات وطلبة التوجيهي، مشروع صندوق الطالب الجامعي المحتاج بالتنـسيق مـع               

وبدا االحتفال بكلمة للنائب قدورة فارس هنأ خاللها الخريجين وأوائل الطلبـة، متمنيـا لهـم                . سات البلدة مؤس
مستقبال ملؤه العطاء، مستذكرا التحديات التي واجهها الطلبة، ثم ألقى رئيس البلدية السيد نائل حامد كلمة أعلن                 

والر قدمها أعضاء البلدية من مستحقاتهم مـن        خاللها إطالق صندوق الطالب الجامعي، و تبرع بثالثة آالف د         
وألقى األستاذ عيسى حامد كلمة التربية والتعليم، هنأ خاللها الطلبة وحث على طلـب العلـم، داعيـا                   .البلدية

 ألـف دوالر مـن      23األهالي إلى إعطاء التعليم أهمية اكبر، وبعد ذلك فتح باب التبرعات حيث تم جمع مبلغ                
  .أبناء البلدة

  8/8/2005  الفلسطيني لإلعالم المركز
  

  لتغطية اإلعالمية لالنسحاب  لالصحفيون الفلسطينيون يستعدون
تسعى العديد من وسائل اإلعالم إلى توفير كافة اإلمكانيات لمراسليها لتغطيـة الحـدث              : تقرير إخباري  ، غزة

الل عملية االنـسحاب، ولهـذا      التاريخي، كما تتخذ كافة االحتياطات وتتوقع أسوأ االحتماالت التي قد تحدث خ           
السبب شرع مراسلو وسائل اإلعالم هذا األسبوع في الزحف إلى جنوب قطاع غزة حيث تتركز أكبـر تجمـع       
للمستوطنات الصهيونية، وسوف تكون مدينة رفح وخانيونس مسرح األحداث التي تتجه نحوها األنظـار فـي                

 الجوانب الفنية ومنها انقطاع التيار الكهربـائي، حيـث          ويتوقع الصحفيون أسوأ االحتماالت السيما في      .العالم
 القنوات التلفزيونية بحجز أسطح البنايات      اشوهد العديد منهم يحملون معهم مولدات كهربائية، فيما قام مصورو         

ومن جانبها أعلنت وزارة اإلعالم الفلسطينية عن إصدار بطاقات         .المرتفعة المطلة على المستوطنات اإلسرائيلية    
أمـا اإلذاعـات     .ية خاصة لتمكين الصحفيين من الدخول إلى المناطق المحررة والمستوطنات المخـالة           صحف

المحلية في قطاع غزة فقد أعدت بعضها خطة كاملة لتغطية االنسحاب وسوف تعتمد على أسـلوب الموجـات                  
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واقـع الكترونيـة    إلى ذلك اهتمت العديد من وسائل اإلعـالم ومـن بينهـا م             .المفتوحة طوال أيام االنسحاب   
بتخصيص زاوية أو ملف خاص باالنسحاب ومن بينها الهيئة العامة لالستعالمات الفلسطينية التي دشنت صفحة               
خاصة على موقعها على االنترنت نشرت عليها معلومات عن قطاع غزة وعن المستوطنات اإلسرائيلية المنوي               

حات اإلعالمية عند الحـديث عـن االنـسحاب         من جهة أخرى طالب خبراء وكتاب بتوحيد المصطل        .إخالؤها
الصهيوني، واستبعاد المصطلحات التي تتعارض مع المصالح الوطنية، وبتكثيف اللقاءات بين وسائل اإلعـالم              
والعاملين فيها من أجل توعية اإلعالميين بخطورة المرحلة المقبلة، والعمل على االستغالل األمثـل للطاقـات                

  .ود من أجل كسب معركة إخالء مستوطنات قطاع غزة اإلعالميةاإلعالمية وتجميع كل الجه
  8/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  أسيران يعلنان االضراب عن الطعام لتعرضهما للتعذيب  

 . أعلن أسيران أمس إضراباً عن الطعام احتجاجاً على وضعهما في زنـازين المـسكوبية              - د ب أ     -القاهرة  
لفلسطينية أن نادي االسير أرسل محامين من جانبه لزيارة السجن وأكدوا أن االسـيرين              وذكرت وكالة االنباء ا   

 أيام في الزنازين ولم يتم نقلهما إلى السجون رغم          110يعانيان من ظروف اعتقالية صعبة حيث تم زجهما منذ          
لة على يد جنود وشرطة     انتهاء االجراءات القانونية بحقهما وأنهما يتعرضان لالعتداءات والتعذيب وسوء المعام         

وأضاف أن االسيرين محمد عالء الدين من بيت لحم وصالح البرغوثي من رام اهللا تعرضا للتعذيب                 .السجون
  .على يد الجنود االسرائيليين إلى جانب تعرضهما لالهمال الطبي

  8/8/2005 الدستور 
  

  االحتالل يفرج عن البيتاوي بعد اعتقاله أمام األقصى  
أفرجت سلطات االحتالل الليلة قبل الماضية عن الشيخ البيتاوي بعـد اعتقالـه لعـدة                :ن أبو وردة   أمي -نابلس  

وقال البيتاوي إن رجال الشرطة أطلقوا سراحه وتم نقله إلى احد الحواجز            . ساعات في مركز توقيف المسكوبية    
لوه لدى خروجه مـن باحـة الحـرم         وأشار إلى أن أفراداً من المخابرات اإلسرائيلية اعتق       . القريبة من رام اهللا   

وقال إن مشادات كالمية جرت بينه وبين أفراد الشرطة بحجة           .القدسي حيث شارك في مهرجان طفل األقصى      
عدم حيازته تصريحاً لدخول القدس، ورد عليهم أن واجبه الديني والوطني يحتم عليه التوجه لألقصى، ورفض                

  .خول القدس وابلغهم انه قادم لألقصى يوم األحد المقبلالبيتاوي التوقيع على تعهد بعدم العودة لد
  8/8/2005الخليج اإلماراتية 

  
  إطالق سراح المحامي علي أبو هالل 

أطلقت سلطات االحتالل ، امس، سراح المحامي علي أبوهالل، وذلك بعد احتجازه مدة أربع وعشرين               : رام اهللا 
الحتالل ابو هالل فور االفراج عنه على مغادرة مدينـة          وأجبرت سلطات ا   .ساعة في معتقل المسكوبية بالقدس    

القدس، وحظرت عليه دخولها دون الحصول على تصريح يخوله ذلك، علما ان ابو هالل المولود في بلدة ابـو                
  .ديس يقطن مع عائلته في مدينة القدس

  8/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  غٍدحكومة شارون تتخذ قرارات حاسمة بشأن إخالء غزة بعد 
قالت مصادر اسرائيلية ان شارون حصل على وعود اميركية وبريطانية وفرنسية بتقديم طلـب الـى                : القدس

مجلس االمن الدولي الصدار قرار باعالن ان االنسحاب االسرائيلي من غزة يعني عمليـا انهـاء االحـتالل                  
 .وضعها على كاهـل الفلـسطينيين     االسرائيلي للقطاع بما يعني اخالء مسؤولية اسرائيل الكاملة عن القطاع و          
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واشارت هذه المصادر لموقع ملف دبكه االخباري االسرائيلي الى ان التصويت المهم في الحكومة االسـرائيلية         
ليس ذلك الذي جرى امس على تنفيذ المرحلة االولى من االنسحاب وانما التصويت الذي سيجري يوم االربعاء                 

 غزة بعد االنسحاب، مشيرة الى ان ولفنسون اجل مغادرته للمنطقـة            والذي سيتضح من خالله شكل الحياة في      
يوم االربعاء سيرفع ولفنسون سماعة الهاتف ويتـصل        : وقالت المصادر االسرائيلية   .بانتظار سماع هذا القرار   

اما انني نجحت في مهمتي وقد ضـمنت المـستقبل          : ببوش وبلير وشيراك وانان ويقول لهم احد هذين االمرين        
او سادتي لقد فشلت في مهمتي ألن شارون وضـع          ) صادي لغزة والتواصل الجغرافي بين الضفة والقطاع      االقت

فـي حـال    : وتابعـت  .العراقيل في وجهي ولم انجح في ضمان مستقبل غزة او التواصل بين القطاع والضفة             
 االمن فورا بعد خروج     ابلغهم ولفنسون بأنه نجح، ستبدأ واشنطن في اعداد مسودة قرار انهاء االحتالل لمجلس            

آخر جندي اسرائيلي من غوش قطيف، ولكن اذا قال ولفنسون انه فشل فسيكون البرنامج السياسي والعـسكري                 
  .واالقتصادي لشارون قد فشل ايضا

وينتظر ان تتخذ الحكومة االسرائيلية يوم االربعاء قرارا بشأن اعادة تشغيل مطار غزة الدولي وبـشأن قبـول                  
المصري وايضا بشأن الممر اآلمن بين الـضفة         - غير اسرائيلي على معبر رفح الفلسطيني      وجود طرف ثالث  

وفي هذا الصدد تعتبر المصادر االسـرائيلية ان         .وغزة وسبل نقل البضائع بين غزة واسرائيل وغزة والضفة        
 غـرب   شارون تنازل عن اي وجود عـسكري اسـرائيلي        : شارون قدم الكثير من التنازالت حتى االن وقالت       

الحدود في رفح او استبدالها بقوات دولية، وشارون تنازل عن فكرة تشغيل المعابر بين غـزة واسـرائيل مـا               
وتنازل عن معبر رفح وتنازل عن مطالبتـه نـشر          . سيمنع اي نشاط مستقبلي اسرائيلي في غزة حتى الصفر        

ق على اقامة تواصل بين غـزة  قوات مصرية شمال سيناء ووافق على اقامة ميناء بحري عميق في غزة، وواف          
والضفة، وان ينقل الفلسطينيون بضائعهم فوق ارض اسرائيل وكذلك سينتقل البشر، وبكلمات اخـرى تنـازل                

ولكن هناك امرا واحدا لم يوافق عليـه شـارون   : اال انها أضافت .شارون عن كل ما تبقى له عند الفلسطينيين     
طار االرضي للحافالت والبضائع الذي سيقام بين غزة والضفة لن          فالفلسطينيون يأملون ومثلهم ولفنسون ان الق     

اذا مـا قـام     : يتعرض للتفتيش االسرائيلي ولن يجري انزال الركاب او البضائع لتفتيشها، الفلسطينيون قـالوا            
االسرائيليون بالتفتيش في هذا القطار، فهذا يعني ان اسرائيل لم تنه االحتالل على غزة وان اسـرائيل تخطـط                   

في هذه النقطة وقف ديسكين وفركش على رجليهما الخلفيتين         : وتابعت .بقاء سيادتها على القطاع وعلى سكانه     ال
اذا لم تفتش اسرائيل القطار والبضائع وتقوم بتنزيل الركاب فانها ستكون مسألة وقت فقط لتقوم حمـاس بنقـل                   

م الى الضفة وهذا سـيؤدي الـى اطـالق          رجالها ورجال الجهاد االسالمي وحزب اهللا والقاعدة مع كل اسلحته         
رئـيس الـشاباك قـال    : وزادت .راجمات وصواريخ قسام وتجديد العمليات االنتحارية في المدن االسـرائيلية   

لشارون ان هذه القاطرات يجب اال تحمل آالف او مئات االشخاص وسيكفي فقط العشرات من النشطاء ومعهم                 
 صواريخ القسام والراجمات وينقلوا الخبرة والخرائط ما سـيجعل          ادوات الخراطة وصناعة الصواريخ فينتجوا    

واشارت هذه المصادر الى     .االرهاب الفلسطيني في الضفة يخرج عن كل سيطرة وسيزحف الى داخل اسرائيل           
انه لهذا السبب يقف شارون اآلن إما لالعالن يوم االربعاء انه مستعد لتنازل اسرائيل عن تفتـيش القـاطرات                   

التحذيرات من رئـيس الـشاباك      : الفلسطينيين او انه سيدافع عن استراتيجية االمن االسرائيلي وقالت        والركاب  
خطيرة جدا وفي نهاية االسبوع يمكن ان يقدم ديسكين استقالته من رئاسة الشاباك اذا ما وافق شارون على عدم                   

  .تفتيش القطار
  8/8/2005األيام الفلسطينية 

 
  التصويت ضد مشروع الميزانية وزراء حزب العمل يهددون ب

، فـي جلـسة الحكومـة       2006اولمرت، بتمرير مشروع الميزانية المقترح للعام       ومن المتوقع فشل شارون،     
وكان نتنياهو قد اعد مشروع الميزانيـة المقتـرح بـروح سياسـة             . الخاصة المرتقب عقدها يوم غد الثالثاء     
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اجتماع لكتلته البرلمانية، يوم امـس، حيـث تقـرر          التقليصات والخصخصة، وهو ما رفضه حزب العمل في         
الغاء : ويطالب حزب العمل بادخال اربعة تعديالت على المشروع تتضمن        . معارضة المشروع بصورته الحالية   

في النـاتج القـومي، زيـادة       % 3.5الى  % 3التقليصات الضرائبية، رفع نسبة العجز المالي في الميزانية من          
، وزيادة ملموسة في الميزانيـات      2005، مقارنة مع العام     %1.7الى  % 1مية من   ميزانية المصروفات الحكو  
وقدرت مصادر في ديوان رئيس الوزراء ان شارون لن يتجاوب مع مطالب حزب             . المخصصة للنقب والجليل  

 كـان   العمل، علما انه كان قد اعلن فور استقالة نتنياهو، امس، ان السياسة االقتصادية المتبعة ستتواصل طالما               
رئيسا للحكومة، ما يعني احتمال تقديم موعد االنتخابات الى اواخر العام الجاري او مطلع العام المقبل، وبالتالي                 

  . تأخير المصادقة على ميزانية العام المقبل، كما حدث في المصادقة على ميزانية العام الجاري
  8/8/2005 48عرب 

  
  حركة كاخ الفاشية فرض االعتقال االداري على ثالثة نشطاء من 

وقع موفاز، اوامر ادارية باعتقال ثالثة من نشطاء حركة كهانا الفاشية، بتهمة شن اعتداءات علـى مـواطنين                  
وقال مصدر اسرائيلي ان الثالثة اعتقلوا اثر ترديدهم لهتافات عنصرية وتحريضية ضد المواطنين              .فلسطينيين

 فـي   األحدوكان زادة قد دفن      .ان زادة منفذ مجزرة شفاعمرو    العرب اثر مشاركتهم في جنازة السفاح عيدن نات       
المقبرة المدنية في ريشون لتسيون بعد تراجع رئيس البلدية عن تصريح سابق قال فيه انه يعارض دفـن زادة                   

وافاد المصدر انه تم اعتقـال الثالثـة علـى خلفيـة            . في المدينة النه كان قد غير عنوانه الى مستوطنة تفوح         
  .  ستخبارية تشير الى تورطهم في اعمال عدائية ضد العربمعلومات ا

  7/8/2005 48عرب 
  

  بالتحريض ضد االنسحاب    اتهام حاخام بالجيش اإلسرائيلي
أن محكمة عسكرية وجهت االحد اتهاما لحاخام          أعلنت متحدثة باسم الجيش االسرائيلي      :  د ب أ   ،القدس المحتلة 

وقالت المتحدثـة إن المحكمـة وجهـت إلـى            . غزة ض تنفيذ عمليات إخالء     بالجيش بعدما دعا الجنود إلى رف     
   . الجيش   يليق بضابط في   اللفتنانت أميتال باريل تهم التمرد والتحريض عليه وباتخاذ مسلك ال

حاجز إلى     زيه العسكري    يرتدي   كان   يوليو عندما وصل باريل الذي       تموز  وترجع هذه االتهامات إلى واقعة في     
    . غزة ودعا الجنود إلى رفض إطاعة االوامر المتعلقة باالنسحاب دود كيسوفيم على ح

  8/8/2005األيام البحرينية 
  

   ألف يهودي 440المستوطنات تضم 
أعلن جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني أن عدد سكان المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية بلـغ        

 ثمانيـة آالف    2004، وأن عدد المستوطنين في غزة بلغ حتى نهاية العام           415 ألفاً و  440خالل العام الماضي    
وأوضـح أن معظـم      . متراً مربعاً  746 ألفاً و  27 مستوطنة على مساحة     17 مستوطناً، يتوزعون على     140و

أفـاد  وفي شأن عدد المـستوطنات       . مستوطناً 480 ألفا و  236المستوطنين يسكنون محافظة القدس حيث يقيم       
الغربية وخصوصاً في محافظة     في الضفة    148 مستوطنة منها    165التقرير أن هناك حتى نهاية العام الماضي        

  .17، وفي قطاع غزة 24ومحافظة رام اهللا والبيرة ،  تم ضمها إلى إسرائيل16منها ، القد
  8/8/2005البيان  

  
 هبوط حاد في أسعار األسهم اإلسرائيلية عقب استقالة نتنياهو 
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 شهدت بورصة األوراق المالية اإلسرائيلية، مساء اليوم، هبوطاً حاداً في أسعار أسهمها، وصل إلى :تل أبيب 
وأشارت موقع يديعوت أحرونوت إلى أن شارون،  .، وذلك كأول رد فعل في أعقاب استقالة نتنياهو5.2%

 .إلقتصادي الذي قاده نتنياهو حتى اآلنبادر في أعقاب الهبوط، بالقول ، إنه لن تكون هناك تغيرات في النهج ا
  7/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
   الف ولد  700 مليون فقير بينهم 1.5: تقرير الفقر في اسرائيل

حسب ما يقوله المحللون فان تقرير الفقر الذي سينشر اليوم سيرسخ ظاهرة تعمق الفجوات االجتماعيـة بـين                  
وتؤكد المعطيات اتساع الفجوة بين المدخول الـشهري للفئـات   . يل وغياب المساواةاالغنياء والفقراء في اسرائ   

وتقول الدائرة ان المدخول الشهري، غير الصافي، للفئات التي تتربـع علـى             . الضعيفة ومدخول الفئات الغنية   
ـ      37,863 الى   2004رأس السلم العشري، وصل في العام         مرة عـن مـدخول      12 الف شيكل، اي ما يزيد ب

  .  شيكل3,127الفئات الضعيفة التي تتربع في قاع السلم والتي لم يتجاوز مدخولها الشهري غير الصافي مبلغ 
  8/8/2005 48عرب 

  
   في الـمائة4ر65مؤشر القدس يرتفع بنسبة 

 10استهلت سوق فلسطين لالوراق الـمالية اسبوع التداول، امس، بتعامالت نشطة، تجاوت            : نابلس ــ األيام  
وسجل مؤشر القدس، اداة القياس في السوق،        .1997ن دينار اردني، للـمرة الثانية منذ تأسيسها في العام          ماليي

 شركة  18 شركة، من اصل     16 في الـمائة، مدفوعا بمكاسب حققتها اسهم        4ر65ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته     
جلسة الـسابقة، بارتفـاع      نقطة في ال   791ر7 نقطة، من    828ر52واغلق الـمؤشر على    .جرى تداول اسهمها  

  . نقطة36ر82مقداره 
  8/8/2005األيام الفلسطينية 

  
  يهودي أمريكي يشتري محطة تلفزيونية تركية  

  التلفزيونية الخاصة التي يملكها رجل TGRTاشترى رجل األعمال اليهودي األمريكي رونالد لودر محطة 
ل األعمال التركي أحمد أرتاغون الذي يعيش في وقالت مصادر صحافية إن رج. األعمال التركي أنور أوران 

أمريكا قد اشترى المحطة باسم لودر الذي يمنع عليه القانون التركي امتالك محطة تلفزيون تركية، حيث 
اعترض رئيس الجمهورية أحمد نجدت سيزار بداية حزيران الماضي على قانون أقرته الحكومة ويسمح 

ويأتي قرار لودر  .فقط% 25وحدد القانون بعد ذلك ملكية األجانب ب .تركيةلألجانب بامتالك وسائل األعالم ال
بشراء المحطة التركية في الوقت الذي تسعى فيه تل أبيب وواشنطن الى كسب الرأي العام التركي من جديد 

مية إلى وتشير مصادر إعال .وإبعاد الحكومة التركية عن الدول العربية واإلسالمية وفي مقدمتها سوريا وإيران
  . احتمال بيع محطة وجريدة ستار الخاصة أيضا ألحد رجال األعمال األمريكيين أو البريطانيين اليهود
8/8/2005الخليج اإلماراتية   

 
  القاهرة تخشي بروز حركتي حماس والجهاد االسالمي

 من غزة التي يشكل تستعد القاهرة بكثير من االهتمام والتكتم لمرحلة ما بعد االنسحاب االسرائيلي: ا ف ب
ن مصر أ: يقول عماد جادو .االمن واالستقرار: مستقبلها هاجسا لمصر كما للدولة العبرية لالسباب نفسها

 .ستتحرك ضد اي سيناريو يمكن ان يؤدي الي بروز اي شكل من اشكال الدولة االسالمية علــي حدودها
كتي حماس والجهاد ربما فازوا بها بغالبية ويضيف اذا جرت انتخابات حرة وديموقراطية فان اسالميي حر
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 الف 300المقاعد وهو امر سيحدث حتما ان لم تتوفر مساعدة شاملة وكبيرة لتحسين ظروف المعيشة لمليون و
ضياء رشوان مقتنعا تماما بان الوضع في غزة بالغ االهمية أن  وويبد .فلسطيني من سكان القطاع الفقير
 ، لكنه ال يعتقد ان االسالميين يعملون علي تشكيل دولتهم او التسبب في نشر بالنسبة لالمن القومي المصري

 .ىالفوض
8/8/2005القدس العربي  

 
  دعم السلطة لبسط سيطرتها في قطاع غزة: االردن

دعا الملك عبد اهللا الثاني خالل لقائه جيمس ولفنسون في العقبة أمس الي دعم السلطة : عمان ـ ا ف ب
كما اعتبر الملك ان اعادة بناء االقتصاد و . ل مساعدتها علي بسط سيطرتها في القطاعالفلسطينية من اج

من جهته، استعرض . تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين يجب ان تكون من ابرز اولويات المجتمع الدولي
  .ولفنسون الجهود التي يبذلها من اجل بناء الثقة بين الفلسطينيين واالسرائيليين

8/8/2005لعربيالقدس ا  
 

  كنيسة أميركية تهدد ببيع أسهمها في الشركات التي تتعامل مع إسرائيل 
نشرت صحيفة نيويورك تايمز خبرا قالت فيه ان الكنيسة المشيخية في الواليات المتحدة األميركية أعلنت يوم 

حة والتقنيات العسكرية الجمعة الماضي أنها ستطالب أربع شركات أميركية بالتوقف عن تزويد إسرائيل باألسل
التي تستخدمها في احتالل األراضي الفلسطينية، وإذا لم تستجب هذه الشركات لذلك فستقوم الكنيسة بالتصويت 

الفلسطيني، -وإلظهار عدم تحيز اللجنة في ما يتعلق بالنزاع اإلسرائيلي. على قرار ببيع أسهمها في الشركات
ة أهدافها، مدعية أنه كان لها عالقة مع بنك اتهم بأن له دورا أدرجت أيضا مجموعة سيتي جروب على الئح

  . بنقل األموال من مراكز خيرية إسالمية إلى عائالت االنتحاريين الفلسطينيين
8/8/2005 الدستور   

  
  القاعدة ضد سياح إسرائيليين  تركيا أحبطت هجوماً لـ

ئيلية امس أن قوات االمن التركية أحبطت ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت االسرا : دب أ. القدس المحتلة 
وأضافت الصحيفة  .هجوما كان تنظيم القاعدة يعتزم شنه على سياح إسرائيليين في ميناء أالنيا التركي الجنوبي

كما . أن قوات االمن التركية اعتقلت أعضاء خلية القاعدة ومعظمهم من االتراك في أالنيا الخميس الماضي
تي المتفجرة كان من المفترض استخدامها .إن. كيلوغرام من مادة تي400لميناء يحمل وجدت قاربا راسيا في ا

 سائح إلى أالنيا أن تغير مسارها الجمعة 3500 سفن إسرائيلية كانت تحمل 4وطلب من . ضد االسرائيليين
 الميناء وأن ترسو في أماكن بديلة عقب تقارير استخباراتية عن احتمال وقوع هجمات ينفذها متشددون في

  .التركي
8/8/2005 البلد اللبنانية   

  
  اتفاق أمريكي مصري على تطبيق خريطة الطريق  

ان اإلدارة األمريكية متمسكة بخريطة الطريق واالنتقال من مرحلة : قال مصدر دبلوماسي مصري ل الخليج
المطروحة تقع في صلب إلى أخرى من هذه الخطة، موضحا أننا اآلن في مرحلة الحل النهائي، فكل القضايا 

وغيرها، وعلينا االلتزام بخريطة الطريق .. قضايا الحل النهائي مثل الحدود، والالجئين والقدس واالستيطان
متكاملة متصلة وال تتجزأ، ألنه من الخطورة بمكان الوقوف عند مرحلة من دون االنتقال إلى المرحلة التالية 

  .مباشرة وبأسرع معدالت ممكنة
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8/8/2005ماراتية الخليج اإل  
  
  
  
 

  لتحمل مسؤولياته  الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي
دعا بيان اصدرته الجامعة العربية امس المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه  :القاهرة ـ سنية محمود

 محاولة وذكر البيان الذي صدر بمناسبة مرور خمسة وثالثين عاما على .المسجد األقصى والقدس الشريف
احراق المسجد األقصى ان المخططات االسرائيلية مازالت مستمرة لتهويد القدس الشرقية وعزلها عن 
األراضي الفلسطينية، مشيرا الى ان األقصى تضرر الى حد كبير من استمرار السلطات االسرائيلية في أعمال 

كات والممارسات تشكل مخالفة صارخة وأكد ان هذه االنتها .الحفر تحت أساسات المسجد التي تعرضه للسقوط
، وال يجوز 1967ألحكام القانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة منذ عام 

  .لسلطة االحتالل تغيير اي من معالمها التاريخية والحضارية
8/8/2005القبس الكويتية   

  
 سرائيلية نموذج غزة ثمرة واقع مقاوم للعصا والجزرة اإل

 حلمي موسى  
ورغـم  . أقرت الحكومة اإلسرائيلية أمس وللمرة األولى بشكل صريح إخالء ثالث مستوطنات في قطاع غـزة  

الصخب الذي رافق كل الخطوات التي انتهجها رئيس الحكومة اإلسرائيلية أرييل شارون منذ إعالنه عن خطة                
وليس صدفة أن اليمين اإلسـرائيلي      . ت تمهيداً لهذا القرار   الفصل في مؤتمر هرتسليا، فإن كل تلك التدابير كان        

وفي الحـالين   . استبق القرار العملي األول بمجزرة شفاعمرو مثلما ألحقه باستقالة وزير المالية بنيامين نتنياهو            
 . كانت المجزرة واالستقالة عمالً مدروساً لمنع اتخاذ القرار أو منع تنفيذه

ترضت حتى اآلن خطة الفصل ليس مكتوباً لها أن تتقلص قبل أسبوع من بـدء               وال ريب أن المصاعب التي اع     
بل ان العقل السليم يفترض أن تزداد هذه المصاعب ال لشيء إال ألن الخالف ما زال على أشده بـين                    . التنفيذ

 . بسالمتلك المؤيدة للفصل من دون سالم وتلك المعارضة للفصل ولو : مدرستي التفكير األساسيتين في إسرائيل
وإسرائيل، بمجتمعها وحلبتها السياسية، تشهد الصراع العلني حول عواقب خطة الفصل، في حين أن الجانـب                

وبدا واضحاً في األيام    . الفلسطيني العتبارات كثيرة ستر صراعاته حولها واكتفى بالتنافس في االحتفال بالنصر          
  . ئل والشروع باالحتفال بالنصراألخيرة أن السلطة الفلسطينية قررت المزايدة على الفصا

 . والقصة هنا، كما في إسرائيل، قصة العبرة والدرس المستخلص من تنفيذ خطة الفصل
فالقاتل في حافلة شفاعمرو أراد أن يمنع الخطر المحيق بأرض إسرائيل عن طريق إراقة الدم العربي، األمـر                  

ووزير المالية قدم استقالته بأمل أن      . خلى عن الخطة  الذي قد يحدث زلزاالً يعيد حكومة إسرائيل إلى رشدها فتت         
يحدث ذلك هزة سياسية تدفع أحزاب االئتالف إلى التوقف وإعادة التفكير في هذه الخطة التي تلحـق الـضرر                   

وبالفعل كانت بورصة تل أبيب أول من أحس بآثار هزة نتنياهو، حيث تراجعـت قيمـة                . البليغ بأمن إسرائيل  
 . األسهم بشكل كبير

والواقع أن السلطة والفصائل الفلسطينية وإسرائيل المؤيدة والمعارضة لخطة الفصل يحاولون جميعاً اإلفادة مما              
. ليس في الحقيقة واقعاً ومستقبالً فقط بل هو صيرورة ماض قاد إلى هذه النقطـة              فهو  . بات يسمى موذج غزة   

وبين هـذه األفعـال أن إسـرائيل    .  وإشاعاتوتدخل في هذه الصيرورة أفعال وإخفاقات كما تدخل فيها حقائق        
وبين هذه اإلخفاقات أن الجزرة اإلسرائيلية لم تفلح فـي          . كانت منذ عقود طويلة تعمل من أجل ضم قطاع غزة         

كما أن بـين الحقـائق أن       . اجتذاب فلسطينيي القطاع مثلما لم تفلح العصا اإلسرائيلية في ردعهم عن المقاومة           
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 بالسيطرة على قطاع غزة ليس بسبب اإلشاعة أن غزة وأريحا ملعونتان في التاريخ              إسرائيل تخلت عن شهيتها   
 . اليهودي

 إن قصة االستيطان اليهودي في قطاع غزة الذي كان وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق موشيه ديان يـصفه ب                 
ـ        . ريفييرا البحر المتوسط هي قصة الفشل      وطين اليهـود   ورغم أن المخططات االستراتيجية التي وضـعت لت

لقد جرى اقتطاع حوالى ثلـث  . وتفريغ القطاع من أهله كانت كبيرة، فإن الفشل هو أقل ما يمكن أن توصف به      
أراضي القطاع للمستوطنات، ولكن ذلك لم يجلب إليها أكثر من سبعة آالف مستوطن، رغم اإلعالنـات التـي                  

 . النكانت تصف مستوطناته بأنها على بعد كيلومترات قليلة من عسق
ومن البديهي أن يكون اليوم، حين اتخذت الحكومة اإلسرائيلية أول قرار تنفيذي بإخالء مستوطنات في القطاع،                

فأرييل شارون الذي آمن طوال الوقت بأن ما ال يأتي          . أكثر من معنى الستذكار تاريخ االستيطان اليهودي فيها       
بهة الجنوبية في مطلع سبعينيات القرن الماضي، ترسـيخ         بالقوة يمكن أن يأتي بمزيد من القوة حاول، كقائد للج         

واليوم في منتصف العقد األول من القرن الواحد والعشرين يقـرر إخـالء هـذه               . المستوطنات وقمع المقاومة  
 . المستوطنات تحت نيران المقاومة

م الجمهور الفلسطيني أن    وعلى الصعيد الفلسطيني، تشير احتفاالت السلطة الفلسطينية المبكرة إلى األمل بأن يفه           
ولكن شارون يشدد، عبـر مستـشاريه،       . العملية السياسية هي التي قادت إلى االنسحاب اإلسرائيلي ال المقاومة         

كما أن من المهـم اسـتذكار أن رئـيس الحكومـة            . على أن الدافع لالنسحاب هو منع تطور العملية السياسية        
ين، والذي دفع حياته ثمناً لهذا التوقيع كان يرفض التخلي حتـى            اإلسرائيلية الذي وقع اتفاق أوسلو، اسحق راب      

 . وكان يأمل بقاء الكتلة االستيطانية في غوش قطيف إلى األبد. عن نيتساريم
ثمة أكثر من معنى الضطرار أرييل شارون لعرض خطة الفصل التي، ورغم كل الجهود إلظهارها كانتصار                

لقد حاول  .  السالم حيناً آخر، هي في الواقع هروب من اإلقرار بالفشل          على الذات حيناً وكرغبة في التعبير عن      
شارون اإلقرار بالفشل بشكل غير مباشر عندما تحدث عن أنه لو أفلحت إسرائيل في توطين مليون يهودي في                  

 . الضفة والقطاع وليس ربع مليون لما كانت هناك حاجة لخطة الفصل
وقد فشل بالمعنى االسـتراتيجي     . ين خلق واقع جديد وفرض أمر واقع      لقد أراد شارون وإسرائيل على مر السن      

إذ يبـدو أن    . ومن المؤكد أن يفـشل    . وخطة الفصل في جوهرها استكمال لسياسة فرض األمر الواقع        . للكلمة
الواقع الطبيعي، ليس الديمغرافي وحسب وإنما روح المقاومة أيضا، كفيلة بالتغلب على كل الوقـائع المفتعلـة                 

  .لو كانت هذه الوقائع نوم السياسة العربية أثناء الحراسةحتى 
  8/8/2005السفير 

 
  هوامش التحول في فكر اإلخوان المسلمين: مصر

 منى الطحاوي
المرة االولى التي ذهبت فيها الى مقر االخوان المسلمين في القاهرة في التسعينات، اصـروا علـى ضـرورة                   

وكانت هذه واحـدة    . متحدث باسمهم آنذاك الراحل مأمون الهضيبي     وضع غطاء رأس قبل ان اتمكن من لقاء ال        
المـرة الثانيـة    . مناسبتين في حياتي الصحافية التي طلب فيها مني وضع غطاء رأس إلجراء مقابلة صحافية             

كانت في غزة عندما التقيت الشيخ احمد ياسين، الزعيم الروحي لحماس الذي اغتالتـه اسـرائيل فـي العـام                    
  . الماضي

ا فعندما عدت الى مقر االخوان المسلمين في القاهرة في شهر يونيو، دهشت عندما لم يطلـب منـي احـد                     ولذ
  . تغطية شعري قبل لقاء المرشد العام محمد مهدي عاكف ونائبه محمد حبيب

  . ولكن سعادتي لم تدم
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شـيء فـي الدسـتور    فبعد فترة من بداية المقابلة مع عاكف، سألته عما اذا كانت حركة االخوان سـتغير أي                
وقال عاكف ان االخوان لن يجبروا المرأة المصرية على ارتداء الحجـاب            . المصري فيما يتعلق بحقوق المرأة    

  . ألنهم ال يؤمنون بإجبار أي شخص على اداء أي شيء
. مرأةفلست متفائلة فيما يتعلق بآرائهم االخرى حول ال       » عريانة«كان ذلك يبدو رائعا، ولكن اذا كان يعتبرونني         

االمر ال يعني ان وجهة نظرهم فيما يتعلق بالمرأة قد تغيرت، ولكـنهم يعلمـون اآلن انهـم اذا مـا اجبـروا                       
  . الصحافيات على تغطية شعورهن، فستستخدم كدليل ضد االخوان، وهم اكثر وعيا بوسائل االعالم اآلن

فقد ذكروا انهم تغيروا    . ن نؤمن بذلك  كما يودون ا  » الجدد«وتلك مشكلة، بصفة اساسية، مع االخوان المسلمين        
. ولكن العادات القديمة ال تختفي بسهولة     » التعددية السياسية «و» حرية االختيار «ويستخدمون اآلن عبارات مثل     

وال يبدو ذلك اكثر وضوحا اال عندما تسألهم عن المرأة، ودور الشريعة وكيف سـيعاملون االقليـات الدينيـة                   
  . ىوالطوائف االسالمية االخر

فقد سألت محمد حبيب نائب المرشد العام عن العالقـات          . ومثال آخر على ذلك، يتعلق بوجهة نظرهم بالشيعة       
وذكرت العراق،  . بين حكومة االخوان وغيرها من الدول االسالمية، وال سيما تلك الدول ذات االغلبية الشيعية             

ب على ان نسبة الشيعة في العراق ال تتعدى          في المائة من السكان، فاصر حبي      60حيث قلت ان الشيعة يمثلون      
 بالمائة من جملة عدد السكان، وقال ان مؤسس حركة االخوان المسلمين، حسن البنا حاول الجمـع                 40 او   30

يجب ان نجد مالمح ونقاط مالمح مشتركة تجمعنا سـويا وتجنبنـا     : يقول حبيب . بين المدارس السنية والشيعية   
هذه الخطوة ستحل الكثير مـن      . ان ذات إدراك واسع لجمع السنة والشيعة سويا       الخالفات، ويجب ان ننشيء لج    

  . المشاكل وتخفف الكثير من التوتر
المثاالن اللذان اشرت اليهما من لقائي مع عاكف وحبيب يجعالن من الضروري إشراك االخوان المسلمين في                

ولكـن اذا   .  اعيش هناك مـرة اخـرى      اذا وصل االخوان للسلطة في مصر، فإنني لن       . الحوار حول االصالح  
صممت مصر على إجراء اصالح حقيقي وعملت باتجاه الديمقراطية، فإن الكل سيكون مشاركا فـي الحـوار،               

  . بمن في ذلك االخوان المسلمون
يضاف الى ذلك ان الحديث مع االخوان المسلمين واالستماع الى وجهات نظرهم هو السبيل الوحيد الى تسليط                 

  . التناقضات، ووجهات النظر المثيرة لالشكاليات والتي ال تزال موجودة في تفكيرهمالضوء على 
لعله من االيجابي ان نسمع حبيب وهو يؤكد ان االخوان المسلمين لن يستخدموا العنف كوسيلة للتغيير ألن ذلك                  

 حول وجهة   يعطي شرعية الستخدام العنف ضدهم، ولكن من الصعب حمله على إعطاء إجابة واضحة ومحددة             
نظره في الدور الذي يمكن ان تلعبه الشريعة في المجتمع المصري، اذا قدر لالخوان المسلمين ان يصلوا الـى                   

  فهل ستكون حكومتهم دينية ام مدنية؟ . السلطة
لن تجبر النـساء علـى      «يقول حبيب ان حكومتهم ستكون مدنية، إال ان الحرية ستكون من خالل إطار ديني،               

تـرى مـن    . »العري وعدم احترام اآلداب العامة    «، إال ان االخوان المسلمين لن يتهاونوا مع         »بارتداء الحجا 
رقابة علـى الموسـيقى     » بالتأكيد«الذي يحدد تعريفا لهذه األشياء؟ قال حبيب في نفس السياق انهم سيفرضون             

  . والفيديو ويضعون حدا للحفالت المفتوحة
ب انهم سيعاملون كمواطنين عاديين مع منحهم كافة حقوق المواطنة،          وماذا عن المسيحيين في مصر؟ يقول حبي      

هـذه القـضية اثـارت      . لكنه اضاف انهم سيكونون خاضعين للشريعة االسالمية مع بقية المسلمين المصريين          
  . مشاكل غير مسبوقة في الدول التي يوجد فيها مواطنون مسيحيون مثل نيجيريا وباكستان

اك االخوان المسلمين في الحوار حول اإلصالحات في مصر ألن الديمقراطيـة ال             كما اشرت مسبقا، يجب إشر    
تستبعد احدا، كما من المهم ايضا نشر آرائهم حتى نتمكن من مواجهـة أفكـارهم التـي تتـسم بالتنـاقض او                      

  . االشكاليات
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لماذا إذن انـسحبوا  فإذا ارادوا ان نصدق انهم تغيروا بالفعل وإنهم يعتزمون المشاركة في االصالح في مصر،         
من المظاهرة المشتركة للمعارضة التي تقرر تسييرها في اآلونة االخيرة، اثـر ترديـد بعـض المتظـاهرين                  
شعارات مناوئة للحكومة؟ ال ينبغي ان يتخذ االخوان مثل هذه الموقف، ألنه فقط سيغذي الشائعات التي ترددت                 

م المشاركة في أي نوع من المواجهة مع الحكومـة، لقـاء            حول إبرام اتفاق بين االخوان والحكومة يلزمهم بعد       
اخيرا، يجب ان تدري الحكومة     . إال ان عاكف وحبيب نفيا ذلك     . حصولهم على المزيد من المقاعد في البرلمان      

المصرية ان افضل طريقة للتعامل مع جماعة االخوان المسلمين، ليست حظر الجماعة او وضع اعضائها فـي                 
ة هي توسيع الفضاء السياسي حتى تظهر بدائل لالخوان، اذ ان استمرار حظـرهم مـن                افضل طريق . السجون

  .ممارسة العمل السياسي ليس هو الحل األمثل
  2005 / 8 / 8الشرق االوسط 
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